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• Fenyves utcai és a Rókahegyi szennyvízátemelõk
A két beruházás nem önkormányzati beruházásban
készülõ, hanem a DMRV beruházása úgy, hogy önkormányzatunk 18 millió Ft-tal támogatja. Csak emlékeztetõül
a Fenyves utcában a jelenleg üzemelõ átemelõ kiváltására és a nyomóvezeték felújítására kell, hogy sor kerüljön,
míg a Rókahegyi úton az átemelõ felújítása, valamint a
nyomóvezeték bõvítése van tervezve. Az elsõ ütem munkái 2018-ban kezdõdtek a DMRV kivitelezésében. Információink szerint a gáz közmû kiváltása megtörtént. A szolgáltató úgy tájékoztatott, hogy ez év augusztus, szeptemberi befejezés várható az elsõ ütem munkáira. Ezt követõen
indítható a második ütem, azaz Rókahegyi úti átemelõ felújítása, illetve a nyomóvezeték felbõvítése.

Üröm község önkormányzata általában negyed
évente jelenteti meg az „Ürömi Tükör” kiadványát, mindig gazdag tartalommal, képillusztrációkkal. Igaz, a legaktuálisabb eseményeket aktualitásuknak megfelelõen a facebook-on is megjelentetjük, de tudom, hogy vannak olyan Lakótársaink,
akik csak ebbõl a kiadványból értesülnek lakóhely• Futópálya
ük eseményeirõl, ezért a legfontosabb eseményeket
Jó ütemben haladnak a kivitelezési munkálatok a tere kiadványunkban szintén leközöljük.
vezett pálya teljes nyomvonalán (Gábor Áron sétány,
Bízom abban, hogy még mindig sokan várják az Ürömi Tükör megjelenését és sokan elolvassák. E gondolataimat azért osztom meg Lakótársaimmal, mivel eljutottak hozzám olyan információk, hogy vannak többen, akik
nem olvassák a lapot. Ebben lehet igazság, mivel sokan vannak, akik a facebook-ot kedvelik. Ennek ellenére
meggyõzõdésem, hogy településünkön Lakótársaink többsége ebbõl az írott kiadványban talál mindig olyan információt településünk életébõl, tervezett vagy megvalósított feladatainkról, amely gazdagítja ismereteit.
E gondolatok jegyében tájékoztatom ismét Lakótársaimat az elmúlt idõszak történéseibõl, a folyamatban
lévõ és tervezett feladatainkról.
Az elsõ negyedéves lapszámunkban elsõ sorban a település 2019. évi költségvetését ismertettem, kiemelve a
leglényegesebb feladatokat, jelezve a problémákat. Most
ismertetném az eltelt idõszak fõbb történéseit.
Fejlesztések
• Csatornarekonstrukció
Több ízben jeleztem, hogy az önkormányzat döntött abban, hogy a Budapest, III. kerületben lévõ szennyvízátemelõ
és vezetékének rekonstrukcióját tervezi. Sajnos több éve
stagnál ez a beruházás, melyet részben a tervezõi munka elhúzódása indokolt eddig. A tervek elkészültek, engedélyeztetésre, benyújtásra kerültek. Amennyiben az engedélyt megkapjuk, még mindig nem tudjuk elkezdeni a közbeszerzési eljárás kiírását, illetve a kivitelezést, mivel az
kockázatos lenne a következõk miatt. Budapest Fõváros
Fõpolgármesteri Hivatal illetéskese akadályozza ennek a
beruházásnak az általunk ütemezett megvalósítását azzal, hogy ragaszkodik ahhoz, miszerint az érintett rendszer az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepre történõ átkötése megtörténjen, annak ellenére, hogy középtávon 1850
m3/d szennyvízmennyiséget a jelenlegi rendszer fogadni
tud. Egyértelmû, hogy Üröm önkormányzata ezt az érvelést nem tudja elfogadni, ezért jelenleg is levelezésben vagyunk a Budapest Fõváros Fõpolgármesteri Hivatal illetékesével. Az viszont tény, hogy ezek az idõhúzások nem
kedveznek a tervezett beruházás 2019. évi indításának, illetve befejezésének.
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010/94 hrsz-ú út a patak mentén a sportparkig). Eredetileg a Cseresznyés út kishídig 1505 fm volt kijelölve. A kivitelezés során dõlt el, hogy kb. 200 fm-rel rövidebb lesz
a pálya hossza, mivel az utolsó 200 fm-nél a közlekedési utat szûkítené, ez pedig nem szerencsés és nem is
kivitelezhetõ. Ugyanakkor a rövidebb pályahossz ellentételezéséül a pálya külterületi részét illetõen, ahol nincs
közvilágítás, 625 fm-nél napelemes világítást építettünk
ki 25 fm-enként, tehát 25 kandeláber telepítésére kerül
sor. A beruházás költségét részben az elmaradt futópálya hosszára esõ beruházási költségbõl, illetve az önkormányzat céltartalékából kerül finanszírozásra. A komplett
beruházás az új kandeláberekkel együtt várhatóan augusztus folyamán megtörténik.
• Járdaépítések
– Jó ütemben haladnak a tervezett járdaépítési munkák az ürömi körforgalomtól a Boglárka utcáig kb. 500
fm-en. Szerzõdés szerint a befejezési határidõ kb. július hó. Bízunk abban, hogy a fõvállalkozó tartani fogja a
szerzõdéses határidõt.
– A másik munkaterület a József Nádor utca és az Ürömi út csatlakozásánál épülõ járda, valamint a járulékos
munkák kivitelezése (támfal, kerítés, illetve védõkorlát), a
kivitelezési munkák folyamatban vannak, eddig fennakadás nem volt, a járdaépítés folyamatban van, az egyéb
munkákra a járdaépítés után kerül sor. A szerzõdés szerinti határidõ a beruházás befejezésére, átadására a második félév eleje.
• Táborföldi játszótér
A 2 db homokozó fölé felszerelésre kerültek az árnyékolók (napvitorlák), 1 db 5x5, illetve 1 db. 3x3 méteres. Ezt
a hiánypótló munkát már a 2018-as évben megrendeltük, de a kivitelezõ munkatorlódása miatt ez év elsõ felére tudta vállalni és ezt teljesítette. Minden bizonnyal még jó
idõpontban a nagy nyári melegek elõtt.
• Temetõ bõvítés
Idõben döntött önkormányzatunk abban, hogy a település temetõjének bõvítési munkáira a szükséges intézkedést megtegye. Jelenleg a tervezés elõkészítése és az
egyeztetések vannak folyamatban. Várhatóan ez év második félévében számíthatunk tervekre és szakhatóságokkal leegyeztetett engedélyre. Amennyiben így alakulnak
az elõkészítõ munkák, úgy az õsz folyamán a kivitelezési munkák indíthatóak lesznek, elhúzódás esetén áthúzódó beruházásként 2020-ban lesz indítható. A beruházás
költségei rendelkezésre állnak. Megnyugtató viszont, hogy
megfelelõ számú koporsós temetésre alkalmas sírhely áll
rendelkezésre. Urnafülke bõvítés 200 férõhellyel 2017-ben
történt, így ebbõl is jelentõs a szabad hely.
• Közvilágítás
Tény, hogy igen hosszú idõ telt el Üröm közvilágításának korszerûsítésérõl szóló képviselõ-testületi döntésétõl.
A döntés lényege, hogy a jelenlegi korszerûtlen lámpatestek LED-es lámpatestekre lesznek lecserélve. Az eltelt
idõ alatt kiírt közbeszerzési eljárások nem vezettek eredményre a hiányos műszaki és jogi tartalmak miatt. Ezek
indokolták a kiírt közbeszerzési eljárások eredménytelen-

József nádor utca és a Mészégetõ utca sarka

Boglárkai utcai viacolor járda

né nyilvánítását. A legutóbbi közbeszerzési eljárásra beérkezett pályázatok elbírálás alatt vannak, a hiánypótlás
lezárása, az elõzetes vitarendezési eljárás értékelés után
lehet majd eredményt kihirdetni. Amennyiben ez utóbbi
eljárás is eredmény nélkül záródna, úgy megfontolandó
lesz, hogy az önkormányzat esetleg saját forrása terhére indítsa ezt a beruházást. Egy biztos, hogy a közvilágítás korszerûsítésére – ha a tervezett idõn túl is, de – sor
kerül, mivel önkormányzatunk erre irányuló döntése komoly elhatározás és lakossági igény figyelembevételével
történt.
• Idõsek Napközi Otthona udvar térkövezés
Megtörtént az intézmény udvar viacolor burkolatának
felújítása 118 m2-en. A munkák magukba foglalták a terület rendezéssel együtt a régi térkövek felszedését, tisztítását, új ágyazás készítését, majd visszarakását. A térburkolat felújítási munkálataival egyidejûleg elvégezték az épületen levõ elõtetõ javítását, illetve annak egy részének cseréjét. Az elvégzett felújítási munkákra a folyamatos állagmegóvás, illetve karbantartás keretében került sor, a költségeket
az intézmény költségvetési elõirányzata tartalmazta.
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12 500 tõ begónia került beültetésre
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• Bécsi úti zebra
A legutóbbi tájékoztatóm óta lényeges elõre lépés történt a Magyar Közút Nonprofit Zrt. részérõl, mivel létrejött
az önkormányzat és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. között az ingatlan hasznosítási szerzõdés, így elhárult az
eddig fennálló akadály, mely a kivitelezés megkezdését
hátráltatta. Mint ismeretes, a beruházás járulékos munkálatai 36 m2-es területen érintik a Magyar Állam tulajdonát, ezért erre a területre vonatkozóan a vagyonkezelõvel
szerzõdést kellett kötnie önkormányzatunknak, ez hos�szú egyeztetést igényelt, de végül is tárgyalásaink eredménnyel zárultak. A konkrét kivitelezési munkák várhatóan a második félévben indíthatóak lesznek, addig is szíves türelmet kérek a környéken lakó Lakótársaimtól.
• Óvoda konyha felújítása
Pályázatot készített elõ önkormányzatunk az óvoda
fõzõkonyhájának felújítására, a konyhai berendezések
pótlására, cseréjére. A felújítás várható összköltsége meghaladja a 12 millió Ft-ot. A pályázat benyújtására az adott
lehetõséget, hogy a pénzügyminiszter a belügyminiszterrel és az emberi erõforrások miniszterével közös pályázatot írt ki önkormányzati étkeztetések fejlesztése támogatására. A felújítás összköltségének 85%-ára van lehetõség a
pályázatot elõkészíteni és benyújtani. A pályázat pozitív elbírálása esetén megújulhat az óvoda fõzõkonyhája.

gére várható a munkák elkészítése, de július közepéig mindenképpen megtörténik a Barackos utca szélesítése.
Településüzemeltetés
• Községgazdálkodási munkatársaink elvégezték a
tavaszi tisztasági feladatokat, ennek keretében valamennyi buszváró tisztító mosása megtörtént, környezete, növényzete felfrissítésre került. Megkezdtük az elsõ
gyommentesítõ és parkgondozó kaszálásokat.
• A tavaszi munkák része volt a temetõ szeméttõl való
megtisztítása, útjainak rendbetétele.
• A Templom téri park megújítása befejezõdött, a tervek szerint látványos virágkompozíció került kialakításra.
• A parkgondozás részét képezi a Fõ utcai park rendbetétele, a szökõkút tavaszi karbantartása, ami szintén megtörtént, a szökõkút üzemel.
• Múlt évben kezdtük el a Dózsa György út, Mészégetõ
utca környékének rendbetételét. A járdák egy része 2018ban kivitelezésre került. Jelenleg folyik a parkosítás (levendula ültetés), illetve a beruházásoknál már említett
Mészégetõ utcánál a járdaépítés, kerítés-illetve korlát építés. A folyamatban levõ munkák elkészültével egy rendezett utcakép alakul ki.

• Bölcsõde bõvítés
A jelenlegi 4 csoportos bölcsõdét – döntõen pályázati pénzeszközökbõl – egy ötödik csoportszobával tudnánk
bõvíteni, mely további 14 férõhelyet jelentene. Ezért is készítettük elõ és nyújtjuk be pályázatunkat a pénzügyminiszter által a bölcsõdei fejlesztési program keretében kiírt pályázatra. A pályázati kiírás szerint 1 férõhelyet 8 millió Ft-tal támogat a központi költségvetés. Eredményes pályázat esetén tovább javulna a bölcsõdei ellátás, bár eddig
is minden jogos igényt ki tudtunk elégíteni.
• Útépítések
Az önkormányzatokért, valamint az államháztartásért felelõs miniszter által az önkormányzati feladatellátást
szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat ismét
lehetõséget ad arra – az elmúlt évhez hasonlóan – hogy
összesen 15 millió Ft-ot elnyerjünk sikeres pályázat esetén útépítésekre. Három utcát jelölt önkormányzatunk, nevezetesen a Szeder közt, a Borostyán utcát, illetve a Kormorán utcát. A bekért árajánlatokra figyelemmel a beruházás költsége várhatóan 29 millió Ft lesz, tehát 14 millió Ft
önrészt kell önkormányzatunknak biztosítani.
Bízunk abban, hogy mindhárom pályázatunk eredményes lesz, így a tervezett beruházások megvalósíthatóak
lesznek.
A Rókahegyi út egyes szakaszai felmérésre kerülnek
és ahol szükséges, ott az új aszfalt szõnyegezés is megtörténik.
• Barackos utca szélesítése
Árajánlat bekérése megtörtént, a kivitelezõ anyaghiányra
való hivatkozással igen hosszú határidõt adott a kivitelezésre, ezért most egyeztetések folynak. Szeretnénk a kivitelezési határidõt rövidíteni. Amennyiben ez sikerül, úgy június vé-

Mészégetõ - Dózsa György út sarkán 650 tõ levendula került kiültetésre

• Kert utca – Fõ utca között a borozó kisközben lévõ
balesetveszélyes lépcsõ javítását elvégeztük.
• Az óvoda köz viacolor térburkolatán lévõ hibákat kijavítottuk, egyes helyeken fennálló balesetveszélyeket megszüntettük.
• Kátyúzási munkák felmérés alatt vannak, várhatóan a
jövõ hónapban a tényleges javítási munkálatokat megkezdi a vállalkozó.
Egyéb információk
• Mint ahogy arról korábban tájékoztatást adtam, önkormányzatunk megvásárolta a Római Katolikus Egyháztól az
idõ közben megüresedett Táncsics Mihály utca 2. szám alatt
lévõ ingatlant. A képviselõ-testület közösségi célra kívánta
hasznosítani a megvásárolt belterületi ingatlant, ezért felajánlotta a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak és a Német Nemzetiségi Egyesületnek azzal, hogy hat éven belül
újítsák fel és elsõ sorban a helyi német nemzetiségi örökség
hagyományainak ápolására hasznosítsák. A tartós hasz-
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Táncsics utcai épület

nálatba adási szerzõdést megkötöttük, bízva abban, hogy
pár év múlva az ingatlan a kijelölt céljának megfelelõen
megkezdheti mûködését és bemutathatja, a még fellelt és
összegyûjtött tárgyi örökségeket, valamint fiataljainkkal
megismertethetik közös múl
tunkat és hagyományainkat.

