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„Életünkben göröngyös út is vezet,

Velünk vagytok akkor is és nyújtotok kezet.

Szeretettel és hálával tartozunk néktek

Kik az életünket szebbé és boldogabbá tettétek.”

Antóni Sándor

IDŐSEK VILÁGNAPJA    
 Tisztelettel köszöntök minden idős embert az 
Idősek Világnapja alkalmából..
 Október 1-jét az ENSZ közgyűlése nyilvánította az 
Idősek Világnapjává 1991-ben.
 Idén is megünnepeltük az Ürömi Idősek Klubjában 
az Idősek Világnapját, az ünnepélyt koszorúzással 
kezdtük, megemlékeztünk Dr. Ruszty Klára doktornőről, 
akinek elévülhetetlen érdemei vannak intézményünk 
létrehozásában. 2000-óta minden évben ezen a napon 
megemlékezünk munkásságáról.
 Az ünnepélyt a Polgármester Úr nyitotta 
meg majd az óvodások és az iskolások műsorában 
gyönyörködhettünk.
 Az Idősek klubja dolgozója és mint vezetője 
szeretném megköszönni az óvodás és iskolás gyerekek 
szívet melengető kedves műsorát melyben részesített 
minket és vendégeinket akiknek ezúton is köszönjük, hogy 
megtiszteltek jelenlétükkel.
 Köszönetet szeretnék mondani az óvónőknek 
és a tanárnőknek, hogy minden évben lelkesen és 
nagyon színvonalasan készítik fel a gyerekeket ezekre 
az ünnepélyekre. Nagy örömömre szolgál, hogy ezek 
az alkalmak is kifejezik a község és az intézmények 
összefogását.

IDŐSEK VILÁGNAPJA
Ürömi Tükör
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IDŐSEK VILÁGNAPJA
Ürömi Tükör

 Köszönöm a Polgármester Úrnak  a Képviselőknek 
a Plébános Úrnak, hogy jelenlétükkel megtisztelték minket 
és hogy nem csak ezen a napon hanem az év többi napján 
is támogatják az ürömi idős lakosságot. 
 Ezúton is kívánok minden idős embernek hosszú 
boldog életet és jó egészséget magam és a kollegáim nevé
ben.                                                 

                         Szemerei Mihályné

 Az  Ürömi Óvoda kihelyezett csoportjaként 
szeptember 1-e óta az Idősek Klubja vendégszeretetét 
élvezzük. Ezúton szeretnék köszönetet mondani 
mindazoknak, aki  lehetővé tették számunkra, hogy az 
óvoda építkezésének idejére átmenetileg beköltözhessünk 
az épület gyönyörűen felújított hátsó részébe. A tágas 
napfényes teremben a gyerekek nyugodt családias légkörben 
zavartalanul tölthetik mindennapjaikat. Az intézmény 
vezetője, dolgozói és a napközibe járó idős emberek nagy-
nagy szeretettel és örömmel fogadtak bennünket. Az 
Idősek Világnapjára való felkészülésünk és szereplésünk még 
szorosabbra fűzte az eddig is meglepően jó kapcsolatunkat. 
Gazdagította és úgy tapasztaltuk, hogy nem csak a mi 
életünket színesítette meg, ezt a jó kapcsolatot szeretnénk 
megőrizni az elkövetkező időre is.

Bezdán Istvánné
Szőke Istvánné

Őszülő fejek - Őszülő napok
 Ahogy ketyeg az óra, múlnak a percek, ahogy 
nyugszik és felkel a nap ezzel egy időben, minden és 
mindenki visszavonhatatlanul idősödik.
 Ebben a nagy forgatagban, sajnos minket se kerül el 
az idősödés „veszélye”.
 Mi pedig szeretett Ürömünkön „hála a jó istennek”, 
szép számmal vagyunk, mint érintettek, akik büszkén 
gondolnak vissza a nehezen viselt, vagy boldogabb 
fiatalságunkra, is büszkék ma, arra hogy az Ürömi Idősek
Klubjában részt vehetek a 2006. szemptember 29.-i és 
a 2006. október 12.-i Platán Idősek Otthonában tartott 
ünnepségen.

 Az ünnepségünket színezte az iskolások, „2/a kedves 
műsora” az Ürömi Nosztalgia Csoport aranyos műsora, 
a verselés, s mindenki, aki fellépésükkel színezte a szép 
korúak szórakoztatását.
 Maradandó emléket nyújtott az idősek részére az 
„őszülő fejek- őszülő napok” rendezvénye.
 A szervezők és a szereplők legközelebb is azon 
fáradoznak, hogy a résztvevők bővülő táborát, még 
szebben, eredményesebben tudják szolgálni.

„Mit is mondjak én tinéktek? Idősödünk itt az ősz,

Becsületben éltünk, fejünk tiszta ősz.

Add át tapasztalatodat, szeresd a fiatalt.

Családodban sikert aratsz és diadalt”.
                                                                            

                                          Sásdi Ernő
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Meghívó
Ürömön a 2006. november 18.-án 10 órakor kezdődő „Hagyományőrző” 

rendezvényre

1676-1735

II. RÁKÓCZI FERENC ÉS KORA (KURUCOK, LABANCOK, BETYÁROK)

TERVEZETT PROGRAMOK:

zenés ébresztő

történelmi bemutató, hadijátékok

korabeli ételek sütése, főzés kóstolással egybekötve

kézműves bemutató, tűzkovácsok, 

fafaragók,fazekasok, korabeli zene, tánc, játék

 
 

Mindenkit szívesen lát a rendezőség a József Nádor Általános Iskola 
tornacsarnokában. (Üröm, Iskola u. 3)

További információk:
Tel: 06-26-550-263   06-26-550-264

Tel: 06-30-30-555-84   06-20-9-707-413

A programon való részvétel ingyenes.

2005. évi rendezvényről a Duna Televízió is közölt felvételt.
Megtekinthető: www.uromitelehaz.hu

TELEHÁZ
Ürömi Tükör
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ÖNKORMÁNYZAT
Ürömi Tükör

KÖSZÖNET
Tisztelt Lakótársaim!

 Köszönetet mondok mindazoknak, akik bizalmukat adták, és ismét rám szavaztak. 
Ugyancsak köszönetet szeretnék mondani azért, hogy a velem induló 13 képviselőtársam 
szintén bizalmat kapott Önöktől és szavazatukkal lehetővé tették, hogy az elkövetkezendő 
négy évben Ürömért dolgozhatunk. 
 Most csak azt ígérhetem, hogy munkánkat továbbra is úgy fogjuk végezni, hogy a négy 
év eltelte után se csalódjanak bennünk. 

Üröm, 2006. október 
      Tisztelettel:
        Laboda Gábor 
         polgármester
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Tisztelt Ürömi Választópolgárok!

 A helyhatósági választásokat a köztársasági 
elnök tűzte ki 2006. október 1-jére. A helyi választási 
iroda a Választási eljárási törvény előírásainak 
megfelelően határidőben megtette javaslatát, a 
helyi választási szervek létrehozására. E szervek a 
választás időszaka alatt folyamatosan működtek. A 
HVB megállapítása, hogy törvényesen és zavartalanul 
történt meg a jelöltek nyilvántartásba vétele, 
összesen 27 jelölt, továbbá minden olyan központilag 
kiadott és végrehajtandó a HVB hatáskörébe tartozó 
tevékenység végrehajtása, mely elengedhetetlen volt 
a szavazás előkészítése időszakában. 

