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Az ürömi önkormányzat                                        közéleti havilapja

NYÁRI FESZTIVÁL
ÜRÖMI

2022.
JÚNIUS 17-18-19.

XXII.

PÉNTEK 06. 17.

FEED THE CORGI
NEM ART MEG A BADA
TÖRÖK ÁDÁM 
ÉS A MINI
HOOLIGANS

18:00
19:15
20:30 

22:00

SZOMBAT 06. 18.

ANGELDANCE TSE
GYÖNGYSZEM SE
HEIMAT SINGKREIS
ÜRÖMI NAPRAFORGÓ ÓVODA
PANNONICA TÁNCEGYÜTTES
ÜRÖMI ÖRÖM NÉPTÁNCMŰHELY ÓVODÁSAI
JAMBO ÜRÖMI SPORT 
ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET
KEREPLŐ SZÍNHÁZ: A NAP, A HOLD 
ÉS A CSILLAG MEGSZABADÍTÁSA
TÖRÖK TILLA FOLK EXPERIENCE
FINÁLÉ
JAMBO ÜRÖMI SPORT ÉS SZABADIDŐ EGYESÜLET
BUDAPEST BREAKING SPORTEGYESÜLET / ARTIST’S OF DANCE
ÜRÖMI ÖRÖM NÉPTÁNCMŰHELY
HEIMAT SINGKREIS

LOYAL APPLES’ CLUB
TÓTH GABI
UTCABÁL

15:40
15:50
16:00
16:05
16:20
16:30
16:35 

16:45 

18:05
18:55
 
 
 
 

20:20
22:00
23:30

VASÁRNAP 06. 19.

WEINDORFER SINGKREIS
LANGALÉTA GARABONCIÁSOK
MARTENICA
KABIR BEDI BAND
DRESCH VONÓS QUARTET
CSOÓRI SÁNDOR: 
PÁRBESZÉD, SÖTÉTBEN 
RENDEZTE: VECSEY H. MIKLÓS

AZAHRIAH

16:05
16:15
17:00
17:50
19:05
20:20 
 
 

22:00

HELYSZÍN:
ÖNKORMÁNYZAT ELŐTTI TÉR

ÉTEL • ITAL • VÁSÁRI FORGATAG KÉZMŰVES FOGLALKOZÁSOK

Támogatók:
Üröm Község Önkormányzata

Nomád Nemzedék Kft.

Rendező: Üröm Község Önkormányzata
Szervező: Kossuth Lajos Közösségi Ház A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A R
ENDEZVÉNY  I

NGYENES
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Ürömi tükör

Csak fejlõdünk…
2021-ben és 2022-ben településünk ismét komoly 
fejlõdési lehetõséghez jutott: öt pályázati célra, több 
mint 700 millió forint forrást nyert, amelyekkel la-
kótársaink komfortérzetét, valamint a település 
élhetõségét tudjuk tovább növelni.  

Az infrastruktúra jelenléte vagy hiánya meghatáro-
zó tényezõje, minõsítõje egy település fejlettségének, 
elõrevetíti annak jövõbeni fejlõdési lehetõségeit és kije-
löli a településfejlesztés eszközrendszerét. Esetünkben 
a településfejlesztés egyik legfontosabb eszköze az inf-
rastruktúra fejlesztése, ennél fogva a pályázatok céljaival 
összhangban célunk többek között:
– a Völgyliget lakópark csapadékvíz-elvezetõ rendszeré-
nek kiépítése, melynek célja a lakóingatlanok belvízveszé-
lyének csökkentése, a csapadékvíz megfelelõ színvona-
lú elvezetése, a leendõ utak védelme. A fejlesztés kere-
tén belül tervezett intézkedések a település belterületének 
védelmét szolgáló mûszaki beavatkozásokat tartalmaznak
– a Cigány-patak Ürömhöz tartozó szakaszának rekonst-
rukciója

A Cigány-patak rekonstrukciója
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A Cigány-patak rekonstrukciója
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– az ürömi Hóvirág Bölcsõde bõvítése és fejlesztése, ja-
vítva ezzel a bölcsõdei szolgáltatás  színvonalát és hoz-
zájárulást adva a kisgyermekes szülõk munkaerõpiacra 
történõ visszatéréséhez. A bölcsõde bõvítése javítja a   
gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférést, valamint 
a szolgáltatás minõségének fejlesztése által   támogatja a 
kisgyermeket nevelõk munkavállalását
– a Panoráma lakóparkban játszótér és sportpark kiala-
kítása, amivel hozzá kívánunk járulni az ürömi lakosság 
elégedettségének és komfortérzetének növeléséhez, va-
lamint nem utolsó sorban a helyi közösségi összetartozás 
erõsítéséhez. E célnak megfelelve egy olyan komplex, a 
szabadidõ hasznos eltöltését biztosító közösségi játszó-
teret építünk, ahol nemcsak gyermekeink, de azok szü-
lei, kísérõi is hasznos módon tölthetik majd el a szabad-

idejüket. A megvalósítás so-
rán figyelemmel vagyunk ar-
ra, hogy olyan eszközök ke-
rüljenek telepítésre, amelyek 
mindenki örömét szolgálhat-
ják, megõrizve az ott lakók 
nyugalmát

Minden fejlesztés sikerét 
rengeteg háttér és megala-
pozó munka elõzi meg, nem 
volt ez másképp a csapa-
dékelvezetés-rendszer mun-
kálatainál sem. Mindent meg 
kellett, hogy elõzzön a Bé-
csi úti áteresz átalakítása/
bõvítése 800 mm-es csõvel, 
mely a Bécsi úti autómo-
só utáni részt köti össze az 
Aranypatakkal.  
Tekintettel arra, hogy az 
Aranypatak érintett része 
Solymár tulajdonában áll, így 
a kötelezõ    hatósági egyez-
tetéseken túl szükséges volt 
egyeztetni Solymár telepü-
lés vezetésével, melynek si-
keres lezárását újabb egyez-
tetés követte a településünk 
érintett tulajdonosaival, an-
nak érdekében hogy a telkü-
kön átmenõ csõ ne érinthes-
se hátrányosan meglévõ tu-
lajdonukat.  
Hosszú egyeztetések ered-
ményeképp sikerült megálla-
podni, hogy kártalanítás fejé-

ben önkormányzatunk szolgalmi jogot jegyeztethet be az 5 
érintett tulajdonos földjére.  
Mindezek után a kivitelezés megkezdése egybõl ma-
gával vonta különbözõ pótmunkák elvégzését: a 
bõvítendõ Bécsi úti vezeték – az akkori technológiának 
megfelelõen- szögletes alakú, ellentétben a napjaink-
ban használt, kiválóan bevált kör-alakúval. A meglévõ 
szögletes vezetékeket vizsgálva szembesültünk azzal, 
hogy a vezeték 70-80%-osan úgynevezett bekövese-
dett réteg által elzáródott, funkcióját ellátni nem tud-
ja… A meglévõ  vezeték tisztítását követõen a ható-
ságok köteleztek minket az egységesítés kialakításá-
ra, így a régi szögletes vezeték acélcsõvel való „bé-
lelése” után folytatódnak a munkálatok az új rész ki-
alakításával, annak érdekében, hogy a jövõbeli elzá-

Tücsök utcai vízelvezetés kiépítése
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ródást megakadályozzuk és a vízelfolyást biztosítsuk. 
Az idõközben felmerült problémák elhárítása, illetve a 
különbözõ pótmunkák kivitelezés rengeteg plusz költ-
séget jelent, de a hosszútávra való tervezés és a gond-
talan mûködés miatt megéri.  
A tervezések során mindig törekszünk arra, hogy fejlesz-
téseink egymásra épüljenek, hogy a településkép építésé-
vel, és az alapvetõ szolgáltatások javításával hozzájárul-
junk a lakosság életminõségének növeléséhez.
Ennek érdekében többek között javaslatot tettem a HÉSZ 
módosítására a külterületi területek beépíthetõségének 
vonatkozásában, miszerint a meglévõ 3%-os megengedett 
beépítés kerüljön csökkentésre 1%-ra, ezzel is kiküszöböl-
ve azt a jelenséget, hogy “gabonatárolóknak, gyümölcstá-
rózóknak” nevezett épületek építését követõen a Földhi-
vatalhoz beadott, a föld más célú hasznosítását megkér-
ve hirtelen lakóingatlanná váljanak. Ezen külterületen élõ 
tulajdonosok ugyanúgy a belterületi intézményi hálózatot 
veszik/vennék használatba. Az elmúlt idõkben megsza-
porodtak a külterületi területek tulajdonosváltásai, a már 
meglévõ lakóparkok közelében.
A szántóföld maradjon meg szántani, a belterület pedig 
adott esetben építeni.  

Laboda Gábor
polgármester
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Tavaszi tapasztalataink
A tél végén, a tavasz beköszöntével a ko-
rábbi évekhez hasonlóan idén is megtör-
tént játszótereink, parkjaink és intézmé-
nyeink udvarainak éves felülvizsgálata. 
Ennek keretében elkészült egy hibajegy-
zék, amelynek segítségével megkezdõdtek 
játszótereink javítási, karbantartási mun-
kálatai. A korábbi évekhez hasonlóan idén 
is minden játszótéren – többek között – be 
lett ütemezve a teljes homokcsere.

A nevelési intézményeink udvarain – Ürömi 
Napraforgó Óvoda és Ürömi Hóvirág bölcsõde 
– található növényállomány felülvizsgálata 
megtörtént. Itt a balesetveszély elhárítására 
összpontosítottunk, fõként az elszáradt veszé-
lyes ágakat, gallyakat távolíttattuk el. A két in-
tézmény udvarán 9 db nagylevelû hársfa lett 
elültetve. Míg lehetõség szerint a bölcsödé-
ben az ültetéssel növelni kívántuk a természe-

tes árnyékos felület nagyságát, addig az óvo-
da udvarán már most elõ szeretnénk nevelni a 
késõbbi idõszakban kivágásra kerülõ koros és 
beteg fák utánpótlását.

Az Ürömi Szépkorúak Egyesülete vállal-
ta, hogy a Polgármesteri Hivatal udvarát és 
az Idõsek Nappali Otthonának kertjét tagsá-
gukkal rendbeteszik, megújítják. Ezúton is kö-
szönjük nekik a szorgalmas munkát, hogy kita-
karították és virágokkal beültették ennek a két 
intézménynek az udvarát.

Az idei év tavaszán elsõ alkalommal lett 

Elültetett fák

Gyümölcsfák érkezéskor
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meghirdetve a lakosság részére fásítási prog-
ram. Ennek keretében 72 db gyümölcsfából /
szilva, körte, kajszi- és õszibarack, alma, cse-
resznye/ választhattak az ürömi jelentkezõk. 
A nagy érdeklõdésre tekintettel és a pozitív 
visszajelzéseket figyelembe véve õsszel meg 
szeretnénk ismételni ezt a programot, akkor 
már díszfákkal kiegészítve a kínálatot. A lakos-
ság a jelentkezési idõpontról, a választható fa-
fajtákról a késõbbiekben lesz a szokásos mó-
don (honlap, facebook, újság) tájékoztatva. Ez-
úton is szeretnénk megköszönni a gyümölcsfá-
kat az erdélyi Felenyedi Református Egyház-
községnek és országgyûlési képviselõnknek a 
közvetítést. 