Üröm képviselõ-testülete tett, illetve egy civil szervezet.
– Az eljáró hatóság az önkormányzat érveit az elsõ fo
kon kiadott engedélyezõ határozatában csak részben vet
te figyelembe, így pld. a napi beszállítandó mennyiségek
csökkentése tekintetében, de a környezeti, az élõvizeink
veszélyét, a település útjainak terhelhetõségét, a zaj és
levegõszennyezésre vonatkozó észrevételeinket figyel
men kívül hagyta.
– Az elsõfokú határozat ellen a törvényes határidõn be
lül fellebbezést nyújtott be az önkormányzat, továbbá az
elõzõekben említett civil szervezet is.
– A fellebbezést jog- és érdeksérelemre való hivatko
zással lehetett elõterjeszteni és megfelelõen indokolni.
– Az elsõfokú hatóság saját hatáskörében bírálta el a
fellebbezéseket és helyt adott a fellebbezésben foglalt ér
veknek, ezért visszavonta elsõfokú határozatát.
– Ez a hatósági ügy minden valószínûség szerint még
tovább fog folytatódni a jogorvoslati eljárások igénybevéte
lével elsõ sorba kérelmezõ részérõl.

• A Stonemine Kft. által kez
deményezett Kõbánya rekulti
vációjával kapcsolatban szeret
nék pár gondolatot megoszta
ni Lakótársaimmal. Teszem ezt
azért, mivel egy jogszabályok
által jól leszabályozott hatósági
ügybõl Üröm „igazmondói” po
litikai ügyet és jó nagy virtsaftot
kívántak generálni. Nem untat
va tisztelt Lakótársaimat, de rö
viden bemutatnám, hogy mirõl is
volt, illetve van szó:
– A vállalkozó benyújtotta
az illetékes környezetvédelmi
szakhatósághoz (nem Üröm
önkormányzata) a környezet
védelmi mûködési engedély
iránti kérelmét.
– Az eljáró hatóság a ha
tályos jogszabályoknak meg
felelõen az eljárás megindítá
sáról szóló hirdetményét 2018.
decemberében hivatalában és
honlapján közzé tette. Tehát bár
ki számára hozzáférhetõ volt.
– Üröm polgármesteri hi
vatalába is megküldte azzal,
hogy amennyiben a jegyzõ
szükségesnek látja, úgy a
helyben szokásos módon köz
zé teheti.
– Ez a polgármesteri hi
vatal hirdetõtábláján történõ
kifüggesztéssel végrehajtásra
került.
– 105 nap állt rendelkezés
re az észrevételek megtételé
re. A 105 nap alatt észrevételt
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Úgy gondolom, hogy ebben az ügyben önkormányzatunk, mint ügyfél, maximálisan a rendelkezésére álló jogi
lehetõségei keretein belül tette a dolgát és képviselte az itt
élõk érdekeit.
Nem úgy, a feltûnni vágyók és a lakosságot folyamatosan félrevezetõk mindvégig Üröm önkormányzatát, illetve a
polgármesteri hivatal munkatársait kívánták lejáratni, az eddigi eljárás során feljelentéseket tettek, ahova csak tudtak és
belsõ vizsgálatokat követeltek.
Ennek a hatósági ügynek a rövid tényvázlata hûen tükrözi azt a szándékos félrevezetõ, a valóságot megmásító kommunikációt, amit a „mindent jobban tudók” mûvelnek településünkön. Már – már ez a magatartás a rosszindulat mellett
a dilettantizmus határát is súrolja. Példa erre az M0-al kapcsolatos kommentjük, amelyben levezetik, hogy Üröm számára szinte közömbös az M0 megépítése, majd azon véleményüknek adnak hangot, hogy egyéni érdekek motiválhatták a polgármestert abban, hogy a tervezett lehajtó melletti
területek nem lettek ipari területté átminõsítve. Ezzel kapcsolatosan az elõzõekben kifejtett gondolataimat kívánom alátámasztani azzal, hogy a jelen tájékoztatóhoz csatolt térképkivonattal, amelyen jól látszik, hogy már 2005-ben kijelölte az
önkormányzat az ipari területet. Az érintett területek tulajdonosainak kezdeményezése szükséges ahhoz, hogy a szabályozási terven átvezetésre kerüljön (ennyit a polgármesteri érdekeltségrõl).
Említenék még más témákat is, ami jól példázza, hogy
tájékoztatási mániájuk nem ismer határokat, jó példa erre a
futópálya építésével kapcsolatos információjuk. Nem valós,
amit leírnak, mivel a futópálya nem két ütemben épül, hanem a teljes beruházás egy idõben, egy szerzõdés keretén
belül, nem 1506 fm-en, hanem 1300 fm-en, stb. A probléma
az, hogy a változásokat célszerû lenne figyelemmel kísérni,
ha már ennyire az önkormányzat helyett akarnak tudósítani,
hogy valós információk jussanak el a Lakótársaimhoz, vagy
nem belekontárkodni abba, amihez nem értenek.
Hasonlóan félrevezetõ a Sportparkról adott tájékoztatásuk is, miszerint az állami pénzen épült. Tény, hogy a park
berendezése, a sporteszközök telepítése központi forrásokból történt. Ugyanakkor a park folyamatos fenntartása,
mûködtetése, a terület biztosítása, a területhez járda kiépítése viszont önkormányzati pénzeszközök felhasználásával
történt és történni fog (mûködtetés). Úgy gondolom, így lett
volna hiteles, pontos és nem utolsó sorban korrekt a tájékoztatásuk.
A patak rendezésérõl szóló tájékoztatásuk szintén nem
valós. Tényként közölnek olyan információt, melyet nem lehetne. Ugyanis ahhoz, hogy a patakmeder terv szerinti rendbetétele megtörténhessen, az önkormányzat által elõkészített
és benyújtott pályázatunknak pozitív elbírálásban kellene,
hogy részesüljön. Eddig ez nem történt meg, tehát minden
ezzel kapcsolatos és tényként állított információ célja a félrevezetés.
Ennél is durvább a Nemzeti Népegészségügyi Központ
közleményének az átvétele és félremagyarázása, miszerint
a központ által megjelentetett térkép beazonosításából arra a
következtetésre jutottak, hogy az ivóvíz ólommal való szen�nyezettsége Ürömön pont az óvodát érintheti. Pánikok kelt,
aki ezt teszi, és odáig nem jut el a gondolkodásban, hogy ez
az óvoda közintézmény, az évek során átépítve, bõvítve volt,
nem egy esetben az ivóvíz bevizsgálására sor került, hiszen
ez még családi házak esetében is kötelezõ a használatbavé-

tel elõtt. Mi más ez kérdem, ha nem tudatos pánikkeltés és az
önkormányzat lejáratására való törekvés?
Megemlíteném még kedvenc témájukat, az önkormányzat által fenntartott nevelési, oktatási intézményeinkrõl adott
„statisztikai” adatszolgáltatásaikat, természetesen sajátos
kommentjeikkel, mely szinte a vicc kategóriájába tartozik.
Érzõdik erõlködésük, azon fáradozásuk, miszerint bebizonyítsák azt, hogy gyermekintézményeink zsúfoltak, az önkormányzat pedig nem tesz semmit. Ezzel szemben évek hos�szú sora óta bölcsõdénk, óvodánk, a beírt, a feltételeknek
megfelelõ gyermek felvételét biztosította és biztosítja.
Figyelemmel kísérjük az elmenõ és a várhatóan belépõ
gyermeklétszámot, mivel ez a MI dolgunk és nem a hozzá
nem értõké. Az iskola szintén fogadni tudja megfelelõ körülményeket biztosítva a beírt gyermekeket. Az önkormányzat
pedig ellátja az oktatási törvényben és végrehajtási rendeletekben a neki címzett feladatait. (Csak megjegyzem, az iskolai oktatás állami feladat, nem önkormányzati).
Úgy gondolom, bölcsebb dolog lenne intézményeinkrõl
szóló „tudósításaikat” meghagyni azoknak, akik fenntartják,
illetve vezetik ezeket az intézményeket. Így nem születnének
olyan badarságok, mint amit egy kertész végzettségû tud
produkálni akkor, amikor polihisztor szerepében kíván tetszelegni.
E gondolatomat zárva és megkoronázva említeném meg
az EU-s választással kapcsolatos kertészi közleményt, illetve információ közlést. A választópolgárok többsége tudja,
hogy a választások elõkészítése, lebonyolítása szigorú eljárási rendben és jogszabályok maximális betartásával történnek. tájékoztatásoknak is megvan a rendje és a hatáskörök
címzettjei.
Nem úgy Ürömön!
Ürömön a „kertész” tájékoztat a választási tudnivalókról,
még el is nézné neki az ember a jogszabályok ismeretének
hiányát, ha tájékoztatása pontos, precíz és nem félrevezetõ
lenne. Ugyanis közli a szavazóhelyiségek címeit, de nem jelöli a szavazókörök számát. Közli az össz-szavazópolgár számát, mely szinte az utolsó napig változik, és mi több, még
szakmai véleményt is közöl, miszerint olyan utcák szerepelnek a 4. számú szavazókörben, mely utcák Ürömön nincsenek. Most közlöm akkor, hogy 2017. 06. 06-tól Ürömön van a
Völgyligetben: Dr. Bodó Tibor köz, Csoóri Sándor utca, sõt,
még Muskát György utca is
Tisztelt Lakótársaim!
Nem állt szándékomban ilyen hosszan foglalkozni ezekkel az emberekkel, de az utóbbi idõszak gyöngyszemei és a
félrevezetõ információ áradatuk miatt voltam kénytelen felhívni Lakótársaim figyelmét ezeknek a híradásoknak a hiteltelenségére, szakmaiatlanságára, a tudatlanságból fakadó rosszindulatra. Kérem, hogy a pár példán bemutatott és cáfolható híradásaikat a jövõben fenntartással kezeljék. A település
fejlesztését és mûködtetését érintõ feladatainkat illetõen úgy
gondolom, önkormányzatunk megfontoltan, átgondoltan kezeli és ez idõnként több idõt és elõkészítést igényel. Egy tény,
anyagi erõforrásainkkal és azok felhasználásával a maximális biztonságra törekedve hozzuk meg döntéseinket.
Kívánok Lakótársaimnak kellemes pihenést és idõtöltést
a nyári hónapokra!
Üröm, 2019. június hó
Laboda Gábor
polgármester
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Művelődési Ház
Nyár végi – kora õszi programok
Augusztus 19. (hétfõ) 18.00 órakor
Szent István nap elõestéje, megemlékezés,
majd ezt követõen utcabál
Helyszín: Hivatal elõtti tér
Szervezõk: Hagyományõrzõk és Szépkorúak, vendéglõk
Augusztus 31. (szombat) 16 .00 óra
Carlos de Pepa andalúz énekes (Spanyolország)
Flamenco estje

Március 15. – Nemzeti ünnepi megemlékezés
Az 1848/49. évi Forradalom és Szabadságharc 171. év
fordulóján a nemzeti ünnepi megemlékezés Kossuth Lajos
emléktáblájánál történõ koszorúzási ünnepséggel kezdõdött.
Az ürömi önkormányzat nevében koszorút helyezett el
Vidákovits Tibor alpolgármester és Kelemen Márta önkor
mányzati képviselõ, valamint az ürömi civil szervezetek és a
József nádor Általános Iskola tanulói.
A megemlékezés a Mûvelõdési Házban folytatódott, ahol
ünnepi beszédet, az Ürömi Szépkorúak Egyesületének tag
ja, dr. László Elemér mondott. A József nádor Iskola tanuló
inak mûsora felidézte a forradalom emlékezetes pillanatait.

Helyszín: Mûvelõdési Ház
Szervezõ: Mûvelõdési Ház
Szeptember 13. (péntek) 17. 00 óra
Fourtissimo együttes klasszikus koncertje
Helyszín: Szent Alexandra kápolna kertje
Szervezõ: Mûvelõdési Ház
Szeptember 25. (szerda) 19.00 órakor
Pódium színház: Vacsora négyesben c. elõadása
Helyszín: Mûvelõdési Ház
Szervezõ: Mûvelõdési Ház
Szeptember 28. (szombat) 16. 00
Szüreti felvonulás és mulatság
Helyszín: Hivatal elõtti tér
Szervezõk: Mûvelõdési Ház, Néptáncmûhely, Hagyomány
õrzõk

Nyári Táborok Mûvelõdési
Ház június-július áttekintõ
Varrótábor – Liza (Könyvtár)
június 17 -június 21.
Kerámia – Kézmûves tábor (Mûvelõdési Ház)
június 24.- június 28
Jógatábor gyermekeknek I. (Mûvelõdési Ház)
Július 1. – július 5.
Jógatábor gyermekeknek II. (Mûvelõdési Ház)
július 22. – július 26.
Rocky tábor – Kollárik Zsófia( Mûvelõdési Ház)
július 15. - július 19.
A részletes programok külön plakátokon/online kerülnek
meghirdetésre.
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Ürömi Tükör
Néptáncműhely

XVIII. Ürömi Gyermek Nemzetközi Népzenei
és Néptánc Fesztivál
Nagy volt a nyüzsgés ezen a napsütéses péntek délutánon az ürömi általános iskola környékén, ahol már 18.
alkalommal került megrendezésre az ürömi gyermekfesztivál. Idén is számos néptáncegyüttes látogatott el hozzánk,
országon belülrõl és azon túlról is, az ovisoktól egészen a
felnõttekig. A színes viseletek kavalkádjában felfedeztünk
sok régi ismerõst, s láttunk új arcokat.

Ovis csoportok

A színpadról megállás nélkül hömpölygött a zene, az
énekszó, dobogtak a cipõk, pörögtek a szoknyák, csattantak a csizmaszárak. A szakemberekbõl álló zsûrinek
ismét fel volt adva a feladat. Az ügyes fellépõknek, szokásunkhoz híven, most is finom tortákkal kedveskedtünk. Az iskola elõterében vásárfiákat és ízletes ételeket is vehettünk.

Gyimesiek

Magonc Együttes

10

IV. – V. – VI.

Ürömi Tükör
Néptáncműhely
ISKOLA
És akinek mindez nem lett volna elég, az az estet záró gyimesi táncházban szabadulhatott meg fölös energiáitól. A táncházat a Gyimesfelsõlokból érkezett táncosok
tartották. Díszvendégeink Antal Károly és felesége, Antal
Valéria, gyimesi adatközlõ táncosok voltak. Minden táncos
gyermekünknek szívbõl gratulálunk! Reméljük, jól éreztétek magatokat!