 A HVB megállapítása továbbá, hogy Ürömön a 
kampány nem volt durva, amit az is bizonyít, hogy 
a kampány időszaka alatt a HVB-hez egy esetben 
érkezett írásos kifogás, nevezetesen a média 
kampánnyal kapcsolatosan. E kifogást a bizottság 
kivizsgálta, és határozatában részben helyt adott annak, 
egyben kötelezte a megkifogásolt sajtóterméket 
megjelentetőt a szöveg helyreigazítására. 

 
 Október 1-jén mind a négy szavazókörben 
reggel 6.00 órakor elkezdődhetett a szavazás, mely 
egész nap rendben folyt. Ezen a napon nem érkezett 
semmilyen formában jogorvoslati beadvány, a helyi 
választási bizottsághoz. 

 A választás összesített eredményének 
megállapítására - a helyi választási bizottság részéről 
-2006. október 02.-án került sor. 

 Még ugyanezen a napon az egyik volt képviselő-
jelölt a Ve. 3§-nak megsértése miatt jelentett be 
kifogást, mely a választás alapelvének megsértésére, 
illetve kampánycsend sértésre vonatkozott. A 
kifogást benyújtó sérelmezte, hogy plakátjaikat 
ismeretlen tettes, vagy tettesek eltávolították 
feltehetően már a kampánycsend ideje alatt. A 
választási bizottság meghallgatta a megjelölt tanúkat, 
bizonyítékok becsatolását kérte, de ezek alapján sem 
volt bizonyítható, a törvénysértés, ezért a kifogást 
elutasította. 

A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG TÁJÉKOZTATÓJA A 
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK, VALAMINT A VÁLASZTÁS 

EREDMÉNYÉRŐL ÜRÖM TELEPÜLÉSEN



ÖNKORMÁNYZAT
Ürömi Tükör
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 2006. október 03.-án érkezett a bizottsághoz 
még egy kifogás, szintén egy volt képviselő-
jelölttől, aki azt kívánta bizonyítani, hogy a volt 
polgármester-jelölt által a választópolgárok részére 
eljutatott kártyák alkalmasak voltak arra, hogy a 
választói akaratot befolyásolják, ezzel sértette az 
esélyegyenlőség elvét, valamint a kampánycsendet. A 
helyi választási bizottság ezt a kifogást is elutasította, 
határozatában kitért arra, hogy törvénysértés nem 
állapítható meg, miután minden jelöltnek joga volt, 
hogy a törvény keretei között kampányoljon, és a 
törvényes, valamint a legcélravezetőbb eszközöket 
alkalmazza ahhoz, hogy eredményesen szerepeljen 
a helyi megmérettetésben. 2006. október 06.-án ezt 
a határozatunkat megfellebbezte a kifogást benyújtó 
a területi választási bizottságnál. Indokolásában új 
momentumot és elemet nem tudott felsorakoztatni, 
mindvégig az esélyegyenlőségre hivatkozott és 
a polgármester-jelölt által kibocsátott kártya 
szövegével hozta összefüggésbe. 2006. október 09.-
én a kampánycsend megsértése tárgyában hozott 
HVB határozat ellen is érkezett fellebbezés. A Területi 
Választási Bizottság mindkét fellebbezést elutasította, 
a HVB döntését helybenhagyta. 

A VÁLASZTÁS EREDMÉNYE :

Az induló polgármester-jelölt, illetve a 27 képviselő-
jelölt választási eredményei a kapott voksok 
sorrendjének megfelelően a következő: 

Polgármester: 
         

Érvényes szavazatok
Laboda Gábor   független  2275 

A kislistán megválasztott helyi képviselő-testület 
tagjai

Képviselők:
         

Érvényes szavazatok
1. Fodor Rajmund Mihály független  1457
2. Buzás Katalin  független 1424
3.  Dr Császár Albert független  1362
4.  Tokai Tibor  független 1354
5.  Bertalan János   független 1346

6.  Storcz Botond  független 1343
7.  Kosztyu Zoltán  független 1325
8.  Lengyel Katalin Andrea független  1243
9.  Szilvási Károly  független  1234
10. Vidákovits Tibor független 1225
11. Hári László Péter független 1205
12. Wéber Géza Mihály független 1170
13. Bárdos Péter  független 1163

Érvényes szavaztok sorrendjében 
szavazatott kapott képviselők:

   14.  Monori Tünde  független 812
15.  Badacsonyi László független 789
16. Dr Molnár Zoltán független  692
17. Dr Bodó Tibor  független 689
18. Lökkös Attila  független 687
19.  Schieszl Imre Gyula  független 638
20.  Linczenbold Tibor  független 613
21. Kovácsné Földesi 
 Ildikó Mária  független 501
22. Turi Gábor Sándor független 485
23. Budai Pál  független 416
24.  Szénási Mihály Szilárd független 350
25. Mayer Józsefné  független  346
26. Szilágyi László Márton független 307
27. Szűcs Gyula  független 253

 A helyi választási bizottság nevében gratulálok 
a megválasztott Polgármester Úrnak, Laboda 
Gábornak, és a megválasztott Képviselő-testület 
tagjainak. Munkájukhoz sok sikert, és eredményeket 
kívánok. 

Üröm, 2006. október      
Pocsai László

Elnök 
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TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatom  valamennyi 
érintettett, hogy 2006.-ban a 
közgyógyellátási igazolványok 

érvényességét illetően 
jogszabályváltozás következett 

be. A változás lényege a 
következő:

- a 2006. július 1-jét megelőzően kiadott és 
2006. október 1-jén még érvényes valamennyi 
közgyógyellátási igazolvány az igazolványon 
feltűntetett érvényességi időpontot követő második 
hónap utolsó napjáig, de legfeljebb 2007. július 1-jéig 
érvényes.

További lényeges változás, hogy:

- a 2006. július 1. és október 1-je között 
érvényüket vesztő közgyógyellátási igazolványok a 
2006. szeptember 30. napján hatályos szabályozás 
alapján 2006. október 01-jéig felhasználható 
közgyógyellátási igazolványok 2006. november 30.-
val bezárólag használhatóak fel. 

 Ezen rendelkezéseket a 193/2006 (IX. 25.) 
Korm számú rendelet szabályozza. Kérek minden 
érintetett, hogy a fenti határidőket vegye figyelembe
és közgyógyellátási igazolványát, annak érvényességét 
ellenőrizze. 

 Amennyiben a közgyógyellátási igazolványának 
érvényességi ideje lejárt, úgy kérelmét a Polgármesteri 
Hivatal szociális előadójánál szíveskedjék 
kezdeményezni. 

 Egyben tájékoztatom arról is, hogy a 
közgyógyellátási igazolvány kiadásának elbírálása 
2006. július 1-jétől jegyzői hatáskör lett.

Üröm, 2006. október 
         

Dr. Balogh Szilvia
Jegyző 

FELHÍVÁS

Krumpli és 
hagyma juttatás!

Tisztelt Lakótársaim!

 Hagyományainkhoz híven ebben az 
évben is minden 60. életévét betöltött 
ürömi lakosnak 1 zsák burgonyát és 1 
zsák hagymát biztosít az önkormányzat. 
A burgonya és hagymacsomagok 
kiszállítására előre láthatólag október 
hónapban kerül sor. A házhozszállítást, 
mint az előző években is az önkormányzat 
munkatársai végzik. Aki a juttatásra nem 
tart igényt, úgy azt kérjük az átvételi 
elismervényen jelezze, így ezeket a 
csomagokat az óvoda konyhájára fogjuk 
szállítani. 

