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Az ürömi önkormányzat                                        közéleti havilapja

Békés, örömteli karácsonyi 
ünnepeket és boldog, 
sikeres új évet kívánok!

Laboda Gábor
polgármester
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2022. évben megvalósult, 
illetve folyamatban lévõ 
beruházások

Tisztelt Lakótársaim!
2022. júniusában Üröm Völgyliget lakópark csapadékvizé-

nek, valamint a Tücsök utcai árokból érkezõ csapadékvizek el-
vezetését szolgáló befogadó rendszer kiépítése befejezõdött. A 
projektet az önkormányzat saját forrásból valósította meg, je-
lenleg folyamatban van a vízjogi üzemeltetési engedélyezési el-
járás. A csapadékvíz 80 cm átmérõjû csöveken, zárt rendszer-
ben, magáningatlanokon keresztül kerül levezetésre a Bécsi út 
alatti átereszen Solymár felé az Aranyhegyi-patakba. A magán-
ingatlanokon átvezetési szolgalom került bejegyzésre, amelyért 
az önkormányzat megállapodás alapján anyagi ellenszolgálta-
tást nyújtott. Az újonnan megépült vízelvezetõrendszer hatékony 
mûködésének elõsegítése érdekében a Bécsi út solymári olda-
lán a meglévõ felszíni vízelvezetõ nyílt árok kotrása, a víz elfolyá-
sát akadályozó fák, cserjék eltávolítása, valamint a Bécsi út alat-
ti 40-50 éves kõboltozatos áteresz rekonstrukciója is megtörtént.

A Völgyliget lakópark útjainak vízelvezetését szolgáló zárt 
rendszerû csapadékvízelvezetésre az önkormányzat TOP-
PLUSZ pályázat keretén belül támogatást nyert. Az engedélye-
zési eljárás lezárult, a kiviteli tervek elkészültek. A közbeszerzési 
eljárás megindításra leghamarabb 2023. elején – a pályázati fel-
hívásban feltételként szereplõ Integrált Stratégiai Vízgazdálkodá-
si Terv elkészítését követõen – kerülhet sor.

A lakópark utcáinak útépítésére az útügyi hatóság az enge-
délyt megadta, a tervezõ a kiviteli terveket elkészítette. A tervek 
szerint az utcák 4,0-4,5 m szélességben kerülnek leaszfaltozás-
ra, 1,0-1,25 m széles kétoldali tömörített padkával. Az utak 12 
cm (7 cm + 5 cm) vastag aszfaltburkolattal készülnek. Az útépí-
tés a vízelvezetéssel egyidõben, az önkormányzat és a lakosság 
együttmûködésével kerül megvalósításra. A kivitelezési munkák 
elõreláthatólag 2023. év tavaszán megkezdõdnek.

Az önkormányzat a Hóvirág Bölcsõde bõvítésére vissza nem 
térítendõ támogatásban részesült VEKOP pályázat keretén be-
lül. A 2009-ben épült 4 csoportszobás 52 fõre tervezett bölcsõde 
most 1 csoportszobával kerül bõvítésre a meglévõ utcai traktus 
földszinti részének átalakításával és tetõterének beépítésével. Az 
új csoportszoba a földszinten kerül kialakításra ezáltal az irodai, 
gazdasági helyiségek és a melegítõ konyha bizonyos részei ke-
rülnek a tetõtérbe. A közbeszerzési eljárás lezárását követõen, 
áprilisban a kivitelezési munka elindult, a mûszaki átadás-átvéte-
li eljárás megkezdésének tervezett ideje december közepe. 

Játszótér- és sportpark kialakítására is vissza nem térítendõ 
100 M Ft-os kormányzati támogatásban részesült az önkormány-
zat. A megvalósítás helyszíne a Panoráma ligetben a LIDL mö-
götti önkormányzati tulajdonban lévõ kb 2000 m2-es zöldterület. 
2022. januárban a tervezési folyamat megindult, március elejére 
elkészült és elfogadásra került a koncepcióterv. amely alapján a 
tervezõ elkészítette a kiviteli terveket. A kivitelezõ kiválasztása si-
keres közbeszerzési eljárás során megtörtént. A munkák október 
elején megkezdõdtek, a mûszaki átadás-átvételi eljárás megkez-
désének tervezett ideje december eleje. 

A játszótér két fõ részbõl fog állni, amelyek egymástól elsze-
paráltan kerülnek kialakításra. Az elsõ részben a kis és nagyobb 

gyermekek játszótéri eszközei kerülnek elhelyezésre, pl: rugós já-
tékok, akadálypálya, rézsûcsúszda, homokozós építõvár, fészek-
hinta, hinta, nagy játszóvár. A terület hátsó részében fitnesz esz-
közök (elliptikus gyalogló, komplex karerõsítõ, támlás evezõpad, 
hasizomerõsítõ pad, váll rehabilitációs kerék) kapnak helyet. Töb-

Boglárka utca leendõ gyalogátkelõ

Bölcsõde

Csókavár utcai buszmegálló leendõ gyalogátkelõ
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bek között piknik asztalok, padok, ivókút, okospad is beterve-
zésre kerültek. Az újonnan telepített növényzethez (gyepesítés, 
cserjék, futónövények, évelõk) automata öntözõberendezés ke-
rült betervezésre.

A Pilisborosjenõi patak ürömi szakaszának rekonstrukciós mun-
káira is – szintén a TOP PLUSZ pályázat keretén belül – támogatást 
nyert az önkormányzat. A tervek már korábban elkészültek és en-
gedélyezésre kerültek. A kivitelezés megindításakor megállapítás-

ra került, hogy az azóta eltelt idõszakban lehullott, lokálisan nagy 
mennyiségû intenzív csapadék hatására a patakmederben változá-
sok keletkeztek, a bal parton suvadások következtek be és ez ve-
szélyezteti a Ürömi úton az aszfaltos közút állékonyságát. A terve-
zés felmérési szakaszában a bozóttal sûrûn benõtt partfalon a Ma-
gyar Közút átereszének kitorkolló nyílása nem lett feltüntetve, továb-
bá a Magyar Közút a suvadt szakaszon, ahol a közutat veszélyeztet-
te alátámasztást végzett egy új áteresz építésével a régi meghagyá-
sa mellett, mely egy újabb probléma forrása lett. A megváltozott te-
rep és mederviszonyok miatt a tervezõ elkészítette a módosított ter-
veket. Jelenleg folyamatban van a tervek engedélyeztetése. 

Belterületi utak felújítása tárgyában 2021-ben benyújtott pá-
lyázaton is támogatást nyert az Önkormányzat. Felújítással érin-
tett utcák a Kevély utca és a Doktor utca. Az utóbbi esetén egy 
50 m-es lejtõs szakasz felújítása vált szükségessé. A burkolat 3 
m szélességben 2x5 cm aszfaltozással készül, a vízelvezetés ki-
emelt szegéllyel kerül kialakításra. A Kevély utca 320 fm-es sza-
kaszának felújítása 5 cm aszfalt réteg lemarásával, majd 5 cm 
vtg. új aszfalt kopóréteg leterítésével történik. A süllyesztett sze-
gély 96 fm-en, a folyókaelemmel 30 fm-en kerülnek újjáépítés-
re. A kivitelezési munkák megkezdõdtek, várható befejezés de-
cember vége.

Idén májusban elkészült Üröm község belterületi útjainak for-
galomtechnikai felülvizsgálata és kiviteli tervei, amely a vizsgálat 
során felmerült problémákra adott megoldási javaslatokat és a la-
kossági észrevételekre tett válaszokat tartalmazza.

Üröm Dózsa György úton (Csókavári buszmegálló) és Ürö-
mi úton (Boglárka utcai buszmegálló) két helyszínre vonatkozó-
an elkészültek a gyalogosátkelõk tervei, mely november elsõ fe-
lében útügyi hatósági engedélyt kapott. A kivitelezõ kiválasztá-
sa november második felében megtörténik, a kivitelezési mun-
kák decemberben megkezdõdnek, várható befejezés 2023. ja-
nuár vége. 

Az egyre növekvõ áthaladó autóforgalom megszüntetése, 
csökkentése érdekében a József nádor utca és a Boglárka ut-
ca mindkét végéhez térfigyelõ, rendszámfelismerõ kamerák ke-
rülnek kihelyezésre. Tekintettel arra, hogy sem a korábban tele-
pített forgalomcsillapító küszöbök, sem a behajtani tilos és a se-
bességkorlátozó táblák nem segítettek abban, hogy az áthaladó 
autóforgalom megszûnjön, vagy legalábbis csökkenjen a szóban 
forgó nagyon szûk utcákban, ezért az önkormányzat kamerák 
telepítése mellett döntött. A kamerák és szerelvényeik beszer-
zése megtörtént, jelenleg az áram- és az internetszolgáltatóval 
történõ egyeztetések. engedélyezések vannak folyamatban. A ki-
vitelezés elõreláthatólag ebben az évben befejezõdik.

2020-ban Üröm fõbb útvonalai mentén megvalósult a közvi-
lágítás korszerûsítése, azaz energiatakarékos LED-es lámpates-
tek kerültek fölszerelésre. Az önkormányzat döntése alapján, az 
energiaárak robbanásszerû megemelkedése miatt szükségessé 
vált az egész településen megvalósítani a korszerûsítést. A tele-
pülés közvilágítása már tavasszal az eddigi 1,2 millió Ft-ról 4 mil-
lió Ft-ra emelkedett havonta.

Tekintettel arra, hogy az idei költségvetésben a teljes beruhá-
zásra nem tud az önkormányzat forrást biztosítani, ezért 2 ütem-
ben kerül megvalósításra a lámpatestek cseréje. Elsõ körben a 
Rókahegyi út, Budai út, Ófalu, Rókahegyi lakópark és Sadove 
belterületi utcái kapnak energiatakarékos LED-es megvilágítást. 
A kivitelezõ kiválasztására irányuló nyílt közbeszerzési eljárást 
december elején megindítjuk. 

Ezuton is megköszönöm Lakótársaimnak a Képviselõ-testület 
munkájához nyújtott segítõ támogatásukat! Mindenkinek nagyon 
boldog karácsonyi ünnepeket és sikeres új esztendõt kívánok!

Laboda Gábor
polgármester

Játszótér 
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20 év községünk szolgálatában
2022.10. 26-án köszönthettük Laboda Gábort pol-
gármesterünkként, aki immáron több mint 20 éve 
településünk polgármestere!

A rendszerváltást követõen polgármesteri tisztségek az 
alábbiak szerint alakultak: 

1990–1999 Horváth Péter  8,5 év 
1999–2002 G. Nagyné dr. Maczó Ágnes 3 év 
2002–  Laboda Gábor több mint 20 év 

2002.10. 26-án volt húsz éve, hogy elõször bizalmat sza-
vaztak számára az ürömiek. Azóta ezt négy alkalommal 
újra megtették. 
A jelenlegi képviselõ-testület tagjai közül öten szintén a 
2002-es választások óta a testületünk tagjai és folyamato-
san tesznek településünk fejlõdéséért! 

Bertalan János
Buzás Katalin

Dr. Császár Albert
Szilvási Károly
Vidákovits Tibor

Szeretettel gratulálunk eddigi munkájukhoz!

Kelemen Márta 
alpolgármester
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Zöldhulladék elszállítása
A korábbi évekhez hasonlóan, idén is megszervezésre 
került õsszel a lakosság által összegyûjtött kerti zöld-
hulladék elszállítása. Az idei évben ennek idõpontja: 
2022. december 10.-e volt.

A begyûjtést a Depónia Kft. végezte.  Az õszi zöldhulladék 
elszállításának teljes költségét idén is az Ürömi Önkormány-
zat vállalja. 

Veszélyes hulladék gyûjtés eredményei
Idén is, mint minden évben megrendezésre került a veszélyes 

hulladék elszállítás. 
November 12-én a Polgármesteri Hivatal elõtti parkolóban és 

parkban az ürömi lakcímkártyával rendelkezõk díjmentesen ad-
hatták le a háztartásukban felgyülemlett veszélyes hulladékot. 

Örömmel tesszük közzé a gyûjtésünk eredményét az aláb-
bi táblázatba.

080317* tonerek 55 kg
200113* oldószerek 225 kg
200119* növényvédõk 25 kg
150110* kiürült festékes dobozok 80 kg
200133* szárazelemek 87 kg
200127* festékek, ragasztók 80 kg
150111* sprays dobozok 20 kg
200126* lakossági fáradt olaj 255 kg

Örülünk, hogy a fenti mennyiség szakszerû begyûjtése és el-
szállítása megtörtént, és ezzel is tevõlegesen hozzájárulhattunk 
lakókörnyezetünk védelméhez.  

Az õszi veszélyes hulladék elszállításának teljes költségét 
idén, is mint minden évben az Ürömi Önkormányzat vállalja. 

Sajnos nem tudunk említés nélkül elmenni amellett a tény 
mellett, hogy évrõl évre egyre több illegális szemétlerakást ta-
pasztalunk községünk területén. 

Nagyon nagy erõfeszítést igényel a hivatal munkatársai 
részérõl ezen hulladékok konténerbe pakolása, illetve a konté-
nerek elszállíttatása is jelentõs költséget jelent számunkra évrõl-
évre. 

Faöntözõ zsákok
Nemcsak a folyamatos szemétszedéssel, vagy hulladék-

gyûjtéssel teszünk lakókörnyezetünk védelméért. Nyáron az 
Önkormányzatunk „faöntözõ zsákokat” vásárolt és telepített a 
Dózsa György úton és a temetõben telepített fiatal fák védel-
me érdekében. 

A 75 literes, lassú áteresztésû zsákok a fák körülbelül 1 heti 
vízszükségletét biztosítja aszályos idõszakban.  

Az öntözõzsákok jól vizsgáztak, jövõ nyáron újra telepítjük 
õket a nyár elején. 

Vidákovits Tibor
alpolgármester
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Az Ürömi Napraforgó Óvoda õszi idõszaka
A nevelési évünk idén szeptemberben is a beszokta-
tással kezdõdött. Pici ovisainkat igyekeztünk minél 
hamarabb beilleszteni a csoportokba, megismertet-
ni velük az „ovis” életet. Októberben a termények-
kel, termésekkel ismerkedtünk felkészültünk a Ter-
ményünnepre, melynek megünneplése már hagyo-
mánnyá vált intézményünkben. Német nemzetisé-
gi hetet tartottunk, ahol a gyermekek német mon-
dókákkal, dallal, tánccal, mesével ismerkedhet-
tek. A termések rendszerezését is gyakoroltuk, és 
gyesztenyebábot készítettünk.

Októberben és novemberben 18-18 nagycsoportossal részt ve-
hettünk a Pénzmúzeum egy foglalkozásán, ahol a pénzügyi tuda-
tosság kapcsán egy társasjátékot próbáltunk ki a gyerekekkel. Ezt 
a programot szeretnénk majd a jövõben is folytatni, hogy minden 
nagycsoportosunk eljusson.

A novemberi hónapban kerül mindig megrendezésre a Márton-
nap. Erre a napra lámpásokat készítünk a gyerekekkel, libasütit sü-
tünk, és libás dalokat, mondókákat tanulunk. Ehhez idén is meg-
kaptuk a Német Nemzetiségi Önkormányzat anyagi támogatá-
sát, melyet ezúton is szeretnénk megköszönni. A felvonulás nap-

ján együtt a szülõkkel az óvoda melletti közben énekeltünk közö-
sen, majd minden csoport elindult, és egy rövid sétát tettünk a par-
kon keresztül, a világító kis lámpásainkkal. Visszaérve pedig a da-
dus nénik várták a gyerekeket és szüleiket, az elmaradhatatlan zsí-
ros kenyérrel, lilahagymával és meleg teával, ami az önkormány-
zat támogatásával tudott megvalósulni. A gyermekek és szüleik biz-
tonságát a Polgárõrség és a körzeti megbízottak látták el. Ennek 
az ünnepkörnek a keretében meghívtuk a Guliba társulatot, akik a 
Mûvelõdési Házban a „Hozd el Isten Szent Márton vasárnapját!„ 
címû mûsorukkal szórakoztatták a gyerekeket, egy interaktív mûsor 
keretében. 

A következõ programunk egy állatsimogató foglalkozás, és póni-
lovon való lovaglás volt, az óvoda udvarán, a gyermekek nagy örö-
mére. 

Nyáron a Napraforgó napunk (Családi nap), bevételébõl besze-
reztük a padlórobotokat, egy Katicát, és egy Pandát melyek reme-
kül fejlesztik a gyermekek téri orientációját, iránydifferenciálását, lo-
gikai képességeiket, és érzelmi intelligenciájukat. Ezek építhetõ pá-
lyákkal, kiegészítõ kártyákkal és feladat füzettel ellátott ügyességi 
és logikai fejlesztõ játékok.

Guliba társulat elõadása

Pénzmúzeum
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A csoportok ezeknek az eszközöknek a használatát bármikor 
beilleszthetik a napi tevékenységeikbe.