Magonc Együttes

Rongyláb

Cseppek

Zsiványok

Zenetagozat

Gyimesiek

IV. – V. – VI.

11

Ürömi Tükör
Néptáncműhely
Köszönjük szépen az Ürömi Szépkorúak Egyesületének és a szülõknek a sok-sok segítséget! Radványi Andinak és Kelemen Ibolyának a fantasztikus büfé megszervezését és lebonyolítását!
Az esemény támogatói:
Üröm Község Önkormányzata
Tiszta Formák Alapítvány
Ürömi Polgárõrség
Ürömi Általános Iskola
Zsûritagok:
Végsõ Miklós – Címzetes Fõiskolai Docens
Tóh Albert – Tiszta Formák Alapítvány
Herczegh Kata – Nagykun Táncegyüttes táncpedagógusa
Varga Zsuzsanna - Gyimesközéplok
A fesztivál fõvédnöke Végsõ Miklós volt, a Magyar
Táncmûvészeti Fõiskola Néptánc Tanszék adjunktusa

Rongyláb

Aprók Gyermek Néptáncegyüttes

Cédru Táncegyüttes
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VI. Fegyverneki verbunk verseny
2019. március 16-án került megrendezésre a VI.
Fegyverneki Verbunk Verseny, melyen idén részt vett
Fucskó Dávid is, az Ürömi Öröm Néptáncmûhely ifjú táncosa. De nem csak hogy részt vett, két kategóriában díjat
is nyert:
– 3. korcsoport II. helyezés
– Örökség Gyermek Népmûvészeti Egyesület különdíja
Felkészítõ tanára: Gyémánt Ádám
Szívbõl gratulálunk nekik!

Téka Táncház és Könyvbemutató
Igen jó hangulatban telt Lányi Gyuri könyvbemutatója az Ürömi Közösségi Ház udvarán. A vicces és izgalmas történetekkel tarkított estén, játékos hangszerbemutató és családi táncház is várta az érdeklõdõket. Zenélt a TÉKA együttes
A táncos blokkokat Szilvási Beáta és Gyémánt Ádám
tartotta.

Majális
Szép napra ébredtünk május 1-jén. 9 órakor már ropogott a tûz a néptáncmûhely bográcsa alatt. Vöröshagyma illata szállt a levegõben, s a füst könnyeket csalt a szemünkbe. Idén *"Sirített magyaros burgonyát" *készítettünk,
Ürömi Öröm módra. Ételünkkel a fõzõverseny II. helyezést
vihettük el.
Körhinta, ugrálóvár, arcfestés, népi játékok... Mi mindet kipróbáltuk. Sokan összejöttünk. Jól éreztük magunkat.
Köszönjük mindenkinek!
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Ürömi Tükör
Néptáncműhely

Tavaszköszöntés az
Ürömi Hagyományõrzõ Egyesülettel
„Maskarások, bolondok, rázzátok a kolompot!”
Ostorpattogtatástól, kereplõktõl volt hangos Üröm
fõtere, ahol összegyûlt a község apraja s nagyja, hogy közösen búcsúztassuk a telet, és köszöntsük a tavaszt.
„Takarodjon el a tél, örvendezzen, aki él!”
A kiszebáb elégetése és a közös éneklés után a közösségi házban folytatódott a mulatság, melyen a
néptáncmûhely 3 csoportja is színpadra lépett: Zsiványok,
Cseppek, Rongylábúak.
Igazán jó hangulatban töltöttük ezt a délutánt is.
Köszönjük szépen mindenkinek!
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Hagyományõrzõ Egyesület hírei
Március 19-én Életet az Éveknek Országos Szövetsége fennállásnak 30. évfordulója alkalmából részt vettünk a
budapesti Belvárosi Színházban megtartott ünnepségen.
Még márciusban M. Nagy László fotóriporter, filmvetítéssel a felvidék érdekes szép tájaira kalauzolt el és az ottani emberek életébe láthattunk bele. László még egy kis kabarét is rögtönzött.

Hajdan Vali mûvésznõvel

Április 13.
Télbúcsúztató-tavaszköszöntõ. Az idõ kedvezett nekünk, kivonultunk a Szent György szoborhoz, elégettük a
Kisze bábut, a tél szimbólumát majd a virágkapu alatt átbújtunk feldíszített zöld ágakkal. Villõzéssel köszöntöttük a tavaszt. A Mûvelõdési Házba visszatérve mûsort adott a Német Nemzetiségi Kórus, az Ürömi Öröm néptánc csoportok, Zsófi rockys lányai. Szinte telt ház volt! Nagyon örültünk, hogy a nagy készülõdés nem volt hiába való. Köszönet
a kedves szülõknek, hogy elkísérték gyermekeiket! Köszönet Szilvának, Beának, Ádámnak is, hogy ilyen színvonalas
mûsort tanítottak be és köszönet a támogatásukért, mert
nélkülük nem sikerült volna ilyen jól! Mi hálából süteményeket sütöttünk, üdítõvel kínáltuk a részt vevõket.

Körünkben Nagy László

Nagy László így mulattatott bennünket

Március 29-30-31.
Háromnapos Ki-Mit-Tud középdöntõn vettünk részt a
Hontravel szervezésében. A kórusunk bejutott a döntõbe.
Április 11. A költészet napja alkalmából mûsoros estet tartottunk. Meghívott vendégünk Hajdan Vali kortárs költõ
verset mondott, majd Németh Ferenc kórusvezetõnk zenei
kíséretével énekelt is a költõnõ.

Kiszebáb a Templom téren
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Ürömi Tükör
HagyományõrzõK
Május 1.
Feldíszítettük a májusfát. Részt vettünk a fõzõversenyen.
Székelykáposztát fõztek Ilonka néni és segítõi. Elsõ helyezést értünk el, a vándordíjat félévre kaptuk meg.

Május 15.
Kirándultunk a Krisna-völgy Indiai Kulturális Központ és
Biofarmon. Az esõs idõ nem vette el a kedvünket. Ökrös
szekéren végig látogattuk a birtokot, sok szép dolgot láttunk, betekinthettünk a krisnások életébe, az önfenntartó faluközösségük mûködésébe. Megtekintettük az Európában egyedülálló, lenyûgözõ indiai szentélyt, színes festményeket és az impozáns fõoltárt.

Fõzõverseny gyõztesei
Krisna-völgyi látogatás

Május 18-án Harkányba utaztunk a IX. Országos
Nyugdíjas Ki-Mit-Tud döntõjébe. Sok élményben volt részünk. A kórusunk Rábai-Németh Ferenc vezetésével
ezüst minõsítést szerzett.

Harkány – Ki-Mit-Tud csoportunk

Ki-Mit-Tud – kórusunk

Kitûzött céljainkat eddig teljesítettük.
Fehérné Marika
elnök

Fõzõverseny vándordíj
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Német Nemzetiségi Nap az iskolában
Idén május 21-én, kedden rendeztük meg a már
hagyománnyá vált német nemzetiségi napot.
Reggel egy ünnepi mûsorral kezdtünk, melyben
felidéztük az év németes versenyeit, programjait.
Itt jutalmaztuk meg azokat a tanulókat, akik a tanév
során öt, vagy annál több versenyen vettek részt.
Azokat a diákokat is elismerésben részesítettük,
akik idén távoznak iskolánkból és éveken át szorgalmas munkájukkal kiemelkedtek társaik közül,
ezzel öregbítve iskolánk hírnevét. Az év végi értékelést a 4. b osztály egy sváb tánccal, Schultz András 8. osztályos tanuló harmonika játékával, Szabó
Lili, Szõke Boldizsár és Körtvélyesi Roland szavalatukkal színesítették.
A német munkaközösség pedagógusai alaposan elõkészítették az évfolyamok programjait.
Az elsõ évfolyamosok házi állatokkal és veteményes kertekkel ismerkedtek. A másodikosok falusi sétát tettek, Üröm intézményeit keresték fel. A
temetõben régi sváb családneveket gyûjtöttek a
harmadikosok. Ebben az évben is lehetõségük volt
a negyedikeseknek a Pilisborosjenõi Tájház megtekintésére. Az ötödikesek játékos formában gazdagították a már megszerzett ismereteiket a régi
sváb konyha és iskola témaköreiben. A hatodikosok Üröm írásos emlékeit kutatták a templomban,
a könyvtárban és a Kálvárián. A két hetedik osztály interjút készített Mayer József, a Német Nemzetiségi Önkormányzat elnökének családjánál.
Szilvási Károly a nyolcadikosokat a szõlészet és
borászat rejtelmeibe vezette be. A szõlõskertben
és a pincében élményszerûen mutatta be ezt a régi foglalkozást.
A gyerekek nagy örömmel vettek részt a játékos
feladatok elvégzésében. Még az idõjárás is segítette õket az eredményes ismeretszerzésben.
Ezúton is köszönjük az Ürömi Német Nemzetiségi Önkormányzat anyagi támogatását, mely nélkül ez a nap nem válhatott volna ilyen sikeressé.
Német Munkaközösség
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ISKOLA

Föld napja 2019.
Az idei év Föld napja – április 22-e – húsvét hétfõre
esett. Így a tavaszi szünet utáni elsõ tanítási napon –
április 24-én - került sor az iskolai tematikus kirándulásokra.
Évfolyamonként a tananyaghoz is kapcsolódva, oldottak
meg különbözõ feladatokat a tanulók. ÖKO iskolaként nagy
hangsúlyt fektetünk a környezettudatos nevelésre. Emiatt a
feladatok, a természet védelme, közvetlen környezetünk állapota, védelme szorosan összekapcsolódott.
A kirándulások témái közül néhány:
• Art land képek készítése a természetben talált
termésekbõl, levelekbõl, ágakból, kövekbõl.
• Sportversenyek, vetélkedõ a focipályán.
• Üröm, örömpontjainak felfedezése. Szép kertek és porták az utcáról nézve.
• Térkép készítése az ürömi parkokról.
• Cigány- patak vizének vizsgálata.
• Túra a Nagy-Kevélyre.
Szerencsére az idõjárás is kegyes volt a kültéri programokhoz. Gyönyörû napsütéses napon zajlott a program.
A tavaszi idõszak munkáinak büszkesége még az ICA térképrajz verseny az ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai
Tanszék megrendezésében. Ezen a versenyen kiemelkedõen
szépen szerepeltek tanulóink. Egy térképrajz (Encs Luca És
Kovács Luca 8. osztályos tanulók mûve)részt vesz a nemzetközi kiállításon Tokióban. Gratulálunk!
A Dunakanyar Népmûvészeti verseny országos
döntõjében május elején Szabó Zoé 6.a osztályos tanulónk
arany minõsítést ért  el. Gratulálunk!
További információk:
Ballagási ünnepség: 2019.06.14. (péntek) 16 óra
Tanévzáró ünnepség: 2019.06.19. (szerda) 17 óra
Az iskola által szervezett nyári táborokról információk az
iskola honlapján lesznek olvashatóak.