 Előre is megköszönve együttmű-
ködésüket, tisztelettel:

        
Buzás Katalin 

Szociális, Családügyi és 
Egészségügyi Bizottság 

elnöke 
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

 2006. október 10.-én az újonnan 
megválasztott Képviselő-testület 
megtartotta alakuló ülését. A Helyi 
Választási Bizottság a választások 
lefolytatásáról részletes tájékoztatást 
adott, majd ezt követően a polgármester 
és a képviselők letették a hivatali esküt. 
A megbízólevelek átadását követően a 
testület megkezdte érdemi munkáját, 
rendeletet módosított, illetve alkotott és 
megválasztotta a két alpolgármestert, 
létrehozta az önkormányzat állandó 
bizottságait. 

Az alábbiakban közöljük, a két alpolgármester, illetve 
a bizottságok összetételét: 

Alpolgármesterek:  
  
   Lengyel Katalin Andrea
   Wéber Géza Mihály
    
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság:

Elnök: Bertalan János képviselő
Tagok Hári László képviselő
  Kosztyú Zoltán képviselő
 Pappné Szabó Olga nem képviselő tag
 Madarász Lászlóné nem képviselő tag

Ügyrendi Bizottság:

Elnök: Hári László  képviselő
Tagok: Buzás Katalin  képviselő
            Vidákovits Tibor  képviselő

Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizottság:

Elnök: Vidákovits Tibor képviselő
Tagok: Bertalan János képviselő
 Fodor Rajmund Mihály képviselő
 Kosztyú Zoltán képviselő
 Storcz Botond képviselő
 Bajcsi József nem képviselő tag
 Dr Bodó Tibor nem képviselő tag
 Laudancsek György nem képviselő tag
 Papp Ákos  nem képviselő tag
                        
Szociális, Családügyi és Egészségügyi Bizottság:

Elnök: Buzás Katalin képviselő
Tagok: dr. Császár Albert képviselő
 Bárdos Péter képviselő 

Kulturális Bizottság:

Elnök: Szilvási Károly képviselő
Tagok: Bárdos Péter képviselő
 Tokai Tibor képviselő
 Rábóczkiné 
 Benkő Zsuzsanna nem képviselő tag
 Tarapcsik Ildikó nem képviselő tag

Ifjúsági és Sport Bizottság:

Elnök:  Fodor Rajmund Mihály  képviselő
Tagok: Storcz Botond képviselő
 Bárdos Péter  képviselő
 Hári László képviselő
 Lehel Dénes nem képviselő tag

Üröm, 2006. október 
Dr. Balogh Szilvia 

Jegyző 
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RENDÖRSÉGI HÍREK
Ürömi Tükör

ÓVJUK MEG ÉRTÉKEINKET 

Zsebtolvajlás

A Budaörsi Rendőrkapitányság illetékességi 
területén 21 bevásárló központ található, 
illetve a tömegközlekedés is gyakori. Az szinte 
köztudott, hogy a zsebtolvajok leginkább ezeken a 
területeken tevékenykednek. Előzzük meg a bajt! 
Ne adjunk esélyt a zsebtolvajoknak!

 A zsebesek jellegzetes alakjai a bűnözői körnek. Amikor hagyományos zsebtolvajokról beszélünk, akkor 
majdnem minden embernek a tolvajvilág “úriemberei” jutnak eszébe. Nem véletlenül, hiszen az igazi zsebtolvaj 
sohasem alkalmaz semmiféle erőszakot a kiszemelt dolog ellopása érdekében.
 A zsebtolvajok ritkán egyedül, leginkább bűnszövetségben, kialakult módszerek szerint 
tevékenykednek.

A zsebesek módszerei általában:
-  A nagy tömegben, tömegközlekedési eszközökre történő fel, illetve leszálláskor lökdösődni, tülekedni 
kezdenek, és a szoros érintkezést kihasználva próbálják elemelni a pénztárcákat, értékeket. 
-  Mások kézben álcázott tárgyakat (nagy bevásárló szatyor, újság) tartva kutatnak értékeink után.
-  És vannak akik zsebmetszés módszerével akarják megkaparintani a kiszemelt zsákmányt.

A tolvajok “bámulatra méltóan ügyes ujjai” ellenére is léteznek hatásos lehetőségek a védelemre:
-  Próbáljuk magunknál tartani testhez szorítva fontosabb értéktárgyainkat.
-  A pénztárcát ellenőrizető, biztos helyre tegyük. (pl.: kabát belső zsebébe, vagy olyan zárt táskába, 
melyet a kézre tudunk erősíteni, vagy ruházat alatt nyakba akasztott, illetve elől hordott táskába)
-  Forgalmas helyen - lehetőség szerint - nézzünk körül, és ha hosszabb időn keresztül gyanúsan viselkedő 
személyt látunk magunk mellett, tekintsük azt figyelmeztetésnek.
-  Ugyancsak figyelni kell nincs-e közelünkben olyan személy, aki zsebekre, táskákra néz, mely bizonyos
esetekben arra irányul, hogy megtudják, hol tartjuk értékeinket.
-  Ne hagyjuk őrizetlenül a bevásárlókocsira helyezett táskánkat, kabátunkat, mert a vásárlás/válogatás 
ideje alatt a tolvajok néhány másodperc alatt eltulajdoníthatják értékeinket.

NE FELEDJÜK! A tolvajoknak a pénz kell, és nem az irataink, de mivel legtöbben ezeket egy helyen tárolják, 
így egyszerre ér minket a kár, majd mehetünk a Rendőrségre feljelentést tenni, az Okmányirodába, és a 
Társadalombiztosítóhoz. Ez persze mind idő és pénz, sok - sok bosszúság. 

NE ADJUK ÉRTÉKEINKET A TOLVAJOK KEZÉRE! 

Kanyog Andrea
Bűnmegelőzési előadó
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„ A GAÁL ANDRIS”

2006.09.25. este kilenc óra, csörög a 
telefon, Szilvának a párja - Ildikó - hív. 

- Hallottad, Toto? Meghalt a Gaál Andris.
Döbbent csend….. Sokáig…. Emlékek 
tompa zuhanása…..Majd egy butuska 
kérdés
- Hogyan ?
- Tudod próbát tartott és rosszul lett, úgy 
tűnik megállt a szíve. A Károly ott van 
most mellette, és együtt vannak, tudod?
- Tudom, Ildikó, nem tudok most mit 
mondani, gyújtok egy gyertyát, hívjatok, 
ha tudok segíteni, bármiben. Szia
- Szia

Nos, hát valahogy így történt, meg úgy, hogy valahogy 
az 1970-es évek közepe táján ide fújta őt és társát 
( Anit ) valami édes szellő, nekünk ürömieknek. 
Belépett a  Müv.Ház „próbatermébe”, ahol még 
akkor sem tükrök, sem balett szőnyeg, csak az olajos 
padló rideg valósága, és azt mondta: táncoljunk, s 
Ürömön táncolt mindenki. Jött a vasvári verbunk, a 
tardonai karikázó, a TTT (Tízen Túliak Társasága), 
Kalocsa, Lengyelország, különböző rangos versenyek 
és megmérettetések. Röpke tíz év, melyet itt, nálunk, 
velünk töltött nem csak a néptánc tanulásáról, 
szeretetről szólt! Örök érvényű dolgokat lehetett 
tőle ezen kívül megtanulni. Olyanokat, mint pl. a 
maximalizmus, az odaadás, tisztelet, alázat, tolerancia.. 
és még sorolhatnám.
 Ürömöt mindig is második otthonának tekintette. 
Bármerre is vitte az élet kicsiny országunkban, kezei 
alatt több száz, több ezer gyermek tanulhatta a magyar 
népi kultúra  kiapadhatatlan kincsestárát. Üröm, 
Budapest, Mátészalka, Törökszentmiklós, Üröm. Még 
visszajött, itt volt Ürömön ( 2006.09.23., szombat) 
a szüreti bálon. Még láttuk, foghattuk, büszkén 
nézhettük… nem is sejthettük, hogy elköszönni jön 
haza.