Az óvoda két csoportszobájában (Katica, Õzike) nyáron fel lett 
csiszolva, és újra lett lakkozva a parketta. Így a gyerekek szeptem-
berben már birtokba is vehették a felújított csoportszobákat. Intéz-
ményünkben szintén a fenntartónk támogatásával, van allergia el-
leni szérum, (EpiPen Junior), melynek szavatossága lejárt, így azt 
frissítettük. A következõ nevelés nélküli munkanapunkon a kollé-
gákkal részt veszünk egy a SOTE hallgatói által megtartott okta-
táson, mely tartalmazza az allergiás rohamok tüneteit, eljárásrend-
jét, illetve egy gyermek specifikus újraélesztési programot is. Ez az 
Innomed Medical Zrt. jóvoltából tud megvalósulni.

Szeretnénk köszönetet mondani azoknak a szülõknek akik adó-
juk egy százalékával támogatták óvodánkat. A befolyt összeg 595 
532 Ft melyet karácsonyi ajándékokra költünk. A következõ hónap-
ban is sok program vár a gyerekekre, az adventi idõszak, az év ta-
lán legszebb, de a gyermekek számára biztosan a legizgalmasabb 
idõszaka. Ellátogat hozzánk a Mikulás, lesz karácsonyi vásár az 
óvoda melletti közben december 12.-én 16 órától, melyre szeretet-
tel várunk mindenkit. A csoportokban végre meg tudjuk rendezni a 
szokásos karácsonyi mûsorokat, amik évek óta elmaradtak a vírus 
miatt. Lesz közös karácsonyi ünnep melyre az óvónénik egy szép 
karácsonyi mesével, bábjátékkal készülnek. Na és persze az elma-
radhatatlan ajándékok a fa alá, melynek láttán úgy csillognak azok a 
kis gyermeki szemek. Igyekszünk a kollégáimmal mindent megten-
ni annak érdekében, hogy feledhetetlen élményeket szerezzünk, és 
éljünk meg együtt a gyerekekkel.

Fodorné Ivanov Ildikó
megb. óvodavezetõ

Állatsimogató

Pónilovaglás
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Események az iskola életébõl
Iskolánk 4. évfolyamos tanulói szeptember 30-
án az ürömi Idõsek Klubjába és a Platán Idõsek 
Otthonába látogattak el, hogy a szépkorúakat 
mûsorukkal megörvendeztessék az Idõsek Világ-
napja alkalmából.

Alig ért véget az Október 6-ai ünnepség, kicsi tanu-
lás és már érkeztek is az Ürömi Állatotthon munkatársai. 
Szûcsné Adriennék már sokszor jártak nálunk, de mindig 
nagy érdeklõdéssel várjuk õket. Az Állatok Világnapja al-
kalmából ezúttal a menhely munkájával és a felelõs ku-
tyatartással ismerkedhettünk meg. A lelkes diákok a men-
hely lakóinak kutyaszalámikat és rizst hoztak, most erre 
volt szükség.

Október 21-én a 6.a osztály elõadásában nézhettük 
meg az Október 23-i ünnepi mûsort. Nagy sikert aratott a 
nívós elõadás kicsik és nagyok körében egyaránt.

Október 26. Üröm Község Önkormányzata jóvoltából 
még biztonságosabb iskola lettünk azzal, hogy 2 junior (30 
kg alatti gyerekeknek) és 2 nagyobbaknak (30 kg felettiek-
nek) való EpiPent kaptunk. Ezek az injekciók erõs allergi-
ás tünetek esetén életet menthetnek. Köszönjük szépen a 
gondoskodást! Külön köszönet Kelemen Márta alpolgár-
mester asszonynak, hogy az elsõ gondolattól a megvaló-
sulásig segítette az ügyet!

November 2. hete a Márton napi ünnepkör nevében 
telt. Volt Márton napi libaláb keresés és lámpás felvonu-
lás is. A libazsíros kenyér hagymával sem maradhatott el.

Advent elsõ vasárnapját követõ hétfõn meggyújtottuk 
az adventi koszorúnk elsõ gyertyáját. November 28-án az 
alsó tagozatosok hallgatták meg Wilheim Péter atyát.

Állatok világnapja

Az elsõ adventi gyertya

Idõsek világnapja

Október 23.



VI. – VII. – VIII. – IX. – X. – XI. – XII. 9

Iskola
Ürömi Tükör

Erasmus+ a József Nádor 
Általános Iskolában

Iskolánk életében már 2016. óta nagy jelentõséggel 
bír az Erasmus+ program. Az évek során számos peda-
gógus élt a külföldi tanulás, továbbképzés, nyelvtanulás 
lehetõségével. Öt sikeres pályázatot bonyolítottunk le és 
közel 40 mobilitás, tanulmányi út zajlott ez idõ alatt.

Idén nyáron tíz kolléga utazott el a kiválasztott kurzusokra a kö-
zeli Bécstõl egészen a portugál Azori-szigetekig. Legújabb pályá-
zatunk az „Új utakon a hatékonyabb iskolai nevelésért” címet vise-
li. Munkatársaink olyan tanfolyamokon vettek részt, melyeken egy-
részt nyelvtudásukat erõsítették, másrészt új módszereket, mo-
dern oktatási anyagokat, informatikai felületeket és az iskolai jóllét 
fokozásának lehetõségeit ismerték meg és hozták haza, és osztot-
ták meg újonnan szerzett tudásukat tantestületünkkel.

Néhány cím a kurzusok közül:
•	 Felhasználói	élmény	fokozása	az	iskolai	könyvtárakban
•	 Játékosítás	és	aktív	módszertan	az	oktatásban
•	 Kültéri	rekreáció,	fitnesz,	sport	és	egészséges	életmód
•	 21.	századi	készségek	tanároknak	és	tanulóknak
•	 Dráma	az	oktatásban
•	 Varázsold	elõ	tanítványodból	a	talentumot
•	 Német	és	angol	nyelvtanfolyamok
Iskolánk legfontosabb szükségletei és kihívásai, melyekkel 

jelenleg szembe kell néznünk megköveteli tõlünk, hogy az itt ok-
tató pedagóguskar tovább fejlõdjön a fent említett területeken. 
Célunk, hogy ezáltal tanulóinkat olyan készségekhez, képessé-
gekhez juttassuk, melyekkel hatékonyabb tanulási stratégiákat, 
tudatosabb életvezetési módszereket sajátíthatnak el. 

A külföldön szerzett tapasztalatok és a nemzetközi kollégák-
hoz fûzõdõ személyes kapcsolatok bemutatása minden évben 
egy tudásmegosztás során kerül bemutatásra a tantestület töb-
bi	 tagja	számára.	Gyûjtjük	a	„Jó	gyakorlatokat”,	melyekkel	min-
den munkatársunk bõvíteni tudja nevelési és oktatási módsze-
reinek tárházát.

A következõ években is folytatni kívánjuk az Erasmus+ kínál-
ta lehetõségek kiaknázását, tanáraink továbbképzése mellett ter-
vezzük a diákjaink külföldi utaztatását is nyelvtudásuk mélyítése, 
nemzetközi kapcsolatok kiépítése, tapasztalatcsere és kulturális 
élményszerzés céljából.

Vincze Enikõ, koordinátor

Német Nemzetiségi Tábor – 
2022. június 20- 24. – Üröm
Minden évben megrendezésre kerül iskolánkban a német nem-
zetiségi tábor. Idén az iskola falai között töltöttek a gyerekek öt 
vidám	és	programokban	változatos	napot.	 Jó	 tanulmányi	ered-
ményük és magatartásuk alapján választottuk ki a legjobbakat. 
Élményekben, tevékenységekben gazdag volt a hét, melyen az 
ürömi Német Nemzetiségi Önkormányzat anyagi támogatásával 
és	a	német	tanárok	közremûködésével	28	tanuló	vett	részt.	Ez-
úton is köszönjük a támogatásukat!
A hét programja röviden, néhány kép kíséretében:
1.Agyag	 táblácskák	 dekorálása,	 színezése	 egy	 fazekasmester	
irányításával
2.	Könyvjelzõk	hímzése	keresztszemes	mintákkal
3.	Kirándulás	a	pilisszentiváni	tanösvényhez	és	a	tájházba
4. Egy német mese dramatizált feldolgozása
5. Táborzárás, játékok, oklevelek átadása

Vincze Enikõ, munkaközösségvezetõ
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Az Idõsek Klubjába szeptember 30-án ünnepi 
mûsorral vártuk az idõseket.

Megemlékeztünk Dr. Ruszty Klára körzeti orvosról és mun-
kásságáról, aki megszervezte Ürömön és Pilisborosjenõn az 
idõsek gondozását és szorgalmazta intézményünk létesítését, 

hogy a házi gondozás mellett 
a nappali ellátás és az étkez-
tetés is biztosítva legyen.

Kelemen Márta alpolgár-
mester köszöntötte az Idõsek 
Világnapja alkalmából az ün-
nepelteket és egy szál virá-
got adott át a szépkorúak-
nak. Az óvodások és az isko-
lások kis mûsorral, ajándék-
kal köszöntötték az idõseket.  
Ezúton is köszönjük a gyere-
kek felkészítését Krausz An-
na óvónéninek és az iskolá-
sok felkészítését Rácz Molnár 
Éva és Szabó Toma Mariann 
tanárnõknek. A Pilisborosjenõi 
Nyugdíjas Klub tagjai tán-
cos mûsorral leptek meg min-
ket. A Szépkorúak Egyesüle-
te és a Hagyományõrzõ Egye-
sület tagjai saját sütésû finom 
süteményekkel tette gazdagab-

bá az ünnepi asztalt. A nap meglepetése Csonka Zsuzsanna ze-
nés mûsora volt, sok szép válogatott ismerõs opera és operettbõl 
részletek csendültek fel, a közönség is énekelt. Az operaénekesnõ 
elõadásával, gyönyörû hangjával elvarázsolt minket. 

A rendezvény végén a már megszokott módon szendvi-
csekkel, üdítõvel, kávéval, süteményekkel megterített asztal 
várta a résztvevõket.
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Tájékoztatás az Idõsek Klubja szociális 
alapellátásáról és szolgáltatásairól.

Étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultak-
nak a napi egyszeri meleg étkezésérõl (ebédrõl) gondosko-
dunk, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan 
vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen 
koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai be-
tegségük, szenvedélybetegségük,vagy hajléktalanságuk mi-
att. Amennyiben az étkezésben részesülõ személy egészsé-
gi állapota indokolja, akkor a háziorvos javaslatára az ellátást 
igénybe vevõ részére diétás étkeztetést biztosítunk. 

Célunk, hogy olyan színvonalú ellátást nyújtsunk, amely a 
lakosság szükségleteinek megfelel, ezért az igénybevételnek 
több módját biztosítjuk:

• az étel kiszolgálását egyidejû helyben fogyasztással 
(Üröm. Ady Endre u. 6.) az idõsek nappali ellátását igénybe 
vevõk számára,

• az étel elvitelének lehetõvé tételét, 
• az étel lakásra szállítását. 
A kiszállítás az intézmény erre a célra kialakított 

gépjármûvével történik. 
Munkaszüneti és pihenõnapon történõ étkeztetést intéz-

ményünk nem biztosít. A személyes gondoskodást nyújtó szo-
ciális ellátások – s így az étkeztetés is, mint alapszolgáltatás – 
igénybevétele önkéntes, írásbeli kérelemre történik. Az étkez-
tetés igénybevételéhez egy, az intézményünk által készített 
kérelem nyomtatvány kitöltése szükséges az igénylõ, illetve 
a törvényes képviselõje által. A kérelemhez tartozik a szemé-
lyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételérõl 
szóló 9/1999. (XI.24.) SZCSM rendelet 1. számú melléklet II. 
része szerinti jövedelemnyilatkozat, valamint a szükséges iga-
zolások, nyilatkozatok.

Nappali ellátás
Az Idõsek Klubja, mint nappali ellátást nyújtó intézmény a 

saját otthonukban élõk részére, biztosít helyet, ahol az ellátást 
igénybe vevõk jól érezhetik magukat, társas kapcsolataikat 
bõvíthetik, építhetik, bekapcsolódhatnak tevékenységekbe, 
programokba, s mindezt úgy, hogy az a napi életritmusuknak 
megfelelõ legyen. Azok az ellátási területen élõ tizennyolca-
dik életévüket betöltött személyek vehetik igénybe a szolgálta-
tást, akik önmaguk ellátására részben képesek, de egészsé-
gi állapotuk vagy idõs koruk miatt szociális és mentális támo-
gatásra szorulnak. Számukra segítséget nyújtunk életvitelük 
fenntartásában, egészségi állapotukból, mentális állapotuk-
ból vagy más okból származó problémáik megoldásában. Az 
idõsek nappali ellátását igénybe vevõk számára lehetõséget 
biztosítunk, igény szerint reggelit és meleg ebéd elfogyasztá-
sára, továbbá pihenésre, közösségi együttlétre, személyi tisz-
tálkodásra és a személyes ruházat tisztítására. Helyet adunk a 
közösségi szervezésû programoknak, biztosítjuk, hogy a szol-
gáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által 
egyaránt elérhetõ módon legyen. 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások - s 
így az idõsek nappali ellátása is, mint alapszolgáltatás - igény-
bevétele önkéntes, szóbeli vagy írásbeli kérelemre történik. 
Az idõsek nappali ellátásának igénybevételéhez egy, az intéz-
ményünk által készített nyomtatvány megállapodás kitöltése 
szükséges az igénylõ, illetve a törvényes képviselõje által. A 
kérelemhez tartozik a személyes gondoskodást nyújtó szoci-

ális ellátások igénybevételérõl szóló 9/1999. (XI.24.) SZCSM 
rendelet (továbbiakban: 9/1999. SZCSM rendelet) 1. számú 
melléklet I. része szerinti orvosi igazolás, esetleg zárójelen-
tések. 

Amennyiben valaki étkezést szeretne igénybe venni, szin-
tén szükséges egy, az intézményünk által készített nyomtat-
vány kitöltése, melyhez hozzá tartozik a 9/1999. SZCSM ren-
delet I. számú melléklet II. része szerinti jövedelemnyilatkozat

Házi segítségnyújtás Szociális alapszolgáltatás, melynek 
keretében biztosítjuk: 

• a) az alapvetõ gondozási feladatok elvégzését,
• b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és la-

kókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való 
közremûködést, 

• c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelõzésében, il-
letve azok elhárításában való segítségnyújtást.

Gondozónõink napi gondozási szükséglet szerint nyújta-
nak segítséget az ellátást igénylõ lakásán, Pilisborosjenõ és 
Üröm területén.

A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy 
személyi gondozást kell nyújtani. A házi segítségnyújtás tevé-
kenységei és résztevékenységei szociális segítés vagy sze-
mélyi gondozás keretében biztosíthatók.

Szociális segítés: – a lakókörnyezeti higiéné megtartá-
sában való közremûködés, – a háztartási tevékenységben 
való közremûködés, – a veszélyhelyzetek kialakulásának 
megelõzésében és a kialakult veszély helyzetelhárításában 
történõ segítségnyújtás, – szükség esetén a bentlakásos szo-
ciális intézménybe történõ beköltözés segítése. 

Személyi gondozás: – az ellátást igénybe vevõvel a segítõ 
kapcsolat kialakítása és fenntartása, – a gondozási feladatok 
elvégzése, – és a szociális segítés feladatai.

Gondozónõink a napi munkavégzés során maximális 
odafigyeléssel és szakmailag felkészülten látják el az el-
látottak számára a személyi gondozási és szociális segíté-
si feladatokat.

Intézményünk: Idõsek Klubja Üröm Ady E. 6.
Elérhetõség: .06 26 350-162

Szemerei Mihályné Magdi
Intézményvezetõ

Aranyosi Ervin: A nagyszülõk szeretete
A nagyszülõk szeretetét felülmúlni nem lehet!

Bölcsességük jóra tanít minden apró gyereket.

Szeretettel pátyolgatja, van ideje játszani,

felnõttnek már igazából Õ sem akar látszani.

Tanult régi hibáiból, s jóvá tenni van oka,

gyakorlatban érlelt tudást kap tõle az unoka.

Sokan hiszik, – elkényeztet – pedig életre tanít,

s nem akarja, más élje meg, rég elvesztett álmait.

Így hát, amit Õk adhatnak, felülmúlni nem lehet.

Kincset adnak a jövõnek: úgy hívják, hogy SZERETET!
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Események a Német Egyesületünkben történtekrõl
Az Egyesületünk keretein belül mûködõ Heimat 
Singkreis Német Nemzetiségi Kórus 2021. évben 
ünnepelte fennállásának 10 éves évfordulóját. A 
pandémia miatt 2021. évben nem volt módunk az 
évforduló megünneplésére. Azonban 2021. évben 
Egyesületünk pályázatot nyújtott be a Miniszterel-
nökségen keresztül a Bethlen Gábor Alapkezelõ Zrt. 
felé a „Nemzetiségi kulturális kezdeményezések 
2022. évi költségvetési támogatása” projektre. 

Ezen a pályázaton kapott támogatásból, 2022. június 
25-én Kórustalálkozót szerveztünk a Singkreis 10 éves ju-
bileuma alkalmából.  A rendezvényt a József Nádor Álta-
lános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola tornatermében 
tartottuk. A tornatermet szépen berendeztük, a falakat, az 
asztalokat  és a színpadot is  sok-sok virággal díszítettük. 
Nagy szeretettel és persze izgalommal vártuk kedves ven-
dégeinket. Az ürömi lakosok is szép számban megjelentek 
és örömmel látták, hallgatták az elõadásokat.  Nagy örö-
münkre mindegyik fellépõ csoport nagyon szép és színvo-
nalas mûsort adott elõ.  A mûsor után vendégeinket házi-
as meleg étellel, házi süteménnyel, üdítõ itallal és finom 
Ezüst-hegyi borral kínáltuk. 