Üröm örömtérképe
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Térképrajz
Encs Luca-Kovács Luca
8. osztály
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Hírek a reformátusok háza tájáról…
Kedves Hittanos Szülõk!
A 2019-es évben a egyházfenntartásra elõirányzott
fizetendõ összeg családonként 3000 forint havonta,
ami a mai világban nem egy nagy összeg, de nekünk
ez az életben maradásunkat jelentené, s nagyon hálásak lennénk, hogyha Ti is hozzájárulnátok ilyeténképpen a gyülekezetünk fennmaradásához. Ezt két módon
tehetitek meg: egyrészt a legkényelmesebb talán, ha azt a
havonkénti összeget, amit gondoltok, banki átutalással a 65700093-10116577 számlaszámra a „gyülekezeti élet fenntartására” megjelöléssel, illetve a családfõ
vezeték és keresztnevével, vagy akár gyermeketek nevének megjelölésével lehet hozzájárulni. A másik mód pedig, hogy az egyik Istentisztelet után a gyülekezet valamelyik gondnokánál befizetitek azt az összeget, amire gondoltok. Valóban minden fillért köszönettel veszünk
és számít. Köszönöm, ha lehetõségeitekhez mérten ki-ki
segít!
Jelentkezés az Almádi Nyári Táborokra
Indulás: találkozunk vasárnap a Déli Pályaudvaron a
jegypénztárnál 14:15-kor! A vonat 15:00-kor indul!
Visszaérkezés: Minden tábor esetén ugyanide, a Déli
pályaudvarhoz, az esti órákban. Illetve a szülõk le is jöhetnek a gyermekekért, és ha délelõtt Istentiszteletre jönnek
utána a Wesselényi strandra õket is szívesen látjuk!
Elhelyezés: A lányok faházakban, a fiúk sátrakban
(akinek van saját sátra, s abba szívesebben aludna jelezze!) Két fürdõszoba, s három mellékhelyiség szolgál ki
bennünket. Étkezni a Mélytányér Görög Étteremben fogunk.
Részvételi adomány: 30 000 Ft/fõ/hét.
Elõleg ebbõl az összegbõl: 15 000 Ft.
A nehéz anyagi helyzetben levõk számára a továbbiakban is még megpróbálunk segíteni. Ezért kérjük, a jelentkezéskor jelezzék, mennyit tudnak kifizetni a fenti
összegbõl.
A jelentkezés Becker Norbert Gyula (06 30 526 80 10)
tiszteletesnél történhet az elõleg befizetésével egy idõben.
A második részlet befizetése Almádiban történik. A heteken a lelki szolgálatot Norbert testvér végzi.
Jelentkezési határidõ: 2018. június 1.
Szükséges felszerelések: tisztasági csomag, akinek
van, hozhat saját sátrat! polifoam, hálózsák, meleg öltözék, esõs idõre is, tornacipõ, kirándulócipõ sportoláshoz,
kiránduláshoz, fürdõruha, elemlámpa, íróeszköz, színes
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ceruza, filctoll, Biblia, kullancs és szúnyogriasztó krém,
esetleg horgászbot, horgászengedély, TAJ kártya másolata. „Táborba mehet” papír a háziorvostól.
Nyári táborainkról
Pár szó Almádiról…
Mind az öt nyári táborunk Balatonalmádiban, az Öreghegy tetején lévõ, Budai Nagy Antal utca 42. szám alatt
található református táborhelyen kerül megrendezésre,
amelynek során a lányok elszállásolása két konyhával és
fürdõszobával felszerelt faházban történik. 8-8 fõ fér el a
faházakban. A fiúk elhelyezése vagy saját vagy pedig mis�sziónk által vásárolt sátrakban történik, amelyekben felfújható matracágy található. 4 fõ kényelmesen elfér sátranként, tehát összesen 12 gyermek elfér. A teljes tábor kapacitása 28 gyermek, illetve a segítõkkel együtt 32 fõ fér
el kényelmesen.
A gyermekek étkezése: a reggeli és vacsora a táborhelyen történik, az ebéd pedig a „Mélytányér” nevû görög étteremben. Uzsonnára gyümölcsöt kapnak. A tábor
részvételi díjában benne van a strandbelépõ és minden
kézmûves és barkács felszerelés, stb. is. Minden tábor alkalmával kirándulni is megyünk (Balatonfüred, Tihany,
Veszprém, stb.) s ezeknek a kiruccanásoknak a költségeit az alapítványunk állja. Mivel nagyon jó a balatonalmádi fagyizó, a fagyizásra és nasizásra célszerû költõpénzt
adni a gyermekeknek. Napi 500-1000 forint elég e célra.
Szívesen veszünk felajánlásokat a táborral kapcsolatban
(száraz élelmiszeradomány, stb.) és bármilyen segítséget,
akár szállításról legyen szó, akár másról. Idén úgy szeretnénk csinálni a táborokat, hogy minden gyerektáborba
tervezünk vinni felnõtt segítõket a hittanos családjaink közül, akik vállalják az ottani szolgálatot, háttérmunkát. Erre
a szolgálatra jelentkezõket várunk, akik szívesen nyaralnának gyermekeikkel együtt.
Mivel gyülekezetünk szociálisan érzékeny, az alapítványunkon keresztül a rászoruló gyermekeknek igyekszünk
további támogatást biztosítani, hogy anyagi okok miatt
senki ne maradjon a gyermekek közül otthon.
Minden táborba jönnek felnõtt segítõk, ifjú házasaink
vagy hitoktatóink és családjaik közül, így a lányszobákban
lányok, asszonyok, a fiúsátrakban pedig fiúk, férfiak biztosítják a rendet. Szeretettel várunk középiskolás testvéreket
a konyhai szolgálatra, akik ezzel az érettségihez szükséges 50 óra közösségi munkájukat tudják törleszteni.
Hogyan néz ki a táborban egy nap? Reggel zenés
ébresztõ van, utána reggeli, aztán mindenki rendbe rakja a maga alvóhelyét, mivel szoba- és sátorvizit van. Utána délelõtti zenés-gitáros áhítatot tartunk, amelynek témája ebben az évben Pál apostol személye és missziói útjai,
amelyhez kapcsolódóan fogunk csinálni kartonból hajót,
zászlókat és akadályversenyt. Ezek után ebédelünk a gö-
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rög étteremben, majd, ha olyan az idõ, a strand felé ves�szük az irányt, vagy kirándulunk. Este vacsorát fogyasztunk, majd fürdés után esti zenés áhítat következik, amelynek témája a hét gyülekezetnek írt levél lesz ebben az évben. Az áhítat után lehetõség nyílik csillagászatra vagy keresztyén jellegû film megnézésére, amely segít ráhangolódni a hét lelki témájára.
Néhány gondolat a strandról: A Wesselényi-strandra járunk már több, mint 20 éve, amióta táboroztatok. Ott
egyrészt kiépített és védett gyerekstrand rész van, illetve
vízimentõk pásztázzák a partot, szárazföldön és a Balatonban egyaránt. S mindezek mellett a gyerekek felnõttekkel
együtt mennek be a vízbe és a velük együtt jönnek is ki.
Kicsik hittanos hete (1-2. osztály) jún. 16–22-ig: idén
elõször a legkisebbeknek is külön tábort rendezünk, rengetek játékkal és mókázással, emellett pedig új gitáros
énekeket is tanulunk velük és beszélgetünk Istenrõl és Jézusról. A tábor felelõse pedig egy fiatal egyetemistalány,
Smiglag Viktória, aki tanítónak készül, szóval igazán ért a
kicsik nyelvén
Cserkész nagytábor jún. 23–29-ig: várjuk azokat a
gyermekeket, akik nagyon szeretnek a természetben lenni, kirándulni, és jól érzik magukat az erdõben, akik szeretnek kalandos módon kilátókat meghódítani és szívesen
vesznek részt éjszakai kalandtúrán is. A cserkésztáborban
megtanulunk tüzet rakni, alapvetõ dolgokat fõzni, legfontosabb nemzeti imádságinkat és jelképeinket, és a cserkészélettel kapcsolatos ismereteket sajátítunk el. Emellett
lehetõség nyílik íjászkodásra, kézmûves foglalkozásokra stb. A hét folyamán a gyermekek pontokat gyûjtenek,
és ezek alapján a végén kiérdemelhetik a kiscserkész
nyakkendõt, amelyet ünnepélyes keretek között a vasárnapi Istentiszteleten kapnak meg.
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Gimnazista ifis hét (Refifi+) jún. 30–júl. 6-ig: Szeretettel várunk minden olyan középiskolás fiatalt, aki szeretne egy
kellemes hetet eltölteni kortársaival a Balaton mellett, sok
mókával, pihenéssel és persze lelki tartalommal, ami felkészít arra, hogy miként érdemes keresztyén fiatalként élniük a
világban – családjaik és barátaik körében.
Kis- és Nagykonfi tábor (7-8. osztály) júl. 21–27-ig:
ebbe a táborba várjuk kis és nagykonfirmandusainkat, akik
ifiseinkkel töltenek el egy hetet. A hét célja, hogy mindaz,
amit a konfirmációban tanultak, az valósággá váljon az életükben, azaz teljesen másmilyen emberként menjenek el,
mint ahogy jöttek.
Alsós hittanos-csillagász hét (3-4. oszt.) júl. 28–aug.
3-ig: erre a hétre várjuk azon gyermekek jelentkezését 1-4.
osztályig, akik szeretnének egy izgalmas, természetközeli,
meghitt és vidám táborban eltölteni egy hetet. A gyermekeket csoportokra osztjuk, s minden csoportnak lesz egy felnõtt
vezetõje. A gyerekek kapnak a hét témáját érintõ színezõt
és munkafüzetet, rengeteget éneklünk, játszunk a szabadban és persze strandolunk. Idén is jönnek szülõk segíteni a
táborba!
Almádi missziós felsõs hét aug. 4–10-ig: 5-6. osztályos korú gyermekeinket várjuk, akiknek a fent említett programokon kívül Csillagászati elõadásokat is fogunk tartani, sõt
lehetõségük nyílik csillagászati alapismeretek elsajátítására,
mindezt játékos formában. Rengeteg kreatív foglalkozás és
program fogja színezni ezt a hetet.
Egyetemista ifis hét (Refifi) aug. 11–17-ig: ide várjuk
azokat az egyetemista ifjainkat, akik rendszeresen járnak ifire
vagy legalábbis szeretnének. Nagyon közösségformáló hét,
amelyben a lelki komolyság mellett lehetõség nyílik kipihenni
az egyetemi lét viszontagságos és súlyos terheit.
Szépkorúak” Almádiban:
2019 augusztuis 26-29 (hétfõ-csütörtök)
Ide várjuk szeretettel Bibliakörünkbe rendszeresen járó
ürömi és pilisborosjenõi testvéreinket! Mivel a faházainkban
idõs testvéreink elhelyezése korlátozott, így kényelmesen 7
fõ jöhet az elsõ ilyen rövid hetünkre! Mivel a kisbusz rendelkezésünkre áll, így nem kell sehova se gyalogolni, mert ebédelni, a strandhoz vagy épp kirándulni is a Missziós Kisbus�szal megyünk! Unokákat hozni ér! Szóval lehet, ha vállalják
a sátrazást vagy a nagyi mellett való elhelyezést!
Várjuk szeretettel „Szépkorú Bibliakörünk” tagjainak jelentkezését.
Az Ifjú Házasok Hete 2019…
augusztus 22-25
Nagy szeretettel várjuk ide ifjú házas és kisgyermekes
családos testvéreinket! A két faház mellett van lehetõség
családi sátrazásra is, amely nagy kaland kicsiknek és
felnõtteknek egyaránt!

Mit fogunk csinálni a héten? Jézusra figyelni, s emellett kirándulni, közösen bográcsozni, stb… Szóval lelkileg és minden téren jó lesz együtt kikapcsolódni, s megtapasztalni,
hogy az Élõ Isten a Szeretetével itt van velünk!
„És mikor a pünkösd napja eljött, mindnyájan egy akarattal
együtt valának…”
Apostolok Cselekedete 2:1
Pünkösd ünnepe az egyház születésnapja. Kétezer évvel ezelõtt Jézus feltámadása és Mennybemenetele után történt, hogy Jézus tanítványai Jeruzsálemben várták a Szentlélek eljövetelét. A szívük tele volt félelemmel, de reménységgel is, hiszen a feltámadása után még 40 napig tanító Mesterüket a saját szemeikkel láthatták, beszélhettek vele, hallgathatták szavait, s Pünkösd ünnepe elõtt tíz nappal pedig
ott voltak, amikor az Olajfák hegyérõl a Mennybe emelkedett,
s a feltámadott Jézus utolsó parancsa az volt: „várjatok, míg
a Szentlélek eljön hozzátok!” Várni pedig nem könnyû, még
akkor sem, ha Jézus mondja nekünk azt. Elég ha csak beletekintünk néhány bibliai történetbe, ahol hasonló volt a parancsa Istennek. Ábrahámnak közel 80 évet kellett várnia,
míg beteljesedett az ígéret, amit az Atya Isten tett neki, hogy
„sok nép atyjává lesz…”, hiszen igen idõs volt már, amikor
Izsák fia született. S mehetnénk végig az összes bibliai hõsön
mindegyiküknek meg kellett tanulni várni… S valóban várakozni valamire az életben kétféleképp lehet: türelmetlenül és
akkor az ember általában elrontja, vagy pedig élõ hittel a szívében csendes hálával, hogy az Úr már cselekedett, csak
még ki kell bekkelni azt a kis idõt míg beteljesedik az ígéret. A tanítványok és ami hívõ õseink ez utóbbiban bízva csinálták az életüket, mert tudták, hogy Isten cselekszik, cselekedni fog. S addig egy dolgunk van: imádkozni. De nem akárhogy és akárhol. Az életünk ilyen határhelyzeteinél elengedhetetlen a tanítványi közösség, a testvérekkel való közös ima,
mert a közösen mondott szavak felerõsített kérésként mennek az Atya elé, s ugyanakkor a testvéri közösség, a késõbbi
gyülekezet lelki otthont is ad. Ezért is fontos nekünk a templomunk, vagy épp az imaház. S megtörténik a csoda: Isten
Szentlelke végigfúj az egy akarattal összegyûlt tanítványi seregen, betölti õket az Isten Szeretete és azonnal szolgálni
kezdenek, kimennek az utcákra, terekre és hirdetik az Evangéliumot, az Örömhírt, hogy Isten Fia eljött értünk, s Megváltotta ezt a világot, s nekünk nincs más dolgunk csak Megtérni
és az Úr szolgálatába állni, cselekedni a világban az Õ akaratát! A bezárkózott tanítványi sereg egyszerre csak megtelik Szentlélekkel és „kirajzik”, hogy Isten Szeretetével a szívében betöltse a küldetését. „Tanítvánnyá tenni minden népeket” a feladat, s ehhez ma is három dolog szükséges: imádság, élõ testvéri közösség és az Úr Szentlelke. Hála legyen
érte az Úrnak, mert ezekre van lehetõségünk Ürömön és
Pilisborosjenõn is, s így hívunk Benneteket is pünkösdi Istentiszteleteinkre! Ünnepeljünk együtt! Áldás, békesség!
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Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 3/2019 (III.28.)
önkormányzati rendelete az egységes szerkezetbe foglalt 16/2007
(XI. 30.) önkormányzati rendelet módosítására a helyi közutak kezelésének szabályairól
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-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 megalkotott és egységes
szerkezetbe foglalt rendeletét az alábbiak szerint módosítja:
1. §
Az önkormányzati rendelet 4/A § (2) bekezdése kiegészül egy új yy) zz) aaa) ponttal:
yy) Kõbánya utca
zz) 064/21 hrsz-ú út (külterület)
aaa) 2850/42 hrsz-ú közút
2. §
1.) Az önkormányzati rendelet egyéb rendelkezései nem változnak.
2.) A módosított rendelet a kihirdetést követõ napon lép hatályba.
3.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.
Üröm, 2019. március 27.
Laboda Gábor
polgármester

Dr. Halász Mónika
jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 4/2019
(III.28.) önkormányzati rendelete a helyi építési szabályzatról szóló
13/2017(VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Üröm Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló, 1997. évi LXXVIII. Tv. 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX Tv. 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában és az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökrõl, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrõl szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29. §-a alapján meghatározott partnerek és
a 9. mellékletben felsorolt államigazgatási szervek véleményének kikérésével a
következõket rendeli el:
1. §
(1)E rendelet 1. sz. melléklete:SZ-1M Üröm község szabályozási tervének módosítása.
(2)Az 1. sz. melléklet területi hatálya: Dózsa György utca - Petõfi Sándor utca - 153
hrsz. út - Ady Endre utca által határolt terület.
2. §
A helyi építési szabályzatról szóló 17/2017. (VI.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.)31. § (12) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
"31.§
(12)
Nemzeti Ökológiai Hálózat, Natura 2000 terület határától beépítésre nem szánt területen legalább 10 méteren, beépítésre szánt területen legalább 5 méterenbelül épület nem helyezhetõ el. Ha emiatt beépítésre szánt területen, az építési helynek az így kialakult határvonalra merõleges szélessége 7,5 méternél kisebbre csökken, az 5 méteres távolság legfeljebb 3 méterig csökkenthetõ,
amennyiben ezáltal a 7,5m-es építési hely szélesség biztosítható."
3. §
A jelen rendelet 1. sz. mellékletének hatálya alá esõ területre vonatkozóan a R. 2.
sz. melléklete hatályát veszti.
4. §
E rendelet a közlését követõ 5. napon, de leghamarabb az elfogadástól számított
15. napon lép hatályba.
Üröm, 2019. március 27.
Laboda Gábor
polgármester

Dr. Halász Mónika
jegyzô

Az önkormányzat Szervezeti és Mûködési Szabályzatának 41. § (4) bekezdése
alapján kihirdetve és kifüggesztve:
Üröm, 2019. március 28.
		
		

Dr. Halász Mónika
jegyzô

1. melléklet
2. melléklet – Állami Fõépítész záró véleménye
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Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 5/2019 (IV. 25.)
önkormányzati rendelete a 14/2018. (X. 31.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2018 (III. 01.) önkormányzati rendelet módosítására az önkormányzat 2018. évi költségvetésérõl

/3/ Az önkormányzat összesített bevételeibõl:
a) a kötelezõ feladatok bevételei: 1 055 299 e/Ft
b) önként vállalt feladatok bevételei: 1 023 067 e/Ft
c) állami, államigazgatási feladatok bevételei: 90 000 e/Ft

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. § (1) bekezdésben, valamint az ennek végrehajtására kiadott 368/2011.
(XII. 31.) Korm. számú rendeletben foglalt felhatalmazás alapján a 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint módosítja:

/4/ A /2/ bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi elõirányzatok a-d) pontjai az
államháztartásról szóló
törvény végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 2. §-ban rögzített kiemelt
elõirányzatok, a többi kiemelt bevételi elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatáskörében
jogosult dönteni.