 

 Mintha tudta volna, hogy ő már többé nem… 
többé nem fog Ürömön cifrázni…meg már semmit 
sem.
 A Bem Együttesben próbált, amikor az égi 
koreográfus maga mellé szólította örök tanítónak…
valami ilyesmit súghatott a fülébe: „ kedves Andris 
gyere és mutasd meg nekünk is azt a füzesit, hogy kell 
csinálni, s ő ment innen,  közülünk…végleg el. 

 Gyertya ég előttem és nézem a fényét, valami 
könnycseppféle gördül le az arcomon, mert hiányzik 
nagyon, kicsit bosszús is vagyok, hogy a jó Isten miért 
a jó embereket hívja magához ilyen hamar.

 Kérlek ne haragudj, hogy ilyenek is eszembe 
jutnak, de tudod most egy kicsit olyan, mintha Veled 
beszélgetnék… Tudod, mikor Édesanyám meghalt , 
ott voltam mellette és fogtam a kezét,  (úgy, ahogy 
most a Tiedét a Szilva), s valami olyan nyugodtság 
szállta meg a kis kórházi termet, amin én mint 
szakavatatlan nem nagyon tudok szavakba önteni. 
Biztos vagyok benne, hogy ott, ahol most Ti vagytok, 
ott is nagy a nyugodtság és a csend, hiszen menni 
készülsz… Még talán volt egy erős szorítás, kéz a 
kézben, s elmentél.

Elment a Gaál Andris, itt hagyva lányát, 
Anamit, párját, Anit és minket, tanítványokat.

Vigyázz Magadra és ránk!
Függöny össze, lámpák le, sötét

Taps helyett… csönd.

Ui: Ha netán odafönt jártadban, keltedben 
találkoznál szüleimmel, nagyszüleimmel, 
ismerőseimmel, barátaimmal, légy szíves 
mondd meg nekik, hogy hiányoznak és sokszor 
gondolok rájuk.

Szeretettel tanítványod: Toto 

GYÁSZJELENTÉS
Ürömi Tükör
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GYÁSZJELENTÉS
Ürömi Tükör
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Üröm Község Önkormányzata pályázatot 

hirdet a Községi Sportpálya üzemeltetésére. 

A pályázatot egy tanulmányban kell kidolgozni, mely 
tanulmány - akár több alternatívában is- bemutatja 
és számításokkal alátámasztja, a leggazdaságosabb 
üzemeltetési formát, úgy, hogy a lakossági igényeket 
is figyelembe vegye.

Pályázatot 2006. november 03.-án 10.00 
óráig lehet benyújtani 2096 Üröm Iskola u. 
10. Polgármesteri Hivatal titkárságára. 

A pályázatok elbírálására 2006. november 09.-én 
kerül sor. 

A nyertes pályázót levélben értékesítjük. 

A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítást 
ad Laboda Gábor polgármester a 
06-26-350-054-es telefonszámon. 

Üröm, 2006. október 

Üröm Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete nevében
        

Laboda Gábor
polgármester

Jön a fűtési szezon!
Tisztelt Állampolgárok!

 Rövidesen beköszönt a hideg idő és 
szükségessé válik az épületek fűtése. Évente 
több ember esik áldozatul a nem megfelelő 
műszaki állapotú tüzelő- és fűtőberendezések, 
illetve ezek kezelésére vonatkozó előírások 
megszegésének következtében keletkezett 
tűzeseteknek.

Saját és családtagjaik, lakótársaik biztonsága érdekében 
felhívjuk figyelmüket a tüzelő- és fűtőberendezések
üzemeltetésére vonatkozó előírások betartására:

� A tüzelő- és fűtőberendezések üzembe 
helyezése előtt minden évben vizsgáltassa 
meg a készüléket szakemberrel!

�- Végeztesse el a kémény felülvizsgálatát, tisztítását!
�- PB gázzal üzemelő berendezést ne használjon   
   pincében, talajszint alatti helyiségben!
�- Minden palack cserénél cseréljen tömítést, a      
   művelet után ellenőrizze a csatlakozás
   tömítettségét  (nyílt lánggal ellenőrizni tilos!)!
�- A berendezést csak a kezelési utasításban foglaltak   
   szerint üzemeltesse!
�- Szilárd tüzelés esetén csak engedélyezett begyújtó  
   anyagot használjon!
�- Tüzelő berendezés környezetében éghető anyagot  
   ne tároljon!
�- Salakot csak kihűlt állapotban öntsön, nem éghető  
   anyagú salaktárolóba.
�- A tüzelő berendezés ajtaja elé tegyen nem éghető  
   anyagú parázsfelfogó tálcát!

Vörös János tű. ezredes s.k.
tűzoltóparancsnok

FELHÍVÁS
Ürömi Tükör
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FELHÍVÁS
Ürömi Tükör

Helyreigazítás
 Sajnálatos módon az előző számból kimaradt 
az augusztusban megrendezett II. Ürömi Kőfaragó 
Alkotótábor szponzorainak névsora. Utólag is 
fogadják köszönetünket!

 2006-ban a Kőfaragó Alkotótábor szponzorai 
voltak:

Antiqua Kft., Fábián László, Galamb Sándor, Gidófalvi 
Zoltán, Jánosi József, Kosztyu Kft., Laboda Gábor, 
Lakos Pásztor Zoltán,, Nagy Béla, Szabó József, 
Tábori László, Vidákovits Tibor, Weha Kft., Zarivnyy 
Oleg, Ürömi Teleház, Ürömi Nosztalgiaklub.

ZÖLDHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁS
 Ezúton szeretném felhívni minden érintett 
kerttulajdonos figyelmét, hogy az idei évben
is megszervezésre kerül a ZÖLDHULLADÉK 
ELSZÁLLÍTÁS településünkön, melynek keretében 
a kerttulajdonosok által összegyűjtött és bezsákolt 
faleveleket és őszi nyesedéket elszállítjuk. (Itt hívnám 
fel a figyelmet arra, hogy a kommunálís hulladékkal
kevert zöldhulladékot NEM szállítják el!) 

 Az elszállításra 2006. november 21-én kerül 
sor, ezért kérünk mindenkit, hogy a bezsákolt 
zöldhulladékot 2006. november 18. és november 20. 
között helyezze ki az ingatlan elé.