Tavasszal a Fõ tér virágosítása mellett a Fõ ut-
cai parkban is megkezdõdtek a szokásos ker-
tészeti munkák. Sajnos, itt a tél folyamán történt 
csõtörés helyreállítását a DMRV Zrt. a mai napig 

Virágoskert a hivatalban
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nem végezte el. A csõtörés hibafeltárása és elhá-
rítása közben jelentõs kár keletkezett a növényál-
lományban és az öntözõrendszerben, valamint a 
viacolor burkolatban. A Szolgáltató elismerte a kár-
okozást és magára vállalta annak teljes kijavítását, 
a helyreállítást. Csak remélni tudjuk, hogy a DMRV 
Zrt. a helyreállítási munkálatokkal hamarosan elké-
szül és újra használható lesz a park ezen része is.

Sajnálatos, de szót kell ejteni a közterületi 
szemetelésrõl is, amely egyre komolyabb problé-

INO - parkoló

Fásítás az óvodában

INO - virágoskert
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mát jelent az utcákon, parkokban, játszótereken, 
boltok környezetében. Az önkormányzat egy-
re több utcai szemétgyûjtõt helyez ki, azonban 
mégis vannak olyan lakótársaink, akik nem tud-
ják szemetüket ezekben a gyûjtõedényekben el-
helyezni. Kérünk mindenkit figyeljünk oda egy ki-
csit környezetünk tisztaságára és segítsük egy-
más munkáját azzal is, hogy nem dobáljuk szét a 
szemetet. Megjegyeznénk, hogy mások az ottho-
ni kommunális hulladékukkal tömik meg a közté-
ri kukákat. Ez azért is érthetetlen, hiszen minden 
ürömi ingatlantulajdonosnak rendelkeznie kell 
hulladékelszállítási szerzõdéssel és a Depónia 
Kft. hetente szállítja el a kommunális hulladékot.  
A település külsõ részein egyre ritkábbak az ille-
gális szemétlerakások, ez köszönhetõ talán a ki-
helyezett kameráknak, a gyors és hatékony fel-
derítésnek, illetve a tetten ért elkövetõk szankci-
onálásának.

 Kelemen Márta Vidákovits Tibor
 alpolgármester alpolgármesterFásítás az óvodában

Fásítás az  Ürömi Hóvirág Bölcsõdében
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Iskolai Hírmondó
Iskolánkban a januári hónap a kézilabda jegyé-
ben telt. Az alsó tagozat 3.-4. évfolyamai mérték 
össze tudásukat és a legjobb csapatok méltán 
lehettek büszkék az elért eredményekre. Tamá-
si Marcsi néni jóvoltából a férfi kézilabda EB ka-
balafigurája Tricky is ellátogatott hozzánk, akit 
nagy örömmel fogadtak a gyerekek.

A napközis munkaközösség szervezésében a ma-
gyar kultúra napjához kapcsolódóan mesehéten vehet-
tek részt iskolánk tanulói.

ÖKO iskolai programok

Egészségnap
Fontos számunkra az egészséges életmódra való 

nevelés, ezért kiemelt eseményként tekintünk minden 
évben erre a napra. Idén is nagyszerû programok kere-
tén belül szerezhettek új ismerteket tanulóink az egész-
ség megõrzésének fontosságáról. 

Víz világnapja alkalmából vízivó hétre hívtuk a gye-
rekeket a HAPPY-Héthez kapcsolódóan. Az iskola rá-
dión keresztül pedig egy zenei vetélkedõbe kapcsolód-
hattak be a diákjaink.

További megvalósult programok:
– Március 15-i ünnepi megemlékezés
– József Nádor napi ünnepség és futóverseny
– Föld napi program
– Leendõ elsõ osztályosok fogadása: Iskolanyitogató.Az EB kabalafigurája Tricky

Élõ mandala
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A második félév versenyeredményei
Iskolai német vers- és prózamondó versenyt rendeztünk 

február 10-én közel 45 gyerek részvételével. Közülük a leg-
jobbak indulhattak tovább a solymári területi versenyre:

Farkas Anna Luca 3.a, Michaletzky Zsófia 3.b, Szilágyi 
Boglárka 4.a, Fejes Janka 4. c, Tamasics-Eperjessy Dorka 
5.b,Demuth Gergely és Demuth Márton 5.a.

A verseny megyei fordulójára Michaletzky Zsófi jutott to-
vább.

Német területi szavalóverseny
Alsó tagozat versenyeredményei
– „Zsámbék-medence kismatematikusa” – területi verse-

nyen Csikós Levente IV. és Laczai Levente V. helyezést ért el. 
Mindketten a 4/a tanulói.

– Iskolai szépolvasóverseny helyezést elért tanulóink
3-4 évfolyamon:
I. helyezett: Gröller Bence 3/c, és Rendesi Máté 3/a, és 

Ferencz Boldizsár 4/a.
II. helyezett: Torba Anna 3/c és Michaletzky Zsófia 3/b. 

Nagy Sarolta 4/b és Fejes Janka 4/c.
III. helyezett: Firle Máté 3/a, és Fehér Flóra 3/c, Rajnai Eli-

za 4/a és Csongrádi Blanka 4/b.

Felsõ tagozat versenyeredményei
– Atlétikai diákolimpia Biatorbágy
– III. helyezés: 6.a: Barna Lilla,Csörgõ Janka, Diriczi Tirza, 

Koncz Borbála, Meggyes-Nagy Szonja, 6.c:Labossa Nóri.
– V. helyezettek lettek: 6.a: Farkas Bálint, Kocsis Zalán, 

Kovács Keve, Molnár Zsombor, 6.b: Nazari Milan, 6.c: He-
gyi Gergõ

– Egyéniben Farkas Bálint IV. helyezett lett.
– IV. helyezést értek el így tovább jutottak a megyei fordu-

lóra: 8.c: Andrási Bogi, Csákvári Leti, Farkas Dorka, Schonne 
Emili, Varga Rozi, 8.a: Gyulafi Boglárka.

Egyéniben Farkas Dorka I. Andrási Bogi II. és Schoone 
Emili III. helyezett lett.

– III. helyezést szereztek: 7.a: Vasvári Vince, 8.a: Bara-

nyai Barnabás, Kiss Arnold, Nagy Kolos, 8.c: Molnár Ágos-

ton, Vecsey Tamás.

Egyéniben Molnár Ágoston II. helyezett lett.

Kazinczy-verseny

5-6 évfolyam: 

I. helyezett: Tamasics-Eperjesy Dorka 5/b és Szabó Lé-

na 5/b 

II. helyezett: Fejes Rita 5/b, Káplán Ábel 5/b, Lusztig Csen-

ge 6/b, Török Zoé 6/b

III. helyezett: Király Eszter 5/b, Molnár Lili 5/a és Kemény 

Petra 6/b

Mûvészeti Iskola versenyeredményei

VI. Nits Márta Országos Népdaléneklési versenyen Sza-

bó Zoé Magdolna ezüst minõsítést nyert.

Szívbõl gratulálunk az elért eredményekért diákjaink-

nak és felkészítõ tanáraiknak!

Év végi programok:

Madarak és fák napja május 06.

Év végi mûvészeti kiállítás és zenei gála május 12.

Gyermeknap és családi nap május 27.

Német nemzetiségi nap június 01.

Ballagás június 17.

Tanévzáró ünnepély június 20.

Lázár Emília

Kérjük támogassa iskolánkat!
Adjon 1% esélyt, hogy fejleszthessük 

eszköztárunkat!

Ürömi József Nádor Általános és Népmûvészeti 

Iskola Fejlesztéséért Alapítvány

Adószámunk: 18697445-1-13
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Az óvoda életében a 2022-es év kezdete, izga-
lommal teli várakozással kezdõdött. Továbbra is 
kérdéses maradt, hogy a járványügyi szabályo-
zások, meddig, és milyen formában befolyásol-
ják az óvodai élet eseményeit.

Nemzetiségi hét az óvodában
Ebben az évben január 24 – 28. között tartottuk a né-

met nemzetiségi hetet az óvodában. Idén a járványhely-
zet már megengedte, hogy az ilyenkor szokásos hagyo-
mányos programokat megtartsuk. 

A hét folyamán minden csoport, hagyományos sváb re-
cept alapján készíthetett el valamilyen süteményt – termé-
szetesen a gyerekek segítségével –, amit aztán lelkesen 
el is fogyasztottunk.

Ugyancsak lehetõségünk nyílt arra is, hogy csoporton-
ként megtanuljunk egy német nemzetiségi táncot. Ebben 
az évben Metzler Kati nénitõl sajátíthatták el a gyerekek a 
„Spielmann” c. német nemzetiségi tánc alaplépéseit.

A hagyományos barkácsolás sem maradhatott el idén. 
A gyerekekkel közösen azt a közlekedési eszközt – az ún. 
„Ulmer Schachtel”-t – készítettük el fa spatula segítségével, 
melyen több, mint 300 évvel ezelõtt a svábok a Dunán meg-
érkeztek a németországi Ulm városából Magyarországra. 

Ezen kívül természetesen a szokásos színezõket 
(svábház, népviseletek) is megkapták a gyerekek, ill. egy 

rövid, eredeti sváb nyelvû mondókát is tanultunk a hét fo-
lyamán.

Ezúton köszönjük az ürömi Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat anyagi támogatását, melynek segítségével eze-
ket a programokat megvalósíthattuk.

Célunk idén is az volt, hogy a különbözõ tevékenysége-
ken keresztül megismertessük a gyerekeket a német nem-
zetiségi hagyományokkal, így színesítve ismeretanyagu-
kat lakóhelyükrõl, Ürömrõl, ill. azokról az emberekrõl, akik 
egykor ebben a községben telepedtek le, és alapították 
meg az akkori sváb közösséget.

A február 25-én fergeteges farsangi mulatsággal, 
búcsúztattatuk a telet. A gyerekek már hetekkel a mulat-
ság elõtt izgatottan mesélték, hogy ki milyen jelmezbe fog 
beöltözni. A közös játék, tánc, ügyeségi játékok, a társcso-
portok meglátogatása, feledhetetlen élménnyé vált min-
den kisgyermek számára.  A jó hangulatról, a fantasztikus 
jelmezekrõl beszéljenek az itt látható fényképek.

A telet nemcsak a farsangi vigadalommal, hanem ki-
szebáb égetéssel is igyekeztünk elkergetni. Tavaszváró 
dalocskákkal, tavaszhívogató mondókával csalogattuk a 
tavasz, ûztük el a telet.

Jöjjön a tavasz, vesszen a tél! Ezzel a mindig nagy sikert 
arató télûzõ kiáltással, mondókával zavartuk el a hideg telet.

Események, ünnepek az Ürömi Napraforgó Óvodában
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Nemzeti ünnepünket a gyerekek életkori sajátossága-
it figyelembe véve, igyekeztünk megismertetni a gyerekek-
kel. tettük mindezt, az ünnepkörhöz köthetõ kellékek csá-
kó, párta, papírból készült kard, kokárda, nemzeti színû 
zászló festése, mondókák, versek dalocskák felhasználá-
sával.