1. §
Az Ör. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

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

2. Az önkormányzat összesített 2018. évi módosított bevételei és kiadásai

2. §

/1/ A Képviselõ-testület a 2018. évi költségvetés módosított bevétel fõösszegét:
2 168 366 eFt-ban (azaz Kettõmilliárd százhatvannyolcmillió-háromszázhatvanhatezer forintban) állapítja meg a jelen rendelet 1. mellékletben részletezett források
szerint.
/2/ Az önkormányzat összesített 2018. évi módosított költségvetési bevételén belül
kiemelt elõirányzatonként:
a.) Intézményi mûködési bevételeit 91 897 000 Ft-ban (azaz kilencvenegymilliónyolcszázkilencvenhétezer forintban)
b.) Közhatalmi bevételek:
Az önkormányzat sajátos mûködési bevételeit: 310 960 000 Ft-ban (azaz
háromszáztízmillió-kilencszázhatvanezer forintban)
c.) Mûködési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételi fõösszegét
108 470 000 Ft-ban (száznyolcmillió-négyszázhetvenezer forintban)
d.) Mûködési és felhalmozás célú támogatások államháztartáson belüli bevételét 422 964 000 Ft-ban, (azaz négyszázhuszonkettõmilliókilencszázhatvannégyezer forintban)
da.) mûködési célú támogatások 422 964 e/Ft
db.) felhalmozás célú támogatások 0 Ft
e.) Felhalmozás és tõkejellegû bevételeit 30 014 000 Ft-ban (azaz harmincmillió tizennégyezer forintban)
f.) Pénzforgalom nélküli bevételek 759 967 000 Ft-ban (azaz hétszázötvenkilencmillió-kilencszázhatvanhétezer forintban)
g.) Finanszírozás bevételei 444 094 000 Ft-ban (azaz négyszáznegyvennégymillió-kilencvennégyezer forintban)
ca.) belföldi finanszírozási bevétel 444 094 000 Ft-ban (azaz négyszáznegyvennégymillió-kilencvennégyezer forintban)

/1/ A képviselõ-testület a 2018. évi költségvetés módosított kiadások fõösszegét:
2 168 366 eFt-ban
(azaz Kettõmilliárd százhatvannyolcmillió-háromszázhatvanhatezer forintban) állapítja meg a jelen
rendelet 2. számú mellékletében részletezettek szerint.
/2/ Az összesített kiadási fõösszegen belül a 2018. évi kiemelt módosított kiadási elõirányzatait az
alábbiakban határozza meg:
a) Mûködési költségvetési kiadás 940 182 000 Ft-ban (azaz kilencszáznegyven
milliószáznyolcvankettõezer forintban)
aa.) Személyi juttatások kiadásai 419 673 000 Ft-ban (azaz négyszáztizenkilencmillió-hatszázhetvenháromezer forintban)
ab.) Munkaadókat terhelõ járulékok és szociális hozzájárulási adó 90 751 000
Ft-ban (azaz kilencvenmillió hétszázötvenegyezer forintban)
ac.) Dologi és egyéb folyó kiadások 359 216 000 Ft-ban (azaz
háromszázötvenkilencmillió-kettõszáztizenhatezer forintban)
ad.) Ellátottak pénzbeli juttatásai 40 300 000 Ft-ban (azaz negyvenmillió háromszázezer forintban)
ae.) Egyéb mûködési kiadások 30 242 000 Ft-ban (azaz harmincmillió
kettõszáznegyvenkétezer forintban)
b) Felhalmozási költségvetés kiadás 574 308 000 Ft-ban (azaz ötszázhetvennégymillió-háromszáznyolcezer forintban)
ba.) Beruházások kiadásai: 418 568 000 Ft-ban (azaz négyszáztizennyolcmillió
ötszázhatvannyolcezer forintban)
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bb.) Felújítások kiadásai 135 606 000 Ft-ban (azaz százharmincötmillió hatszázhatezer forintban)
bc.) Egyéb felhalmozási kiadások 20 134 000 Ft-ban (azaz húszmillió
százharmincnégyezer forintban) állapítja meg.
c) Finanszírozási kiadások 444 094 000 Ft-ban (azaz négyszáznegyvennégymillió-kilencvennégyezer forintban)
ca.) belföldi finanszírozási kiadás 444 094 000 Ft-ban (azaz négyszáznegyvennégymillió-kilencvennégyezer forintban)
/3/ Az önkormányzat összesített kiadásaiból
a) kötelezõ feladatok kiadásai 1 022 686 000 Ft-ban
b) önként vállalt feladatok kiadásai 843 385 000 Ft-ban
c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai 90 000 000 Ft-ban

e.) Támogatás, kölcsön, visszatérülés fõösszeget 0 Ft-ban /azaz nulla forintban/
f.) Finanszírozás, önkormányzati támogatás összegét 401 788 000 Ft-ban /azaz
négyszázegymillió-hétszáznyolcvannyolcezer forintban/
g.) Pénzforgalom nélküli bevételek összegét 782 221 000 Ft-ban /azaz
hétszáznyolcvanegymillió-kettõszázhuszonegyezer forintban állapítja meg.
(3) Az önkormányzat 2018. évi bevételeinek alakulását, gazdálkodónkét a rendelet
1/A. számú melléklete tartalmazza.
4. §
(1) A Képviselõ-testület a jelen rendelet 1.§-ában rögzített kiadási fõösszegen belül:

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

a.) személyi juttatások kiadási fõösszegét 382 846 000
háromszáznyolcvankettõmillió-nyolcszáznegyvenhatezer forintban/

Ft

/azaz

3. §

b.) munkaadót terhelõ járulékok fõösszegét 77 785 000 Ft /azaz hetvenhétmillióhétszáznyolcvanötezer forintban/

Az Ör. 6. §-a helyébe az alábbi új 6. § lép:
6. § (1) Az önkormányzat település szintû költségvetésében a módosított általános
tartalék 51 037 000 Ft, a módosított céltartalék 161 258 000 Ft.
6. § (2) A módosított céltartalék felhasználásáról év közben dönt az önkormányzat.

c.) dologi és egyéb folyó kiadások fõösszegét 286 363 000 Ft /azaz
kettõszáznyolcvanhatmillió-háromszázhatvanháromezer forintban/

4. §

e.) társadalom és szociálpolitikai juttatás 36 274 000 Ft /azaz harminchatmilliókettõszázhetvennégyezer forintban/

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

f.) felhalmozási kiadások fõösszegét 191 849 000 Ft /azaz százkilencvenegymillió-nyolcszáznegyvenkilencezer forintban/ hagyja jóvá, és megállapítja, hogy a felhalmozási kiadásokon belül a felújítási kiadásokat célonként a rendelet 16.számú
melléklete tartalmazza.

Üröm, 2019. április 24.
Laboda Gábor
polgármester

Dr. Halász Mónika
jegyzô

g.) hitel-törlesztés kiadás fõösszegét 0 Ft-ban /azaz nulla forint/

Üröm Község Önkormányzat 6/2019.(IV.25.) önkormányzati rendelete a település 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zárszámadás)

h.) finanszírozási kiadások fõösszegét 401 787 000 Ft-ban /azaz négyszázegymillió-hétszáznyolcvanhétezer forintban/ hagyja jóvá a jelen rendelet 2. számú mellékletében részletezettek szerint.
2.a.) Polgármesteri Hivatal összkiadását 105 181 000 Ft /azaz százötmillió száznyolcvanegyezer forint/ fõösszeggel hagyja jóvá a rendelet 2/A. és 19-es számú
mellékletében részletezettek szerint.

Beterjesztve:
A képviselõ testület 2019. 04. 24. ülésére
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88 § (1) bekezdésében és a
91. §-ban, továbbá ennek végrehajtására kiadott 368/2011 (XII. 31.)
Korm. rendelet 158. §, 162. §-ban foglalt rendelkezések figyelembevételével a 2017. évi költségvetése végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. §
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a település 2018. évi költségvetésének végrehajtását 2 233 338 e Ft /azaz Kettõmilliárd kettõszázharminchárommillió
háromszázharmincnyolcezer forint/ bevételi fõösszeggel, és 1 399 653 e Ft /azaz
Egymilliárd háromszázkilencvenkilencmillió-hatszázötvenháromezer forint/ kiadási
fõösszeggel jóváhagyja.
2. §
(1) A település 2018. évi pénzmaradványát 796 044 310 Ft-tal /azaz
hétszázkilencvenhatmillió-negyvennégyezerháromszáztíz forinttal/ hagyja jóvá, a
jelen rendelet 11.) 12.) számú mellékleteiben foglalt részletezéssel.
3. §
(1) A jelen rendelet 1.§.-ban rögzített 2018. évi bevételek forrásonkénti alakulását a
jelen rendelet 1. számú mellékletében részletezettek szerint hagyja jóvá.
(2) Ezen belül:
a.) Az önkormányzat mûködési, saját folyó és -átengedett bevételeit 451 914
000 Ft-ban /azaz négyszázötvenegymillió-kilencszáztizennégyezer forintban/
b.) Felhalmozás és tõke jellegû bevételeit 30 110 000 Ft-ban /azaz harmincmillió-száztízezer forintban/
c.) Támogatások bevételeinek teljesítését 401 261 000 Ft-ban /azaz
négyszázegymillió-kettõszázhatvanegyezer forintban/
d.) Társadalombiztosítástól és egyéb átvett pénzeszközt 166 044 000 Ft-ban /
azaz százhatvanhatmillió-negyvennégyezer forintban/
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d.) mûködési célú pénzeszközátadás fõösszegét 22 749 000 Ft /azaz
huszonkettõmillió-hétszáznegyvenkilencezer forintban/

A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
– Személyi jellegû kiadásait 80 730 000 Ft-tal /azaz nyolcvanmillió hétszázharmincezer forinttal/
– Munkaadói járulékokat: 16 270 000 Ft-tal /azaz tizenhatmillió kettõszázhetvenezer
forinttal/
– Dologi és egyéb folyó kiadásait 8 181 000 Ft-tal /azaz nyolcmillió-száznyolcvanegyezer forinttal/
– beruházási kiadások 0 Ft-tal /azaz nulla Ft/ hagyja jóvá.
b.) Önkormányzat kiadását 838 830 000 Ft /azaz nyolcszázharmincnyolcmillió
nyolcszázharmincezer forint/ fõösszeggel hagyja jóvá a 2/A, valamint a 19. számú
melléklet szerint.
A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
– Személyi jellegû kiadásokat 75 494 000 Ft-tal /azaz hetvenötmillió négyszázkilencvennégyezer forinttal/
– Munkaadói járulékokat 15 459 000 Ft-tal /azaz tizenötmillió négyszázötvenkilencezer forinttal/
– Dologi és egyéb folyó kiadásokat 96 922 000 Ft-tal /azaz kilencvenhatmillió
kilencszázhuszonkettõezer forinttal/
– Pénzeszköz átadás és támogatás értékû kiadásokat 59 023 000 Ft-tal /azaz
ötvenkilencmillió-huszonháromezer forinttal/
– Felhalmozás és tõkejellegû kiadásokat 190 145 000 Ft-tal /azaz százkilencvenmillió-száznegyvenötezer forinttal/
– Hiteltörlesztés kiadását 0 Ft-al, /azaz nulla Ft-tal/
– Finanszírozási kiadások 401 787 000 Ft-tal, /azaz négyszázegymillió hétszáznyolcvanhétezer forinttal/
c.) József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény
(gyermekétkeztetés) mûködtetési kiadását 36 761 000 Ft-tal /azaz harminchatmillió hétszázhatvanegyezer forint/ fõösszeggel hagyja jóvá a rendelet 2/A., valamint a 19. számú melléklete szerint.
A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
– Személyi jellegû kiadásait 1 064 000 Ft-tal /azaz egymillió hatvannégyezer forinttal/
– Dologi kiadásait 35 547 000 Ft-tal /azaz harmincötmillió ötszáznegyvenhétezer
forinttal/
– Munkaadókat terhelõ járulék 150 000 Ft-tal /azaz százötvenezer Ft-tal/
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d.) Napraforgó Óvoda kiadását 212 868 000 Ft-tal /azaz kettõszáztizenkettõ-millió
nyolcszázhatvannyolcezer forinttal/ hagyja jóvá a 2/a. sz. melléklet szerint.
A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
– Személyi jellegû kiadását 142 259 000 Ft-tal /azaz száznegyvenkétmillió-kétszázötvenkilencezer forinttal/
– Munkaadói járulékokat 29 217 000 Ft-tal /azaz huszonkilencmilliókettõszáztizenhétezer forinttal/
– Dologi kiadásait 41 023 000 Ft-tal /azaz negyvenegymillió huszonháromezer
forinttal/
– Felhalmozási kiadását 369 000 Ft-tal (háromszázhatvankilencezer forinttal/
e.) Hóvirág Bölcsõde kiadását 56 266 000 Ft-ban /azaz ötvenhatmillió
kettõszázhatvanhatezer forintban/ hagyja jóvá a rendelet 2/A mellékletében részletezettek szerint.
A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
– Személyi jellegû kiadását 38 128 000 Ft-tal /azaz harmincnyolcmillió
százhuszonnyolcezer forinttal/
– Munkaadói járulékokat 7 412 000 Ft-tal /azaz hétmillió négyszáztizenkettõezer
forinttal/
– Dologi kiadásait 10 643 000 Ft-tal /azaz tízmillió hatszáznegyvenháromezer forinttal/
– Felhalmozási kiadása 83 000 Ft-tal /azaz nyolcvanháromezer forinttal/
hagyja jóvá.
f.) Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház és Könyvtár kiadását 21 886 000 Ft /azaz huszonegymillió-nyolcszáznyolcvanhatezer forint/ fõösszeggel hagyja jóvá a 2/A. számú melléklet szerint.
A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
– Személyi jellegû kiadásait 9 226 000 Ft-tal /azaz kilencmillió kettõszázhuszonhatezer forinttal/
– Munkaadói járulékokat 1 864 000 Ft-tal /azaz egymillió nyolcszázhatvannégyezer forinttal/
– Dologi kiadásait 9 975 000 Ft-tal /azaz kilencmillió kilencszázhetvenötezer forinttal/
– Felhalmozási kiadásait 821 000 Ft-tal /azaz nyolcszázhuszonegyezer forinttal
hagyja jóvá.
g.) Községgazdálkodás településüzemeltetés, köztemetõ fenntartási költségeit 92 387 000 Ft /azaz kilencvenkettõmillió-háromszáznyolcvanhétezer forint/
összegben hagyja jóvá a rendelet 19. mellékletében részletezettek szerint.
Ezen belül:
– Személyi jellegû kiadásokat 12 921 000 Ft-tal /azaz tizenkettõmilliókilencszázhuszonegyezer forinttal/

A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
– Személyi jellegû kiadásait 12 853 000 Ft-tal /azaz tizenkétmillió-nyolcszázötvenháromezer forinttal/
– Munkaadókat terhelõ járulékokat 2 654 000 Ft-tal /azaz kettõmillióhatszázötvennégyezer forinttal/
– Dologi kiadásait 7 376 000 Ft-tal /azaz hétmillió háromszázhetvenhatezer forinttal/ hagyja jóvá.
– Felhalmozási kiadását 0 Ft-tal /azaz nulla forinttal/ hagyja jóvá.
j.) Gyermekjóléti szolgálat kiadásait 5 246 000 Ft-tal /azaz ötmillió
kettõszáznegyvenhatezer forinttal/ hagyja jóvá a rendelet 2/A. számú melléklete
szerint.
A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
– Személyi jellegû kiadásait 4 396 000 Ft-tal /azaz négymillió háromszázkilencvenhatezer forinttal/
– Munkaadókat terhelõ járulékokat 811 000 Ft-tal /azaz nyolcszáztizenegyezer
forinttal/
– Dologi kiadását 39 000 Ft-tal /azaz harminckilencezer forinttal/
– Felhalmozási kiadása 0 /azaz nulla forinttal/ hagyja jóvá.
5. §
Tudomásul veszi, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat kiadása 1 974 949
Ft /azaz egymillió kilencszázhetvennégyezer kilencszáznegyvenkilencezer Ft/ volt.
6. §
A képviselõ-testület az önkormányzat vagyonának, adósságállományának jövedelmi és létszámhelyzetének, költségvetési feladatmutatóknak és feladattámogatások
alakulásának elszámolását a rendelet 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es, 8-as számú mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.
7. §
(1) A képviselõ-testület a könyvviteli mérleget, a mûködési bevételek és kiadások, a
mérlegadatokat alátámasztó táblázatokat, az egyszerûsített pénzmaradvány elszámolást és felhasználást a rendelet 9-es, 10-es, 11-es, 12 és 13. 14. 17. számú mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá.
(2) Az éves zárszámadás elemzését tartalmazó Pénzügyi bizottsági jelentést a jelen rendelet 16-os melléklete szerinti tartalommal megismerte és tudomásul vette.
8. §
A képviselõ-testület megállapítja, hogy a 2018-as gazdasági évben az ütemezett
fejlesztési célok nem mindegyike valósult meg, miután a közbeszerzési eljárások
sok esetben sikertelenek voltak.
9. §

– Munkaadói járulékokat 3 089 000 Ft-tal /azaz hárommillió nyolcvankilencezer
forinttal/
– Dologi kiadásokat 76 227 000 Ft-tal /azaz hetvenhatmillió kettõszázhuszonhétezer forinttal/
– beruházási kiadások 150 000 Ft-tal /azaz százötvenezer forinttal/ hagyja jóvá.
h.) Védõnõi Szolgálat kiadását 7 345 000 Ft /azaz hétmillió háromszáznegyvenötezer forint/ fõösszeggel hagyja jóvá a 2/A. számú melléklet szerint.
A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
– Személyi jellegû kiadásait 5 775 000 Ft-tal /azaz ötmillió hétszázhetvenötezer
forint/
– Munkaadói járulékokat 859 000 Ft-tal /azaz nyolcszázötvenkilencezer forinttal/
– Dologi kiadásait 430 000 Ft-tal /azaz négyszázharmincezer forinttal/
– Felhalmozási kiadásait 281 000 Ft-tal /azaz kettõszáznyolcvanegyezer forinttal/ hagyja jóvá.