Természetesen a vendéglátás közben és utána vendé-
geinkkel jót beszélgettünk és nem maradhatott el a kórus-
találkozókon már megszokott közös együtténeklés sem.  
Úgy gondolom, elmondhatjuk, hogy nagyon tartalmas, 
színvonalas, kellemes idõt töltöttük együtt, megünnepelve 
ezzel a 10. éves évfordulónkat.

Örömmel tettünk eleget a pilisborosjenõi meghívásnak 
június 11-én, ahol a Weindorfer Singkreis fennállásának 
40. évfordulóját ünnepeltük egy német nemzetiségi kórus- 
és néptánc találkozó keretei között.

Szintén felkérést kaptunk és nagy örömmel vettünk 
részt Pilisvörösváron, október 22-én, egy hagyományõrzõ 
sváb délutánon.

Mindkét meghívásnak nagy örömmel tettünk eleget, hi-
szen az ilyen események alkalmat teremtenek a jó kap-
csolatok ápolására, egy kellemes beszélgetésre régi és új 
ismerõsökkel. Mindig felejthetetlen élményekkel távozunk.

A Heimat Singkreis Kórus idén is fellépett a Nyári Fesz-
tiválon, június 18-án, ahol néhány kedves, vidám éneket 
énekeltünk.

Idén is megszerveztük Margit-nap alkalmával a Jókai 
utcában, a Szent Margit Kápolnánál a szentmisét, amit a 
kápolna elõtti agapé és jó hangulatú beszélgetés követett. 
Köszönetet mondunk Péter atyának a szép beszédért, és 
természetesen nagyon köszönjük a kápolna környékén élõ 
lakótársainknak, hogy rendszeresen takarítják és gondoz-
zák a Szent Margit Kápolna környezetét. 

Vörösvári fellépés 
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Idén szeptember 3-án kirándulásunk Gyõr városába ve-
zetett. Elõször a Györi Német Nemzetiségi Önkormányzat 
képviselõjével találkoztunk, akitõl sok érdekességet tud-
tunk meg a gyõri németség életérõl. Utána idegenvezetõ 
kalauzolásával megnéztük Gyõr belvárosát. Majd ebéd és 
kis szabadidõ eltelte után sétahajóztunk a Mosoni Dunán 
és a Rábán, a folyókról is megtekintve a várost. A kishajók 
kapitányaitól is sok érdekességet hallottunk.

Hazafelé megálltunk Etyeken egy kis borkóstolásra, vi-
dám hangulatban tértünk haza.

Idén befejezõdött az Üröm Szent György Vértanú Ró-
mai Katolikus Plébániatemplom belsõ felújítása. A felújítás 
tiszteletére ünnepi szentmisén vett részt egyesületünk, és 
kórusunk egy szép német egyházi éneket énekelt. 

Aki a szépen felújított római katolikus templom mellett 
megy el, láthatja azt a faragott mérföldkövet, mely Üröm 
történetének fennmaradt emléke. A tárgyi leletek, fara-
gott sírkövek, a falu alatt rejlõ ókori településrõl tanúskod-
nak. A római birodalom légiói itt vonultak (161 – 180). A 
népvándorlás és a csaták emlékei – fegyverek, csontok 
– nagyszámban kerültek elõ. Késõbb egymást váltva új né-
pek költöztek ide. A régmúlt idõkbõl maradt követ a Német 
Nemzetiségi Egyesület Üröm állította helyre, és ismertetõ 
táblával látta el.

Egyesületünk részt vett április 24-én, az 1946. ápri-
lis 27-i – kitelepítésre való megemlékezés alkalmából tar-
tott összevont szentmisén Pilisborosjenõn, ahol emlékez-
ve õseinkre német éneket is énekeltünk, és utána az ürö-
mi Hõsi emlékmûnél koszorúztunk.

Egyesületünk idén is megszervezte május 29-én a 
Hõsök napi megemlékezést és koszorúzást.

Augusztus 19-én többen részt vettünk az Államalapítás 
és Szent István nap alkalmából szervezett szabadtéri ün-
nepségen az önkormányzat elõtti téren. 

Idén is az Adventi idõszakban, december 11-én Ad-
venti Koncertet szervezünk a Római Katolikus Temp-
lomba, melynek keretében szép egyházi és karácsonyi 
énekeket hallhatunk a Heimat Singkreis és ProFun kó-
rus elõadásában. 

Az idei évet az Egyesület egy közös karácsonyt vá-
ró ebéddel zárja.

Bár még korainak tûnik a 2022. év személyi jövede-
lemadó bevallásáról beszélni, de ez az idõszak is hama-
rosan itt lesz. Szeretnénk kérni a kedves Olvasót, hogy 
aki támogatni szeretné egyesületünk mûködését, a sze-
mélyi jövedelemadója 1%-ának utalását a következõ 
adószámra kérje. Elõre is köszönjük a segítséget! Kö-
szönjük mindazoknak, akik adójuk 1%-val ebben az év-
ben is támogatták egyesületünket!

Adószám: 18740756-1-13
Név: Német Nemzetiségi Egyesület Üröm

Továbbá itt és most szeretném megköszönni  mind-
azoknak a támogatását, akik bármilyen formában ebben 
az évben támogatták egyesületünk mûködését.

Falvai Józsefné Anni
Német Nemzetiségi Egyesület ÜrömTemplom szentelés

Gyõri kirándulás
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KatolIKus egyház
Ürömi tükör

Jézus szeretete az 
ajándékok ajándéka
Adventi és karácsonyi idõszakunkat rengeteg kisebb-
nagyobb szokás hitbeli, családi, falubeli hagyomány 
tarkítja. Már nagyon kis korunkban megismerkedünk 
a Betlehemezés szokásával, szüleink példáján ke-
resztül megtanuljuk a családi szokásokat. Mennyi-
re élnek ezek bennünk! Nagymamáink bejglijének 
íze mennyire hasonlít édesanyánkéra, látjuk, hogy 
nagypapánk is hasonló módon díszíti a lakást, mint 
ahogyan édesapánk. Mennyi apró csoda! A családi 
Szenteste menete, liturgiája mindig ugyanaz, még-
is várjuk és mennyire biztonságot adó, lélekünknek 
békét hozó esemény ez. Hagyományaink szerves ré-
szévé váltak ünnepünknek, életünknek és személyi-
ségünknek.

A világ folyását nézve elkerülhetetlenül bennünk él a kérdés, 
vajon idén milyen karácsonyunk lesz? Reméltük, hogy a járvány 
sokakat megbetegítõ, tomboló idõszaka lezárultával most végre 
nyugalom és karantén mentes ünneplés lehetséges. Erre most 
a háború szele, súlyos mindenkit érintõ következményei nehezí-
tik mindennapos életünket, sõt fennmaradásunkat. Sok elemzés 
is napvilágot látott totóznak, vajon mennyire leszünk vásárló ké-
pesek. Lesz-e ajándék a fa alatt, lesz-e ünnepi vacsora az aszta-
lon? Felmerült bennem a kérdés: tényleg ettõl lesz karácsony a 
karácsony? Mi határozza meg ünnepünket, vagy inkább ki hatá-
rozza meg ünnepünket?

Elolvastam ismét a Jézus születésérõl szóló szentírási része-
ket. József és Mária vándorlása után egy istállóban, nem szobá-
ban, melegben, kényelemben ünnepelte Fiuk születését. A pász-
torok, akik rögtön felkerekedtek az angyal szavára nem drága 
ajándékokat vittek, hanem éppen azt, amijük volt. No és ismerjük 
a magyar Betlehemesek „Kis Pásztor” alakját, aki csak magát, 
szíve szeretetét, imádatát tudta hozni, mert mása nem volt. Õk 
boldogok voltak mindannyian ilyen egyszerûen, szinte nincstele-
nül. A Kisded Jézus nevetett, mosolygott és mindene meg volt. 
Szülei szerették, kedves emberek köszöntötték, békében és bol-
dogságban élte meg földre jöttét.

„Mihelyt az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok így 
szóltak egymáshoz: „Menjünk el Betlehembe, hadd lássuk a va-
lóra vált beszédet, amit az Úr tudtunkra adott!” Gyorsan útra kel-
tek, és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvõ gyer-
meket. Miután látták, az ezen gyermekrõl nekik mondottak alap-
ján ismerték fel. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok be-
szédén.” (Lk 2,15-18)

Nem az a kérdés, hogy mi és milyen ajándék lesz a fa alatt. 

Bár nekem nem tapasztalatom, de nagyszüleim elmesélésébõl, 
történelmi tanulmányaimból, régi leírásokból tudom, hogy a leg-
nagyobb háborús idõszakban is a Szenteste szent volt. A fegy-
verek elhallgattak, mindenki gyertyát gyújtott, imádkozott. Sõt, 
néhol az ellenfelek is megajándékozták egymást. A Szenteste 
hagyománya, szokásai és titokzatos békéje mindig is belengte, 
megédesítette életünket. Kiemelt a rosszból a jó felé. 

Jézus ezért jött el a világra, hogy békét hozzon, és minden-
kit megajándékozzon szeretetével. Ezt ember és emberi ajándék 
sohasem tudja felülmúlni. Jézus ajándékát már megkaptuk és 
rajtam, rajtad múlik, hogy megõrizzük-e vagy hagyjuk elveszni. 
Karácsony titka a hagyományainkban rejlik, amiket fontos, hogy 
õrizzünk és ápoljunk. Karácsony titka az egymást szeretetünkkel 
való megajándékozásban rejlik. Karácsony titka a Megváltó szü-
letésében rejlik, aki valóban a nagy betûs SZERETET. Egyedül Õ 
képes elhozni a mindannyiunk által annyira vágyott békét. Áldott 
karácsonyt kívánok minden kedves Olvasónak!

Péter atya

Pásztorjáték: Ürömi Templomban 16:00 óra
Éjféli misék (December 24.): Pilisborosjenõi Templomban: 

22:00 óra; Ürömi Templomban 24:00 óra
Karácsony napi ünnepi misék (December 25): Ürömi 

Templomban: 9:00 óra, Pilisborosjenõi Templomban 10:30 óra
Karácsony másnapi misék (December 26): Ürömi Temp-

lomban: 9:00 óra, Pilisborosjenõi Templomban 10:00 óra
Plébániai elérhetõségek:
Cím: 2096. Üröm, Fõ utca 47.
Tel.: (+36) 26/950-879
E-mail: urompbj@gmail.com és a Facebookon; 
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bölcsőde
Ürömi tükör

Idei évünk és a közeli jövõ az 
Ürömi Hóvirág Bölcsõdében
Az Ürömi Tükör tavaszi számában örömmel számol-
hattunk be Önöknek, hogy az ürömi önkormányzat 
bölcsõdei férõhely bõvítési pályázata, és a közbe-
szerzési eljárás követõen beadott többletforrás igé-
nyünk is pozitív elbírálásban részesült. Összesen 
bruttó 149 000 000 Ft és 55 000 000 Ft támogatást 
kaptunk, hogy további egy csoportszobával tudjuk 
intézményünk férõhelyeit bõvíteni. 

A bölcsõdénk további nyitvatartásának és a munkálatok meg-
kezdésének feltétele volt az intézményen belül történõ melegítõ 
konyha áthelyezése. Tavasszal a 3. életévüket betöltött gyer-
mekek családjaival és az Ürömi Napraforgó Óvoda kollégáival 
együttmûködve a gyermekek óvodába történõ áthelyezésével 
csökkentettük a létszámot 3 csoportra, így a 4. csoportszobá-
ban kialakításra kerülhetett a melegítõ konyha. Ezúton szeret-
nénk ismételten köszönetet mondani mindenkinek, aki ebben 
tevõlegesen résztvett. 

Már a nyár folyamán elindultak a jelen nevelési év elõkészítési 
munkálatai, a szokásos egyeztetések, értekezletek. A gyerme-
kek beszoktatási idõszaka kiemelt figyelmet, türelmet igényelt a 
kollégáktól és a szülõktõl egyaránt, de idén is – mint minden év-
ben – a kicsik már játszva, tanulva élik a boldog bölcsisek min-
dennapjaikat. 

A téli ünnepkörhöz kapcsolódóan már folyamatban vannak a 
téli és karácsonyi dekorációk felrakása a közösségi terekben, a 
csoportszobákban és az udvaron. Hamarosan a Mikulás is meg-
látogatja a gyermekeket, valamint nagy erõkkel készülünk a ka-
rácsony megünneplésére is. 

Bölcsõdénkben új vezetõ került kinevezésre, aki 2023. janu-
árjában kezdi meg a munkáját. Fogadják szeretettel bemutatko-
zó sorait: 

Bánó Zsófia vagyok, két már-már felnõtt gyermek édesany-
ja, erõs pilisi erdõ kötõdéssel. Óvónõi, és tanítói diplomát szerez-
tem, majd alkalmam volt az üzleti világban is kipróbálni magam. 

11 évvel ezelõtt régi álmo-
mat megvalósítva pici gyere-
kekkel kezdtem foglalkozni, ko-
rábbi tanulmányaim nagy rész-
ben hozzájárultak ahhoz, hogy 
szélesebb perspektívát kapjak, 
milyen alapokat lehet, illetve 
kell biztosítani a gyermekeknek 
és családjaiknak egy kiegyen-
súlyozott jövõ kialakításának 
támogatásához. 10 év szent-
endrei bölcsõdei munkám alatt 

kiegészítettem meglévõ tanulmányaimat egy szülõ-csecsemõ/
kisgyermek konzulensi diplomával, ami még inkább hozzásegí-
tett az elmélyült szakmai munkához.

Abban bízva, hogy az Ürömi bölcsõde szakmai munkájá-
ban segíteni tudok, törekedni szeretnék jó csapatmunkával el-
érni, hogy minden hozzánk érkezõ család gondtalan játékkal te-
li bölcsõdei idõszak után elégedetten tudja megkezdeni gyerme-
kével az óvodát.

Örömmel értesítek mindenkit, hogy az Ürömi Hóvirág 
Bölcsõde bõvítési munkálatai jó ütemben haladnak. Várhatóan 
az engedélyezési eljárások után tavasszal már a megszokott 
rendben fogjuk lefolytatni a felvételi eljárást intézményünkben. 

Továbbra is kérjük mindenki szíves megértését és türelmét a 
fennmaradó munkálatok kivitelezés alatti idõszakban.

Kelemen Márta
intézményekért felelõs

alpolgármester

Az épület kívülrõl

Új csoportszoba

2022. év vége

Bánó Zsófia
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RefoRmátus egyház
Ürömi tükör

Hírek a reformátusok háza tájáról…
Jézus mondja: „Békességet hagyok nektek, az Én békes-

ségemet adom nektek: nem úgy adom nektek, amint a világ 
adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!” János 
Evangéliuma 14:27

Milyen nagy bíztatás ez! A világ által hozott béke, az önös 
érdekek miatt mindig háborúkhoz vezetett, mert az igazság-
talanság ezt hozza magával. Irigység, önzés, szeretetlenség, 
gyûlölet, igazságtalanság, békétlenség, rengeteg fájdalom és 

nyomorúság, s lehetne a sort végtelenségig folytatni, s ezek fe-
szítik szét világunkat, személyes és családi életünket, mert a 
bûnben élõ ember csak erre képes… Sokszor vagyunk mi ma-
gunk is mindezek miatt feszültek, idegesek, stresszesek, s ma 
már ott tartunk, hogy elég csak bemennünk a boltba, hogy ami 
tegnap még ennyibe került, az mára már a kétszerese, vagy ott 
van a megsokszorozódott rezsi, s valóban úgy omlik be min-
den körülöttünk, mert a ma embere sokszor se Istennel, se a 
bûnnel, annak komoly következményeivel nem számol, vagy ha 
még számol is vele mégse tesz semmit, mert elaltatja a lelki-
ismeretét. De aztán persze felébred a valóságra, hogy mind-
ezek következményeképp minden bizonytalan, s a feszültség-
gel együtt jön a testet, lelket romboló békétlenség… Talán a 
te életedet ezek keserítik meg, így ma az Úr Jézus Karácsony 
elõestéjén ezen az Igén keresztül szól most hozzád: „Békessé-
get adok neked!” Mert Õ azt szeretné, hogy megnyugodj, s el 
tudj engedni mindent, ami feszíti az életedet, lelkedet! Meg akar 
Szabadítani téged, hiszen Õ ezért is született a világra, hogy 
végre szabad legyél, s ne húzzon le ez az egyre sötétebb világ, 
az élet rengeteg nyûgje, gondja! Ne a stresszrõl, a megfelelés 
kényszerrõl, a hamis bájolgásról, az olcsó kirakat szeretetrõl 
szóljon az ünneped, hanem félelmek nélküli õszinte szeretetrõl, 
meghitt családi együttlétrõl, a megbékélésrõl… S hogyan lehet 
mindez a tiéd? Mindez egy imádságnyira van tõled! Nyisd ki 
az Úr Jézus elõtt a szíved ajtaját, s kérjed Õt, hogy töltsön be 
Szentlelkével és azzal a mennyei békességgel, amely nemcsak 
megszabadít a félelmektõl, az aggódástól, de azoktól a titkos 
vagy nyilvánvaló bûnöktõl is, amelyek nemcsak a személyes 
életedet rombolják, de a családi, baráti, munkahelyi, s egyéb 
közösségeidet is … A lelki békesség útja a bûnbánat útja, a bo-
csánatkérés és adás útja, a jézusi út, amelyben az Õ szabadí-
tása által lelki nyugalmat és megmagyarázhatatlan békességet 
kapsz. Testvérem, barátom! Hagyd, hogy szeressen téged az 
Élõ Isten, gyere fel az Õ házába, hagyd, hogy beszéljen veled, 
s akkor meg fogod tapasztalni, hogy lehajol hozzád és békes-
séget teremt benned és körülötted! Ámen!