A Víz Világnapja alkalmából is sok érdekes dolgot ké-
szítettünk a gyerekekkel, kísérleteket végeztünk a vízzel, 
különbözõ halmazállapotait mutattuk be nekik, és persze 
szóba került a környezetvédelem. Fontosnak tartjuk már 
ebben a korban erre felhívni a gyerekek figyelmét.

A tavaszi ünnepkör másik kiemelkedõ eseménye az 
óvodánk életében a húsvét, a nyuszi várás. A gyerekkel fo-
lyamatosan figyelemmel kísérjük a természet változását, 
az ehhez köthetõ eseményeket, ünnepeket. 

A nyuszi által hozott ajándék, annak megkeresése, a 
megtalált ajándékra való rácsodálkozás szintén feledhe-
tetlen emléként marad meg minden gyermek számára.

Az óvodapedagógusok által díszített tojásfa, az ünnep 
hangulatát igyekszik emelni. Ez a hagyomány alakulóban 
van, reményeink szerint minden évben szebb és szebb 
lesz.

Március végétõl megszûntek a járványügyi korlátozá-
sok, rendelkezések. Ezzel egyidõben újra indulhattak a 
délutáni foglakozások, szakkörök az óvodában.

Ez lehetõvé teszi az intézményünk számára, hogy új-
ra a „régi” megszokott módókon (jelenléti formában) éljük 
meg hétköznapjainkat, ünnepeinket, intézményünk által 
szervezett eseményeket, programokat.

Ilyenek többek között:
•	 az	új	óvodások	beiratkozása	(április	25-26.)
•	 pótbeiratkozás	(május	09.)
•	 Napraforgónap	(május	28.)
•	 Ballagás	(június	03.)
A Napraforgónap egy családi nap, melyre szeretettel 

várunk minden érdeklõdõ családot, sok érdekes program-
mal készülünk, itt gyermek és szülõ egyaránt jól érezheti 
magát. Lesz kézmûveskedés, zsákbamacska, célbadobás, 
arcfestés és még sok érdekes program.

Minden fontos információt, idõpontot megtalálnak óvo-
dánk honlapján: http://uromovi.hu

Huszti Zoltánné óvodavezetõ-helyettes
Czárán Krisztina német munkaközösség vezetõ

TISZTELT SZÜLõK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az adó 1%-a 

2022-ben is utalható az Ürömi Óvodások Ala-

pítványának.

Adószám: 18683923-1-13

Adományt – mely a gyermekek körül-

ményeinek javításában nyújt segítsé-

get – Takarékbanknál (ürömi kirendeltség) 

lehet utalni.

Számlaszám: 65700093-10122606

Köszönettel: 

az Ürömi Napraforgó Óvoda gyermekei 

és dolgozói
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Ürömi Szépkorúak 
Egyesületének hírei
A klub életünket folytatva január óta nagy fejlõdésen 
mentünk keresztül.

Amikor vezetõnek választottak terveim közé soroltam egy 
szép virágos udvart, ahol tagjainkkal kint tudunk ünnepelni. Elké-
szült a szép virágos udvar, amelyben egy 12 személyes grillezõ, 
bográcsoló, nyársaló kapott helyet. Épületünkbe bekerült egy hi-
deg-meleg szûrt vizet szolgáló készülék is.

Idõseink életét kártyadélutánok, ping-pongdélutánok, sakk 
partik, és táncpartik színesítik a klubnapokon és kirándulásokon 
kívûl. Ezen kívül egy zenegép is szolgálja az ünnepeinket.  

Szeretném megköszönni elsõsorban az önkormányzat támo-
gatását, másodsorban az összes klubtagomnak 2 év tagdíjuk be-
lefektetését, valamint az összes kétkezi munkájukat. Ritának és 
Diának az ajándék padokat, vázákat, hogy minden álmunk való-
ra vált. Köszönet Kiss Lászlónénak a süteményekért.
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Nem utolsósorban köszönet az Idõsek otthona vezetõjének 
és összes dolgozójának a segítségükért. Ezt a klubot immár 77 
ürömi idõs élvezheti napi szinten.

Az évünk januárban színházi elõadással kezdõdött, melyre 
kis csoportunk mindig szívesen jár.

Márciusban a nõnapi ünnepségen vettünk részt.
Április elején a Mûvelõdési Házban megtekintettük a Rómeó 

és Júlia színházi elõadást.
Ezen kívül lelkesen naponta ápoljuk, gondozzuk az Idõsek 

otthona udvarát, amely a székhelyünk.
Az idén megszépítettük a Polgármesteri hivatal udvarát is. 

Sajnos buszmegállóinkat továbbra sem tudjuk karban tartani víz-
hiány és azon polgárok miatt, akik rendszeresen szeméttel tették 
tele. Bár ezt már nem az egyesületünk csinálja, még vannak tag-
jaink, akik most is szépíteni próbálják.

Természetesen a locsolóbál sem maradhatott el, ami nagyon 
jól sikerült. Erre az alkalomra klubosaink egy színházi elõadással 
is felkészültek, amellyel társaikat szórakoztatták.

Egy közel 80 fõs klubnak nem könnyû vezetõjének lenni. Na-
pi feladatok,kihívások megoldása áll az ember elõtt. Nagyon há-
lás vagyok a sorsnak, végtelenül büszke az Ürömi Szépkorúak 
Egyesületére, és nem utolsó sorban a kedves férjemre, aki mind-
ezt támogatja és mellettem áll mindig. A családi majálison fõztek 
egy bográcsgulyást. Az a fegyelem, összerendezett csapatmun-
ka, amit csináltak értékelésen felüli.Köszönöm mindenkinek a 
munkáját! Megbeszéltük,hogy mivel éveken át többször volt ná-
lunk a vándorkupa és számunkra már nem a nyerés a tét. hanem 
a részvétel, így adjunk lehetõséget azon fiatalabb csapatoknak, 
akik nagy lelkesedéssel finomakat fõznek.Gratulálunk a mosta-
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Ezt csak az érti, aki benne él.
Mindenben hisz, mindig csak remél!
És egyszer mégis minden végetér.
Megszünik a mosoly, a hang, az élet,
Innentõl kezdve vége minden reménynek.
Igy élt õ! Nemes, küzdõ, bátor!
De sajnos elbúcsúzott végleg a világtól!

Egyesületünk az év elején sajnos végsõ búcsút vett egy kedves 
klubtagunktól, Guti Laci bácsitól, akinek életében fontosak voltunk 
és õ is nekünk.

ni nyerteseknek is!
Köszönjük az Önkormányzatnak a hagyomány megrendezé-

sét és a szervezõk munkáját!
Júniusban pedig 5 napra utazunk 56 fõvel Mezõkövesdre ki-

pihenni az elmúlt évek megrázkódtatásait.
Mindenkinek kívánunk jó egészséget, szeretetet, békét!

Ürömi Szépkorúak Egyesülete 
Csonkáné Varga Ibolya
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Hírek a reformátusok háza tájáról…
Hírek a reformátusok háza tájáról…
„Mert tetszett az Atyának, hogy néktek adja az országot!”

Mekkora bíztatás ez így a nyár kezdetén az Élô Istentôl! Ér-
demes rádöbbenünk ôseink örökségének a gazdagságára itt 
a Kárpát medencében! Mennyi csodálatos természeti kincs! 
Akárcsak az ürömi Rókahegy, vagy a pilisborosjenôi Teve-szik-
la, nem is beszélve a Nagy- és a Kis-Kevélyrôl! S ha kinyitjuk a 
kincsesládánkat ott van az egész Pilis, a Dunakanyar, vagy épp a 
testvérgyülekezeteink csodálatos vidékei, a Bereg, s az északke-
leti kárpátok, illetve Gyulafehérvár és Alvinc mellett az Érchegy-
ség, amelyet a Maros völgye, s a Déli-Kárpátok szegélyez. S ott 
a Balaton, s nekünk talán az északi parton fekvô Almádi a leg-
nagyobb kincsünk, ahol az Öreg-hegy tetején vannak évrôl évre 
a hittan és konfirmációs táboraink. Milyen kegyelem, hogy a Jó 
Atyánk ilyen bôven mér nekünk! S  talán ennél is nagyobb kin-
csünk, hogy országunkat is Tôle kaptuk, ahogy a családunkat, 
a párunkat, gyermekeinket, nagyszüleinket, a dédiket, s minden 
rokonunkat barátunkat, s nem utolsó sorban a gyülekezetünket! 
Az Úr Jézustól kapott örökségünk, kincseink pedig nemcsak há-
lára kell, hogy indítsa a szívünket, hanem felelôsségteljességre 
is, mert a kincseinket meg kell ôrizni, vigyáznunk kell rájuk! Meg 
kell becsülni, s ragaszkodni kell hozzájuk. Az Úr Isten Szavai bá-
torítsanak, bíztassanak bennünket is ebben a nyárban, hogy “tet-
szett Neki” mindezekkel megajándékozni az életünket! Legyen 
ezért Övé a dicsôség, s mi pedig tudjunk jól élni az ajándékai-
val! Ámen!