Vidákovits Tibor
Környezetvédelmi és Településfejlesztési

Bizottság elnöke

Ürömiek Baráti 
Társaságának adománya 
 Szeptemberben a település központjában 6 
új közterületi hulladékgyűjtöedény lett kihelyezve, 
amellyeket az ÜBT adományozott a községnek. Mint 
azt Murányi József a civil szervezet elnöke elmondta, 
az adományt a számukra eljuttatott SZJA 1%-os 
felajánlások tették lehetővé.
 Az utóbbi években az ÜBT volt az a civil szervezet, 
amely az önkormányzattal  a bizottsági és testületi 
üléseken is együttműködött, illetve településünk 
szépítésében, fejlesztésében részt vett. Aktivistái az 
Ürömi Tanösvény kialakításában, megteremtésében, 
a tisztasági napokon, növényültetésekben már a 
korábbi időkben is részt vettek. 
 Mostani felajánlásukat ezuton is szeretnénk 
megköszönni!

Vidákovits Tibor
Környezetvédelmi és Településfejlesztési

Bizottság elnöke

Tisztelt Támogatóink!

Az Ürömiek Baráti Társasága nevében köszönöm, 
hogy személyi jövedelemadójuk egy százalékával 
támogatták társaságunkat. A társaságunkhoz 
beérkezett támogatás összege 2004 évben 109685 
forint. Ebből 100200 forintért szemétgyűjtő 
edényeket vásároltunk, melyek Üröm területén lettek 
kihelyezve. A fenn maradó összeget, 9485 forintot, a 
társaságunk működésére fordítjuk.

Továbbra is szívesen fogadjuk támogatásukat.

A Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezetnél 
vezetett számlánk száma:

65700093-10121667

Társaságunk levelezési címe:
2096 Üröm Asztalos u. 37.

Tisztelettel:
Murányi József

ÜBT elnöke
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DIÓTÖRŐ
 Az ütött kopott fabábú csodálatos története, 
Csajkovszkij csodálatos zenéjével, elválaszthatatlan 
az ünnepvárás hangulatától. A mesével sokan 
találkoztunk kisgyermek korunkban, sokunknak 
első operaházi élményét jelentette.
 Most a történet meseszínházi feldolgozására 
invitáljuk Önöket. A Nektár Színház különleges 
színpadtechnikai megoldásaival, gyönyörű 
jelmezeivel, kiváló színészeivel, balett táncosaival 
ígér kellemes kikapcsolódást az egész család 
számára.

Az előadás időpontja:
2006. december 17. 11 óra
Ürömi Közösségi Ház
Belépő: 800 Ft

JEGYEK MÁR KAPHATÓK !

MŰVELŐDÉSIHÁZ
Ürömi Tükör

Gólyahír 
játszóház

Ismét várja
Ildi a játékot, kézműves 

foglalkozásokat, meséket szerető 
gyerekeket és szüleiket

a Közösségi Házban
Szerdánként 15-17 óráig

FERGETEG PARTY
Fiatal amatőr könnyűzenei együttesek jelentkezését várjuk 2006. október 20-ig

A 2006. november 4-én megrendezésre kerülő

FERGETEG PARTY-ra

A fesztivál célja, hogy lehetőséget adjunk a fiatal zenészeknek a bemutatkozásra, egymás megismerésére.  
( Barátkozzatok fiatalok ! )

A jelentkezés feltétele:
Az együttes, neve, címe, kapcsolattartó személy neve, elérhetősége,

1 db demo CD/kazetta az együttes 3, a fesztiválon bemutatásra szánt felvételével.
A hangtechnikai eszközökről minden együttes maga gondoskodik.

A fentieket a Közösségi Ház címére kérjük eljuttatni a megadott időpontig.
A felvételeket a könnyűzenei élet különböző területeiről ismert zenészek hallgatják meg.

Minden jelentkező együttesnek értesítést küldünk október 27-ig.

Nevezési díj nincs, de a kísérőknek, barátoknak stb. a belépő: 
500 Ft, ami a programra szól.
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MŰVELŐDÉSIHÁZ
Ürömi Tükör

Beszélgetések 
a homeopátiáról
„Similia similibus currentur” (hasonló a hasonló által 
gyógyíttatik). Ez a német Samuel Hahnemann által 
megalkotott homeopátia alapelve. Nem véletlen, 
hogy ennek a 200 évnél idősebb gyógymódnak a 
népszerűsége egyre nő. Sokan megismerhették 
már a hagyományos gyógyászat korlátait és néha 
káros hatásait, és  aki már tapasztalta a homeopátia 
jótékony hatását, az egyre igényesebb használója 
lesz. Természetesen a hagyományos gyógyászat és 
a homeopátia nem ellenfelek, hanem egymás segítő  
társai, kiegészíthetik egymást. 

Az Ürömi Közösségi Házban októbertől 
beszélgetéssorozatot indítunk havonta egy 
alkalommal, „Beszélgetések a homeopátiáról” 
címmel. Mindenkit szeretettel várunk.

A MODERÁTOR: IVÁNKAY MÁRTA

Eredeti foglalkozása biológus, biológiatanár. 
Németországban vizsgázott homeopata, a Német 
Klasszikus Homeopátia Szövetségének tagja. 
Diplomáját a homeopátia őshazájában a Samuel 
Hahnemann Intézetben szerezte, 3 éves intenzív 
képzés után 2004-ben.

Mint sokan mások, ő is akkor fordult a homeopátia felé, 
amikor a klasszikus orvostudomány korlátaival találta 
szemben magát. Azóta ez a érdeklődés szerelemmé 
fejlődött és több mint 10 éve csillapíthatatlan 
tudásvággyal képzi magát. Ebből részesülhet mindenki, 
aki eljön és meghallgatja.

A témák: 

• 2006 november 16:  
 Sérülések, balesetek, elsősegélynyújtás
• 2006 december 7:  
 Gyermekbetegségek
• 2007 január 18: 
 mozgásszervi problémák (pl. reuma)
• 2007 február 14: 
 az emésztési problémák (gyomorégés,   
 székletproblémák, ..)
• 2007 március 22: 
 érrendszeri megbetegedések 
 (magas vérnyomás, érelmeszesedés, ..)
• 2007 április 26: 
 lelki problémák (depresszió, álmatlanság, ..)
• 2007 május 24: homeopátiás házipatika

 Kezdés:  17 órakor
 Időtartam:  kb. 1 óra
 Térítés:  ingyenes

Október 7-én  a Kossuth 

Lajos Művelődési Házban 

a Historic-Rally Show-t dr. 

Dézsi Mihály úr a Magyar 

Nemzeti   Autósport Szövet-

ség  elnökségi tagja és 

Laboda Gábor polgármester 

nyitották meg.
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TELEHÁZ
Ürömi Tükör

 

A LEHETŐSÉG 
TOVÁBBRA IS FENNÁLL

 Az ürömi Teleház megbízásából Dr. Csiréné 
Dr. Szénási Viktória szakvizsgázott jogász, és 
ingatlanforgalmi szakjogász ingyenes jogi tanácsadást 
tart az Ürömi Teleházban előre bejelentés alapján 
hétfőnként.

Cím: 2096 Üröm, Dózsa György út18. Pf. 47
Telefon: 06-26-550-263
Fax: 06-26-550-264

Flórián István
elnök

  Továbbra is várjuk az Üröm történetével kapcsolatos 
fényképeket, dokumentumokat,  tárgyi emlékeket stb. .

 Az Ürömi Teleházban továbbra is lehetőség van a 
használt ruhák elhelyezésére a nyitvatartási időn belül. Az 
összegyűlt ruhákat továbbra is a Máltai Szeretetszolgálat-
nak továbbítjuk. 