A képviselõ-testület a 2018. évi költségvetés végrehajtását alátámasztó szöveges
indokolást elfogadja
10.§
(1) A Képviselõ-testület megállapítja, hogy több éves kihatással járó kötelezettségvállalásai nincsenek az önkormányzatnak.
(2) Megállapítja, hogy a 2018-as gazdasági évben közvetett támogatások körébe
tartozó adóelengedés 254 688 forint volt.
(3) Megállapítja, hogy 2018-ban kedvezményes étkeztetés címén 2 006 880 Ft került felhasználására.
11. §
(1) A jelen zárszámadási rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.
Üröm, 2019. április 24.

i.) Idõsek Napközi Otthona (Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés) kiadását 22 883 000 Ft /azaz huszonkettõmillió-nyolcszáznyolcvanháromezer forint/
fõösszeggel hagyja jóvá a rendelet 2/A. számú melléklete szerint.

IV. – V. – VI.

Laboda Gábor
polgármester

Dr. Halász Mónika
jegyzô
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HATÁROZATOK

A Képviselõ-testület 2019. március, április havi ülésének döntései
• Márciusi ülésén módosította a képviselõ-testület a helyi
közutak kezelésének szabályairól szóló rendeletét.
• Ugyancsak módosította a testület a helyi építési szabályzatról szóló 13/2017 (VI.29.) önkormányzati rendeletét.
• Jóváhagyták a képviselõk Üröm zajtérképének végrehajtására elõkészített intézkedési tervet.
• Döntött a testület a Völgyliget lakópark lakóközössége nevében elõterjesztett kérelemben.
• Döntés született a 2019. évi parkgondozási munkákra benyújtott árajánlatokban.
• Az M0 csomópontot érintõ településrendezési eszközökrõl
hozott határozatot a képviselõ-testület.
• Megtárgyalták és véleményezték a képviselõk az arculati kézikönyvet.
• Jóváhagyta a testület a két ülés között hozott polgármesteri döntésrõl szóló tájékoztatót.
• A 3. számú védõnõi körzetre álláspályázat kiírásának
ismétléséról szavaztak a képviselõk, mely pályázat pályázó hiányában eredménytelen volt.
• Megállapította a testület az óvodai körzethatárt Ürömön.
• Bírósági ülnökké jelölésre javasolta a testület Erdész
Béláné, ürömi lakost.
• Döntés született az önkormányzat által fenntartott játszóterek 2019. évi karbantartására benyújtott árajánlatban.
• Az Üröm, Kárókatona u. 3. 5. szám alatti ingatlanok tulajdonosainak kérelmében döntés született kutyaürülék tartók közterületen történõ telepítésérõl, miszerint a lakosság
véleményét kikéri a testület.
• Áprilisi soron kívüli ülésén a 174/2018 (XII.17.) Kt. számú
határozat 2.) pontjának módosításáról döntött a testület a
felszíni vízelvezetést illetõen.
• Áprilisi soros ülésén jóváhagyta a testület a Zöld-Bicske
Nonprofit Kft. tájékoztatóját a településen 2018-ban végzett hulladékszállítási tevékenységérõl.
• Módosította a testület az 1/2018 (III. 01.) önkormányzati rendeletét az önkormányzat 2018. évi költségvetésérõl.
• Elfogadták a képviselõk a 2018. évi települési költségvetés végrehajtásáról, a 2018. évi pénzmaradvány elszámolásáról és a vagyoni helyzet alakulásáról szóló rendeletet.
• Jóváhagyta a testület a non profit szervezeteknek 2018ban nyújtott támogatások cél szerinti felhasználásának tapasztalatairól szóló tájékoztatót, figyelemmel a támogatott
szervezetek éves beszámolóira.
• Jóváhagyták a képviselõk Üröm, Táncsics Mihály u. 2.
szám alatti ingatlan tartós használatba adási szerzõdését.
• A 2019. évi kátyúzási munkákra beérkezett árajánlatokban
döntés született.
• Határoztak a képviselõk lakossági kezdeményezésre a
Kecskerágó utcában szilárd burkolatú út kiépítésérõl.
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• Az önkormányzat tulajdonát képezõ, 2850/25 hrsz-ú ingatlan bérbeadásáról döntött a képviselõ-testület, a Vektor
Rendszerház Kft. részére.
• A Magyar Ortodox Egyházmegye kérelmében döntés született a Szent Alexandra vértanú templom hétvégi nyitva
tartásának finanszírozásáról.
• A Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház és Könyvtár 2018. évi beszámolójának és 2019. évi szakmai munkatervének jóváhagyásáról döntött a testület.
• Jóváhagyták a képviselõk a 2018. évben végzett gyermekvédelmi munkáról szóló éves beszámolót.
• Jóváhagyta a testület az Ürömi Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat vezetõjének beszámolóját a 2018. évben
végzett tevékenységrõl.
• Elfogadta a testület az Idõsek Napközi Otthona 2018. évi
beszámolóját.
• Ugyancsak jóváhagyta a képviselõ-testület az Önkormányzat jegyzõjének beszámolóját a hivatal 2018. évi
tevékenységérõl (Mötv. 81. § (3) bekezdés f) pont).
• Véleményezte a testület a József Nádor Általános Iskola
alapító okiratának módosítására tett javaslatot.
• Döntött a testület a szavazatszámláló bizottság póttagjainak megválasztásáról.
• Jóváhagyta a képviselõ-testület a lejárt határidejû határozatok végrehajtásának helyzetérõl szóló jelentést.
Üröm, 2019. június
		
		

Dr. Halász Mónika
jegyzô

Tájékoztató
Tájékoztatom Tisztelt választóinkat, hogy Ürömön 2019.
május 26-án rendben, minden rendkívüli esemény nélkül, törvényesen lezajlott a 2019. évi Európai Parlamenti
képviselõk választása. A névjegyzékben szereplõ választópolgáraink 52%-a jelent meg az urnák elõtt.
Üröm, 2019. június hó
dr. Halász Mónika HVI vezetõ

FELHÍVÁS
Felhívom Tisztelt ügyfeleink figyelmét és egyben kérem,
hogy a 2019. évi települési támogatás – lakhatási támogatás megállapítása iránt kérelmüket legkésõbb 2019.
augusztus 31 -ig a Polgármesteri Hivatal igazgatási irodájánál terjesszék elõ.
Üröm, 2019. június hó
Buzás Katalin
Szociális, Családügyi és Egészégügyi Bizottság elnöke

IV. – V. – VI.

Ürömi Tükör
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
Közterület felügyelõ
06 30 698 9918

Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

Kedd
Szerda
Szerda
Csütörtök

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

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

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

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

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:
Csütörtök:

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

Péntek:

09.00 – 12.00 óráig,

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

Tanácsadás

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
13.00 – 16.00 óráig,

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

Telefon

10.00 – 13.00 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
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

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

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

a) Ügyintézõk:
		
		
		
		

Hétfõ
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek:

hétfõ
kedd
szerda
csütörtök
péntek

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

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

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

IV. – V. – VI.
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FELHÍVÁS
Tisztelt ingatlantulajdonosok!

Közeledik a parlagfû „szezon”. Mint ismeretes, a
parlagfû allergén növény és sok embernek teszi
szinte elviselhetetlenné a napjait. A parlagfû magról
szaporodik, március hónapban kel ki, a porzós virágai
július elején – közepén jelennek meg. A virágpor 100
km távolságra is eljut, a por szóródásának legnagyobb
tömege júliusban jelentkezik. Egy közepes növény több
ezer, de akár több tízezer magot érlel. Igen ellenálló a
mag, 30 évig is csíraképes marad. Nem véletlen, hogy
a parlagfû pollenre allergiás népesség évrõl évre nõ,
ma már a népesség több, mint 30%-a szenved ettõl az
allergén gyomnövénytõl.
Ezért is Magyarországon egyetlen olyan allergiát
okozó növény, melynek irtásának elmulasztását
komoly pénzbüntetéssel szankcionálja a törvényhozó.
A parlagfû irtását folyamatosan kell végezni. Az irtás
legcélravezetõbb módja az idõben elvégzett kaszálás,
melyet legalább még kétszer meg kell ismételni, a
vegetáció végéig. Az irtás a földtulajdonos, illetve a
földhasználó kötelessége. Az irtást június 30-ig minden
érintettnek el kell végeznie, mivel ennek elmulasztása
esetén a fertõzött terület térmértékétõl függõen 15

ezer Ft-tól 5 millió Ft-ig terjedõ növényvédelmi bírság
szabható ki azzal szemben, aki nem irtja ki a parlagfüvet
ingatlanáról, illetve nem gondoskodik a folyamatos
parlagfû mentesítésrõl. Az ellenõrzést belterületi
ingatlanok esetében az önkormányzat végzi, külterületi
ingatlanok esetében pedig az illetékes földhivatalok
végzik el. Amennyiben az elvégzett ellenõrzés során
megállapítást nyer, hogy az ingatlan tulajdonosa
(használója) elmulasztotta az irtást, úgy ebben az esetben
el kell rendelni a közérdekû védekezést. Ez azt jelenti,
hogy határozatban történik a közérdekû védekezés
elrendelése az ingatlantulajdonos (használó) költségére.
A közérdekû védekezés zárt területen is elvégezhetõ.
Amennyiben az érintett a közérdekû védekezés költségét
nem fizeti meg, úgy az adók módjára behajtható.
Ürömön az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják,
hogy a parlagfû irtást illetõen - egyre többen ismerik
fel, hogy a veszélyes gyomnövényt saját egészségük
érdekében kell idõben irtani, nem elsõsorban a törvényi
kötelezettség miatt - többségében jogkövetõ magatartást
tanúsítanak az érintett ingatlantulajdonosok (használók).
Bizonyára a 2019-es évben is ez a tendencia folytatódik,
és nem kell az eljáró hatóságnak a 2008. évi XLVI. tv.,
illetve a 221/2008. Korm. rendelet alapján a mentesítési
munkálatokat kikényszeríteni, illetve a közérdekû
védekezést elrendelni.
A Polgármesteri Hivatal június 30-a után hivatalból
fogja a helyszíni ellenõrzéseket lefolytatni.
Üröm, 2019. június hó
		
		

Impresszum:

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

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

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

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

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

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

Hirdetésfelvétel:
e-mail: mediamax@hu.inter.net
Nyilvántartási szám: 2.2.4/812/2003.
Csak névvel ellátott, aláírt cikkeket áll módunkban közölni.
A szerkesztôséghez küldött írásokat
nincs lehetôségünk megôrizni vagy visszaküldeni.
Az Olvasói levelek oldalon megjelenô írások nem feltétlenül
tükrözik a szerkesztôség álláspontját.
Azokért szerkesztôségünk felelôsséget nem vállal.
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Fokozottan védett madarak pusztulása rágcsálóirtószer miatt
Rágcsálóirtószer miatt pusztult el az ürömi uhu költõpár. A védett
és fokozottan védett ragadozó madaraink sorozatos mérgezéses
pusztulását okozó karbofurán mellett, egyre gyakrabban egy másik mérgezõ hatóanyag neve kerül elõtérbe. Ez a brodifakum.
Becze László, aki helyi lakosként napi figyelemmel kísérte az
ürömi uhuk életét és költõhelyüket március 28-án este értesítette az Igazgatóságot arról, hogy elpusztulva találta az egyik madarat a költõhely közelében. Még aznap este a Természetvédelmi
Õrszolgálattal együtt a bányaudvar másik részén megtalálták a párját is, a költõfal alatt.
Ezt követõen mindkét tetemet megvizsgálta a Fõvárosi Növényés Állatkert fõállatorvosa dr. Sós Endre, valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Állat-egészségügyi Diagnosztikai Igazgatósága. A kórbonctani, kórszövettani és toxikológiai vizsgálatok
során brodifakum (kumarin típusú rágcsálóirtószer) jelenlétét mutattak ki mindkét állat májában, a hímnél 0,63 mg/kg, a tojónál 0,74
mg/kg mennyiségben. A brodifakum lassan ható, erõsen toxikus
véralvadásgátló szer. Ezt, az Európai Unióban is engedélyezett rágcsálóirtószer hatóanyagot – a NÉBIH tájékoztatása szerint – többek
között a következõ szerekben használják: BROCUM P rágcsálóirtó pép, BRODIRAT rágcsálóirtó pép, BRODITOP rágcsálóirtó granulátum, BRODY rágcsálóirtó pép, DETIA DEGESCH paraffinos
rágcsálóirtó korong, FACORAT rágcsálóirtó pép, GLODACID PLUS

rágcsálóirtó pép, KILRAT PLUS rágcsálóirtó granulátum, KLERAT rágcsálóirtó granulátum, VARAT rágcsálóirtó blokk.
Az ürömi uhuk közvetett módon,
mérgezett zsákmányon (vándorpat
kány, más rágcsálófaj) keresztül másodlagosan mérgezõdtek meg. A
rendszeres mezõgazdasági és települési rágcsálóirtás egyaránt veszélyforrás a vadon élõ ragadozókra és házi kedvencekre (kutya, macska) nézve is. Világszerte és hazánkban is egyre jelentõsebb problémát okoz ezeknek a szereknek
az alkalmazása a vadon élõ élõvilágra. Engedélyezésüket és alkalmazásukat radikálisan újra kellene értelmezni.
Az uhu fokozottan védett faj hazánkban, pénzben kifejezett természetvédelmi értéke 500 000 Ft egyedenként Üröm ezzel az esettel legjelentõsebb madártani értékével, egyben leghatékonyabb természetes patkányvadászaival lett szegényebb. Ez a csúcsragadozó bagolyfaj ritka fészkelõ hazánkban, mintegy 70-80 költõpár ismert országosan. A Pilis-Budai Természetvédelmi Tájegység területén eddig az esetig 4 pár rendszeres költését tartottuk számon.
Forrás: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága
Novák Adrián
tájegységvezetõ
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Napraforgó nap az óvodában
A szülõi munkaközösség szervezésében csodálatos idõben, rengeteg programmal vártuk
a gyerekeket az óvoda udvarán május 18-án.