Mi történt a reformátusok háza táján tavaly óta? Egyrészrôl 
az évet a határon túli testvérgyülekezeteink meglátogatása, a ne-
kik gyûjtött és vásárolt tartós élelmiszeradományok célbajutattása 
volt az elsô feladat. Legelôször Erdélybe Gyulafehérvárra és 
Alvincre látogattunk ki, s adtuk át az adományainkat az ottani rá-
szoruló családok részére. S mivel én március elejére prognosz-
tizáltam az orosz-ukrán háború kitörését február harmadik heté-
ben jártunk kint Kárpátalján, ahova nemcsak tartós élelmiszert 
vittünk, hanem egyéb, általatok adott adományokat, gyerekruhát, 
játékokat stb. is! S ahogy eddig mindig Iván Sándor a Derceni 
Református Egyházközség presbitere segített a csomagok ki-
osztásában. Istennek hála még Nagydobronyba is eljutottunk, 
s oda is vittünk négy családnak segítséget. Majd a hittanosok-
kal, konfisokkal, ifisekkel csinosítottuk a templomunkat, s annak 
környezetét. Hálás vagyok a kis és nagykonfirdmannusainkért, il-
letve az ifiseinkért is, hiszen csütörtöktôl szombatig összesen 4 
korcsoportban járnak össze templomunkban a konfirmált fiata-
lok. Sajnos február 24-én kitört a háború, s elôször Dercenbôl 
Iván Sándorék családja menekült hozzánk, s ezzel egyidôben 
Kijevbôl egy kibombázott ukrán család nagymama, lánya és uno-
kája. Késôbb, mivel Istennek hála Sanyiéknak tudtunk egy na-
gyon kedves gyülekezeti családunk révén Budapesten lakha-
tást szerezni, így helyükre jött egy csongori kárpátaljai magyar 
család két kisfiúval, majd egy beregszászi roma család is került 
hozzánk három gyerekkel. Végülis az ortodox Húsvétig, amikor-
ra már mindenki visszamerészkedett szülôföldjére olykor 12-19 
fô is lakott a parókián. Itt szeretném megköszönni a rengeteg fel-
ajánlást és segítséget! Volt, aki pénzzel segítette a menekülte-
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ket, volt aki ruhával, tartós élelmiszerrel, tisztálkodási szerekkel! 
Ez utóbbiakban külön köszönjük Üröm Önkormányzatának segít-
ségét, Vidákovits Tibor, Kelemen Márti és Csonkáné Varga Ibo-
lya hathatós segítségét!  Nagyon büszke vagyok arra az össze-
fogásra, amelyben mind az ürömi, mind a pilisborosjenôi refor-
mátus családjaink is vastagon kivették a részüket, hiszen épp-
úgy, mint a lelkészük befogadtak menekülteket többen is, mint 
például a Forgó vagy épp a Guti család. S milyen furcsa az élet, 
hogy számunkra áldássá lett ez a nagy nyomorúság, mert ide 
sodorta szó szerint a mi templounkhoz azt a kijevi zenész csalá-
dot, akik számára többször is szervezhettünk jótékonysági kon-
certet, amelyen összességében közel 350.000 forinttal segíthet-
tük Natasa, Daria, Júlia és Svitlana életét! E helyen is köszön-
jük név nélkül is, akik odatették magukat! Számomra a krisztusi 
szeretet megnyilvánulása volt, hogy mind Nagypénteken és Hús-
vét vasárnap is tele volt a templom! Sok ürömi és pilisborosjenô 
református családunk jött fel Istentiszteletre, hogy megünnepel-
jék Jézus Krisztus legnagyobb tettét ezen a világon! S hálásak 
vagyunk, hogy Natáliáék itt is zenéltek s énekeltek velünk! Ápri-
lis végén volt a szokásos elsô Kiskonfirmációs Táborunk Almádi-
ban, ahol nagy segítségünkre volt a Vizdák Natália és családja! 
Kátéztunk, Balatonoztunk, s rengeteg tanulás mellett volt idô áhí-
tatokra, s sok játékra is! Május 8-án vasárnap ünnepi Istentisz-
telet keretében áldjuk meg a kiskonfisok elsô seregét! Mivel so-
kan lemaradtak az elsô kiskonfi napokról, így júniusban lesz egy 
második Kiskonfi Tábor is. A Nagykonfi Táborunk május 9-14 kö-

zött kerül megrendezésre ugyancsak Almádiban. A Nagykonfir-
máció Pünkösd vasárnapján 10:00-tól lesz a gyermekeknek, 
a felnôtteknek Pünkösd hétfôn szintén 10:00-tól.  Ahogy min-
den évben idén is megemlékezünk a Trianoni Békediktátum-
ról június 4-én az emlékmûvünknél. Most pedig már szokott 
módon bemutatnám, hogy idén nyáron milyen református 
hittan és csillagász táboraink lesznek!

A nyári szünet beköszöntével, mivel táboroztatok folyamato-
san, illetve számtalan esküvô lesz gyülekezetünkben a gyüleke-
zeti Bibliaóra szünetel. Református családjaink is aktívan veszik ki 
maguk részét gyülekezetünk életében. Az Almádi református hit-
tantáborok korosztályonként kerülnek idén is megrendezés-
re. Szeretném most röviden bemutatni heteinket, ahová sze-
retettel várjuk hittanos gyermekeinket, akár szüleiket is! Mind 
az öt nyári táborunk Balatonalmádiban, az Öreg-hegy tetején lévô, 
Budai Nagy Antal utca 42. szám alatt található református tábor-
helyen kerül megrendezésre, amelynek során a lányok elszállá-
solása két konyhával és fürdôszobával felszerelt faházban törté-
nik. 7-7 fô fér el a faházakban. A fiúk elhelyezése vagy saját vagy 
pedig missziónk által vásárolt sátrakban történik, amelyekben fel-
fújható matracágy található. 3 fô kényelmesen elfér sátranként, te-
hát összesen 9 gyermek elfér. A teljes tábor kapacitása 23 gyer-
mek, illetve a segítôkkel együtt 30 fô fér el kényelmesen.  A gyer-
mekek étkezése: a reggeli és vacsora a táborhelyen történik, az 
ebéd pedig a „Mélytányér” nevû görög étteremben. Uzsonnára 
gyümölcsöt kapnak. A tábor részvételi adományában benne van 
a strandbelépô és minden kézmûves és barkács felszerelés, stb. 
is. Minden tábor alkalmával kirándulni is megyünk (Balatonfüred, 
Tihany, Veszprém, stb.) s ezeknek a kiruccanásoknak a költsége-
it az alapítványunk állja. Mivel nagyon jó a Balatonalmádi fagyizó, 
a fagyizásra és nasizásra célszerû költôpénzt adni a gyermekek-
nek. Napi 500-1000 forint elég e célra. Szívesen veszünk felaján-
lásokat a táborral kapcsolatban (szárazélelmiszeradomány, stb.) 
és bármilyen segítséget, akár szállításról legyen szó, akár másról. 
Idén úgy szeretnénk csinálni a táborokat, hogy minden gyerektá-
borba tervezünk vinni felnôtt segítôket a hittanos családjaink közül, 
akik vállalják az ottani szolgálatot, háttérmunkát. Erre a szolgá-
latra jelentkezôket várunk, akik szívesen nyaralnának gyermeke-
ikkel együtt. Mivel gyülekezetünk szociálisan érzékeny, az alapít-
ványunkon keresztül a rászoruló gyermekeknek igyekszünk 
további támogatást biztosítani, hogy anyagi okok miatt senki 
ne maradjon a gyermekek közül otthon. Minden táborba jönnek 
felnôtt segítôk, ifjú házasaink vagy hitoktatóink és családja-
ik közül, így a lányszobákban lányok, asszonyok, a fiúsátrakban 
pedig fiúk, férfiak biztosítják a rendet. Szeretettel várunk közép-
iskolás testvéreket a konyhai szolgálatra, akik ezzel az érettségi-
hez szükséges 50 óra közösségi munkájukat tudják teljesíteni. Ho-
gyan néz ki a táborban egy nap? Reggel zenés ébresztô van, 
utána reggeli, aztán mindenki rendbe rakja a maga alvóhelyét, mi-
vel szoba- és sátorvizit van. Utána délelôtti zenés-gitáros áhíta-
tot tartunk, amelynek témája ebben az évben Pál apostol szemé-
lye és missziói útjai, amelyhez kapcsolódóan fogunk csinálni kar-
tonból hajót, zászlókat és akadályversenyt. Ezek után ebédelünk 
a görög étteremben, majd, ha olyan az idô, a strand felé vesszük 
az irányt, vagy kirándulunk. Este vacsorát fogyasztunk, majd für-
dés után esti zenés áhítat következik, amelynek témája a hét gyü-
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lekezetnek írt levél lesz ebben az évben. Az áhítat után lehetôség 
nyílik csillagászatra vagy keresztyén jellegû film megnézésére, 
amely segít ráhangolódni a hét lelki témájára. Néhány gondolat 
a strandról: A Wesselényi-strandra járunk már több, mint 20 éve, 
amióta táboroztatok. Ott egyrészt kiépített és védett gyerekstrand 
rész van, illetve vízimentôk pásztázzák a partot, szárazföldön és a 
Balatonban egyaránt. S mindezek mellett a gyerekek felnôttekkel 
együtt mennek be a vízbe és a velük együtt jönnek is ki.

Cserkész Nagytábor (június 19–25-ig): ide várjuk azokat a 
gyermekeket, akik nagyon szeretnek a természetben lenni, kirán-
dulni, és jól érzik magukat az erdôben, akik szeretnek kalandos 
módon kilátókat meghódítani és szívesen vesznek részt éjsza-
kai kalandtúrán is. A cserkésztáborban megtanulunk tüzet rak-
ni, alapvetô dolgokat fôzni, legfontosabb nemzeti imádságinkat 
és jelképeinket, és a cserkészélettel kapcsolatos ismereteket 
sajátítunk el. Emellett lehetôség nyílik íjászkodásra, kézmûves 
foglalkozásokra stb. A hét folyamán a gyermekek pontokat 
gyûjtenek, és ezek alapján a végén kiérdemelhetik a kiscser-
kész nyakkendôt, amelyet ünnepélyes keretek között a vasár-
napi Istentiszteleten kapnak meg. A hét felelôsei: Bajnóczki Bá-
lint, Becker Norbert Gyula, Balázs Zsófia.

Refifi+ Hét Gimnázium 11-12.o. (június 26 – július 2-ig): 
Szeretettel várunk minden olyan középiskolás fiatalt, aki szeretne 
egy kellemes hetet eltölteni kortársaival a Balaton mellett, sok 
vidámsággal, pihenéssel és persze lelki tartalommal, ami 
felkészít arra, hogy miként érdemes keresztyén fiatalként élniük 
a világban – családjaik és barátaik körében.

Kicsik Hittanos Hete 1-4. osztály  (július 10–16-ig): idén 
elôször a legkisebbeknek is külön tábort rendezünk, rengetek já-
tékkal és kacagással, emellett pedig új gitáros énekeket is tanu-
lunk velük és beszélgetünk Istenrôl és Jézusról. A hét felelôsei: 
Kis András, Bajuszné Orodán Krisztina, Buzás Erzsébet.

Felsôs Hittanos Hét 5-6. osztály (július 3-9-ig): erre a hétre 
várjuk azon gyermekek jelentkezését 1-4. osztályig, akik szeret-
nének egy izgalmas, természetközeli, meghitt és vidám táborban 
eltölteni egy hetet. A gyermekeket csoportokra osztjuk, s min-
den csoportnak lesz egy felnôtt vezetôje. A gyerekek kapnak a 
hét témáját érintô színezôt és munkafüzetet, rengeteget ének-
lünk, játszunk a szabadban és persze strandolunk. Idén is jönnek 
szülôk segíteni a táborba! A tábor felelôse pedig egy fiatal egye-
temistalány, Smiglag Viktória, aki tanítónak készül, szóval igazán 
ért a kicsik nyelvén. E mellett a hét felelôsei: Smiglag Viktória, 
Bajuszné Orodán Krisztina, Buzás Erzsébet.

Almádi Kis és Nagykonfirmációs Hét:  7-8. osztály (július 
24–30-ig): ide felsôs gyermekeinket várjuk, akiknek a fent emlí-
tett programokon kívül csillagászati elôadásokat is fogunk tarta-
ni, sôt lehetôségük nyílik csillagászati alapismeretek elsajátítá-
sára, mindezt játékos formában. Rengeteg kreatív foglalkozás és 
program fogja színezni ezt a hetet. A hét felelôsei: Becker Nor-
bert Gyula.

Refifi3 és Refifire Hét Gimnázium 9-10.o (július 31-au-
gusztus 6-ig): Szeretettel várunk ide  minden konfirmált és olyan 
középiskolás fiatalt, aki szeretne csatlakozni egy jó közösséghez, 
a Balaton mellett, sok vidámsággal, pihenéssel és persze lelki 
tartalommal, ami felkészít arra, hogy miért is jó ifisnek lenni, s 
Istenre figyelô életet élni. A hét felelôse: Becker Norbert Gyula, 
Lévai Bálint, Kocsis Ádám, Takács Laura. 