Üröm, Dózsa György út 18.
Tel.: 06-26-550-263
Fax: 06-26-550-264

E-mail: uromtelehaz@t-online.hu

Nyitvatartás

• Hétfő Szünnap
• Kedd Szünnap
• Szerda 11:00 - 19:00
• Csütörtök Szünnap
• Péntek 15:00 - 19:00
• Szombat 15:00 - 19:00
• Vasárnap 15:00 - 19:00

„ÜRÖM TÖRTÉNETE” kiállítás nyílt a 
Teleházban, 2096 Üröm, Dózsa György u. 18. 
Nyitva:  Ke, Sze, Csü, Szo, Va 15:00-19:00. A 

belépés díjtalan. 
(Tel: 06-26-550-263)
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SPORT
Ürömi Tükör

SAKKVERSENY- EREDMÉNYEK
Üröm, 2006. ősz.
 
2006. október 7-én megtartottuk őszi 
sakkversenyünket az ÜSE szervezésében.

Eredmények:

Felnőttek:   1. Bakkalár Sándor 5 pont
                  2. Durst Péter  4    “
                  3. Csürke Dániel  3,5 “
 
Ifjúságiak:  1. Durst Ábel  3 pont
                2. Durst Dániel  1,5  “
                3. Barta Máté   1,5  “
 
Serdülők:  1. Kozma László  3 pont
                2. Durst Bence  2   “
                3. Durst Tamás  1   “
 
 Bakkalár Sándor győzelmének értékét növeli, 
hogy rekord létszámú felnőtt résztvevő ( 11 fő)között 
szerezte meg. Az éles versenyre jellemző volt, hogy 
Csürke Dániel a nyári verseny győztesétől, Bernáth 
Kálmántól  szerette volna visszaszerezni a korábban 
már több alkalommal megszerzett első helyet, de 
végül harmadik lett.  

 A második helyen végzett Durst Péter 
ezüstérme attól tekinthető még fényesebbnek, 
hogy a versenyen résztvevő négy fiának egyike sem
ment haza helyezetlenül, sőt a legnagyobb fiú, Durst
Ábel megnyerte az ifjúságiak kategóriáját. Minden 
elismerésem már csak azért is, mert látható, hogy az 
egész Család érzi a sakkozás értelmét, fontosságát. 

 A 95 éves Topolyi László úrnak jobban ment 
a rövid játékidejű verseny, mint az első alkalommal, 
bár a megszerzett 3 pontja még mindig “csak kezd 
hasonlítani” igazi, korábbi sakktudásához. Szívből 
gratulálok! 
 
Köszönöm minden résztvevőnek a sportszerű 
játékot.
 

Schiller Imre
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OLVASÓI LEVÉL
Ürömi Tükör

Októberi bölcsesség
 ( Sok rágalmazó, becsmérlő, befeketítő gondolat és 
írás keringett mostanában Ürömön.
Ajánlom az alábbi sorokat azok írójának.)
(R.Zs.)

Márai Sándor : Az aljasságról és a segítségről 

 Az emberi aljasság mértéke oly korlátlan, hőfoka 
oly égető, találékonysága oly eredeti és változatos, 
megnyilatkozási képletei oly meglepőek, hogy néha 
meghőkölünk s úgy érezzük, ez a legnagyobb emberi 
erő.
 De később úgy tapasztaljuk, valahányszor az 
emberi aljasság támad, rögtön jelentkezik az emberi 
segítség is. Legtöbbször gyámoltalanabb a segítő 
szándék, mint az aljasság, bátortalanabb, tétovább. A 
segítség erejét bajosabb megszervezni. De jelentkezik, 
kérés és hívás nélkül, néha nagyon szemérmesen, s 
egyszerre látnod kell, hogy az aljassággal szemben 
az emberi szándék megszervezi a segítséget is. Néha 
későn. Néha tökéletlenül. De végül diadalmasan. Ezt 
tapasztaltam.

Találtunk egy könyvet!
Szeptember 28-án este 1/2 6 órakor a Takarék 
Szövetkezet pénzautomatájánál találtam egy ott 
felejtett könyvet. A József Nádor  Iskola könyvtárosától 
átveheti a gazdája.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
 Ezúton köszönjük minden ürömi választónak, 
hogy a 2006. október 1-jei önkormányzati választáson 
megtisztelt bizalmával, és ránk szavazott!

 A szavazáson összesen 2477 darab szavazatot 
kaptunk és így nem jutottunk be a képviselőtestületbe, 
ahol a következő négy évben a korábbi független 
polgármester, Laboda Gábor úr és az általa támogatott 
listán szereplő 13 független képviselő fog a település 
érdekében tevékenykedni. Választási sikerükhöz 
ezúton is gratulálunk!

 A kapott szavazatok számával annak a 
ténynek az ismeretében is elégedett vagyunk, hogy 
képviselőjelöltségünket semmilyen politikus, politikai 
erő nem támogatta, csak a civil szféra rokonszenvére 
támaszkodhattunk. Megtisztelőnek tartjuk, hogy 
Ürömön ennyi ember ránk szavazott!

 Köszönjük azoknak a - civil szervezetek 
által támogatott - képviselő jelölteknek, hogy a 
választási kampány során együtt dolgozhattunk 
annak érdekében, hogy megkíséreljük a civil szféra 
képviseletét megteremteni a képviselőtestületben.
 
 Köszönjük továbbá azoknak az ismeretleneknek, 
akik bármely módon közreműködtek abban, hogy 
Ürömön 2006. szeptember 29-ről szeptember 30-
ára virradó éjszakán leszaggatták azokat a választási 
plakátokat, melyeken több ürömi civil szervezet 
támogatásával induló független képviselőjelöltekként 
szerepeltünk. Ezzel - az egyébként minősíthetetlen 
cselekedetükkel - megkíméltek minket attól a 
munkától, melyet a jogszabály értelmében amúgy is 
el kellett volna végeznünk, hiszen a plakátot az, aki 
elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, a 
szavazást követő 30 napon belül köteles eltávolítani.

Linczenbold Tibor
Lökkös Attila

Dr. Molnár Zoltán
Túri Gábor”
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HOROSZKÓP
Ürömi Tükör

Impresszum:
Megjelenik havonta 

2500 példányban
Kiadó: Üröm Község Önkormányzata 

Telefon: 06/26/350 054
Fax: 06/26/350-187 

Felelős kiadó: Kultúrális és Sportbizottság
Szerkesztés, nyomdai előkészítés:

Média Stúdió Kft. 
1037 Bp, Jutas u. 190.

Szerkesztőség vezetője:
Csizmadia Gizella 

Tel./fax: 06-1-240-5806, 
06/30/630-8980

Hirdetésfelvétel:

Polgármesteri Hivatal/Titkárság
Telefon: 26/350-054/1 
Média Stúdió Kft. 06/1/240-5806
E-mail: mediamax@hu.inter.net
Nyilvántartási szám: 2.2.4/812/2003.

Csak névvel ellátott, aláírt cikkeket áll módunkban közölni. 
A szerkesztőséghez küldött írásokat nincs lehetőségünk 
megőrizni vagy visszaküldeni.
Az Olvasói levelek oldalon megjelenő írások nem 
feltétlenül tükrözik a szerkesztőség álláspontját. Azokért 
szerkesztőségünk felelősséget nem vállal.
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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



BALLAGÁS
Ürömi Tükör
KÖNYVAJÁNLÓ
Ürömi Tükör

Gisela Preuschoff: Hogyan neveljük a lányokat?
Szókimondó könyvében a pszichológus írónő - aki maga is szülő 
- az alábbi főbb gondolatok köré csoportosítja mondanivalóját:
- Segít megérteni a lányok biológiai és érzelmi fejlődésének 
aspektusait a csecsemőkortól a kamaszkorig.
- Rávilágít arra, hogy lányunk jövője szempontjából mekkora 
jelentősége van a szülő-gyermek közötti szoros és biztonságos 
köteléknek.
- Kiemelten foglalkozik az apa és lánya kapcsolatával.
- Számba veszi azokat a negatív elvárásokat, amelyeket a 
társadalom támaszt lányainkkal szemben.