Hajdúszoboszlón a Szépkorúak Bibliaköre

Hajdúszoboszlói áhítat

Hajdúszoboszlón az étteremben

Családos Istentisztelet
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RefoRmátus egyház
Ürömi tükör

A tavasz elmúltával rendben lezajlódtak a Kis- és Na-
gykonfirmációs Táboraink. S lélekemlõ volt fiataljaink és 
a felnõtt családos testvéreink konfirmációja! Az Élõ Isten 
áldása legyen életükkel!

Istennek legyen hála a nyár folyamán nyári alsós, felsõs, 
ifis táboraink, ahova idén is szép számmal jöttek el Üröm 
és pilisborosjenõ református hittanos gyermekei, fiataljai! 
Köszönet mindazoknak, akik szolgálatokat vállaltak táboraink-
ban, akár szülõként, akár hitoktatóként, vagy épp ifisként!

Majd õsszel elindult az új tanév, s idén is mindkét faluban 
elindultak a hittanórák és az ifik. Szépen sikerült a Hittanos 
Családos Nap, ahol számos hittanos család és gyermek kö-
szöntötte az új tanévet. 

Szent Márton ünnepén került sor a „Szépkorúak Biblia-
körének”szokásos hajdúszoboszlói kirándulására. Nyolva-
nan mentünk Ürömrõl és Pilisborosjenõrõl, s csatlakoztak 
hozzánk határon túli testvérgyülekezeteinkbõl is Gyulafehér-
várról (Erdély) 13 fõ Nt. Gudor Botond esperes úr vezeté-
sével és Kárpátaljáról 3 fõ. Hála Istennek megtapasztaltuk, 
hogy mit jelent Jézus Krisztus Szeretetének védelmében, s 
gyógyító gondoskodásában lenni! A termálfürdõ medencéi, a 
testi gyógyulást, az Ige szolgálatok a lelki gyógyulást szolgál-
ták. A reggeli és esti áhitataink a Szentírásról szóltak, hogy 
mit jelent nekünk hívõ embereknek az Ige! „Mert a teljes írás 
Istentõl ihletett, hasznos a tanításra, a feddésre, a megjob-
bításra, az igazságban nevelésre, hogy tökéletes legyen 
az Isten embere minden jó cselekedetre felkészített!” 
Minden este volt szokásosan esti táncmulatság is! Csodála-
tos 4 nap volt, s köszönet a szervezésben Pilipár Margitnak, 
Csonkáné Varga Ibolyának és Tóth Matildnak! Külön kö-
szönet az Ürömi Önkormányzatnak és Laboda Gábornak 
a buszköltséghez való hozzájárulásukat, illetve hogy töb-
beknek ebbõl a forrásból tudtunk segíteni, hogy részt ve-
gyenek a kirándulásunkon, s mindemellett ez a támogatás 
tette lehetõvé a táncos estéket is! Köszönjük! Szeretnénk 
azt is hirdetni, hogy elkészült gyülekezeti összefogással 
a fatárolónk, s hogy a téli idõszakban szépkorú testvére-
inknek szeretnénk felajánlani, hogy kedden és csütörtö-
kön reggel 8:00-15:00-ig a befûtött gyülekezeti teremben 
ha durvul a tél, akkor be lehet jönni melegedni!Senki ne 
hûljön ki a saját lakásában, mert nem tud fûteni! 

Egyházfenntartásról…
Mint tudjátok, kedves testvéreim, a mi kis ürömi és pilisbo-

rosjenõi gyülekezetünket csak a perselypénzbõl és az úgyne-
vezett gyülekezeti élet fenntartására való hozzájárulás nevû 
befizetett adományból tartjuk fenn. Mivel a mi gyülekezetünk 
igen pici, ezért ahhoz, hogy akadálytalanul tudjon mûködni, 
szükség lenne a ti segítségetekre is. A 2022-es évben a egy-
házfenntartásra elõirányzott fizetendõ összeg családon-
ként 3000 forint havonta, ami a mai világban nem egy nagy 
összeg, de nekünk ez az életben maradásunkat jelente-
né, s nagyon hálásak lennénk, hogyha ti is hozzájárulná-
tok ilyeténképpen a gyülekezetünk fennmaradásához. Ezt 
két módon tehetitek meg: egyrészt a legkényelmesebb talán, 
ha azt a havonkénti összeget, amit gondoltok, banki átuta-
lással a 65700093-10116577 számlaszámra a „gyülekeze-
ti élet fenntartására” megjelöléssel illetve a családfõ ve-
zeték és keresztnevével, vagy akár gyermeketek nevének 
megjelölésével lehet hozzájárulni. A másik mód pedig, hogy 
az egyik Istentisztelet után a gyülekezet valamelyik gond-
nokánál befizetitek azt az összeget, amire gondoltok. Való-
ban minden fillért köszönettel veszünk és számít. Köszönöm, 
ha lehetõségeitekhez mérten ki-ki segít!

Karácsonyi Istentiszteleteink és programjaink:
December 21. 16:00 „Szépkorúak”Bibliakörének Karác-

sonya Üröm és Pilisborosjenõ zenés koncert és Szeretet-
vendégség a templomban (Becker Norbert Gyula)

December 24. 10:00 Ovis családos Istentisztelet Üröm 
(színdarab elõadása) 

December 24. 22:00 Éjfél elõtti zenés Istentisztelet 
(Becker Norbert Gyula)

December 25. 8:30 Pilisborosjenõi Imaházban Isten-
tisztelet Úrvacsorával (Becker N.)

December 25. 10:00 „Születésnapi Istentisztelet” Úrva-
csorával Üröm (Becker Norbert) 

December 26. Úrvacsorás Istentisztelet Üröm 10:00 
(Becker Norbert Gyula)

December 26. Úrvacsorás (Evangélikus) Istentisztelet 
18:00 (Bajuszné Krisztina)

December 31. Hálaadó év végi Istentisztelet 16:00 
Üröm (Becker Norbert Gyula)

2022. Január1. 10:00 „Veni Sancte” Istentisztelet (Beck-
er Norbert Gyula)

Mindenkit szeretettel várunk, Boldog Karácsonyt és Ál-
dott Új Esztendõt kívánunk!

Hajdúszoboszlón a vízben

A cserkészek Visegrádon A cserkészek Esztergomban
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Önkormányzat
Ürömi tükör

2023. évre az energiaárak emelkedésének önkor-
mányzati gazdálkodásra gyakorolt hatásával kap-
csolatban az alábbi tájékoztatást adom.

A következõ évben nagy hangsúlyt kell fektetni az ener-
giafelhasználás csökkentésére, elsõdleges cél az önkormány-
zat és intézményei jelenlegi színvonalon történõ biztonságos 
mûködtetése.

Mint ismert, 2022. augusztus 1-jétõl megváltozott az 
egyetemes földgáz-és villamosenergia szolgáltatás igénybe-
vételére jogosultak köre, így az önkormányzat és intézmé-
nyei ettõl az idõponttól nem jogosultak a kedvezményes ár 
igénybevételére. 2022. õszétõl a gáz és elektromos áram árai 
a többszörösére növekedtek, az elkövetkezendõ évben a vil-
lany ára elõre láthatólag a duplájára emelkedik a gáz ára pe-
dig több, mint hétszeresére.

Az intézmények fenntartása egyre nagyobb terhet ró 
az önkormányzatra. A legnagyobb intézményünk az óvo-
da gázfogyasztással kapcsolatos kiadásai az idei 5 milli-
óról jövõre hozzávetõlegesen 40 millió Ft-ra emelkedik, a 
költségcsökkentõ intézkedések bevezetésének ellenére is.

Az önkormányzat és intézményei energia árai az alábbiak 
szerint alakultak/alakulnak 2021. évben 27 millió Ft, 2022. év-
ben 62 millió Ft, 2023. évben 115 millió Ft.

A testület az októberi ülésén döntött az önkormányzat 
fenntartásában mûködõ intézmények módosított téli zárva tar-
tásáról és az energiaköltségek mérséklése érdekében egyéb 
költségcsökkentõ javaslatokról.

A település üzemeltetésével összefüggésben is mintegy 
20%-os drágulás várható, a hóeltakarítás, a közvilágítás, út-
fenntartás, köztisztasági feladatok, helyi közlekedés biztosí-
tása, hulladákgazdálkodás, közbiztonsági feladatok ellátása.

A község közvilágítási költsége már április hónap óta az ed-
dig 1,2 millió Ft/hó összegrõl 4 millió Ft/hó összegre növekedett.

A közétkeztetés keretében az általános iskola, az óvo-
da és a bölcsõde tekintetében is több, mint 20%-os áreme-
lés várható. Az iskola étkeztetési közbeszerzési eljárása 
jelenleg folyamatban van, itt pontos számokat még nem tu-
dunk, de ha megnézzük a piaci folyamatokat a 20-30%-os 
emelés várható. Az étkeztetéssel összefüggésben a rezsi 
ára minden esetben az önkormányzatot terheli. Az önkor-
mányzat lehetõségeihez mérten támogatja az étkeztetést 
igénybe vevõket.

Mindezekkel szemben a jövõ évben az intézmények 
mûködtetésével összefüggõ állami támogatások mértéke elõre 
láthatólag csupán 2-5%-kal emelkednek.

A gépjármûadó 40%-a továbbra sem az önkormányzatok be-
vétele, az iparûzési adó 100%-a kerül vissza az önkormányzat-
hoz, viszont ez a bevétel bizonytalan, nem látjuk elõre a téli 
idõszak rezsi áremelésének vállalkozásokra gyakorolt hatását.

Várhatóan emelkedik a garantált bérminimum, minimálbér, 
melynek csak egy részéhez kapunk állami normatívát.

A piaci helyzet romlása, az energia árak emelkedés, az 
üzemanyagáremelés mind kihatással van az önkormányzat ál-
tal finanszírozott beruházásokra.

2023. évben a legnagyobb beruházás a Völgyligeti la-
kópark út- és csapadékvíz elvezetési beruházása lesz, 
ahol az útépítési hozzájárulás ingatlantulajdonosok ál-
tal fizetendõ összegét 1,5 millió Ft-ban határozta meg a 
Képviselõ-testület, várhatóan a közbeszerzési eljárásban 
magasabb összegû árajánlatok közül tud majd kivitelezõt 
választani az önkormányzat, igy az önkormányzat által a 
beruházáshoz tervezett pénzügyi elõirányzat (saját erõ) 
összege is növekedni fog.

2023. januárjában várható a település közvilágítási 
korszerüsítése II. üteme, itt a mellékutak Rókahegyi út, Bu-
dai út, Ófalu, Rókahegyi lakópark és Sadove belterületi ut-
cái kapnak energiatakarékos LED-es megvilágítást. A III. üte-
met az önkormányzat pénzügyi helyzete függvényében fog-
juk elkezdeni, várhatóan 2023. szeptember hónapban. A ter-
vezett teljesítmény megtakarítás  139.450,800 KWh/évbõl 
101.120,975KWh/év.

Jövõre ismét pályázni kívánunk belterületi utak építése, 
karbantartása, esetlegesen csapadékvíz elvezetésre, attól 
függõen, hogy milyen pályázatok kerülnek kiírásra.

A jövõ évi és következõ évek önkormányzati bevételeinek 
három legnagyobb összegû forrása az állami normatíván felül 
a helyi adóbevételek: az iparûzési adó és az építmény, vala-
mint a telekadó.

Önkormányzatunk átalakította az építményadó rendele-
tét, 2023. január 01. napjától sávosan adóznak a belterüle-
ti és külterületi – lakás céljára szolgáló – önálló rendelteté-
si egységek.

Változatlanul 600 000 Ft összegben határozta meg az ön-
kormányzat a magánszemély által fizetendõ építményadó 
mértékét.

Új rendelkezésként a 65 éven felüli egyedül élõ adózó, két-
személyes háztartásban élõ 65 éven felüli adózó, valamint ha 
az adózó  vagy vele közös háztartásban élõk egyike rokkant-
sági eljárásban, vagy fogyatékossági támogatásban részesül, 
is mentesülhet az építményadó megfizetése alól, ha a rende-
letben foglalt feltételeknek megfelel.

A település ingatlantulajdonosai 2019. évtõl 160 m2 alap-
területig  mentességet élveztek, viszont ez aránytalanságot 
eredményezett az adózói körben.

A most bevezetendõ sávos adózás lehetõvé teszi a közte-
herviselést, minden ingatlantulajdonos hozzájárul a település 
közszolgáltatásainak, intézményfenntartásának költségeihez.

Az ingatlantulajdonosok 2023. január hónap közepétõl a 
települési honlapon megtalálhatják a részletes tájékoztatót va-
lamint az új nyomtatványt.
 Szabóné dr.Bartholomaei Krisztina 
 jegyzõ

Tájékoztató Üröm Község Önkormányzata
várható 2023.évi gazdasági helyzetérõl
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haTározaTok
Ürömi Tükör

2022.április 27. napjától 2022. november 23. nap-
jáig megtartott képviselõ-testületi üléseken hozott 
döntések:
•  Döntött saját forrás terhére pedagógiai asszisztensi állás létesítésére az 

Ürömi Napraforgó Óvodában.
•  Elfogadta a Budaõrsi Rendõrkapitányság 2021. évi beszámolóját a köz-

biztonság helyzetérõl.
•  Elfogadta az Ürömi Családsegítõ- és Gyermekjóléti Szolgálat 2021. évi 

beszámolóját.
•  Elfogadta az önkormányzat és intézményei 2021. évi belsõ ellenõrzési 

jelentését.
•  Elfogadta a Depónia Kft. beszámolóját a település 2021. évi hulladék 

begyûjtésére és elszállítására vonatkozóan.
•  Döntött Üröm forgalomtechnikai felülvizsgálatáról és elfogadta a forga-

lomtechnikai tervet.
•  Az ürömi településrendezési eszközök módosítását határozta el, terve-

zési szerzõdést kötött a Pomsár és Társai Építész Irodával.
•  Együttmüködési megállapodást kötött az Üröm, Völgyliget útépítési kö-

zösséggel, meghatározta 1.500.000.-Ft összegben az érdekeltségi 
egységekre esõ útépítési hozzájárulás összegét.

•  Elfogadta az Idõsek Klubja 2021. évi tevékenységérõl szóló beszámolót.
•  Elfogadta az Ürömi Sportegyesület 2021. évi beszámolóját.
•  Madarász Lászlóné külsõs bizottsági tag lemondását tudomásul véve, 

megválasztotta Szabó Olga ürömi lakost a Pénzügyi és Gazdasági Bi-
zottság külsõs tagjának.

•  Döntött az Üröm, Kormorán utca csapadékvízelvezetés beruházás 
megvalósításáról 

•  Elfogadta a Magyar Államkincstár Ellenõrzési jelentését Üröm Község 
Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2020. évi 
szabályszerûségi pénzügyi ellenõrzésének utóellenõrzésérõl.

•  Módosította az Ürömi Polgármesteri Hivatal, az Ürömi Családsegítõ- és 
Gyermekjóléti Szolgálat, Idõsek Klubja, Kossuth Lajos Közösségi Ház 
és Könyvtár Alapító Okiratát, valamint elfogadta az Ürömi Polgármes-
teri Hivatal, Ürömi Családsegítõ- és Gyermekjóléti Szolgálat, Idõsek 
Klubja, Kossuth Lajos Közösségi Ház és Könyvtár és az Ürömi Hóvirág 
Bölcsõde Szervezeti és Mûködési Szabályzatának módosítását.

•  Elutasította az Üröm, Fenyves sétány meredek szakaszán forgalomcsil-
lapító küszöbök elhelyezését.

•  Jóváhagyta a Gyûszûvirág utcai játszótér és sportpark közbeszerzési 
eljárást, kivitelezési szerzõdést kötött a nyertes vállalkozóval és 2022. 
december hónap végéig befejezõdik a kivitelezési munka.

•  Módosította a Pomáz Környéke Orvosi Ügyelet Bt.-vel megkötött ügye-
leti ellátást tartalmazó szerzõdést és 2022. szeptember 01. napjától 110 
Ft/lakos/hó összegre emelte.

•  Módosította 2022.évi közbeszerzési tervét.
•  Jóváhagyta Gördülõ fejlesztési tervét 2022-2026. évekre.
•  Csatlakozott a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer 2022/2023 évi pá-

lyázati fordulójához.
•  Kiírta az Ürömi Hóvirág Bölcsõde intézményvezetõi pályázatát és meg-

választotta 2023. január 01. napjától 2027. december 31. napjáig Bánó 
Zsófia pályázót intézményvezetõnek.