Refifi Egyetemista Ifis Hét ( augusztus 7–13-ig): ide vár-
juk azokat az egyetemista ifjainkat, akik rendszeresen járnak if-
ire vagy legalábbis szeretnének. Nagyon közösségformáló hét, 
amelyben a lelki komolyság mellett lehetôség nyílik kipihenni az 
egyetemi lét viszontagságos és súlyos terheit.

Ifjú Házasok Hete (augusztus 25-30-ig):
Nagy szeretettel várjuk ide ifjú házas és kisgyermekes csa-

ládos testvéreinket! A két faház mellett van lehetôség családi 
sátrazásra is, amely nagy kaland kicsiknek és felnôtteknek egy-
aránt! Mit fogunk csinálni a héten? Jézusra figyelni, s emellett ki-
rándulni, közösen bográcsozni, stb… Szóval lelkileg és minden 
téren jó lesz együtt kikapcsolódni, s megtapasztalni, hogy az Élô 
Isten a Szeretetével itt van velünk!

Felhívás és segítség kérés! Kedves református testvé-
reink, a munkánkat pártoló barátaink és kedves óvodás és 
iskolás református hittanos szülôk!

A több, mint egy éve tartó járványhelyzet alaposan megviselte 
egyházközségünk anyagi helyzetét is. Ezért szeretném kérni 
minden jószándékú ember és különösen református testvé-
reink óvodás vagy iskolás hittanos szülôk segítségét, hogy 
egy havonkénti fix összeggel támogassák a gyülekezeteink-
ben folyó munkát, mind Ürömön, mind Pilisborosjenôn. Nyil-
ván mindenki anyagi helyzetéhez mérten. A 2022-es évben a 
egyházfenntartásra elôirányzott fizetendô összeg családon-
ként 3000 forint havonta,de ettôl az összegtôl el lehet térni lefe-
lé éppúgy, mint felfelé. Am ez a 3000 Ft ami a mai világban nem 
egy nagy összeg (egy reggeli bevásárlás kb.), de nekünk ez az 
életben maradásunkat jelentené, s nagyon hálásak lennénk, 
hogyha ti is hozzájárulnátok ilyeténképpen a gyülekezetünk 
fennmaradásához. Ezt két módon tehetitek meg: egyrészt a 
legkényelmesebb talán, ha azt a havonkénti összeget, amit 
gondoltok, banki átutalással a 65700093-10116577 számla-
számra a „gyülekezeti élet fenntartására” megjelöléssel az 
Üröm- Pilisborosjenôi Református Társegyházközség nevé-
re. Illetve a családfô vezeték és keresztnevével, vagy akár 
gyermeketek nevének megjelölésével lehet hozzájárulni. A 
másik mód pedig, hogy az egyik Istentisztelet után a gyü-
lekezet valamelyik gondnokánál befizetitek azt az összeget, 
amire gondoltok. Valóban minden fillért köszönettel veszünk 
és számít. Köszönöm, ha lehetôségeitekhez mérten ki-ki se-
gít!

Áldás, békesség! Norbert tiszteletes (06305268010)
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2021. december 1. napjától 2022. április 27. 
napjáig megtartott képviselô-testületi üléseken 
hozott döntések:
•		Megtárgyalta	a	Panoráma-ligetben	(ürömi	3168	hrsz-u)	levô	önkor-

mányzati tulajdonú ingatlanon létesítendô játszótér kapcsán be-
nyújtott lakossági petíciót. Az önkormányzat 100 millió Ft-ot nyert 
pályázatával a játszótér létesítésére, kivitelezésére.

•		Törvényességi	észrevételt	 tárgyalt	a	polgármester	2020.évi	 jutal-
máról.

•		Közterülethasználati	kérelmet	bírált	el	a	Képviselô-testület.

•		Együttmûködési	Megállapodást	hagyott	jóvá	Üröm	Község	Önkor-
mányzata és a Biztonságos és Élhetô Városokért Egyesület között.

•		Pótmunkát	rendelt	meg	a	Völgyliget	csapadékvíz-elvezetés	meg-
oldásának elôkészítéséhez kapcsolódó Tücsök utcai építési beru-
házásnál

•		Beszámolót	hallgatott	meg	az	Önkormányzat	2021.évi	beruházá-
sairól, fejlesztéseirôl.

•		Belsô	ellenôrzési	stratégiai	tervet	fogadott	el	2022.-2025.	évekre,	
valamint elfogadta az Önkormányzat 2022. évi belsô ellenôrzési 
tervét.

•		Elfogadta	a	Képviselô-testület	2022.évi	munkatervét.

•		Jutalmat	állapított	meg	Üröm	Község	Önkormányzat	Polgármes-
tere részére.

•		Több	ízben	tárgyalta	a	Budapest	Fôváros	és	Pilisborosjenô	Köz-
ség Önkormányzatai közös derogációs szennyvízelvezetési pro-
jektje Konzorciumi Együttmûködési Megállapodás megkötését.

•		Két	testületi	ülésen	tárgyalta	az	ürömi	1333/1	hrsz-u	önkormányza-
ti tulajdonban álló ingatlan peres eljárás alatt állt ügyében Galgóczi 
Barbara pilisborosjenôi lakos kérelmeit. Az önkormányzat vagyoni 
érdekeinek védelme érdekében zárt ülések kerültek megtartásra, 
a hozott határozatok nyilvánosak.

•		Módosította	2021.	évi	költségvetési	rendeletét

•		Pályázatiot	írt	ki	a	civil	szervezetek	2022.	évi	támogatására,	me-
lyet el is bírált.

•		Döntött	belterületi	utak	pályázatán	2021.	évben	elnyert	támogatás	
felhasználásáról (Üröm, Doktor utca és Kevély utca útfelújítása)

•		Döntött	a	község	belterületén	járda	felújítási	pályázat	benyúj-
tásáról.

•		Iskolai	körzethatárt	hagyott	jóvá:	a	település	továbbra	is	egy	isko-
lai körzetnek minôsül.

•		Felülvizsgálta	 az	 Ürömi	 Polgármesteri	 Hivatal	 és	 Üröm	 Község	
Önkormányzata fenntartásában mûködô intézmények munka-
megosztási megállapodását.

•		Jogszabálymódosulás	 okán	 döntött	 polgármesteri	 és	 alpolgár-
mesteri illetmények emelésérôl.

•		Felhatalmazást	adott	a	XXII.	Ürömi	Napok	szervezési	munkáival	
kapcsolatosan

•		Meghallgatta	Üröm	Község	Fôépítésze	tájékoztatóját	és	javaslatá-
ra elrendelte a HÉSZ felülvizsgálatát.

•		Módosította	Üröm	Község	Önkormányzata,	Kossuth	Lajos	Közös-
ségi Ház és Könyvtár, valamint az Ürömi Öröm Néptáncmûhely 
Alapítvány együttmûködési megállapodását.

•		Megindította	az	Ürömi	Hóvirág	Bölcsôde	bôvítésének	nyílt	közbe-
szerzési eljárást.

•		Kivonta	 forgalomképtelen	 vagyontárgyai	 jegyzékébôl	 a	 469/5	
hrsz-u ingatlanból 171 m2 és elidegenítésre kijelölte.

•		Elfogadta	a	polgármester	2022.	évi	szabadságának	ütemezését.

•		Ismételten	kiírta	az	Ürömi	Napraforgó	Óvoda	intézményvezetôi	pá-
lyázatát.

•		Meghirdette	az	önkormányzat	tulajdonában	álló	2850/25	hrsz-u	in-
gatlan eladását.

•		Elfogadta	az	Önkormányzat	2022.	évi	költségvetését.

•		Elfogadta	az	Ügyrendi	Bizottság	tájékoztatóját	a	2022.	évi	vagyon-
nyilatkozat tételi kötelezettségekrôl.

•		Elfogadta	a	Könyvtár	2021.	évi	beszámolóját	és	elfogadta	2022.
évi munkatervét

•		Meghatározta	a	2022/2023	nevelési	évre	az	óvodai	beiratkozások	
idôpontját, valamint döntött az óvoda nyári zárva tartásáról.

•		Döntött	a	Bölcsôde	nyári	zárva	tartásáról,	a	beiratkozás	tekintettel	
a bölcsôdebôvítési beruházás építési munkáira, ebben az évben 
elmarad. 1 bölcsôdei csoport ideiglenesen nem kerül feltöltésre, az 
óvodáskort elérôk év közben kerültek beszoktatásra az óvodába.

•		Megválasztotta	a	2022.	évi	országgyûlési	választás	és	népszava-
zás szavazatszámláló bizottsága tagjait.

•		Elnevezte	az	ürömi	1594/2	hrsz-u	utat	Kôhíd	köznek.

•		Elfogadta	az	Önkormányzat	2022.	évi	közbeszerzési	tervét.

•		Tájékoztatót	 fogadott	 el	 az	 Önkormányzat	 nyertes	 pályázatáról,	
mely a TOP Plusz -1.2.1-21-PT1 Élhetô települések pályázatra 
nyújtott be.

•		Közös	megegyezéssel	felbontásra	került	az	Üröm	Cigánypatak	re-
konstrukciós munkáira kötött vállalkozási szerzôdés.

•		Megkötötte	az	Üröm	közterületein	történô	kertészeti	munkák	vég-
zésére vonatkozó vállalkozási szerzôdéseket.

•		Lezárta	az	Ürömi	Hóvirág	Bölcsôde	nyílt	közbeszerzési	eljárását,	
valamint aláírta a vállalkozási szerzôdést a beruházás mûszaki 
ellenôrével.

•		Pótelôirányzatot	biztosított	a	2022.	évi	Majális	megrendezéséhez.

•		Döntött	az	Ürömi	Napraforgó	Óvoda	intézményvezetôi	pályázatá-
ra benyújtott pályázatról, érvényesnek, de eredménytelennek nyil-
vánította a pályázatot. A májusi testületi ülésen kerül ismételten ki-
írásra az intézményvezetôi pályázat.

•		Döntött	a	gördeszkapálya,	valamint	a	községi	játszóterek	felújítá-
sáról.

•		Módosította	az	Ürömi	Napraforgó	Óvoda	Alapító	okiratát.

•		Engedélyezte	az	Ürömi	Napraforgó	Óvoda	maximális	csoportlét-
szám túllépését.

•		Elôterjesztést	fogadott	el	az	Üröm,	Völgyliget	lakópark	csapa-
dékvíz elvezetési beruházás közbeszerzési eljárásának meg-
indítására.
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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.

•		Elfogadta	 az	 önkormányzat	 4/2022.	 (IV.27)	 önkormányzati	 ren-
deletét az útépítési együttmûködésrôl és az útépítési érdekeltsé-
gi hozzájárulásról. Ehhez kapcsolódóan az érintett ingatlan tulaj-
donosok részére 2022. május 10. napjára elôkészítô ülést hívott 
össze.

•		Pótelôirányzat	biztosításáról	döntött	a	2022.	évi	Üröm	Nyári	Fesz-
tivál költségeire.

•		Megtárgyalta	az	Üröm	József	Nádor	utca	lakóinak	forgalomtech-
nikai kérelmét.