Tony Ross: Nem akarok lefeküdni!
A kis királylány (mert a királylányok már csak ilyenek) valamit 
mindig nagyon akar – vagy épp ellenkezőleg, valamit nagyon NEM 
AKAR. Ebben a mesében például lefeküdni. A király és a királynő 
hasztalan próbálkozik – a kis királylány (mert a királylányok 
már csak ilyenek) hajthatatlan. Ezernyi kifogás után nagy nehezen 
elalszik. Ám az utolsó jó éjt puszinál az ágy már megint üres…

Nógrádi Gábor: Édes Munyimunyi
Egy viharos nyári reggel Edit, a Bánáti gyerekek mamája eltűnik 
a tengerben. A tíz éves Benedek azonban hisz abban, hogy az 
édesanyja él. És karácsonyra kiderül: neki volt igaza!
Hogyan lehetséges ez? A Nagy Könyv 100 legkedveltebb műve 
közé került Petepite írójának izgalmas, új története ismét 
megnevettet, és örömkönnyeket is csalhat a szemünkbe.

Thomas Brezina: Az eltűnt napló
Három süncsemete anya nélkül maradt! Ám Pennyre mindig lehet 
számítani. Most is szívesen vállalja a pótmama-szerepet. Aztán a 
család még tovább bővül egy kis mókussal meg egy pandakölyökkel, 
és Pennynek lassan a fejére nőnek „fogadott gyermekei”. Ráadásul 
a titkos naplója is eltűnik hirtelen. Lehet, hogy a barátja, Elvis van 
a dologban?

Anderson, Catherine: Fantomkeringő
Mit jelent egy fiatal lány számára, ha baleset következtében
mozgássérültté válik és tolókocsiba kényszerül? Le kell-e 
mondania mindarról, ami korábban oly kedves volt számára: 
lovaglásról, táncról, udvarlókról, szerelemről? Élhet-e valaha is 
teljes életet? A regény hősnőjének, a bájos, mozgássérült fiatal
lánynak, Bethanynak története a „normális életért” folytatott 
küzdelemről szól. 

Mary Jo Putney: A selyemfátyol
Egy nap különös idegen toppan be Laura életébe: Ian Cameron 
őrnagy. Ő a muzulmán lázadók fogságában raboskodott együtt 
Laura nagybátyjával, aki rábízta börtönnaplóját, azzal a kéréssel, 
hogy halála után juttassa el unokahúgának. A férfi rövid ismeretség
után igen furcsa ajánlattal áll elő, aminek Laura nem tud ellenállni… 

Indián keresztül elindulnak haza, Cameron skóciai kastélyába.

Nyitva tartás:
Hétfő:  13.30 - 19.30
Kedd:  08.30 - 12.30
Szerda:  13.30 - 19.30
Csütörtök:  08.30 - 12.30
Péntek:  08.30 - 12.30 

Üröm, Dózsa Gy. u. 18. 
Tel.:  350-199

KÖNYVAJÁNLÓ 

AZ ÜRÖMI KÖNYVTÁR 

ÚJ KÖNYVEIBŐL
 A könyvtárban szívesen fogadunk 
otthon feleslegessé vált könyveket, 
kiolvasott hetilapokat, folyóiratokat. 
Azokat a könyvtárnak ajándékozott 
könyveket, melyekre a könyvtárban nincs 
szükség, ingyen el lehet vinni. 

 A könyvtár nyitva tartása 
október elsejétől megváltozott, 
hétfőn és szerdán egész délután 
várja az olvasókat, érdeklődőket.

Szekeresné Juhász Éva
könyvtáros
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TÁJÉKOZTATÓ
Ürömi Tükör

A Művészeti Iskola tanárai...
 

és a hallgatók közös előadással ünnepelték a TÉKA Együttes 30 éves jubileumát 
szeptember 27-én a Művészetek Palotájában.

1976-ban - 30 éve - alakultak Budapesten. Hangszeres magyar népzenét játszanak 
autentikus stílusban.

1977-ben elnyerték a Népművészet Ifjú Mestere címet.
Számukra fontos, hogy folyamatosan járjanak tanulni és gyűjteni a falusi népzenét a 

magar nyelvterület hagyományőrző vidékeire.
Tudásukat igyekeznek kamatoztatni az érdeklődő fiatalok körében is.

 

2006. október 27-én 30 éves jubeleumi TÉKA BÁL lesz
az Almássy téri Szabadidőközpontban.

OKTÓBER22





KÖZÉDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Ürömi Tükör

DMRV Szentendre víz, csatorna: 06/26/501-650 
TIGÁZ Rt. 2000 Szentendre, Paprikabíró 16.  06/26/501-100
ELMŰ: Eurocenter 1032 Budapest, Bécsi út 154.
ELMŰ Szentendre: 06-26-318-051, (26)318-050
Kéményseprő Vállalat: 
1054 Budapest, Steindl Imre u. 12.  06/1/269-2599
Tűzoltóság: Pilisborosjenői Weindorf Önkéntes Tűzoltó E.
Komlós Tibor parancsnok: 06/26/350-622
Kucsera László parancsnok-h.  06/30/254-8772
Érd Városiv. Tűz. 2045 Törökbálint, Pf. 17.  06/23/335-505
Magyar Geológiai Szolgálat Bp-i Területi Hivatala 1145 Bp. 
Kolumbusz u. 17-23.
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Igazgatási Igazgatóság: 
1014 Bp. Táncsics M. u. 1.
ÁNTSZ: 1117 Bp. Karinchy F. u. 3. V. em.
Szippantós Budakalász  06-26-340-817, (26)340-278
Gyámhivatal Pilisvörösvár Puskin utca 8  06-26-330-402
Iparkamara Szentendre, Dunakorzó  06-26-317-918
Iparkamara Budapest. Bajcsy Zs. út  06-1-269-5974
APEH Budapest 06-1-412-5400
Egészségügyi Pénztár Szentendre 06-26-302-112
Művelődési Ház 06-26-350-064, 550-013
Általános Iskola  06-26-350-165, 350-158
Könyvtár  06-26-350-199
Óvoda  06-26-350-185
Öregek Napközi Otthona  06-26-350-162
„Varázskő” Temetkezési Vállalat
Pilisvörösvár  06-26-330-987, 330-205
Gyógyszertár  06-26-350-147
Orvosi Rendelő, Doktor u. 21.  06-26-350-224
Fogorvos  06-26-350-777
Munkaügyi Központ Budaörs  06-23-441-920
Rendőrség  Budaörs  06-23-420-055
Pilisvörösvár  06-26-330-130
Posta  06-26-350-007
Kőbánya Fehér Kereszt   06-26-350-104 
Vörösvári úti SZTK  06-1-388-9180
Nevelési Tanácsadó  06-1-388-2142
 06-1-243-2609
 06-1-367-5470
Közjegyző, Dr. Stagel Judit
(Pvörösvár, Fő u. 83)   06-26-332-259
Okmányiroda Pilisvörösvár  06-26-530-680, 530-685
Hatósági ügyintézés,
Vezetői engedély, 
IGFB (gépjármű felelősségbiztosítás) 530-686
Gépjármű-űgyintézés 530-683 
Vállalkozói igazolvány 530-687
Útlevél 530-681 
Személyi igazolvány 530-682 
Lakcímkártya 530-684 
Gépjármű-ügyintézés  530-688
kereskedők számára
Vezetői engedély
Takarékszövetkezet 06-26-350-244