Hagyományainkhoz híven volt arcfestés, csillámtetoválás, akadálypálya, óriásbuborékfújás, barkácsolás, pecázás, rendõrautó és kamion – mindkettõbe bárki beülhetett,
kipróbálhatta.
Külön színfolt volt a Tekergõ bábszínház mûsora és a
gyermekjóga.
Az egyik kisóvodás szüleinek köszönhetõen finom fagyit fogyaszthattak a jelenlévõk, de akár a büfében is bevásárolhatott bárki.
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Igazán remek nap volt, aki meglátogatta az óvodát, bizonyára jól érezte magát.
Különösen örülünk annak, hogy minden évben egyre
több leendõ kisóvodással találkozhatunk, így már nem idegen számukra a környezet, amikor szeptemberben átlépik
az óvoda küszöbét.
Minden kedves Olvasónak kellemes nyarat, sok pihenést kívánnak az óvoda dolgozói!
Csordásné Tõkés Katalin
A Pest megyei Német Önkormányzat döntése alapján óvodánk pedagógusa, Metzler Ferencné Kati néni, az
Õzike csoport németes óvó nénije elnyerte a „Katharina
Kreisz Preis” díjat. Ezt a kitüntetést azok a pedagógusok
kaphatják, akik maradandót alkotnak a német oktatás és a
nemzetiségi nevelés területén. A díj átadására 2019. április
10-én, a Dunabogdányi Német Nemzetiségi Általános iskolában került sor, a Német Nemzetiségi Vers- és Prózamondó Verseny megyei fordulója keretében.
Nagy öröm volt számunkra ez a hír. Büszkék vagyunk, hogy egy ilyen nagytudású, hatalmas tapasztalattal
rendelkezõ kollégával dolgozhatunk együtt!
Szívbõl gratulálunk és kívánunk jó egészséget, sok
erõt, örömöt Neked, Kedves Kati Néni mind a munkádban,
mind a magánéletedben!
Német Nemzetiségi Munkaközösség

KEDVES SZÜLÕK!

Ünnepélyes díjátadás Dunabogdányban

Az óvoda nyári zárása:
2019. július 22-tõl – 2019. augusztus 10-ig tart.
Nyitás: 2019. augusztus 12. (hétfõ)
Óvodai ügyelet:
2019. július 15-19-ig, naponta 7.30-16.30 óráig.
Kérjük az ügyelet napi nyitva tartását pontosan betartani!
Tisztelettel:
Csordásné T. Katalin
Óvodavezetõ
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Fontos az ürömi óvodás gyerekek érzelmi
fejlesztése, fejlesztõprogram beindítása
Érzelmi intelligencia fejlesztõ program indul õsztõl,
az ürömi Napraforgó Óvodában.
Napjainkban a robotok és a különbözõ okos kütyük térnyerése, a napi rutin és rohanás közepette egyre kevesebb
idõ jut a lelki életre, a kapcsolatok ápolására, az empatikus
készségek kialakulására, és az önismeretre. Ezek pedig az
optimális mentális jóllét alapvetõ pillérei. Laboda Gábor polgármester úr felismerve ezt, Hivert Daniella mentálhigiénés
szakember érzelmi intelligencia edukációs programját támogatva, a jövõ nemzedékének lehetõvé teszi, hogy a gyerekek
megtanulják felismerni, megnevezni és konstruktív módon kifejezni az érzelmeiket.
A foglalkozáson a következõ témákat érintjük: érzelmek
felismerése, kifejezése, önmenedzsment, konstruktív konfliktusmegoldás, kapcsolatépítõ képesség, önszabályozás és
a boldogság tanulhatósága. Úgy, mint hála, a megbocsátás,
egyéb megküzdési módok megismerése, az érzelemszabályozás képessége, amelyen keresztül befolyásolni tudjuk, mit
érzünk, milyen hosszan, milyen intenzitással.
A képességek tanulása egy folyamat. Ajánlott minél korábban, 5 éves kor után elkezdeni a fejlesztést.
Miért dühöng valaki, más pedig miért tudja nyugodtan kezelni a dolgokat?
Miért képes valaki rugalmasságra és kiváló emberi kapcsolatok kiépítésére, más pedig miért nem?

Az-EQ-részei
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Miért képes valaki mindig mosolyogni, más pedig csak panaszkodni és bosszankodni?
Miért van az, hogy valakinek vannak céljai és motivációja, másnak pedig nincs? Mitõl lesz valaki türelmes és kitartó,
más pedig nem?
A jövõben valószínûleg fel fognak értékelõdni azok a készségek, képességek, amelyeket a robottal ellentétben, csak az
ember képes betölteni.
Az Ürömi Önkormányzat képviseletében a Polgármester úr a foglalkozáson résztvevõ minden gyermeket támogat.
A kurzuson az óvodások 50%-os kedvezménnyel vehetnek
részt.

Fejlesztés minél korábban

Az életben való sikereink, számos kutatás eredményeként elmondható, hogy mind az értelmi, mind az érzelmi
képességeinktõl függnek.
A magas érzelmi intelligencia,- továbbiakban EQ-, segíti a
társadalomba való beilleszkedést, ellenben csökkenti a devianciák és az antiszociális viselkedés kialakulását.
A magas EQ összefüggésben van a jobb önérzékeléssel,
és az emberi kapcsolatok minõségével. Kevésbé hajlamos
az agresszív viselkedésre és jobb problámamegoldási képesség jellemzi azt az embert, aki foglalkozik az érzelmeivel és
az önismeretével.
A magas érzelmi intelligenciájú személyek önbecsülése
magas, iskolai teljesítménye kiemelkedõbb, így járulhat hozzá az EQ szint a magasabb életminõséghez és a teljesebb
emberi kapcsolatok kialakításához. A kutatások kimutatták,
hogy az ember bizonytalansága így csökkenhet, jobban teljesít, ki tud állni magáért mind a családban, mind pedig a munkahelyén.
Az érzelmi intelligenciát minden életkorban lehet fejleszteni, érdemes minél korábban elkezdeni.
Beszéljünk az érzéseinkrõl. Az is jó, ha megnevezzük a
gyerekek érzéseit is, visszajelezve számukra, hogy megértettük õket.
Az érzelmi intelligencia-fejlesztõ program egy komplex
foglalkozás, amely játékosan vezeti be a kicsiket az érzelmek
világába.
A gyerekek kézmûveskedés, rajzolás, alkotás kapcsán jeleníthetik meg lelkük világát, szerepjátékok, társas kapcsolatokat fejlesztõ játékok kapcsán eljátszhatják, átélhetik az érzelmeiket és új megküzdési módokat próbálhatnak ki.
A végén relaxációval és zenével zárunk, ahol Prof. Dr.
Bagdy Emõke által bevezetett, a pozitív pszichológia elveire épülõ feladatokat és stresszoldó gyakorlatokat végzünk.
Várom szeretettel az érdeklõdõ gyerekeket:
Hivert Daniella
Mentálhigiénés szakember
Mûvészetterápiás foglalkoztató
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Repül az idõ…
Alig, hogy elûztük a hideg, hosszú telet farsangi mulatságunkkal, már kezdtünk is készülni a húsvétra. A gyerekek izgatottan várták az udvaron elrejtett ajándékokat és a húsvéti nyuszit.

Közben pedig elkezdtek készülni az anyáknapi
ajándékokkal az édesanyáknak, amiket végül izgatottan adtak át a gyerekek. Megtartottuk április végén a beiratkozást is, ahol a leendõ bölcsisek és szüleik bepillantást nyerhettek bölcsõdénk életébe. Most
pedig készülünk a ballagásra, ahol majd szomorú szívvel, de annál büszkébben búcsúzunk a nagy
bölcsiseinktõl, akik szeptembertõl már az óvodába
fognak járnak.
Ezúton is tájékoztatom a kedves Szülõket, hogy
bölcsõdénkben a nyári zárás 2019. július 22-tõl augusztus 10-ig tart.
Mindenkinek kellemes nyarat kívánunk!
Király Veronika
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Anyák napi ünnepély
Az Idõsek Klubjában május 3-án tartottuk az Anyák
napi ünnepséget. Az ünnepélyen Vidákovits Tibor alpolgármester úr köszöntõje után egy szál
virágot adott át a jelenlévõ Anyukáknak, Nagymamáknak, Dédmamáknak.
A Napraforgó Óvoda Katica csoportos ovisai és a
József Nádor Általános és Mûvészeti Iskola 3. c osztályos tanulói egy szívet melengetõ szép mûsorral
ajándékoztak meg minket, amit ezúton is nagyon köszönünk a gyerekeket felkészítõ pedagógusoknak
is. A pilisborosjenõi Nyugdíjas Klub tánccsoportja Country tánccal az ürömi Szépkorúak Egyesülete és a Hagyományõrzõ Egyesület tagjai pedig házi
süteményekkel készültek a rendezvényre. Az idõsek
szép anyák napi versekkel, énekekkel szórakoztatták a vendégeinket. A nap meglepetése a NobilArt
Mûvészeti Egyesületbõl Kõvári Eszter Sára operaénekes elõadása és Balina Gyula zenés mûsora volt.
Az ünnepélyt megvendégeléssel zártuk, az intézmény dolgozói szendvicsekkel, süteményekkel megterített asztallal várta az ünnepély résztvevõit.
Anyák napja alkalmából az Anyukáknak, Nagymamáknak, Dédmamáknak jó egészséget és gyermekeikkel sok boldog pillanatot kívánok!
Szemerei Mihályné
Intézményvezetõ
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A legszebb szó
„Születünk, s meghalunk ez az élet sora,
Ám a világunk legszebb szava mindig ez lesz: édesanya.
Örökké így volt nem lesz másként soha,
Életünk legszebb szava az, hogy édesanya.
Õ az egyetlen ki mindig vár haza,
Sohasem haragszik, õ az édesanya.
Idõnként megdorgál, ám szeretni nem szûnik soha,
Míg csak él, mindig reszket érted, õ az édesanya.
Akármilyen jól, vagy rosszul megy életed sora,
Hozzá mindig oda bújhatsz, õ az édesanya.
Szólíthatod bárhogy, anyu vagy anya,
Mégis így, a legszebb: édesanya.
Van úgy, hogy az élet hozzá is mostoha,
Akkor te öleld át, mert neked õ az édesanya.
Ha majd megöregszik, tudd, hogy úgy vár haza,
Mint tán soha senki, mert õ édesanya.
Köszönd meg, hogy élhetsz, s ne bántsd meg õt soha,

Csókold, szeresd mindig, mert õ az édesanya.
Míg ember él a földön, ne haljon ki szava,
Mert a világon a legszebb szó mindig ez lesz:
édesanya.”
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Az Ürömi Sport Club hírei
A mûfüves pálya felújítása miatt nagyon nehéz idényen vagyunk túl, felnõtt és utánpótlás szinten is!
A tavaly õszi hazai bajnoki mérkõzéseket a pálya
használhatatlansága miatt elhalasztottuk az idei tavaszra, vagy felcseréltük a pályaválasztói jogot! Így õsszel
nagyon sokszor idegenben játszottunk! Most tavasszal
pedig a bajnokság vége felé voltak olyan hetek, amikor 3-4 bajnokit játszott az U19 és a felnõtt. Az U19-bõl
5-6 játékos a felnõttben is játszik. Ezt a feszített tempót
érthetõen nem nagyon bírtuk! Ez az eredményesség rovására ment, fõleg ennél a két csapatnál! Anyagilag is
elég megterhelõek voltak ezek a halasztások! Csak a
mérkõzés módosítási díjak kb. 350-400 ezer forintba fognak kerülni! Végszámlát még nem kaptunk.
A bajnoki helyezések a fent említett okok miatt, most
gyengébbre sikerültek a 2018-19-es idényben az eddig
megszokottnál. Az új 2019-20-as bajnokságokban reményeink szerint javítunk majd ezeken! Ez volt az ára a felújításnak, de megérte, mert a pályánk nagyon jó minõségû
és szép lett! Persze vannak még elmaradt munkálatok ,
a kerítés visszaállítása, tereprendezés. Vannak új feladatok, például járda és egy magasított rozsdamentes kerítés megépítése. Ez a következõ év feladatai közé tartozik.
Van amire már van pályázati engedélyünk és van amire
most pályáztunk áprilisban.
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Kicsit elkeserített az idei TAO-s pályázati kiírás, mert
idén nem támogatják a konténer öltözõket! Pedig árajánlatot is csináltattunk, mert eddig támogatták ezt a variációt. Sok helyen van ilyen megoldás! Nagyon jó, kulturáltan felszerelt helyiségeket lehet kialakítani ilyen konténer
kombinációkkal! A rendszerben benne van, de nulla forint
támogatással idén. Talán majd jövõre ismét lehet pályázni
rá. Mi megtesszük, mert az öltözõnk már erõsen lelakott
állapotban van, sajnos. Esetleg ha valaki támogatásként
2-3 konténer öltözõt felajánlana, annak örök hálával tartoznánk és természetesen a mezeken a pályán biztosítanánk neki reklám vagy hirdetési felületeket! Elõbb utóbb
ezt meg kell oldanunk, mert kb 130 sportolónk van és ennek nagy része utánpótlás korú!
A nyári idõszakban edzõtáborokat tartunk a gyermekeinknek. A táborokra szívesen látunk olyanokat is, akik
nem tagjai vagy játékosai az egyesületnek! Errõl Tóth
László utánpótlás vezetõnél lehet érdeklõdni. T: 06 70
204 4424
Az új 2019-20-as idényben valószínûleg ezeket a korosztályokat nevezzük az MLSZ által kiírt bajnokságokba
és tornákra:
Felnõtt csapat, „U7-U9-U11-U13 Bozsik Tornarendszer”, U11-U13-U15 „Futsal” terembajnokság tornarendszerben!
Elérhetõségek:
Podhorcsek Miklós elnök: 06 20 208 7782
Tóth László utánpótlás: 06 70 204 4424
Facebook: Ürömi Sport Club, www.uromsc.hu
Kellemes és élményekben gazdag nyarat kívánok
mindenkinek !
Maradok tisztelettel: Podhorcsek Miklós elnök
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Német nemzetiségi önkormányzat hírei
Kirándulás Mecseknádasdra – borverseny
Önkormányzatunk 2019. április 13-án kirándulást szervezett Mecseknádasdra. A település csodaszép épített és természeti környezetben található, a település nevét a kiterjedt nádaszsombékos területek adták. A török idõkben elnéptelenedett faluba 1718-ban németeket telepítettek, utódaik közül 200 családot
telepítettek ki a II. világháború után Németországba.
Legelõször a falu tájházát tekintettük meg. A tájház és berendezése a XVIII. század elején a Rajna mellékérõl, Hessenbõl betelepült német lakosság népi építészetét, lakáskultúráját és egykori életmódját mutatja be.
A tájházból az Árpád kori temetõkápolnába mentünk. A román és gótikus jegyeket mutató Szent István-kápolna a XIII. században épült, falait XIV. századi gótikus freskók díszítik a szentek életébõl. A XVI. századi kerítõfal maradványai ma is láthatók.
Ez volt a település elsõ plébániatemploma, majd ezt a szerepet a
Szent György-templom vette át, és a Szent István-kápolna megmaradt temetõkápolnának.