•		Döntött	az	Üröm	Kormorán	utca	csapadékvíz	elvezetés	beruházás	
elôkészítô feladatiról.

•		Megtárgyalta	 a	 Hegyvidék	 Polgárôr	 Egyesület	 támogatási	
szerzôdés módosítási kérelmét

Az eltelt idôszakban megalkotott önkormányzati rendeletek:

•		Üröm	 Község	 Önkormányzat	 Képviselô-testületének	 1/2022.	
(II.02.) önkormányzati rendelete a 2/2021. (II. 15.) önkormányzati 
rendelet módosítására az önkormányzat 2021. évi költségvetésérôl

•		Üröm	 Község	 Önkormányzat	 Képviselô-testületének	 2/2022.	
(II.02) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat vagyo-
náról	és	a	vagyongazdálkodás	szabályairól	szóló	19/2020.(X.29)	
önkormányzati rendeletének módosításáról

•		Üröm	 Község	 Önkormányzat	 Képviselô-testületének	 3/2022.	
( II.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi 
költségvetésérôl

•		4/2022(IV.27)	 önkormányzati	 rendeletét	 az	 útépítési	
együttmûködésrôl és az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról

Üröm, 2022. május 5.

 Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina 
 jegyzô

Tisztelt Ürömi Lakosok!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy elérhetô 
a szabad hozzáférésû, nyílt felhasználású 
településszintû WIFI-hálózat – hálózati azonosí-
tó: 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

Üröm Község Önkormányzat kép
viselôtestület 4/2022 (IV.27.) 
számú rendelete az útépítési 
együtt mûködésrôl és az útépítési 
ér de kelt ségi hozzájárulásról
megtekinthetô a polgármesteri hivatalban és

a www.urom.hu internetes portálon.
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kÖzérDEkŰ
Ürömi tükör

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 
1618 között a Polgármesteri Hivatal helyiségében.

Központi telefon:
06-26-350-054

GYERMEKRENDELÉS,
Üröm, Dózsa György út 34.

 Dr. Kerekes Ildikó Dr. Gaál Gabriella
 26/550-097 26/550-117
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

Kedd 11.30 – 14.00 Üröm – Dr. Kerekes Ildikó
Szerda 08.00 – 16.00 Pilisborosjenõ
Szerda 08.00 – 11.00 Üröm – Dr. Gaál Gabriella
Csütörtök 11.30 – 14.00 Üröm – Dr. Gaál Gabriella

RENDELôK

Üröm, Dózsa György út 34. 26/550-097, 26/550-117
Pilisborosjenõ, Fõ u. 18. 26/536-033

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

GYERMEKORVOSI ÜGYELET

Üröm és Pilisborosjenô 18 éven aluli gyermekeit ügyeleti idôn kívül a két gyermekor-
vos látja el a következô beosztás szerint:

Hétfô: 07–12 óráig dr. Kerekes Ildikó
 12–17 óráig dr. Gaál Gabriella
Kedd: 07–12 óráig dr. Gaál Gabriella
 12–17 óráig dr. Kerekes Ildikó
Szerda: 07–12 óráig dr. Kerekes Ildikó
 12–17 óráig dr. Gaál Gabriella
Csütörtök: 07–12 óráig dr. Gaál Gabriella
 12–17 óráig dr. Kerekes Ildikó
Péntek: 07–12 óráig dr. Kerekes Ildikó
 12–17 óráig dr. Gaál Gabriella

Telefon dr. Gaál Gabriella:   06-70-646-2562
 dr. Kerekes Ildikó:  06-70-292-2269

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
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FELHÍVÁS
Az idei évben is folytatódik a kiemelt 
feladatként kezelt parlagfû-mentesítés.

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a gyomnövény, az aller-
giát okozó növényállomány elterjedésének megakadályozása és 
kezelése a termelõ, illetve földhasználó kötelezettsége. 

Az egészségügyi, mezõgazdasági és gazdasági károkat oko-
zó növényzet, ártalmatlanítással, az elterjedésük visszaszorításá-
val megelõzhetõ. 

A parlagfû nagymértékû elszaporodásának a közegészségügyi 
és gazdasági károsító hatása számottevõ. A növényvédelemrõl 
szóló	2008.	évi	XLVI.	tv.	17.	§	(1)	bekezdése	alapján,	a	termelõ,	
illetve a földhasználó köteles az ingatlanán a parlagfû virágbim-
bó kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot a vegetációs 
idõszak végéig folyamatosan fenntartani. 

A védekezés törvényben foglalt határideje:
2022. június 30. napjáig

A hatóságok feladata, hogy amennyiben a földhasználó, nem 
tesz eleget a kötelezettségének, a mulasztók költségén közérdekû 
védekezést rendelhet el, azzal egyidejûleg növényvédelmi bírság 
kiszabására kötelezett.

A parlagfû elleni védekezés elmulasztása esetén a közérdekû 
védekezést külterületen a Pest Megyei Kormányhivatal Élelmi-
szerlánc-biztonsági, Állategészségügyi, Növény -és Talajvédel-
mi Fõosztály Növény és Talajvédelmi Osztálya, belterületen a 
Jegyzõ rendelheti el, melynek költsége a (növényvédelmi bírság-
gal együtt) a földhasználót terheli. A kiszabott bírság köztartozás-
nak minõsül. 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a növényvédelmi bírság 
kiszabására a növény és talajvédelmi hatóság jogosult. ezért a 
jegyzõ a közérdekû védekezés elrendelését követõen az ügyben 
keletkezett iratokat továbbítja az eljárásra jogosult hatóságnak. A 
bírság összege belterületen és külterületen egyaránt

15.000 Ft. -tól 5.000.000 Ft-ig terjed,
melyet a növényvédelmi bírságot az élelmiszerlánc felügyele-

tével összefüggõ bírságok kiszámításának módjáról és mértékérõl 
szóló 194/2008. számú Korm.rend. alapján kell megállapítani.

A hatósági ellenõrzések mellett, a parlagfûvel fertõzött terü-
letek felderítésében az állampolgárok is hatékonyan közre tud-
nak mûködni, akik az elmúlt évek tapasztalatai alapján bejelen-
téseikkel jelentõs mértékben hozzájárultak a hatósági tevékeny-
ség eredményességéhez, és a parlagfû elleni védekezéshez. A 
jelentõs számú lakossági bejelentés könnyebb kezelhetõsége 
érdekében minden évben a bejelentõk és a hatóság munkáját 
megkönnyítendõ idén is mûködik a Parlagfû Bejelentõ Rend-
szer (a továbbiakban: PBR), amely az alábbi linken érhetõ el 
https://pbr.nebih.gov.hu.

Mindezek alapján felkérem a lakosságot, hogy a parlagfû 
elleni védekezés-, és gyommentesítési kötelezettségének a 
határidõben tegyen eleget.

Üröm Község Jegyzõje

Üröm Közbiztonsági 
és Polgári Egyesület
Kérjük támogassa egyesületünket 

adója 1%-ával, 
Üröm közbiztonságáért.   

Adószámunk: 18146901-1-13
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Tisztelt Lakótársaink!
Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy 
az Ürömi Önkormányzat bölcsõdei férõ-
hely bõvítési pályázata, és a közbeszer-
zési eljárás követõen beadott többlet for-
rás igényünk is pozitív elbírálásban ré-
szesült. Összesen bruttó 149 000 000 Ft 
– és 55 000 000 Ft – támogatást kaptunk, 
hogy további egy csoportszobával tudjuk 
intézményünk férõhelyeit bõvíteni. Az 
említett Európai Uniós VEKOP 
pályázat idei megvalósulást kö-
vetel meg.

Elõzetes helyszíni bejárások és több 
szakhatósággal történt egyeztetés után 
két lehetõségünk volt a bõvítés építési fo-
lyamatai alatt. Mivel a bölcsõdei férõhely 
biztosítása nem kötelezõ feladat az Ön-
kormányzatok részére, az egyik lehetõség 
az intézmény teljes bezárása, ami nyilván 
a gyerekek és a munkavállalók elküldésé-
vel járna. Ezt a lehetõséget azonnal elve-
tettük. 

Az egyetlen, – azóta már – kivitele-
zett megoldás a hatóságokkal történt 
egyeztetés után, a bölcsõdei létszám át-
meneti lecsökkentése 3 csoportra, és a 
melegítõkonyha áthelyezése intézményen 
belül volt. 

Elsõ kézenfekvõ gondolatunk az volt, 
hogy azon gyermekek óvodába történõ át-
helyezését vizsgáljuk meg, akik már be-
töltötték a 3. életévüket és már megfelelõ 
érettséggel rendelkeznek. Sok elõzetes 
egyeztetés után, rendkívüli szülõi értekez-
let tartottunk a 3. életévüket betöltött gyer-
mekek szüleivel és az óvodából Fodorné 
Ivanov Ildikó megbízott intézményvezetõ 
asszonnyal. Szülõk és az intézményben 
dolgozók segítségével a gyermekek be-
szoktatása is már megtörtént. A gyerekek 
nagyon jól érzik magukat az új közössé-
gükben. 

A létszám csökkentése sikeresnek bizonyult, az 
intézményben így megfelelõ csoportlétszámok ala-
kultak ki ismét, amely a mindennapi mûködésünket 
biztosítja. 

A melegítõ konyha áthelyezési munkálatai 
befejezõdtek. A szakhatósági ellenõrzések megtör-
téntek, mindent rendben találtak, elhárultak az aka-
dályok, így továbbra is nyitva tarthatjuk szeretett in-
tézményünket. 

Mindenki szíves megértését és türelmét kérjük a 
kivitelés alatti idõszakban.

 Király Veronika Kelemen Márta
 bölcsõdevezetõ intézményekért felelõs 
  alpolgármester



I. – II. – III. – IV. – V. 25

NYÁRI TÁBOROK 
2022-BEN:

(Érdeklôdni a táborvezetôknél a feltûntetett telefonszámokon lehet. 
A táborszervezôk a változtatás jogát fenntartják.)

 MÛVELôDÉSI HÁZBAN:
JÚNIUS 27-01-ig: NÉPTÁNCTÁBOR Tel.: 06/30/311 3601

JÚLIUS 4-8-ig: NÉPTÁNCTÁBOR
JÚLIUS 11-15-ig: JÓGATÁBOR Tel.: 06/70/327 5666

JÚLIUS 18-22-ig: ROCKYTÁBOR Tel.: 06/30/756 1690
JÚLIUS 25-29-ig: JÓGATÁBOR

 AUGUSZTUS 1-5-ig: ROCKYTÁBOR 
 AUGUSZTUS 8-12-ig: JÓGATÁBOR

 AUGUSZTUS 15-19-ig: ROCKYTÁBOR

KÖNYVTÁR KLUBTEREMBEN:
JÚNIUS 20-26-ig: VARRÓ- ÉS DIVATTÁBOR

Tel.: 06/30/992 3609
JÚLIUS 18-22-ig: OLVASÓTÁBOR Tel.: 30/147 4494)

JÚLIUS 25-29-ig: OLVASÓTÁBOR
AUGUSZTUS 1-5-ig: OLVASÓTÁBOR
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MűVelődésI Ház
Ürömi Tükör

Tájékoztató nyár végi-õszi eseményekrõl, programokról
Szent István nap

Helyszín: Hivatal elõtti tér
Idõpont: augusztus 19-én (pénteken) 18.00 órakor

Szervezõk: Civil szervezetek

Szüreti felvonulás és mulatság
Helyszín: Mûvelõdési ház

Idõpont szeptember 24-én (szombaton) 16.00 órakor
Szervezõ: Mûvelõdési Ház, Néptáncmûhely, Hagyományõrzõk

Idõsek napja
Helyszín: INO

Idõpont: szeptember 30-án (pénteken) 10.00 órakor
Szervezõ: INO

Nemzeti Ünnep
Helyszín: Mûvelõdési Ház

Idõpont: október 21-én (pénteken) 11.00 órakor
Szervezõk: Iskola, Mûvelõdési Ház

A Kápolna-koncert (Szt. Alexandra Kápolna) szervezés alatt áll, várhatóan szeptember fo-
lyamán kerül megrendezésre, kérjük figyeljék az internetet és a kihelyezett plakátokat.