•  Kiírta az Idõsek Klubja intézményvezetõi pályázatát és megválasztot-
ta 2022. november 01. napjától 2027. október 31. napjáig Szemerei 
Mihályné (jelenlegi intézményvezetõ) pályázót intézményvezetõnek.

•  Kiírta az Ürömi Napraforgó Óvoda intézményvezetõi pályázatát és meg-
választotta Fodorné Ivanov Ildikó pályázót (jelenlegi intézményvezetõ-
helyettes) 2022. október 01. napjától 2027. augusztus 31. napjáig tar-
tó idõszakra. Mivel a Német Nemzetiségi Önkormányzat Üröm nem ad-
ta meg egyetértési jogát az intézményvezetõi kinevezéshez, ezért a 
Képviselõ-testület az intézményvezetõi megbízásának hatálybalépését 
felfüggesztette és meghatalmazta Laboda Gábor polgármestert, hogy 
pert indítson a Német Nemzetiségi Önkormányzat Üröm egyetértési jog 
gyakorlása körében meghozott határozata megváltoztatására.

•  Mûszaki ellenõrrel szerzõdött az Üröm, Völgyliget lakópark vízelvezeté-
si kivitelezési munkáival összefüggõ mûszaki ellenõrzési feladatok el-
végzésére.

•  Megrendelte az Üröm, Cigány-patak rekonstrukciós mederrendezési 
tervmódosítását. 

•  Kiírta az Ürömi József Nádor Általános Iskola közétkeztetésének köz-
beszerzési eljárását.

•  Megrendelte az Üröm Integrált Stratégiai Vízgazdálkodási Tervét.

•  Gyalogos átkelõhelyek létesítését határozta el az Üröm, Boglárka ut-
ca - Ürömi út - Budai út csomóponti buszmegállónál, valamint a Dózsa 
György úton a Csókavár utcai buszmegállónál, itt közlekedési lámpás 
lesz a gyalogos átkelõhely.

•  Megkötötte a 2022/2023. évi hóeltakarításra a vállalkozói szerzõdést a 
Zeke és Fia Bt.-vel.

•  Árajánlatot kért személyszállítási szerzõdés megkötéséhez az Üröm-
Csillaghegy-Üröm és Üröm-Sadove útvonalon közlekedõ kisbusz vonat-
kozásában. és döntött személyszállítási szerzõdés megkötésérõl az ár-
ajánlatot adó Laster Kft.-vel

•  Megtárgyalta és rendelkezett az önkormányzat és intézményei téli zár-
va tartásának és mûködésének feltételeirõl figyelemmel az energiaárak 
változásának az önkormányzati gazdálkodásra gyakorolt hatása okán.

•  Az elõzõ évekhez hasonlóan a 60. év feletti ürömi lakosoknak idén 
8.000.- Ft/fõ értékû Lidl utalvány juttatását határozta el a Képviselõ-
testület

•  Megrendelte a DEPÓNIA Kft-tõl a település rendkívüli zöldhulladék 
szállítását

•  Elfogadta a 2023. évi belsõ ellenõrzési tervét.
•  Elfogadta az ürömi vegyes fogorvosi praxis mûködtetési jogának eladá-

sát és döntött feladatellátási elõszerzõdés megkötésérõl
•  Megindította a 77/2017(VI.28) Kt. határozattal jóváhagyott Üröm Köz-

ség Településszerkezeti Terve és a többször módosított, Üröm Község 
Helyi Építési Szabályzatáról szóló 13/2017(VI.29) önkormányzati ren-
delet módosító eljárását

•  Döntött közbeszerzési eljárás lefolytatásáról Üröm község közvilágítá-
sának korszerûsítésére

•  Jóváhagyta az MNV Zrt. - NIF Zrt. és Üröm Köszég Önkormányzata kö-
zött létrejött Vagyonátadási megállapodás jóváhagyásáról. (10-es fõút 
Ürömi körforgalmú csomópontnál létrejött helyi közutak átadása)

Az eltelt idõszakban megalkotott önkormányzati rendeletek:
•  Üröm Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 4/2022(IV.27) ön-

kormányzati rendelete az útépítési együttmûködésrõl és az útépítési 
hozzájárulásról.

•  Üröm Község Képviselõ-testületének 5/2022 (V.25) önkormányzati ren-
delete az önkormányzat 2021.évi zárszámadásáról

•  Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 6/2022(VI.29) 
önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 16/2017 (XI.30, 
16/2019(XI.28) és 9/2021(VI.30) önkormányzati rendelettel módosított 
14/2016(XII.01) önkormányzati rendelet módosításáról

•  Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 7/2022(IX.22) ön-
kormányzati rendelete az általa fenntartott Ürömi Hóvirág Bölcsõdében 
az intézményi ellátásokért fizetendõ 2022. évi térítési díjak és étkezte-
tési normák megállapításáról

•  Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 8/2022(IX.22) ön-
kormányzati rendelete az általa fenntartott Ürömi Napraforgó Óvodában 
az intézményi ellátásokért fizetendõ 2022. évi térítési díjak és étkezteté-
si normák megállapításáról

•  Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 9/2022(IX.22) ön-
kormányzati rendelete az 1/2022(II.15) önkormányzati rendelet módo-
sítására az önkormányzat 2022. évi költségvetésérõl

•  Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 10/2022(IX.22) 
önkormányzati rendelete Üröm településkép védelmérõl szóló 4/2018 
(III.29) önkormányzati rendelet módosításáról

•  Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 11/2022.(X.26)szá-
mú önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról szóló 3/2015(II.27) 
önkormányzati rendeletének módosításáról

•  Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 12/2022. (X.26.) 
önkormányzati rendelete a településfejlesztési koncepció, a település-
szerkezeti terv, a helyi építési szabályzat, a településtervek, a kézikönyv 
és a településképi rendelet módosításával, készítésével összefüggõ he-
lyi partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

•  Üröm Község Képviselõ-testületének 13/2022(XI.23) önkormány-
zati rendelet a nem közmûvel összegyûjtött háztartási szennyvíz 
begyûjtésérõl alkotott 9/2015 (IV.30) önkormányzati rendelet módosí-
tásáról

•  Üröm Község Képviselõ-testületének 14/2022(XI.23) önkormányzati 
rendelet a helyi adókról szóló 16/2017(XI.30) és 16/2019 (VI.30) önkor-
mányzati rendelettel módosított 14/2016(XII.01) önkormányzati rende-
let módosításáról

Üröm, 2022. november 30.
 Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina 
 jegyzô
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TÜDÕSZÛRÉS
Felhívjuk a Lakosság figyelmét, hogy 2023. február 

10-15.-e között Ürömön tüdõszûrés lesz!

A tüdõszûrés a megszokott helyszíntõl eltérõn a 

Könyvtárban (Üröm, Dózsa György út 18.) lesz 

elérhetõ.

Az idõpont változatlan, hétköznapokon (H-P) 8-18 óra 

között vehetõ igénybe a tüdõszûrõ állomás.

A tüdõszûrésre vigye magával (ajánlott)!

• Személyi igazolvány

• TB kártya

• Elõzõ évben kapott tüdõszûrõ igazolás

Újraindul az Üröm-Csillaghegy-Sadove 
között közlekedõ kisbusz

Mint az ismeretes, idei év júniusától a kibuszt üzemeltetõ Tugyi 
Kft. leállította a személyszállítást Üröm és Csillaghegy között. 
Szeptemberben végül – többszöri egyeztetést követõen – a vál-
lalkozó közölte, hogy nem kívánja a járatot újra indítani, még úgy 
sem, hogy az önkormányzat hajlandó lett volna az általa kért havi 
500 ezer Ft támogatást megadni.

November elejére sikerült találni egy kisbuszos személyszállítással 
foglalkozó vállalkozót. Egyeztetéseket kezdett a vállalkozóval az önkor-
mányzat  a járat újraindításáról és 2022. november 23-án a képviselõ 
testület elfogadta az új árajánlatot. Ennek köszönhetõen várhatóan  
2023. januárjában újraindulhat a sokak által igényelt járat. A 18 sze-
mélyes busz munkanapokon Üröm Templom tér – Csillaghegy Fürdõ 
út, illetve Üröm Sadove településrész között fog közlekedni. (Részletes 
menetrendet a késõbbiekben közzé fogjuk tenni.) A buszon a sofõrnél 
megváltható vonaljeggyel (egységesen 600Ft/fõ), illetve havi bérlettel 
(diák/nyugdíjas 5000Ft/fõ, illetve felnõtt 7000Ft/fõ) lehet majd utazni. 

Impresszum:
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.

FELNÔTTRENDELÉS

ÜRÖM, ORVOSI RENDELÔ, 
Üröm, Dózsa György út 34. 

Fekvô beteghez házhoz hívás
hétköznaponként reggel 8-9 között.

 Dr. Fehér Eszter Dr. Somogyi András Dr. Gelencsér Tamás
 26/550-135 26/ 550-071 26/ 550-082

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

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

EpiPen és EpiPen Junior allergia 
elleni injekció biztosítása

Az elmúlt évben az Ürömi Hóvirág 
Bölcsõde és a Napraforgó Óvoda és 
Tag- óvoda részére már biztosítottuk a 
gyerekek számára EpiPen injekciókat. 
Ezek az injekciók erõs allergiás tünet 
esetén életet menthetnek. Az injekciók 
átadásakor a kollégákat tájékoztattuk, 
hogy baj esetén, hogyan lehet ezeket a 
készítményeket használni. 

Az Ürömi Napraforgó Óvoda munkatársai a december 16-án ter-
vezett nevelés nélküli munkanapjukon a gyermekekre specializálódva 
egészségügyi továbbképzést tartanak majd szakemberek, ahol többek 
között az injekció használatát is ismertetik majd. Idén a kedvezménye-
zettek körét bõvítettük, így már az Ürömi József nádor Általános Isko-
la részére is biztosítottunk két darab EpiPen és két darab EpiPen Juni-
or injekciót.  Reméljük, az intézményekben rendelkezésre álló injekciók 
használatára nem lesz szükség, de azt mindenképpen leszögezhetjük, 
hogy általuk nagyobb biztonságot tudunk fenntartani. 
 Kelemen Márta
 Intézményekért felelõs
 alpolgármester

néptáncműhely
Ürömi tükör

kÖzérdekű
Ürömi tükör
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néptáncműhely
Ürömi Tükör

Az Ürömi Öröm Néptáncmûhely Alapítvány a 
2021-es évben is az Alapszabályban lefektetett 
célkitûzéseit szem elõtt tartva végezte munkáját. 
Az Alapítvány mindennapi munkájában az oktatás 
és ismeretterjesztés alaptevékenységnek számít. A 
néptáncegyüttes gyermekcsoportjaiba járó gyerme-
kek oktatásánál célunk, hogy alapvetõ készségeik 
úgy fejlõdjenek, hogy ne okozzon gondot bonyolul-
tabb mozgások, táncfolyamatok, koreográfiák meg-
tanulása és elõadása számukra.

Jelenleg a néptáncegyüttesben a néptánc okta-
tás 5 csoportban, (1 óvodás, 2 iskolás és 2 felnõtt) 
folyik. (közel 100 fõ)

Alapítványunk célja az Ürömi Öröm Néptánc-
csoport mû ködésének hatékony segítése, azaz elõ-
adásainak, tánc mû sorainak, fesztiváljainak, külföl-
di turnéinak, néptánc táborainak szervezéséhez és 
lebonyolításához szükséges anyagi és egyéb esz-
közök biztosításának elõsegítése, a népi kultúra és 
a hagyományok ápolása, megõrzése. Táborozások 
és egyéb, költségekkel járó programok alkalmával 
a szociálisan rászorulókat alapítványunk anyagilag 
támogatja. A néptánc oktatáson kívül fellépünk fa-
lunk és a környezõ települések rendezvényein. Egy 
nagyszabású fesztivál teljes lebonyolítását végez-
zük.

Sajnos a pandémia miatt több tervezett progra-
munkat nem tudtuk megtartani, vagy elhalasztottuk. 
Amíg nem tarthattunk próbákat digitális oktatásra 
tértünk át, ami nem tudta helyettesíteni az együtt 
táncolás közösségi élményét. Készültünk a majdani 
találkozásra: zenéket vágtunk, koreográfiák alapjait 
raktuk össze, a viseleteket rendszereztük, javítottuk.

2021-ben történt események és rendez-
vények, melyek szervezõi, résztvevõi vol-
tunk:

Június  ELSÕ EGY HETES NAPKÖZIS TÁBOR, ahol 
sokat kirándultunk, táncoltunk, a gyere-
kek megismerkedhettek a régi paraszti 
szerszámokkal, bárányokat etettek, meg-

tanultak bográcsban fõzni. A tábor utolsó 
napján bemutatót tartottunk a szülõknek 
a héten tanult táncokból, utána élõ zene-
karos táncház volt a gyerekekkel és szü-
leikkel.

Július  MÁSODIK EGYHETES NAPKÖZIS TÁBOR, 
ahol a tematika ugyanaz volt, mint az 
elõzõ heti táborunkban. Itt is volt táncház 
a Zagyva banda közremûködésével, ahol 
a szülõk, táborozók együtt táncoltak.

  ÉLJEN A NYÁR! címmel táncházat tartot-
tunk Lányi Györggyel és a Waldorf iskola 
szüleibõl verbuválódott zenekarral.

Szeptember  SZÜRETI TÁNCHÁZ az ürömi és az 
óbudai waldorf iskola gyerekei-
vel, szüleikkel. Ezen a rendezvé-
nyen a résztvevõk megismerkedhet-
tek a szürettel kapcsolatos munkafo-
lyamatokkal: szõlõtaposás, darálás, 
must készítés. Egész nap élõ zene-
karos táncház. A talp alá valót Lányi 
György és a waldorf szülõkbõl álló 
Páratlan zenekar húzta.

Október  ÕSZI 1. TÁNCHÁZ Lányi György és barátai 
közremûködésével

November  ÕSZI 1. TÁNCHÁZ Lányi György és barátai 
közremûködésével

December  SZÁSZCSÁVÁSI DALÁRDA ÉS ZENEKAR KON-
CERTJE ÉS TÁNCHÁZ Nagyon nagy élmény-
ben lehetett részük azoknak, akik eljöttek 
erre a rendezvényünkre, hiszen élõben hall-
hatták a híres szászcsávási zenekart, és az 
egyedülállóan 5 szólamban éneklõ férfi kó-
rust, dalárdát. A koncert után a táncházban a 
szászcsávási zenekar muzsikált. 

Éves rendezvényeinket és mûködésünket Üröm Köz-
ség Önkormányzata támogatja.

Köszönet érte!

Önöknek pedig azért, hogy ennyien részt vettek program-
jainkon, a sok segítségért, az együttmûködésért!

Várunk mindenkit jövõ évben is rendezvényeinkre!

ÜRÖMI ÖRÖM NÉPTÁNCMûHELY

Az Ürömi Öröm Néptáncmûhely
Alapítvány beszámolója
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néptáncműhely
Ürömi tükör

kÖzérdekű
Ürömi tükör

Tisztelt Ürömi Lakosok!
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy 
elérhetô a szabad hozzáférésû, nyílt fel-
használású településszintû WIFI-hálózat 
– hálózati azonosító: WIFI 4 EU-Üröm – 
amely az alábbi közösségi helyszíneken 
érhetô el:
Ürömi Polgármesteri Hivatal 
(Üröm, Iskola u.10.)
Ürömi Napraforgó Óvoda
(Üröm, Fô utca 37.)
Ürömi Hóvirág Bölcsôde 
(Üröm, Petôi utca 22.)
Ürömi Egészégház 
(Üröm, Dózsa György út 34.)

Üröm Község Önkormányzata

Karácsonyi  
ajándékutalványok
Tájékoztatjuk Önöket, hogy mint minden évben, idén is aján-
dékvásárlási utalvánnyal kedveskedik az Ürömi Polgármes-
teri Hivatal a 60. életévet betöltött, ürömi állandó lakcím-
mel rendelkezõ lakosainknak a karácsonyi ünnepek elõtt.
A 8000 Ft értékû LIDL ajándékutalványok 2022.  december 
5-9.- e között kerülnek kiosztásra a polgármesteri hivatal dol-
gozói által. 

Amennyiben nem találjuk otthon, értesítést helyezünk el pos-
taládájukban és az ajándékutalványok a polgármesteri hivatal 
ügyfélszolgálati idejében 2022. december 20-áig átvehetõek.

Az Ürömi Polgármesteri Hivatal 2022. december 21.-tõl 2023. 
január 02.-ig igazgatási szünetet tart ezáltal az ajándékutal-
ványok átvétele ebben az idõszakban nem lehetséges.

Egyúttal felhívjuk figyelmüket, hogy az ajándékutalványok át-
vételi idõpontjának legvégsõ határideje 2023. február 28.-a.

A 2023. február 28.-ai határidõ után az ajándékutalványokat 
már nem áll módunkban kiosztani!