Mecseknádasdi tájház tiszta szobája

Árpád kori temetõkápolna
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rándulásunk fõ célja volt. Ürömrõl Schárer György is benevezett
a borversenyre,nagy örömünkre bronzérmet nyert, a 2018-as évjáratú Cuvée-rozé fajta borával .A Schárer család évtizedek óta
foglalkozik szõlõtermeléssel és borászattal. Ezúton is gratulálunk
nekik és további sikeres munkát kívánunk!

Koszorúzás
Sírkövek 1700-as évek elejérõl

Az utolsó nevezetesség, amit megtekintettünk, a
mecseknádasdi vízimalom volt. Nevét az egykori tulajdonos
háznevérõl kapta. A malom a Müller családé volt. Az elsõ katonai felmérésen még nem, de egy 1819-es térképen már szerepel. A malom berendezései még megvannak: a régi kõpad,
két hengerszék, a szita, a vízikerék, a szárazkerék. Mai napig
mûködõképes malom lehetne, de sajnos a malomban csak 1953ig õröltek. Utolsó molnára Beer Frigyes, aki 1949-tõl bérelte a
malmot Keszler József apjától.
Sajnos az idõjárás nem volt kegyes hozzánk, így kissé átfagyva betértünk egy étterembe átmelegedni, hiszen csak 6 órakor kezdõdött a település egyik kiemelkedõ rendezvénye a Magyarországi Németek Országos Borversenye, ami igazából ki-

Ünnepélyes eredményhirdetés a borversenyen

Április 26-án a kitelepítés 73-ik évfordulója alkalmából önkormányzatunk ünnepélyes megemlékezést tartott az ürömi Szent
György Vértanú Plébánia katolikus templomban.
73 évvel ezelõtt az ürömi német ajkú lakosság 97,5%-át 1243
személyt telepítettek ki.
A misén a „Heimat Singkreis” német nyelvû egyházi énekeket énekelt. A szentmisét koszorúzással egybekötött ünnepélyes
megemlékezés követte.

Koszorúzás

Tartós használatba-adási szerzõdés

Schárer György oklevele

Üröm Község Önkormányzat képviselõ-testülete a 21/2019
(II.27.) Kt. számú határozatával döntött arról, hogy a tulajdonát
képezõ, Táncsics Mihály utca 2. szám alatt lévõ ingatlanát a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak, illetve a Német Nemzetiségi
Egyesület részére közös használatba adja 25 éves idõtartamra.
Az ehhez kapcsolódó tartós használatba adási szerzõdést május
2-án aláírtuk. A szerzõdésben vállalta önkormányzatunk, hogy
az ingatlant 6 éven belül funkciójának megfelelõen felújítjuk.
Ezúton köszönjük a Polgármester Úrnak és a Képviselõ testületnek a megelõlegezett bizalmat.
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Szépkorúak

Az Ürömi Szépkorúak Egyesülete eseményei
Egyesületünk igen tartalmas hónapokat hagyott
maga mögött.
Mint vezetõt nagy örömmel
tölt el, hogy klubunk immáron
több mint 60 fõs létszámmal rendelkezik.
Márciusban a nõnapi ünnepségen Dr. László Elemér köszöntötte a nõket ünnepélyes keretek között. Ezúton szeretnénk köszönetet
mondani a Polgármesteri Hivatalnak valamint a Mûvelõdési Háznak
a meghívásért.
Részt vettünk a Március 15.-i
koszorúzáson és ünnepségen.

Megünnepeltük a márciusi és áprilisi születésnaposokat, 11 fõt. Ezután a télbúcsúztató ünnepség következett és a húsvéti koncerten is nagy szeretettel vettünk
részt.
Egyesületünk beültette az összes ürömi buszmegállót virágokkal, melyekrõl továbbra is gondoskodnak. Köszönjük a polgármesteri hivatalnál dolgozó fiúknak, hogy
folyamatosan biztosítják a virágok öntözéséhez szükséges vizet.
Igen nagy készülõdés volt a családi majálisra, ahol a klub szinte összes tagja jelen
volt és egyéni munkájuk „gyümölcseként” megszületett a fõzõverseny elért I. helyezés, valamint a vándordíj megvédése. Köszönjük
a rendezõknek, hogy ilyen szép eseményen vehettünk részt és tehettük próbára magunkat.
Kicsit kipihenve magunkat az Idõsek Otthonában tartott Anyák napi mûsorra voltunk hivatalosak, melyre klubbosaink süteményekkel is készültek, nagy szeretettel fogadták a mûsort.
Köszönet a meghívásért és a vendéglátásért
Szemerei Magdinak és az INO dolgozóinak, valamint Vidákovits Tibor alpolgármesternek a szép virággal való köszöntésért.
Klubunk nagy izgalommal készül a leendõ
májusi 5 napos kirándulásunkra, melyre 40 fõvel
utazunk, hogy kipihenjük az elmúlt hónapok fáradalmait.
Az egyesület vezetõje
Csonkáné Varga Ibolya
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Könyvajánló

Könyvajánló az ürömi könyvtár új könyveibõl
Anette Herzog:
Na de ki kérdez egy kandúrt?
Arisztotelész, a menhelyrõl családhoz költözõ kandúr úgy gondolja, hogy
egy macskának kizárólag a legpuhább
ágyban és a legtöbbet simogató ember ölében van a helye. Továbbá, hogy
a legtökéletesebb születésnapi ajándék egy macska. Nem, nem egy kutya. Kutya semmiképp sem. Arisztotelész nem tudja, mivel kelthetné fel folyton rohanó, zajongó, civakodó családtagjai figyelmét: menjen világgá, mentse meg a legfõbb ellenségét, bánjon el
a betörõkkel és váljon egyúttal hõssé?
A jól tagolt, viszonylag rövid
fejezetekbõl álló humoros meseregény
tökéletes nyári olvasmány lehet 8-9
éveseknek.
Jennifer Chambliss Bertman:
Könyvvadászok
Az élet egy játék, amelyben a
könyvek a zsetonok!
Emily bohém szüleinek mániája,
hogy minden évben új helyre költöznek. Most éppen San Francisco következik, ami legalább jó hír, hiszen itt
van a Könyvvadászat központja. Emily
lelkes könyvvadász: a játék lényege,
hogy bárki bárhol elrejthet egy könyvet, a megtaláló pedig egy online rendszer alapján pontokat kap.
Amikor Emily a városba érkezik,
a Könyvvadászat kitalálóját, aki éppen
egy új játék bejelentésére készül, megtámadják. Ijedtében elrejti a nála lévõ,
teljesen egyedi kiadású könyvet. Emily
újdonsült barátjával véletlenül bukkan
a könyvre, és a csapat a könyvvadászaton keresztül nyomozni kezd.
Szórakoztató, rejtélyes, izgalmas ifjúsági regény.
Rita Falk: Grízgaluska affér
Franz Eberhofert, a testestüllelkestül bajor rendõrt, akit korábban fegyelmi okokból helyeztek át a
nyüzsgõ nagyvárosból csendes kis
szülõfalujába, az ugyancsak jellegzetesen bajor Niederkaltenkirchenbe.
Franz egyik pillanatról a másikra
bûnüldözõbõl egy rendõrgyilkossági
ügy gyanusítottjává válik. A nyomok
mind Franz felé mutatnak: az áldozattal köztudottan rossz volt a viszonya,
az alibije gyenge, ráadásul a gyilkos
fegyver éppen az õ jó bajor bicskája.
Szorongatott helyzetébõl az egyetlen
kiút, ha komótosan nyomozgató kollégái helyett a saját kezébe veszi az ügy
felderítését.
Közben sajnálatos módon a szülõi
házban is belháború dúl: felbukkan
ugyanis Paul, a Nagyi hetven évvel ezelõtti nagy szerelme…
Falusi krimi bajor módra, Franz Eberhofer csetlik-botlik, jókat eszik, megsétáltatja a kutyáját, héha sörözget és a bûnügyet is megoldja. Ez már a sorozat negyedik kötete.

Jojo Moyes: Mióta megszerettelek
A trilógia világszerte milliók által
várt újabb kötetében tovább folytatódik
a hatalmas sikert aratott Mielõtt megismertelek címû regényben bemutatott
Lou Clark története.
Lou sok mindent tud. Pontosan
tudja például, hogy milyen nagy a távolság új New York-i otthona és londoni
barátja, Sam lakása között. Azt is tudja, hogy a fõnöke jó ember, ahogy azt
is, hogy a felesége eltitkol valamit a férfi elõl.
Azt viszont nem tudhatja, hogy miközben beleveti magát New York társasági életébe, hamarosan megismerkedik valakivel, aki jókora felfordulást
okoz a lelkében.
A trilógia második része sokaknak csalódást okozott, de ez a harmadik
rész sok olvasója szerint közel olyan jó, mint a nagy sikert aratott elsõ rész.
Krusovszky Dénes:
Akik már nem leszünk sosem
Krusovszky Dénes nemzedékének egyik legjelentõsebb költõje. Elsõ
regénye generációkon és országhatárokon átívelõ történet.
1990-ben Iowa City határában
egy férfi halálos autóbalesetet szenved. 2013-ban egy fiatalember egy veszekedés utáni hajnalon hirtelen felindulásból elindul Budapestrõl kamaszkora kisvárosa felé. 1986-ban egy
tüdõbénult beteg és ápolója egy vidéki
szanatóriumban magnóra veszi a férfi
vallomását gyerekkora sorsdöntõ pillanatáról. 1956. október 26-án egy kisváros forradalmi tüntetése váratlanul pogromba fordul. 2013 nyarán egy lakodalmi éjszaka különös fordulatot vesz,
2017-ben pedig a mozaikkockák mintha összeállni látszanának, még ha a kép, amit kiadnak, nem is feltétlenül az,
amire szemlélõi számítanak.
Ez a kötet az utóbbi idõk legnagyobb szépirodalmi sikere. Az idén megkapta a Libri irodalmi közönségdíjat, több mint 21 ezer szavazat alapján.
A könyvtár nyitva tartása:
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:
06 30 458 7615
06 26 350 199
e-mail: konyvtarurom@freemail.hu
www.urom.hu (intézmények – könyvtár)
A könyvtár 2019. június 18-tól 25-ig zárva lesz, nyitás 26-án.
Szeretettel várunk minden régi és új olvasót!
Szekeresné Juhász Éva nyugdíjba vonuló
könyvtáros és Mervó Katalin új könyvtáros
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Művelődési Ház

Családi Majális 2019. Üröm
Mint minden május elsejét, idén is megelõzte az izgalom, a készülõdés és az égretekintgetés.
Aznapra azután minden összeállt.
A fõzõversenyhez már kora reggel elkezdtek készülõdni a
csapatok – akiknek száma, évrõl-évre emelkedik –, jöttek jobbnál-jobb játékaikkal a játszóházasok, népi-játékosok, volt a gyerekeknek kisvasút, a korán kelõk még az ugrálóvár telepítését is
láthatták és a népszerû arcfestõknél is kígyózó sorban álltak a
különleges díszítésre vágyók.
Velünk volt az idõjárás is, hiszen kellemes idõnk volt, a nap
beragyogta a lufieregetõ gyerekek arcát.
A Májusfa állítást az ott lévõk lelkes díszítése elõzte meg,
majd mikor a magasba emelkedett, volt egy bátor (sõt inkább
vakmerõ) jelentkezõ, aki felmászott és lehozta a borral gazdagított üveget.
Találkozhattak a régi ismerõsök, ismerkedhettek a frissen itt
lakók, miközben az Önkormányzat dolgozóinak szorgos kezei
fõzték, majd osztották a finom gulyást, pörköltet.
Jó volt a hangulat, finom ételeket fõztek a versenyzõk is, késõ
délutánig tartott a mulatság.
A Fõzõverseny eredményhirdetését a zsûri nehéz munkája
elõzte meg. Nem elsõsorban a kóstolásra gondolok, hanem annak eldöntésére, hogy a sok finom étel közül melyik, milyen helyezést kapjon és a kedves, lelkes csapatok is megõrizzék tenni
akarásukat az eredményektõl függetlenül!

Hosszas tanácskozás után végül megszületett az eredmény:
Különdíjat kapott a Bassó család Pincepörköltje, Hóvirág
Bölcsõde Chilis babja
III.díj: Driner – Gulyásleves
II.díj: Ürömi Öröm Néptáncmûhely – Mindent bele paprikás
krumpli
Az elsõ helyezést ketten is elérték:
I.díj: Szépkorúak Egyesülete – Babgulyás
I.díj: Hagyományõrzõ Egyesület – Székelykáposzta
Minden résztvevõnek örülünk, minden versenyzõnek gratulálunk!
Balázs Bea (Mûvelõdési Ház)

Körhinta
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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 kapható!
Üröm,
Tûzifa
Budakalászi út 0/64/7

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

CSECSEMŐMÉRLEG BÉRLÉSE, ÉS
Tel.: 06-20-9382-405
FORGALMAZÁSA
06-26-350-247

Mérleglabor Kft.
tartás: u. 19.
2096 Nyitva
Üröm, Rákóczi
H–P.:
07–17
Tel.:
26-550-057
Sz.: 07–12
Mobil: 30/308-8939

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 - 140
06-30/713-3150

Hurrá itt a nyár,
– zsalukô
itt a pedikûr szezon!
Augusztus-Szeptember
47
– gipszkarton
– egyéb építési anyagok
– gázcsere,
valamint egész évben kapható
fabrikett és tûzifa!
Kerülje el a reggeli dugót!

MINDEN AUTÓ TÍPUSRA

Ha szeretne szép, ápolt lábakat a nyárra,
itt az ideje egy gyógypedikûrnek.

A pedikûrhöz lehet kérni gel-lakkot vagy
hagyományos lakkozást igény szerint.
Bejelentkezés: +36306434001
Cím: Üröm, Doktor S. u. 2.

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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T
runk
építőanyag forgalmazó

és fuvarozó vállalkozás.

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

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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Duna Autó Zrt. Hyundai Márkakereskedés
1037 Budapest, Zay u. 24. • Tel.: +36 1 801 4241
IV. – V. – VI.
www.dunaauto.hu/hyundai