Petõfi emlékév
A 2022 és 2023-as évet Petõfi emlékévvé nyilvánítot-
ta az Országgyûlés a költõ születésének 200. évfor-
dulója alkalmából.

Üröm egyike azon hazai, illetve határon túli települések-
nek, ahol  Petõfi klub nyílik.

Az ürömi megnyitót  március 21-én tartottuk a Mûvelõdési 
Házban, amelyen fellépett  Terék József tárogatómûvész

Az eseményen részt vett Demeter Szilárd, a Petõfi Iro-
dalmi Múzeum fõigazgatója, aki elmondta, hogy a projekt 

ideje alatt utazó kiállítás nyílik, beindul a Magyar Géniusz program, illetve  200 Petõfi klub indul egy köztük 
Ürömön. Ez több olyan kulturális  programlehetõséget is jelent, amelyet az állam támogat.

A megnyitón részt vevõ Vitályos Eszter országgyûlési képviselõ asszony a bicentenáriumi év további 
lehetõségeirõl szólt, valamint jelképesen is megnyitotta  a megemlékezések sorát egy "könyvespolccal", illet-
ve könyvekkel, amelyeket könyvtárunknak adományozott.
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Koszorúzás
2022-ben is sor került az ünnepélyes koszorúzásra 
Kossuth Lajos emléktáblája elôtt, a Mûvelôdési Ház 
külsô falánál az 1848/49 es szabadságharc évfordu-
lóján.

A megemlékezés elôtt Csoóri-Bányai Réka képviselô 

asszony, a Kulturális Bizottság elnöke ünnepi beszédében 

idézte fel a forradalmi idôket, hangulatot. 

Koszorút helyeztek el a civil szervezetek vezetôi és 

képviselôi, valamint Kelemen Márta és Vidákovits Tibor al-

polgármesterek, és Csoóri-Bányai Réka bizottsági elnök.

Az ünnepség a Kossuth Nóta eléneklésével zárult

Shakespeare a Mûvelõdési Házban
Színházi elõadásaink során ritkán vannak nálunk 
klasszikus darabok, egyrészt a befogadóképesség mi-
att kamara darabokat szoktunk inkább mûsorra tûzni, 
másrészt a fellépõ színészek elfoglaltsága okán (14-
15 önálló mûvésszel nehéz idõpontot egyeztetni)

Shakespeare klasszikus drámája a Rómeó és Jú-
lia  eredetileg  január végén került volna sorra, azon-
ban a covid-omikron járvány miatt a fõszereplõk meg-
betegedtek, így természetesen az elõadást le kellett 
mondani.

Az április 10-re kitûzött bemutatón  viszont minden 
a helyén volt: a fellépõk, a hang és különösen a fény-
technika és persze a közönség is.

A történetet talán mindenki ismeri, de ez az elõadás 
érthetõen és röviden (kb. másfél óra), fantasztikus jel-
mezekkel és díszlettel és megvilágítással valamint 
ködgéppel varázsolt elénk egy 16. századi drámát, 
amelynek sztoriját szinte mindenki ismeri.

Köszönet a fellépõ színészeknek, mûszaki segí-
tõknek, a fénytechnikáért  Nagy Zsolt technikusunk-
nak, a rendezésért és a sok segítségért Csonka 
Zsuzsának.

Köszönjük az önkormányzat és az NKA támoga-
tását is.

MűVelődésI Ház
Ürömi Tükör
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némEt nEmzEtISéG
Ürömi tükör

Az Egyesületünk 2021. évben pályázatot nyújtott 
be a Miniszterelnökségen keresztül a Bethlen Gá-
bor Alapkezelõ Zrt. felé az „Útmenti keresztek 
2021. évi Költségvetési Támogatása” projektre. 
Ezen a pályázaton kapott pénzbõl az Üröm-Buda-
kalász közötti út menti keresztet újítottuk fel. A ke-
reszt talapzata oly mértékben megsüllyedt, hogy a 
talapzat fele a föld alatt volt. A rajta lévõ gót fel-
irat részben volt csak olvasható. A kereszt kieme-
lésre került, új alapot kapott, majd letisztítva visz-
szakerült az új alapra. Olvasható rajta, hogy készí-
tette Bassó Tamás 1934.ben, felirata: „Gelobt sei 
Jesus Christus in alle Ewigkeit Amen”

A munkálatok 2021. év végén készültek, így a te-

reprendezést akkor csak részben tudtuk megcsinálni 

az esõs idõjárás miatt. A kereszt körüli végsõ rendezés 

(föld elterítés, murvázás, virágültetés) napjainkban van 

folyamatban. Itt szeretnénk köszönetet mondani Zeke 

Események a Német Egyesületünkben történtekrõl
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Zoltánnak segítõkész munkájáért és mindazoknak, akik 

részt vettek a felújításban. (Az év végi munkálatok miatt 

errõl a beruházásról az elõzõ újságban még nem tud-

tunk beszámolni.)

Egyesületünk 2021. év végén ismét pályázatot nyúj-

tott be a Miniszterelnökségen keresztül a Bethlen Gá-

bor Alapkezelõ Zrt. felé a „Nemzetiségi célú beruházási, 

felújítási és karbantartási tevékenységek 2022. évi költ-

ségvetési támogatása” projektre. Ezen a pályázaton ka-

pott támogatás összegébõl – nagy örömünkre – befe-

jeztük az Üröm, Táncsics Mihály u. 2. szám alatti ingat-

lan, majdan Közösségi Ház fûtési rendszerét. A munká-

latok elkészültek, a ház fûthetõ. A kivitelezés teljes befe-

jezéséhez pályázati õsszegen felül, azt kiegészítve hoz-

zájárult Dvorán Gyula, Falvai József és a Német Egye-

sületünk saját megtakarításából. Köszönjük a támoga-

tásokat!

Mindkét beruházás Magyarország Kormányának tá-

mogatásával valósult meg, melyet ezúton is megköszön 

az ürömi német nemzetiség.

Egyesületünk néhány tagja részt vett március 11-én 

a Kossuth Lajos Mûvelõdési Háznál a koszorúzással 

egybekötött (március 15-i) megemlékezésen.

A Tavaszköszöntõ Borfesztiválon a Heimet Singkreis 

Kórus örömmel és vidáman énekelt, német és néhány 

magyar éneket a gyerekekkel és a bátrabb felnõttekkel 

együtt. A rossz idõ ellenére a Fesztivál jó hangulatban 

telt.

Az Egyesület évek óta tartja a kapcsolatot a Né-

metországba kitelepített, még élõ, volt ürömi lakosok-

kal. Rendszeresen küldünk Németországba az „Ürö-

mi Tükör”-bõl, az ürömi önkormányzat közéleti lapjából. 

Így boldogan értesülnek az Ürömben történtekrõl, Üröm 

szépülésérõl. Nagy öröm és megtiszteltetés érte Kóru-

sunkat, mert a 2022 évi „Unsere Post” – ban,  /a Magyar-

országról elszármazott németek lapja/ Georg Hambach-

nak köszönhetõen cikk és képek jelentek meg a Heimat 

Singkreis Ürömrõl. Ebben a cikkben a Kórus alakulá-

sáról és mûködésérõl írnak, megemlítve természetesen 

Üröm nevezetességeit is.

Falvai Józsefné Anni

Német Nemzetiségi Egyesület Üröm

némEt nEmzEtISéG
Ürömi tükör
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nEmzEtISéGI Önkormányzat
Ürömi tükör

A 2021-es év sajnos ismét nem kedvezett a rendez-
vényeknek, közösségi programoknak. Természete-
sen voltak olyan programok, események, amik meg-
valósultak, melyekrõl önkormányzatunk döntött, ha-
tározatokat hoztunk.

Nemzetiségi Intézményeinkben, az óvodában és iskolá-
ban is megvalósultak a Márton napi programok, az óvodát 
130 000 Ft-tal támogatta önkormányzatunk, az iskola ebben 
az évben a KLIK támogatását vette  igénybe.

A nemzetiségi hetek, napok támogatása az intézmények-
ben szintén önkormányzatunk támogatásával valósult meg, 
mint minden évben.

Ezen kívül nyáron nemzetiségi táborban vehettek részt az 
iskola diákjai, melyet 600 000 Ft – pályázati pénzbõl finanszí-
roztunk és 110 000 Ft-tal kiegészítettünk.

A ballagók közül a legjobb németest könyvvel, könyvutal-
vánnyal jutalmaztuk.

A kitelepítési és a halottak napi megemlékezés is meg-
valósult.

A Német Nemzetiségi Kórus (Heimat Singkreis) 
vezetõjének tiszteletdíjának megemelésérõl is döntöttünk.

A tájházban folytatódtak a munkálatok. (Táncsics Mi-
hály utca 2.)

A 2020-as évi feladatalapú és mûködési támogatásból 
megmaradt pénzösszegbõl a kerítést is megvettük és kör-
bekerítettük az ingatlant. A közösségi munkát: Mayer József, 
Falvai József, Benei Zoltán, Metzler Ferenc, Metzler Bernát, 
Schultz András végezték.

A legutóbb elnyert 1 000 000 forintos pályázatból /NBER-
KP-1-2021/1-000258 az alábbi dolgokat tudtuk megvalósí-
tani: Mennyezet megtisztítása, vakolat leverése, sitt kihordá-
sa, teljes mennyezet felprofilozása, gipszkarton felhelyezé-
se, bandázsolás, glettelés, mennyezet és oldalfalak festése.

Az alábbi munkálatokat nagy megelégedettségünkre 
Stian Valentin egyéni vállalkozó végezte, akinek a munkáját 
Mayer József és Metzler Ferenc aktívan segítette.

Az áramot Tamási József és családja biztosította önkor-
mányzatunknak ingyenesen, melyet ezúton is szeretnénk 
nekik megköszönni!

A Német Nemzetiségi Önkormányzat hírei

Ilyen volt…

Ilyen lett…

Közmeghallgatás utáni tájházlátogatás
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Zeke Zoltánnak szintén köszönettel tartozunk, aki in-
gyenesen végezte a földmunkákat.

Ezen kívül nagyon köszönjük a tájház felújításához 
Májer István és felesége pénzügyi adományát!