Téli - kora tavaszi programok
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az itt közölt tervezett prog-
ramok áttekintõ jellegûek. Kérjük továbbra is kísérjék figye-
lemmel a plakátokat és a honlapokat, közösségi oldalakat. A 
mûsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Január 13. (péntek) Mûvészeti iskola félévi kiállítás
 Helyszín: Iskola

 13. (péntek) Cirkusz 18.00 óra
 Helyszín: Mûvelõdési Ház

  19. (csütörtök) 15.00 órakor Magyar Kultúra 
Napja

 Opera- és operett délután
 Helyszín: Könyvtár

Február 09. (csütörtök) Hagyományõrzõ Farsang 
 Helyszín: Könyvtár

 10. (péntek) Szépkorúak Farsangja
 Helyszín: INO

 10. (péntek) Iskolai alsós farsang
 Helyszín: Iskola

  22. (szerda) Senior akadémia 1. (Dr. Jászbe-
rényi József vezetésével, együttmûködésben a 
Milton Friedman Egyetemmel)

 Helyszín: Könyvtár

 Könyvbemutató (szervezés alatt)
 
Március 08. (szerda) 15.00 óra  Senior Akadémia 2.
 16. 00 óra Nõnapi mûsor
 Helyszín: Mûvelõdési Ház

  14. (kedd) Nemzeti Ünnep-ünnepi mûsor és ko-
szorúzás 

 Helyszín: Mûvelõdési Ház

 22. (szerda) Senior Akadémia 3.
 Helyszín: Könyvtár

  Tavaszi koncert vagy színházi elõadás (szerve-
zés alatt)

Április 01. (szombat) Tavaszköszöntõ
 Helyszín: Mûvelõdési Ház

(Április-május folyamán várható a Nemzetközi Gyermek-
tánc Fesztivál a Néptáncmûhely szervezésében)
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KÖZÉRDEKÛ TELEFONSZÁMOK

Segélyhívás  112

Országos Mentõszolgálat  104

Tûzoltóság 105

Önkéntes Tûzoltó Egyesület Pilisborosjenõ
Heves László
2097 Pilisborosjenõ, Budai út tûzoltószertár 06 26 336 248, 06 30 957 8908

Rendõrség 107
Pilisvörösvári Rendõrõrs 06 26 330 130 
Körzeti megbízott 06 20 489 6712

FÕGÁZ 06 40 474 474
DMRV 06 27 511 511

ELMÛ 06 20/30/70 978 5611
hibabejelentés 06 40 38 39 40

Depónia Kft. (szemétszállítás) 06 22/507 419
 e-mail: ugyfel@deponia.hu 
Ügyfélszolgálat nyitva tartása minden hónap második hétfõjén: 
Polgármesteri Hivatal Üröm, Iskola utca 10. 10.00-14.00 óra között  
Palterra Kft (szennyvíz szippantás) 06 70 501 0060
Ürömi Polgárõrség 06 30 621 0615

Pest Megyei Kormányhivatal 1051 Budapest, Városház u. 7. 06 1 485 6900

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 26 350 199

József Nádor Általános Iskola 2096 Üröm, Iskola u. 3. 06 26 350 165

Napraforgó Óvoda 2096 Üröm, Fõ u. 37.
Intézményvezetõ: Fodorné Ivanov Ildikó 
Titkárság: 06 20 289 8125 
e-mail: ovoda@urom.hu

Tagóvoda 2096 Üröm, Kossuth L. u. 3., 06 20 405 5999

Hóvirág Bölcsõde 2096 Üröm, Petõfi u. 22. 06 20 425 4960
Király Veronika bölcsõdevezetõ 06 20 405 5397 
e-mail: bolcsode@urom.hu

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.
Petromán Anikó intézményvezetõ 06 20 289 8054 
e-mail: gyermekjoletiurom@gmail.com

Gyepmester Szûcsné Mércse Adrienn 06 70 61 99311

Interwork Temetkezési KFt
2096 Üröm, Dózsa György út 2/a  
Ügyelet 0-24 06 20 548 5886, 06 20 398 0160, 06 20 344 6060

Posta 2096 Üröm, Fõ u. 49. 06 26 350 173

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
 06 20 267 9545

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE

 Hétfõ: ............................................ 13.00 – 16.00 óráig
 Kedd: ............................................nincs ügyfélfogadás
 Szerda: ........................................... 8.00 – 17.00 óráig
 Csütörtök: ....................................nincs ügyfélfogadás
 Péntek: ...........................................8.00 – 12.00 óráig.
 Ebédidõ: ............................... 12.00 – 13.00 óra között

e-mail: pm@urom.hu

Polgármester: minden hét páros szerdáján 13.00-16.00 óráig
Alpolgármesterek: minden szerdán 09.00-10.00 óráig

Jegyzõ: minden hétfõn 13.00-16.00 óráig, minden szerdán 10.00-16.00 óráig

Körzeti megbízott rendôrök fogadóórája minden szerdán 
16-18 között a Polgármesteri Hivatal helyiségében.

Központi telefon:
06-26-350-054

GYERMEKRENDELÉS

Üröm, Dózsa György út 34.

BETEGRENDELÉS

 Dr. Kerekes Ildikó Dr. Gaál Gabriella

Hétfõ 08.00 – 11.00 Üröm 14.00 – 17.00 Üröm

Kedd 15.00 – 18.00 Pilisborosjenõ 08.00 – 11.00 Üröm

Szerda 08.00 – 11.00 Üröm 14.00 – 17.00 Üröm

Csütörtök 15.00 – 18.00 Pilisborosjenõ 08.00 – 11.00 Üröm

Péntek 08.00 – 11.00 Üröm 14.00 – 17.00 Üröm

TANÁcSADÁS

Szerda 14.00 – 16.00 Pilisborosjenõ 08.00 – 11.00 Üröm

Csütörtök 08.00 – 11.00 Üröm 11.30 – 14.00 Üröm

ELÉRHETõSÉGEK

 06-70-312-8587 06-70-940-5919

 06-26-550-097 Üröm 06-26-550-117 Üröm

 06-26-536-033 Pilisborosjenõ -

 varazsmano@gmail.com gaalgabriella@hotmail.com

VÉDôNôI SZOLGÁLAT

A védônôi szûrôvizsgálatra és várandós tanácsadásra elôzetes idôpont 

egyeztetés szükséges.  Az egyes védônôi körzetekhez tartozó utca-

listák a Védônôi Szolgálat bejáratánál megtekinthetôek.

email: uromvedonok@gmail.com

EGÉSZSÉGHÁZ ÜRÖM, DóZSA GYÖRGY úT 34.

Tanácsadás telefonon elõre egyeztetett idõpontban.

Kazinczy Edit 06 20 383 6133

Pribuszné Szabó Krisztina 06 20 354 7098

Schieszlné Zsedényi Beatrix 06 20 219 0350

Tószegi Klaudia: 06 20 382-8689

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

FOGÁSZAT

Üröm, Dózsa György út 34.

26/550-126

 Hétfõ  8.00 – 14.00

 Kedd  8.00 – 14.00

 Szerda  14.00 – 20.00

 Csütörtök  14.00 – 20.00

 Péntek:  Iskolafogászat

Elõjegyzés szükséges, személyesen vagy telefonon.

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

KözérdeKű
Ürömi Tükör
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spORT
Ürömi Tükör

Vidám, aktív nap
November 16. szerdán az ürömi Mûvelõdési ház 
nagytermében és elõterében közel 100-an gyûltek 
össze a Szenior Aktív Nap rendezvényre. A Tamá-
si Marcsi vezette, immár 20 éve mûködõ Gerinctor-
nász csapat 2019-ben résztvett a ceglédi Szépkorú-
ak Sportfesztiválján és azóta dédelgették az ötletet, 
hogy „kicsiben”, helyben is szervezzenek hasonló 
megmozdulást. A megvalósításhoz a TESCO “Ön vá-
laszt, mi segítünk” programjára is pályáztak, ahon-
nan százezer forint hozzájárulást kaptak. Az ese-
ményt támogatta az ürömi önkormányzat, Kelemen 
Márta alpolgármester pedig személyes jelenlétével 
is megtisztelte az egybegyûlteket. 

Az elõtérben Csonkáné Varga Ibolya ingyenes vérnyomás, 
véroxigénszint és vércukor méréssel várta az érkezõket. A szé-
kek egy pillanatra se álltak üresen, hiszen Ibolya nem csak a mé-
rési eredményeket mondta meg, hanem kérdésekre is válaszolt, 
jó tanácsokkal is ellátta az érdeklõdõket.

Az eseményt ünnepélyesen Papp Ákos, a Mûvelõdési ház 
igazgatója nyitotta meg, hangsúlyozva, hogy a testi egészség 
mellett a közösség megélésével a lelki jóllét is építhetõ, aminek 
ékes példája a Szenior Aktív Nap is.

Az elsõ bemutatót Tamási Marcsi tartotta. A tõle megszokott 
lendülettel, vidámsággal biztatta a résztvevõket, hogy csatlakoz-
zanak a gerinctornához, amit sokan örömmel meg is tettek. A ze-
nére mozdultak a nyakak, vállak, hátak, gerincek, sõt a végére 
egy kis „twist-twist” is jutott.

Reptsik Anna jógaoktató rövid elméleti ismertetõ után néhány 
jógagyakorlaton keresztül mutatta be az alapokat, majd kört for-
málva bizalomnövelõ, egyensúly fejlesztésbe vonta be a közön-
séget. Végül egy ellazító relaxációban pihenhetett meg minden 
jelenlevõt.

Busi Zsuzsi és a Meridián torna csapata rövidített formában 
tartott ízelítõt a mindenki által végezhetõ, egészségmegõrzõ, 
csoportos mozgásformáról. Daluk, tapsuk, jókedvük szinte min-
denkit magával ragadott.

Pilisborosjenõrõl Komlós Erzsi vezetésével a Szélrózsa 
együttes is színpadra állt. Matrózos koreográfiájuk nagy sikert 
aratott. A Radetzky-Marsch zenéjére komponált tánc bemutatása 
után a nézõtéren elvegyülve az összes résztvevõt táncba hívták.

Az eseményre személyesen érkezett Dobrotka Béla fekete 
öves judo mester, az „Esések iskolája” néven ismert Dobrotka 
módszer kidolgozója. Gyermekek, sportolók, fogyatékkal élõk és 
idõsek számára is speciális tréningeket tart, ez utóbbiba enge-
dett aktív betekintést. Magával ragadó személyisége, empátiája, 
humora még a legfélénkebbeket is meggyõzte arról, hogy meg 
lehet tanulni „okosan” esni és sérülés nélkül felállni.

A szünetekben finom falatok, ásványvíz és kiscsoportos be-
szélgetések, ismerkedések, egymásra találások gondoskodtak a 
jó hangulatról.

A szervezõk ezúton is köszönik az Ürömi József Nádor Álta-
lános iskolának és az Ürömi Öröm Néptáncmûhelynek, minden 
résztvevõnek és támogatónak, hogy hozzájárultak a rendezvény 
sikeres lebonyolításához.

Kátai Ildikó

Jóga

Gerinctorna

Marcsi
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Koncert a kápolnakertben
Ebben az évben sem maradt el az immár hagyományos komolyze-
nei koncert a Szent Alexandra kápolna kertjében.

Az idõjárás viszont – szemben a tavalyi évvel – kegyes volt hoz-
zánk, hiszen kellemes kora õszi idõ volt.

A koncert elõtt megemlékeztünk az elõzõ napon elhunyt II. Er-
zsébet királynõrõl (aki I. György brit király révén Alexandra Pavlovna 
távoli unokatestvére volt. A jelenlegi brit király III. Károly esetében 
talán még közelebbi a rokonság – hiszen Károly király édesapja Fü-
löp herceg révén – I. Miklós cár a mostani király ükunokája, aki Ale-
xandra Pavlovna testvére volt.)

Ebben az évben a Voice&Brass zenekar (korábbi nevén a 
Fourtissimo) együttes lépett fel Kuna Márton mûvészeti vezetésé-
vel, az énekes Kuna Valéria volt. Az együttes már többször koncer-
tezett Ürömön, legutóbb a 2021-es Nyári Fesztiválon.

A mûsorban többek között Mozart, Grieg, Puccini mûvei hang-
zottak el, de természetesen meghallgattuk Csajkovszkij koronázási 
indulóját, amelyet III. Sándor cár koronázására írt a szerzõ.

A koncertre igen sokan látogattak el a kápolna kertjébe, azon-
ban szerencsére mindenkinek jutott ülõhely.

A helyszín biztosításáért köszönet Dmitrij atyának a templom 
parókusának, aki feleségével Viktóriával maga is jelen volt az ese-
ményen. Az anyagi támogatásért köszönet az önkormányzatnak.

Papp Ákos

Könyvbemutató: Alexandra a „magyarok királynéja”

A vírus okozta lezárások miatt csak most szeptemberben került sor 
Seremetyeff-Papp János: Alexandra a "magyarok királynéja" címû 
könyv bemutatójára. 

Az elõadás során a szerzõ vetítettképes elõadást tartott a Könyvtár 
klubtermében szép számmal megjelent közönség elõtt. Természetesen 
Alexandra nagyhercegnõ  történetét a legtöbb ürömi ismeri, azonban  az 
elõadás számos új érdekes tényt tartalmazott, amelyek mind szerepeltek a 
könyvben. Arról nem is beszélve, hogy több olyan érdeklõdõ is volt, akik lé-
nyegében elõször halottak a hercegnõrõl és legendás történetérõl.

Az elõadásban elhangzott Alexandra élete, mielõtt  férjhez ment vol-
na József nádorhoz, szó volt a svéd trónörökössel tervezett házasság-
ról is. Szó esett a Habsburgok és a Romanovok házassági politikájáról, 
amely Európa több uralkodóházát érintette. Sokat beszélt arról, hogy 
Alexandra édesapja I. Pál cár(1796-1801) a Máltai Lovagrend nagymes-
tereként  milyen szerepet vállalt a rend menekítésében Máltáról, Napó-
leon elõl, valamint arról a kevesek által ismert  tényrõl, hogy Alexand-

ra Pavlovna maga is a máltai lovagrend  tagja volt, amit neki, mint a nagymester lányának megengedtek, de 
más nõ esetében szóba sem kerülhetett volna.

Az elõadást követõen nagyon sokan vásároltak a könyvbõl, a szerzõ által biztosított kedvezményes áron. 
A nagy sikerre való tekintettel és mivel a könyv Ürömrõl is szól- a Mûvelõdési Ház kezdeményezésére - a 
szerzõ ígéretet tett arra, hogy valamikor jövõ tavasszal egy második alkalommal is tart könyvbemutatót.

Mûvelõdési Ház
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Juhász Árpád elõadása
Nem volt könnyû idõpontot egyeztetni, a még ma is aktív geoló-
gussal, azonban végül sikerült.

Az elõadást kb. egy órára terveztük, ahol Juhász Árpád bemu-
tatta „Emberevõk unokái között – Népességrobbanás a déli fél-
gömbön” címû könyvét.

Meseszerûen beszélt a varázslatos Indonéziáról, Új-Guineáról 
és a legutolsó bennszülött népcsoport 1938-as felfedezésérõl. Ez 
a nép a Balin völgyben élt, méghozzá szinte kõkori körülmények 
között. Filmet is láthattunk az expedícióról, amelyen Juhász Árpád 
volt az, akinek sikerült repülõpilótát találnia, hogy ezeket a szin-
te még érintetlen területeket bemutathassa nekünk. Nekünk, akik 
egész más körülmények között küzdünk a civilizáció által teremtett 
kényelmünkért, biztonságunkért.

A hallottak, látottak alapján mindenkinek nagy kedve volt ahhoz, hogy egy másik filmbe is belekezdjünk, új témaként. Erre 
viszont majd egy valószínûsíthetõen késõbbi alkalommal kerül sor.

Megtisztelõ volt mindannyiunknak, hogy a neves geológus meglátogatott minket. Juhász Árpád érdekes beszámolója miatt 
nemcsak az idõsebb, hanem a fiatalabb korosztály is képviseltette magát a zsúfolásig megtelt teremben.

Köszönjük az önkormányzat támogatását és a civilek közremûködését.
Mûvelõdési Ház

Papp Ákos

Petõfi busz
A Petõfi év keretében a Magyar Kultúra Napja alkalmából a 
Petõfi busz Ürömre látogat, várhatóan január 20-án, illetve 
21-én, a település központjába. (Iskola vagy a Polgármesteri 
Hivatal elé) A Petõfi busz díjmentesen látogatható, a pontos 
program és az idõbeosztás tervezetérõl idõben az interneten, 
plakátokon tájékoztatjuk az érdeklõdõket.

1956-os ünnepség
Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 66. évfordu-
lóján színvonalas mûsorral emlékeztünk meg a forradal-
mi eseményekrõl A mûsor elõtt Csoóri-Bányai Réka önkor-
mányzati képviselõ asszony, a Kulturális Bizottság elnöke 
mondott ünnepi beszédet. A mûsorban az Általános iskola 
6.osztályos tanulói léptek fel.