  Az épület teljes felújításának befejezéséhez újabb 
pályázatok elnyerése szükséges.

A honlapunk megújult, melyet az alábbi linken érhet-
nek el: https://nemet-nemzetiseg-urom.hu

Ezúton szeretnénk Ritter Imre köszönetnyilvánítá-
sából röviden idézni, melyet önkormányzatunknak és 
az ürömi németségnek küldött:

Köszönöm a munkát és a mandátumot!
Még egyszer és ismételten szeretnék köszönetet 

mondani Mindenkinek, aki bármilyen módon és mérték-
ben is, de hozzájárult a sikeres német regisztrációhoz, a 
német nemzetiségi képviselõi mandátum ismételt elnye-
réséhez.

Ezt megtettem már a választás másnapján 
Englenderné Hock Ibolya Elnök Asszonnyal közös nyilat-
kozatban is, de ezúton szeretnék a sikerhez néhány kap-
csolódó gondolatot is hozzáfûzni. 

A 2022. április 3-i országgyûlési képviselõk választás 
eredményeit 2022. április 11-én, ma  reggel a Nemzeti 
Választási Iroda véglegesítette. 2022. április 3-án 31.856 
fõ volt regisztrálva a német nemzetiség névjegyzékbe. 
Közülük a német nemzetiségi listára 24.630 fõ adott le ér-
vényes szavazatot. Ez 77,32%-os érvényes német nem-
zetiségi részvételt jelent, ami 10%-kal magasabb, mint az 
országos részvétel volt. Köszönöm!

A nemzetiségi listák kedvezményes mandátumának 
határa végül 23.074 szavazat lett, így 1.556 szavazattal 
felette vagyunk a kedvezményes nemzetiségi kvótának, 
mondhatni biztosan teljesítettük a kitûzött célt!

Mi biztosan elmondhatjuk, hogy újra lett pártoktól füg-
getlen, teljes jogú német nemzetiségi képviselõje a ma-
gyarországi németségnek és ezzel töretlenül tudjuk foly-
tatni a munkát a közösen meghatározott célok elérésé-
hez vezetõ úton. A német parlamenti mandátum meg-
szerzése rendkívül fontos volt, mert így a legjobb felté-
telekkel, a leghatékonyabb munkát tudom majd végezni 
a Magyar Országgyûlésben a magyarországi németsé-
gért, melyhez továbbra is kérem a támogatásotokat, se-
gítségeteket.

Most van itt az ideje annak, hogy a közösen elért né-
met nemzetiségi választási sikernek felhõtlenül örüljünk! 

Biztos vagyok benne, hogy újabb nagyon eredményes 
és szép 4 év áll elõttünk! 

Ehhez kérem Mindenkinek a további segítségét! 
Egyúttal ezúton küldöm Mindenkinek a Spirit rádióval áp-
rilis 6-án reggel készült rövid interjút szíves meghallga-
tásra és tájékoztatásul. 

Ungarndeutsch. Steh' dazu!
Mit freundlichen Grüssen

Ritter Imre
Parlamentsabgeordneter der Ungarndeutschen

Vorsitzender des Ausschusses 
der Nationalitäten Ungarns

Pályázati táblák

nEmzEtISéGI Önkormányzat
Ürömi tükör
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maJáLIS
Ürömi tükör

A pandémia miatti két év kihagyást (2020, 
illetve 2021) követõen ismét sor kerülhetett 
május elseje megünneplésére.

Az idõjárás fantasztikus volt, csapadék nélkül 

jóval 20 fok fölötti hõmérséklettel tulajdonképpen 

egész nap.

 Ezen a napon általában, így most is már a haj-

nali órákban megkezdõdnek a fõzési elõkészületek 

mind az Önkormányzat üstjeiben, mind a résztvevõ 

csapatok bográcsaiban.

Számos gyermekjáték volt a kitelepült ugrálóvár, 

körhinta és kisvasút mellett  a meghívott játékmes-

terek számos ügyességi játékkal készültek a kiseb-

beknek. 

Délelõtt 10 óra után a Hagyományõrzõk feldíszí-

tették, az önkéntesek a tér közepén felállították a 

májusfát, amelyet Podhorcsek Miklós szerzett be 

az ÜSC tagjaival.

Délelõtt kulturális programokban sem volt hi-

ány: a Bartók Néptáncegyüttes  több mint egy 

órás mûsorral lépett fel a rendezvényen. A fel-

lépés megvalósulásáért köszönet Balogh Júlia 

elnökasszonynak és Csoóri-Bányai Réka bizottsá-

gi elnöknek.

A nap „fénypontja” kétségkívül a  hagyományos 

fõzõverseny volt, amelyre igen sok ételt neveztek.

A  Dohány Ildikó vezette négytagú zsûrinek rop-

pant nehéz dolga volt, mivel szinte mindegyik étel 

nagyon finom volt. 

Éppen ezért több holtverseny is született.

A végeredmény a következõképpen alakult: 

I. helyezett: Ürömi Napraforgó Óvoda: Gulyás-

leves

II. helyezettek: Máltai Ürömi Fiatalok: Paprikás-

krumpli, Ürömi Hóvirág Bölcsõde: Paprikás krumpli

III. helyezettek: ÜSC: Vaddisznópörkölt, Ürö-

mi Öröm Néptáncmûhely: Mindent bele Paprikás-

krumpli

családi Majális



I. – II. – III. – IV. – V. 33

Különdíjak: 

– Ürömi Polgárõr és Közbiztonsági Egyesület: 

Õzpörkölt

– Hagyományõrzõ Egyesület: Székelykáposzta

Köszönjük Becker Norbert református lelkész 

úr (aki szakács végzettséggel is rendelkezik) 

közremûködését a zsûriben.

Délután Badacsonyi László és Zenekara a Nem 

Art meg a Bada szórakoztatta  a jóllakott közönsé-

get.

A rendezvény  nagyon jó hangulatban zárult kö-

szönet az önkénteseknek és az Önkormányzat és 

a segítõ intézmények munkatársainak. 

maJáLIS
Ürömi tükör
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Sport
Ürömi tükör

ÜSc Nyári tábor
Az Ürömi Sport Club labdarúgó edzôtábort szervez idén is!
A táborok idôtartama alatt a programok a következôk: napi két edzés, turnusonként egy 
kirándulás, (vagy ha az idôjárás engedi) egy strandolás. Napi háromszori étkezés biz-
tosított! 

Idôpontok: (08.00-16.00-ig)
2022.06.20-2022.06.25
2022.06.27.-2022.07.02
2022.07.04-2022.07.09
2022.08.29-2022.09.02

Táborok helyszíne: 2096, Üröm, Sport utca 1. 
(mûfüves focipálya)
További információ: Tóth László (utánpótlás 
vezetô edzô): +36/70/204-4424
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Szkenneld a QR kódot, olvasd el a tábor részletes 
leírását és jelentkezz a www.bianhua.hu oldalon! 

Időpont: 
2022. július 25-től 29-ig 

Helyszín: 
József Nádor Általános Iskola 

2096 Üröm, Iskola utca 3.  
 

7 éves 
kortól 

A tábor díja egész hétre 40.000 Ft. 
Napijegy 10.000 Ft/nap. 

Többféle kedvezmény igénybe vehető! 
 

Önvédelmi és 
harcművészeti oktatás 

Kreatív 
foglalkozások 

Információ: 
06-20/349-7255 

info@bianhua.hu 

Mozgásfejlesztő 
játékok 

 

rEnDőrSéG
Ürömi tükör

Fertõzött Word vagy Excel fájlok érkezhetnek 
e-mail mellékleteként. Úgy tûnik, mintha az 
e-mail egy korábbi levelünkre érkezett volna 
válaszként.

A fájlok megnyitása után az alkalmazás kéri, hogy 
engedélyezzük a tartalmat vagy a makrók futtatá-
sát. Amennyiben ez megtörténik, egy kártékony 
kód települhet a számítógépünkre, ami ellophatja 
személyes és banki adatainkat vagy SPAM-ek kül-
désére használhatja számítógépünket.

Tanácsok: 
Ne nyisson meg gyanús hivatkozásokat vagy mel-
lékleteket!
Ellenõrizze, hogy a MS Word, MS Excel, MS Power-
Point makróbeállításai megfelelõek-e: 
Fájl – Beállítások – Adatvédelmi központ – Az Adat-
védelmi központ beállításai – Makróbeállítások: 
Az összes makró letiltása értesítéssel.

Fájl megnyitásakor ne kattintson a Tartalom enge-
délyezésére vagy a Makrók futtatására addig, amíg 
a fájl küldõjével nem egyeztetett, arról hogy valóban 
szükséges-e engedélyezni!  
További aktuális tartalmakért ( tanácsokért, felhí-
vásokért) kövessék az Internet tudatosan – online 
is biztonságban Facebook oldalt, amelyet az aláb-
bi hivatkozáson érnek el: https://www.facebook.
com/internettudatosan

Internet tudatosan – online is biztonságban

PEST MEGYEI RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG 
BÛNMEGELÕZÉSI OSZTÁLY

1145 Budapest, Róna utca 124. *: 1557 Budapest, Pf. 20. 
(: 460-7101; BM: 28-811

E-mail: elbir@pest.police.hu
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Álláslehetőség 
 

Pilisborosjenői gyógyszergyártó üzem folyamatosan növekvő csapatába keres új munkaerőt a következő 
pozíciókba: 

- karbantartó (előny: középfokú műszaki végzettség, lakatos, műszerész, szerszámkészítő) 
- anyagmozgató (előny: 3312, 3324 gépcsoportokra vonatkozó targonca jogosítvány)  
- takarító 
- betanított gyógyszergyártó 

A munkavégzés feltétele a több műszakos munkarend vállalása! 

Amit kínálunk: versenyképes jövedelem és béren kívüli juttatások, hosszú távú munkalehetőség, megbízható 
munkahely, nyugodt munkakörnyezet 

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, várjuk önéletrajzát a dora.lovas@meditop.hu e-mail címre! 

 

RENDELKEZÕ NYILATKOZAT
A BEFIZETETT ADÓ EGY 

SZÁZALÉKÁRÓL
Kedvezményezett adószáma: 

18688227-1-13
Kedvezményezett neve:

ÜRÖMI-ÖRÖM NÉPTÁNCMÛHELY 
ALAPÍTVÁNY

Célunk a hagyományteremtés és megôrzés. 

Rendezvények elôkészítése és lebonyolítása 

(Gyermeknéptánc Fesztivál, Ürömi Nyári Fesztivál)

Fontos:
A rendelkezése csak akkor érvényes és tel je síthetô, 

ha a nyi  lat kozaton a kedvezményezett adószámát, 

elnevezését, a borítékon pedig az Ön nevét, lakcím-

ét és az adóazonosító jelét (adószámát) pontosan 

tünteti fel.
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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

V
IZ
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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!
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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

BIZTOSÍTÁS

www.tutibiztositok.hu

KÖTÉS ÉS VÁLTÁS
SZEMÉLYESEN

Szûcs Gyula
2096 ÜRÖM

TÁNCSICS MIHÁLY U. 36.
Telefon:

06 30 699-19-42
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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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