Üröm község lakóinak köszönetét kifejezõ díszoklevelet adott át 
jelképesen az Ürömi Öröm Néptáncmûhely a Nyári Fesztiválon 
Georg Hambachnak, aki a falu történetének krónikása.
Ezzel azt a sok évtizedes munkát ismerték el, mellyel fáradhatat-
lanul gyûjti az anyagot levéltárakban, anyakönyvekben, szakköny-
vekben. A kiváló kutató Hambach Györgyként született itt, ám 8 
évesen családjával és a falu többi lakójával együtt kitelepítették Né-

metországba. Szülõföldjétõl 
azonban lélekben sohasem 
szakadt el. Tanulmányokban 
dolgozta fel mindazt, amit a 
legrégebbi idõktõl fellelhe-
tünk községünkrõl.
A török hódoltság után ide 
érkezõ telepesek a romokból 
felépítették a falut, megszer-
vezték az életet, termõvé tet-
ték a földeket. Az õ családfá-
ikat aprólékos munkával fel-
dolgozta, és ez ma már ku-
tatható. Értékes tanulmányai 
könyvtárunkban mindenki 
számára elérhetõk.

dr. Juhász Árpád geológus, író, Kelemen Márta alpolgármester

Októberben – a Petõfi 200. 
program keretén belül – ke-
rült sor „A Költõ visszatér" 
címû tematikus estre.
A program a Zene a Fi-
atalokért Egyesület és 
a Black Rose Project 
elõadásában való-
sult meg.
A mûsorban Petõfi 
versek megzené-
sített változatait 
nézhettük meg 
zene és nép-
tánc kísére-
tében.
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Végre ebben az évben ismét meg tudtuk tartani prog-
ramjainkat! Ezek voltak:

Disznóvágás – a szokásos jó hangulatban a gyerekekkel, 
felnõttekkel közösen dolgoztuk fel a disznót, majd el is fogyasztot-
tuk a finomságokat. A program ideje alatt a Páratlan zenekar húz-
ta a talp alá valót.

A Tavaszköszöntõ rendezvényt a Hagyományõrzõ Egyesület, az 
Ezüsthegyi Borosgazdák és az Ürömi Öröm Néptáncmûhely közö-
sen szervezte.

Gyermek Fesztivál
Immár tizenkilencedik alkalommal került megrendezésre, több 

mint 600 résztvevõvel.

Részt vettünk a Csoóri Sándor Népmûvészeti Fesztiválon 
Százhalombattán.

Felléptünk az Ürömi Nyári Fesztiválon

Ürömi Öröm Néptáncmûhely Alapítvány

Disznóvágás

Gyermek Fesztivál Szarkaláb Nyári Fesztivál

Gyülekezés a felvonuláshoz

A kis csapat
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A nyáron kétszer egy heti „Érezd jól magad” tábort szer-
veztünk: Volt itt bárányszelidítés, paprikás krumpli fõzés, palacsin-
tasütés, kovászos uborka készítés, fúrás, faragás, gyöngyözés, os-
tor készítés, számháború, parasztolimpia, táncolás, sõt még az Eg-
ri várat is bevettük: ostorral, fa kardokkal zavartuk el az „egy szem 
törököt”. 

És végül, de nem utolsó sorban Márton napi táncházunkon – 
ahol Lányi Gyuri és barátai zenéltek – a gyerekek eljátszották Szent 
Márton történetét, volt tollfosztás és aki megéhezett libazsíros ke-
nyeret is ehetett és libatepertõt

A felnõtt Bot-ladozó tánccsoportunk is felkérést kapott ebben 
az évben:

Felléptünk a Német Nemzetiségi Kórustalálkozón Ürömön, a 
Ráckevei János Vitéz fesztiválon és a Ráckevei Ászok Fesztiválon.

A fûrészelõk és a drukkolók

A libák

A tábor báránya

Indulunk számháborúzni

Készül a paprikáskrumpli

Táncház

Bot-ladozók Ráckeve

Tollfosztás
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Ürömi Szépkorúak 
Egyesületének hírei
Lassan véget ér az év és az idén is nagyon sok szép 
programot, ünnepet, elõadást és kirándulást hagy-
tunk magunk mögött.

Részt vettünk az anyák napi müsoron, melyet kö-
szönünk az INO vezetõjének és dolgozóinak, valamint 
alpormármestereinknek a köszöntést a gyerekeknek pe-
dig a mûsort.

Természetesen a Flamenco est sem maradhatott ki 
életünkbõl.

Klubtagjaink megemlékeztek a világháborúban elhunyt 
hõseinkrõl is.

Remek hangulatban és szeretben telt nyáron az ötna-
pos üdülésünk, melyet a mezõkövesdi Boglárka panzió-
ban töltöttünk.

Klubunk udvarát eleinte a klubosainkkal tartottunk 
rendben, majd késõbb úgy döntöttek klubosaim, hogy sa-
ját költségükön gondnokot fogadnak aki március 01- ok-
tóber 30. között és rendszeresen karbantartja az udva-
runkat, amely egész nyáron gyönyörû fûvel és virágokkal 
pompázott.

Félévente megtartottuk a születésnapokat, melyen fi-
nom bográcsos ételek készültek.

Közben kéthetente kihasználtuk a kerti grillezõnket 
igen hangulatos partikkal.

Kecskeméti gyógyfürdõt is kipróbáltuk nagy sikerrel.
Megünnepeltük Szent Isván ünnepét kenyérszentelés-

sel és az Idõsek Világnapjára rendezett ünnepségen az 
INO-ban is résztvettünk.

Végül a jó idõt kihasználva eljutottunk Hajdúszoboszló-
ra négy napra Becker Norbert Gyula tiszteletes úr szerve-
zésében, amit ezúton is köszönünk neki. Nagyon jól érez-
tük magunkat.

Ott tartózkodásunk alatt pedig 5 új tag jelentkezett, 
hogy szeretne 2023.01.01-jétõl tag lenni.

Immár a tagságunk létszáma meghaladta a 80 fõt.
Szomorú azonban számunkra,hogy idén két tag-

tól búcsúztunk örökre, de emlékük szívünkben örökké 
megmarad.

Végezetül december 10-én – közgyûlésünk után – ka-
rácsonyi ünnepünkkel ér véget az évünk.

Ezúton kívánok mindenkinek békés boldog karácsonyi 
ünnepeket és áldott új évet szeretetben, egészségben!

Csonkáné Varga Ibolya
egyesület vezetõje
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Utcanév Vegyes Szelektív

Ady E. K P
Akácfa u. H P
Akó u. H Cs
A. Pavlovna köz K Cs
Alkonyat sétány H P
Asztalos u. H P
Barackos u. H P
Batthyány u. K Cs
Békahát u. H P
Bem u. K Cs
Berkenye u. K P
Bimbó u. H P
Bodnár u. H Cs
Bodza u. H P
Boglárka u. H P
Bordás András u. H P
Borostyán köz H P
Borostyán u. H P
Budai u. K Cs
Budakalászi u. H Cs
Búzavirág u. H P
Bükkfa u. H P
Cinege u. H P
Cseresznyés u. H P
Csillaghegyi  u. K P
Csipkebogyó u. K P
Csókavár u. K P
Csoóri Sándor u. K Cs
Damjanich u. K Cs
Deák Ferenc H Cs
Dessewffy u. K Cs
Diófa u. H Cs
Doktor u. K Cs
Dózsa György u. K Cs
Dr. Bodó Tibor köz  K Cs

Utcanév Vegyes Szelektív

Ezred u. K Cs
Fagyöngy u. H P
Fenyves sétány H P
Fenyves utca H P
Folyóka u. H P
Fõ utca H Cs
Fülemüle u. H P
Gábor Áron sétány K Cs
Galagonya köz H P
Gólyahír u. H P
Görgey u. K Cs
Gyûszûvirág utca K P
Hársfa u. H P
Határkõ u. H P
Hérics u. K P
Holló köz H P
Honvéd u. K P
Hóvirág u. H P
Huszár u. K Cs
Ibolya u. H P
Iskola u. H Cs
Jókai Mór u. H Cs
József Attila u. K P
József nándor u. H P
Jutas utca H P
Kakukkfû u. K P
Kalmár utca H P
Kálvária utca K P
Kamilla u. K P
Kankalin u. H P
Kárókatona u. H P
Kecskerágó u. H P
Kert utca H Cs
Kevély utca H Cs
Kinizsi u. H Cs

Utcanév Vegyes Szelektív

Kócsag u. H P
Kormorán u. H P
Kossuth L. u. H Cs
Kõbánya u. H Cs
Kõhegy u. H Cs
Kölcsey u H Cs
Körte u. H P
Kövirózsa u. K P
Levendula u. K P
Lilaakác köz H P
Lobogó u. K Cs
Magyar utca K Cs
Makkos utca H P
Mandula utca H P
Mészégetõ  u. H P
Must utca H Cs
Nap u. H P
Napraforgó u. K  P
Óbor sétány H Cs
Óvoda köz H Cs
Patak u.  K Cs
Péterhegyi u. K  P
Petõfi u. K P
Pillangó u. H P
Pipacs u. H P
Présház u. H Cs
Radnóti u. K P
Rákóczi F. köz H Cs
Rákóczi F.utca H Cs
Régi utca H P
Rézvirág u. H P
Rozmaring utca K P
Róka köz H P
Rókahegyi u. H P
Rózsa utca H P

Utcanév Vegyes Szelektív

Sadove út H P
Sajtár utca H Cs
Sport utca K P
Szamóca utca H P
Szeder köz  H P
Szegfû utca  K P
Szikla köz  H P
Szilva utca H P
Szirom u. H P
Szõlõskert u. H P
Táborföld út K Cs
Táncsics M. u. K  P
Tátika köz H P
Tátika utca H P
Templom tér H P
Tulipán utca H P
Tücsök köz  K Cs
Tücsök utca K Cs
Tüzér utca K Cs
Újvár utca H P
Ürömi u. K Cs
Vesszõ utca H P
Völgyliget sétány K Cs
Vörösbegy utca H P
Árvalányhaj u. H Cs
Bécsi u. K P
Eper u. H Cs
Muskáth György u. K P
Muskátli u. K P
Õzike u. K P
Rozmaring u. K P
Úttörõ u. K P
Külterület HRSZ H Cs
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Az Ürömi Sport Club hírei
Örömmel értesítek mindenkit, hogy a COVID miatti 
nehézségek után egyesületünk ismét 6 csapattal és 
nagy létszámmal tudott indulni a korosztályos baj-
nokságokban. 

Jelenlegi létszámunk kb: 130 fõ, ebbõl 110 gyermek spor-
toló!

Csapataink: U7 – U9 – U11 – U15 – U19 és felnõtt csa-
pat (A felnõtt csapat az õszi idény végén az elsõ helyen 
áll!) 2023. nyarától indítunk még egy U13-as csapatot is.

Nehézségeink azért nem teljesen szüntek meg, hiszen 
minket is, ahogy mindenkit elért az inflációs válság. 

Elsõ körben ez az ingatlanfejlesztéses TAO pályáza-
tot érinti/érintette, hiszen február óta semmilyen értesítést 
nem kaptunk a lelátó engedélyezése ügyében. 

Aztán ami talán jelenleg a legjobban fáj az egyesület-
nek az a rendkívüli módon megemelkedett terem bérle-
ti díjak. Téli idõszakban – bár mûfüves, világításos a pá-
lyánk – azért a kisebb korosztályokat eddig bevittük az 
ürömi iskola tornatermébe. Sajnos a tankerület állapít-
ja meg az óradíjakat és a fent említett ok miatt (infláció) 
ezek a díjak is duplázódtak vagy még nagyobb összegek-
re mentek fel. Csak néhány példa : ürömi iskola 18 ezer/
óra, pilisborosjenõi iskola 21 ezer/óra! Ezek a bérleti dí-
jak téli idõszakban három, négy hónapra kb. 2,5 millióba 
kerülnének az egyesületnek, ha a három legkisebb kor-
osztályt terembe vinnénk. A díjak nyár végén emelkedtek, 
ami azt jelentette, hogy az elõtte februárban beadott pá-
lyázatban nem kértünk rá pénzt, mert nem számítottunk 
ezekre az árakra! Ez van, nem tudunk mit csinálni. A Sport 
Cornerben 8 ezer/óra a díj, de nagyon kicsi a terem. Ide 

bevittünk két korosztályt U7-9. A többiek kint edzenek.
Az idõ szép, a levegõ jó és csak ismételni tudom, ahogy 

17 éve már, „Ürömön mindig süt a nap”! 
Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és boldog új évet 

kívánunk! 
Ürömi SC 

Podhorcsek Miklós elnök, Tóth László UP vezetõ, 
Nagy György edzõ, Pálvölgyi László edzõ , 

Podhorcsek Dániel edzõ, Farkas Tamás edzõ.
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NYÁrI FESZtIVÁL
Ürömi tükör

XXII. Nyári Ürömi Fesztivál
A 2022-es Nyári Fesztiválon ismét illusztris együttesek léptek fel.

A pénteki napon helyi fellépõk mellett Török Ádámékat üd-
vözölhettük újra.

Az est sztárvendége a Hooligans volt, amely legutóbb tíz 
éve lépett fel a rendezvényen, ebbõl is látszik, hogy az ürömi 
fesztivál már komoly múltra tekint vissza. 

Szombaton a helyi fellépõk, a Néptáncmûhely számos cso-
portja után,  a Loyal Apples  Club következett progresszív rock 
számokkal.

Az estet Tóth Gabi zárta, aki testvére Vera után végre Ürö-
mön is koncertezett.

Az éjszakai-hajnali utcabálon DJ Kovács vezetésével per-
dültek táncra az ürömiek, a szabadtéri diszkó reggelig tartott.

Vasárnap a helyiek fellépése és az óriásbábok után a 
Dresch Quartett dallamait hallgathattuk meg.

Ebben az évben  a Vecsei H. Miklós által rendezett Párbe-
széd a sötétben címû zenés darabot is láthattuk, amely Csoóri 
Sándor mûve alapján készült.

Az utolsó fellépõre teljesen megtelt a tér, hiszen Azariah 
tartott koncertet kollégája Desh társaságában.

A rendezvényt Üröm Község Önkormányzata rendezte 
és Kossuth Lajos Közösségi Ház szervezte az Ürömi Öröm 
Néptáncmûhely közremûködésével.
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Hagyományőrzők
Ürömi Tükör

Hagyományõrzõk programjai a 2022. évben
Március 8-án nõnap alkalmából Tihanyi-Tóth Csaba és fe-

lesége Bognár Rita színvonalas mûsort adtak elõ Seres Rezsõ 
szerzeményeibõl. 

Március 15-i ünnepség keretében koszorút helyeztünk el Kos-
suth Lajos emléktáblájánál a Mûvelõdési Ház falán.

Április 9-én Télbúcsúztató, Tavaszköszöntõ rendezvényt tartot-
tunk Borfesztivállal egybekötve, az Ürömi Öröm Néptáncmûhely és 
az Ezüsthegyi Borosgazdák közös szervezésében. Házi süteményt  
sütöttünk, megvendégeltük a résztvevõket. 

Másnap a Rómeó és Júlia színházi elõadást nézhettük meg a 
Mûvelõdési Házban Csonka Zsuzsa mûvésznõ, az Opera nagykö-
vete rendezésében.

Április 11-én a Pomázi Kertbarát Klub Ürömre látogatott. Sike-
rült elintéznünk, hogy megnézhessük az Alexandra Pavlovna kápol-
nát. Varga Gyula érdekfeszítõ elõadást tartott Alexandra, a „magya-
rok királynéja” életérõl. Kellemes hangulatban telt el a délutánunk, 
a saját készítésû húsvéti kalácsnak, pogácsának óriási sikere volt.

Április 25-én meghívást kaptunk tõlük, ahol viszonozták ven-
dégszeretetünket. Baráti hangulatban, zenével, énekkel töltöttük el 
a klub délutánt. Közös kirándulásokat szervezünk, ápoljuk a kap-
csolatot.

Fõzõversennyel egybekötött Családi Majálison vettünk részt 
Üröm Község Önkormányzata fõ szervezésében, a Polgármeste-
ri Hivatal elõtti téren.

Május 6-án Kirándultunk Zircre: Könyvtár, Bazilika, majd utána a 
Székesegyház, Arborétum megtekintése volt a programunk. Utána 
a Cseszneki várat is megnéztük.

Június 30-án félévzáró ünnepség. Kerek születésnaposok kö-
szöntése szülinapi tortával.

Augusztus 19-én Szent István napi új kenyér áldás.
Szeptember 9-én részt vettünk a Szent Alexandra Kápolna kert-

jében rendezett koncerten
Szeptember 24-én az Ürömi Öröm Néptáncmûhellyel együtte-

sen szervezve: szüreti felvonulás a faluban: béreltünk hintót, ame-
lyen a bíró és bíróné ültek… A megállóknál borral, pogácsával kí-
náltuk az ott lévõket. Ostorcsattogtatás, körtánc, látványos volt! Az 
udvaron szõlõpréselés, taposás volt, musttal, borral, bográcsban fõtt 
babgulyással, hagyományos süteménnyel kínáltuk a résztvevõket. 
Zenélt a Waldorf Iskola Magonc zenekara.

Köszönet a borosgazdáknak a szõlõért, és a boraikért, ezzel a 
hangulatot emelték. Õrizzük a hagyományokat!

Szeptember 30-án az Idõsek napja alkalmából rendezett ün-
nepségen vettünk részt az INO-ban.

Október 6-án kirándultunk a nádasladányi kastélyba, majd meg-
néztük a Székesfehérvári Bori Várat.

Október 16. Tápiószecsõn az Életet az éveknek nyugdíja-
sok országos szervezete találkozót rendezett a területi nyugdíjas 
vezetõknek.

Október 21. Nemzeti Ünnepi megemlékezésen vettünk részt a 
Mûvelõdési Házban.

November 15-én a  Pest me-
gyei klubok területi vezetõinek 
találkozója volt Ürömön. Be-
mutattuk a katolikus templo-
mot, Szent Alexandra Kápolnát, 
Peterdi Tiborné Életet az évek-
nek Pest megyei elnöke bemu-
tatta Valóczki Lászlónét, terüle-
ti vezetõnket. A találkozó jó han-
gulatban telt el. Vendégünk volt 
Pap Ákos, kultúrvezetõ.

November 24. Erzsébet, 
Katalin napot tartottunk, a név-
naposok megvendégelték a 
résztvevõket.

December 06. Mikulás nap-
ra készülünk.

December 15. Karácsonyi 
és év végi ünnepség, kerek szü-
letésnaposok köszöntése.

Kívánunk Mindenkinek Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket, 
Egészségben gazdag Boldog Új Évet!

Fehér Istvánné

Koszorúzás

Alexandra Pavlovna kápolna

Kiszebábu

Kócsi Gusztávné Margitka 2021. 
december 22-én töltötte be a 90. 
életévét. Otthonában köszöntöt-
tük, tortával, virággal.



VI. – VII. – VIII. – IX. – X. – XI. – XII. 39

könyVajánló
Ürömi Tükör

Könyvajánló az ürömi könyvtár új könyveibõl
Valérie Perrin: Másodvirágzás
Violette egy francia kisváros 
temetõgondnoka. Férje tizenkilenc 
éve eltûnt az életébõl, de a nõ nem 
kerestette, hiszen már rég nem volt 
mit mondaniuk egymásnak. Violette 
békében és nyugalomban él a 
temetõben: ápolja a veteményesét, 
feljegyzést készít minden temetésrõl, 
gondozza a sírokat, éppúgy, mint a 
hozzá betérõ gyászolók lelkét. Egy nap beállít hozzá egy nyomo-
zó, aki anyja végakaratát teljesítve az asszony urnáját jött elhelyez-
ni egy számára ismeretlen férfi nyughelye mellé. Különös kapcso-
lat alakul ki közöttük, és lassan megismerjük nemcsak a nyomo-
zó édesanyjának különös szerelmét, de Violette, a férje és a kis-
lányuk történetét is. Az utóbbi évek legnagyobb példányszámban 
elkelt francia regényét 26 nyelvre fordították le, Franciaországban 
több mint egymillió példányt adtak el belõle és számos irodalmi dí-
jat nyert.

Náray Tamás: Anyám szerint
Kicsoda valójában Náray Ta-
más? Itthon és külföldön elismert 
divattervezõ, festõmûvész, író, Spa-
nyolországban élõ világpolgár vagy 
debreceni lokálpatrióta? Netán mind-
ez egy személyben? Erre a kérdés-
re ad választ a szerzõ legújabb és ta-
lán legszemélyesebb, legszókimon-
dóbb kötete, amelyben egy csokor-
ba gyûjtve adja közre életének sze-
mélyiségformáló eseményeit, a csa-
ládi legendárium történeteit. A sodró 
lendületû írásokból ugyanakkor egyfajta korrajz is kirajzolódik a szo-
cializmus és a rendszerváltás korának tipikus karaktereivel, amely-
ben tükrözõdik a szerzõ tágabb és szûkebb családjának sorsa.

Maggie Doyne: Ég alatt, hegy fölött
Egy fiatal nõ igaz története reményrõl, 
anyaságról és tenni akarásról, az 
írónõ inspiráló, bensõséges írása a 
felnõtté válás során megtapasztalt 
szeretet, veszteség, talpra állás és 
remény igaz története. Az Ég alatt, 
hegy fölött reményt sugároz. Megmu-
tatja, mi történhet, ha egyetlen sze-
mély komolyan elhatározza, hogy se-
gít valakin, és ezzel ezrek életét vál-
toztatja meg – köztük a sajátját is.

Ruta Sepetys:
A csend forrásai
Az írónõ meste-
ri történetmesélõ, és e 
szívszorító regénnyel 
ismét a történelem leg-
sötétebb idõszakainak 
egyikére vetít fényt. 
Hovatartozásról, fe-
lejthetetlen és tiltott 
szerelemrõl, a háború 
következményeirõl, va-
lamint a hallgatásban 
rejlõ erõszakról szól. A 
sors és a félelem hát-
borzongató definíció-
ja tárul fel a könyvben. 
A könyvet korabeli sajtójelentések, visszaemlékezések és fotók il-
lusztrálják, a háború utáni Spanyolország igaz történetei ihlették.

Steve Berry: Az Omega-faktor
A genti oltárkép a világ legtöbb 
erõszakot elszenvedett mûtárgya. 
Tizenháromszor követtek el elle-
ne vandalizmust, szedték szét vagy 
lopták el. Miért? Miféle titkokat rejt? 
Steve Berry a New York Times 1. sz. 
bestsellerszerzõje, tizenhat Cotton 
Malone-regény, öt különálló thriller 
és számos kisebb terjedelmû mû író-
ja. Könyveit több mint huszonötmillió 
példányban nyomtatták ki, és több mint negyven nyelvre fordítot-
ták le.

A könyvtár nyitva tartása:

 Hétfõ:  ...................................................... zárva

 Kedd, szerda:  .............................. 12:30–19:00

 Csütörtök, péntek:  ........................ 8:00–14:00

Üröm, Dózsa György út 18.

Tel.: 06 26 350 199

konyvtarurom@gmail.com

www.facebook.com/konyvtarurom

www.urom.hu (intézmények – könyvtár)
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Szüret
ürömi tükör

Szüret 2022.
Az õszi rendezvények közül mindig kiemelkedik a 
szüret, nemcsak a hagyományok miatt, hanem azért 
is, mert rendkívül sok érdeklõdõt, résztvevõt vonz.

Ebben az évben is szeptember utolsó hétvégéjén ke-
rült sor a szüreti felvonulásra és mulatságra, amelyet hosz-
szas elõkészületek elõztek meg. Mindhárom szervezõ, a 
Mûvelõdési Ház a Hagyományõrzõ  Egyesület, az Ürömi Öröm 
Néptáncmûhely is készült a jeles napra. Bort hoztak a borkósto-
láshoz, elõkészítették a viseleteket a felvonuláshoz, elpróbálták 
a mûsort, díszítettek, süteményt sütöttek stb.

A szüret napja a gyülekezõvel kezdõdött, ahol a kisbíró (Mu-
rányi Nándor) kidobolta a szüretet. A menetre igen sokan gyüle-
keztek össze a Hegyalja vendéglõ elõtt, majd a Bíró úr (Bohon Ti-
bor) és a Bíróné asszony (Gálfy Eszter) hintóra szállt. Õk vezet-
ték fel a menetet, ahol a jelenlévõk felvonultak a Dózsa György 
úton, majd a Sport utcában megálltak a focipálya elõtt, ahol nem-
csak az éppen meccsét játszó ürömi csapatot bíztatták lelkesen, 
hanem még  rövid mûsort is láthattak, amelyet a néptáncos gye-
rekek adtak elõ.

Ezt követõen a menet a Radnóti utcán, illetve a Fõ utcán át 
visszatért a Mûvelõdési Házba.

Itt a nagyteremben látványos mûsorra került sor. Fellépett 
az Ürömi Üröm Néptáncmûhely több csoportja Szilvási Károly, 
Szilvásiné Tarnai Ildikó és Szilvási Bea vezetésével.  Az ürömi 
Rocky klub Kollárik Zsófi vezetésével lépett a színpadra, ez utób-
bi produkciót  a ködgép alkalmazása tette igazán emlékezetessé.

Közben már kint fõtt a friss étel és sokan ettek-ittak. Volt bor, 
must, sütemények és legfõképpen jó hangulat. Ezúttal az idõjárás 
kegyes volt hozzánk, végig kellemes idõben zajlott a rendezvény.

Ilyenkor nagyon fontos, hogy azok a gyerekek, akik még nem 
vettek részt az alapvetõ szõlõ feldolgozási munkákban, szõlõt  da-
rálhatnak és préselhetnek, majd megkóstolhatják a  saját maguk 
által készített mustot, ezzel is élménnyé téve a hagyományõrzést. 
Ebben köszönjük az ezüsthegyi borosgazdák támogatását.

Köszönjük a részvevõknek a részvételt, a szervezõknek a 
szervezést és az önkormányzatnak a támogatást.
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MOLNÁR 
ÁLLATGYÓGYÁSZAT  

ÉS HOMEOPÁTIA
Solymár, Pilisvörösvári u. 17. 
(Korona étteremmel szemben) 
Hatósági feladatokra jogosult 

állatorvos.
Rendelési idõ: kedd, csütörtök 14–19 h
 hétfõ, péntek 17–19 h
 szombat 9–12 h

ifj. Dr. Molnár Attila 06 30 9642-160 
Rendelõ: 06 26 360 919

Ünnepnapokon telefonos ügyelet: 06 30 9642-160

+
LA-PE 

BT.
Építôanyag gyártó 

és értékesítô 

Betéti Társaság

2096 Üröm, 

Budakalászi út 0/64/7

Tel.: 06-20-9382-405 

06-26-350-247

Nyitva tartás: 

H–P.: 07–17 

Sz.: 07–12

– zsalukô 

– gipszkarton 

– egyéb építési anyagok 

– gázcsere, 

valamint egész évben 

kapható 

fabrikett és tûzifa!

Alapítva: 1980

SzolgáltatáSaink:

–  Új éS haSznált 

gumiabroncS 

értékeSítéS éS SzereléS

–  márkafüggetlen 

autóSzerviz

–  mûSzaki vizSgáztatáS

–  futómûbeállítáS 

ccD kameráS 

technológiával

–  computereS DiagnoSztika

CíM: 2096 ÜRöM, 

ÜRöMi úT 12.

NyiTvA: 

H–P.: 8–17, Szo.: 8–13

tel.: 26/336-063

KÉzi AUTÓMoSÓ 

ÉS KozMETiKA

új minôség, új telefonszám:

+36 20 344 1884

Augusztus-Szeptember 47

LA-PE BT.
Épít�anyag Gyártó és 

Értékesít� Betéti Társaság

2096 Üröm, 
Budakalászi út 0/64/7

Tel.: 06-20-9382-405 
06-26-350-247

Nyitva tartás:    H—P: 07—17 
  Sz.: 07—12

CSECSEMŐMÉRLEG BÉRLÉSE, ÉS 
FORGALMAZÁSA
Mérleglabor Kft. 

2096 Üröm, Rákóczi u. 19.
Tel.: 26-550-057 

Mobil: 30/308-8939

ÁLLATORVOSI RENDEL�
Solymár, Terstyánszky u. 120.

Dr. Molnár Attila
06-30-984-6692
06-26-360-919
lfj . Dr. Molnár Attila
06-30-964-2160

Véd�oltások, ultrahang, labor- 
vizsgálat, sebészeti m�tétek

Rendelési id�:     kedd: 14-19h,
csütörtök: 14-19h, szombat: 9-12h

M�tétnap: szerda 9-13h

ZEKE ÉS FIA BT.

GÉPI FÖLDMUNKA 
TEHER-

FUVAROZÁS

2096 Üröm, 
F� utca 1. (Ipartelep)

06-26-351-465  
Mobil: 06-30/9-508-192

COBRA-CONTO kft.
1139 Budapest Fáy u. 12/c

Telefon:
06-1-238-0214 , 06-1-238-0215

06/20/495-1170
Szolgáltatásaink:

- Ingyenes cégalapítás - ha nálunk 
könyveltet!

- Munkaügy- bér, TB-ügyintézés, 
könyvelés (visszamenőleg is!)
- APEH, TB előtti képviselet 

(adóproblémák kezelése)

INGATLANIRODA
ÜGYVÉDI   KÖZREM�KÖDÉSSEL 

INGYENES   NYILVÁNTARTÁSBAVÉTEL 

Bejelentkezés telefonon:
06 26 350 671

06 70/210 5896
ÜRÖM, 

Dózsa György út 47.

Pilis Motor Bt.
Aprilia motorszerviz,

valamint vállaljuk olasz
és japán robogók,

motorkerékpárok szervizelését,
javítását.

2083 Solymár
Külső Bécsi út 23/a
Tel: 06-20-518-3791

H-P.: 8-17-ig

Platán Idősek Otthona/Üröm
felvételre keres:

szakácsot, kézilányt, takarítót.
Jelentkezni lehet:

06/26/551-500

AUTOMATA ÖNTÖZŐRENDSZER
tervezése, telepítése, karbantartása.

TELJES KÖRŰ KERTÉSZETI 
SZOLGÁLTATÁS

Korompai Balázs/O2 Consulting Bt.
70/948-9257

HÉTF�–PÉNTEK: 7.00 – 17.00
Üröm, F� út 1. TEL: 26/ 550 - 140

T O Y O T A J A V I T Á S

ZÖLDKÁRTYA KÉZI AUTÓMOSÓ

GYORSSZERVIZ

FUTÓM�ÁLLÍTÁS GUMISZERELÉS

Mobil 1

M I N D E N A U T Ó T Í P U S R A

Gyári-, és utángyártott alkatrészekkel
Garanciaid�n belüli-kívüli id�szakos szervizek

Szennyvízszállítás, 
gépi és kézi földmunka.

T: (26) 321-351, (30) 9431-555

ÁLLATORVOSI RENDEL�
Solymár, Terstyánszky u. 120.

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

06-30-964-2160
Véd�oltások, ultrahang, labor- 

vizsgálat, sebészeti m�tétek

Rendelési id�:     kedd: 14-19h,
csütörtök: 14-19h, szombat: 9-12h

M�tétnap: szerda 9-13h

1138 Bp. Népfürdô u. 19/cCOBRA CONTO KFT.
1138 Budapest Népfürdô u. 19/c

Telefon:
06-1-238-0214, 06-1-238-0215

Szolgáltatásaink:
Ingyenes cégalapítás, ha nálunk könyveltet!

Munkaügy- bér-, TB-ügyintézés,
könyvelés (visszamenôleg is!)

APEH, TB elôtti képviselet
(adóproblémák kezelése)

INGATLANKÖZVETÍTÉS, ÜGYVÉDI  MUNKÁK, HITELÜGYINTÉZÉS
Üröm, Dózsa György út 47.

06 70 210 58 96                06 26 350 671
06 30 476 8154                 06 30 696 6968

jaavor@mail.tvnet.hu

HA hörög, HA zörög, HA zajos, HA lóg, hozza hozzánk!

KIPUFOGÓ KLINIKA
Kipufogódobok, rendszerek készítése, szerelése, javítása!
Katalizátorok, flexibilek szerelése 18 hónap garanciával

SPORTKIPUFOGÓK
THULE termékek!

Bp. 1039 Árpád u. 23.
Bp. 1039 Battyhyány u. 46. (új Szentendrei út)

Tel.: 240-5603 Tel./fax: 436-0356

OlajcsereGyorsszerviz
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Szolgáltatásaink: 
• gumiszerelés és javítás (defekttűrő gu-

mi is) 
• motorkerékpár-gumi szerelés 
• gumiárusítás 
• futómûállítás és szerelés 
• szerviz, autójavítás 
• olajcsere 
• computeres hibadiagnosztika 

Üvegfóliázás: 0630-9-324-585 
Autómosó: 0670-935-55-15 

Technikai és szakmai felkészültségünk le-
hetővé teszi a legújabb típusú autók javítá-
sát is (futóműdiagnosztika, gumiszerelés, 
hibadiagnosztika). 

Elérhetôségek, nyitvatartás: 
2096 Üröm, Ürömi út 12. 

0626/336-063 Fax: 0626/337-372 
info@wservice.hu 

wuhrlservice@t-online.hu 

H-P: 8-17 Szo: 8-13
Wührl Géza Wührl és társai szerviz Kft.

Elé h tô é k it t tá

ÜÜ fóliá á 0630 9 324 585

Mosógép – egyéb háztartási gép
javítása – festés, mázolás, burkolás 

vagy takarítás vállalása.

06/20/363-1303
Megbízható, precíz, gyakorlott 

házvezetőnő vállal
takarítást, ablaktisztítást,

vasalást, egyéb háztartási munkát.
06-30/713-3150

Tûzifa kapható!



VI. – VII. – VIII. – IX. – X. – XI. – XII.42

biztoSítáS

www.tutibiztositok.hu

kÖtéS éS váltáS
SzemélYeSen

Szûcs gyula
2096 ürÖm

táncSicS mihálY u. 36.
telefon:

06 30 699-19-42

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

Trunk
építőanyag forgalmazó 

és fuvarozó vállalkozás.

Érdeklődés és konténer rendelés:
0630/934-2838

www.trunk-epitoanyag.hu

KALODÁS TûZIFA 

KAPHATÓ
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ingatlankÖzvetítéS, ügYvéDi munkák, hitelügYintézéS
Üröm, Dózsa György út 47.

0626 350-671 · 0630 476-8154

www.korona-ingatlan.hu
koronairoda@t-online.hu
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