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
 Hétfő:   13.00 - 16.00
 Szerda:  8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
 Péntek: 8.00 - 12.00
JEGYZŐ:     minden  páros hét szerda:14-18 óráig
POLGÁRMESTER   
 Szerda: 9.00-12.00

Központi telefon:
06-26-350-054, 06-26-550-096, 06-26-550-093

Fax: 06-26-350-187 

Felnőttrendelés:    Dr. Fehér Eszter       Dr. Horti Szilvia
Hétfő: 08.00-12.00 16.00-19.30
Kedd: 16.00-19.00 08.00-12.00
Szerda: 07.00-11.00 14.00-18.00
Csütörtök: 14.00-18.00 08.00-11.00
Péntek: 08.00-11.00 11.00-14.00

Fekvő beteghez házhoz hívás hétköznaponként reggel 8-9 között.
Gyermekrendelés:     Dr. Kerekes Ildikó
A doktornő kéri kedves betegeit, hogy a rendelés előtt telefo-

non egyeztetett időpontban jelenjenek meg a rendelésen.

Hétfő: 08.00-11.00 Üröm, Doktor S. u. 21.  Tel.: 351-286
Kedd: 15.00-18.00 Pborosjenő   Tanácsa.:  Tel.: 350-733
Szerda: 08.00-18.0 Üröm
Csütörtök: 15.00-18.00 PborosjenőFő u.  Tel.: 336-187
Péntek: 08.00-11.00    ÜrömDr. Gaál Gabriella Tel.: 26/350-915

Cím: Ürömi orvosi rendelő 2096 Üröm, Doktor u. 21.
Hétfő:  15—18 óra
Kedd:  08—11 óra
Szerda:  14—17 óra
Csütörtök: 08—11 óra
Péntek:  15—18 óra

Tanácsadás: 12—14 óra
Védőnői szolgálat: kedd: 10—11.30 Üröm Tel.: 351-286
Csecsemőtanácsadás: kedd: 08.00—10.00 Üröm Tel.: 350-733
Terhestanácsadás: Csüt.: 08.30—11.00

2006. október
Háziorvosok éjszakai ügyeleti beosztása

Éjszakai ügyelet      Nappali ügyelet Hétvégi ügyelet
Este 18 órától    Üröm: 350-224, 351-286  Szombat reggel 8 órától
Reggel 8 óráig             Orvosi rendelő             Hétfő reggel 8 óráig

 Orvosi rendelő -  Pilisborosjenő: 336-308, 336-187

Orvosi rendelő
Dr Fehér Eszter Üröm, Kevély utca 32.  Tel.: 06-30-35-22-047  
Dr Gaál Gabriella Üröm, Rákóczi F. utca 80. Tel.: 06-70-94-05-919
Dr Kovács Levente Üröm, Honvéd utca 24. Tel.: 06-30-49-35-324
Dr Gelencsér Tamás  Üröm, Doktor utca 21. Tel.: 06-30-96-09-772
Dr Kovács Gábor Üröm, Doktor utca 21. Tel.: 06-30-98-27-055
Dr Gyimesi Zoltán Pilisborosjenő, Rózsa u. 15. Tel.: 06-20-33-02-453 

Ürömön és Pilisborosjenőn sürgősségi orvosi ellátást biztosítják
Munkanapokon hétfőtől - péntekig

Hétfő 8-13h Dr. Fehér Eszter Üröm, Orvosi rendelő   tel.: 350-224
 13-18h Dr. Kovács György Pborosjenő, Orvosi rendelő   tel.: 336-308
Kedd  8-13h Dr. Horti Szilvia    Üröm, Orvosi rendelő  tel.: 350-224
 13-18h  Dr. Venesz Ilona Pilisborosjenő, Orvosi rendelő  tel.: 336-187
Szerda 8-13h Dr. Venesz Ilona  Üröm, Orvosi rendelő  tel.: 351-286
 13-18 h Dr. Horti Szilvia Üröm, Orvosi rendelő  tel.: 350-224
Csüt.  8-13h  Dr. Kovács György Pborosjenő, Orvosi rendelő  tel.: 336-308
 13-18h Dr. Fehér Eszter   Üröm, Orvosi rendelő  tel.: 350-224
Péntek 8-18h  Dr. Gaál Gabriella Üröm, Orvosi rendelő  tel.: 350-915

01. Dr Fehér Eszter 
02. Dr Kovács Levente
03. Dr Fehér Eszter
04. Dr Gelencsér Tamás
05. Dr Fehér Eszter
06. Dr Gyimesi Zoltán
07. Dr Kovács Levente
08. Dr Fehér Eszter
09. Dr Kovács Levente
10. Dr Fehér Eszter
11. Dr Gelencsér Tamás
12. Dr Fehér Eszter
13. Dr Gyimesi Zoltán
14. Dr Gyimesi Zoltán
15. Dr Fehér Eszter 
16. Dr Kovács Levente

17. Dr Fehér Eszter
18. Dr Gelencsér Tamás
19. Dr Fehér Eszter
20. Dr Gyimesi Zoltán
21. Dr Gyimesi Zoltán
22. Dr Gelencsér Tamás
23. Dr Kovács Levente
24. Dr Fehér Eszter
25. Dr Gelencsér Tamás
26. Dr Fehér Eszter
27. Dr Gyimesi Zoltán
28. Dr Gyimesi Zoltán
29. Dr Kovács Levente
30. Dr Fehér Eszter
31. Dr Fehér Eszter



ISKOLA
Ürömi Tükör

ARANYDIPLOMA
Czigány Ferenc - 17 év Üröm szolgálatában

50 éve, hogy ez a mosolygós, kiváló sportoló ifjú 
tanári oklevelet kapott Budapesten, az Apáczai Csere 
János Tanárképző Főiskolán.
S most szeptember 8-án a főiskola jogutódja a Vácon 
működő Apor Vilmos Katolikus Főiskola ajándékozta 
meg aranydiplomával.  

 Annak ünnepélyes kiosztása a váci székesegyházban 
szentmise és bensőséges ünnepség keretében zajlott. Az 
aranydiplomát Beer Miklós, váci megyéspüspök kezéből vette át. 
 Mi ürömiek büszkék lehetünk, hogy tanári munkában 
eltöltött éveinek egy részét iskolánkban, annak irányításával 
töltötte el.

 Szeptemberben a Pilisborosjenői Általános Iskolában, mi 
hajdani kollégák és tanítványai - akik már szintén pedagógusok 
- köszöntöttük és együtt örültünk a jeles eseménynek. 
Köszönet Pap Józsefné Guba Erzsébet tanárnőnek, aki jelenleg a 
Pilisborosjenői Általános Iskola igazgatója, hogy összegyűjtötte 
az évtizedeken át vele együttműködő pedagógusokat. Hogy 
miért jöttünk örömmel? Milyen erő sugárzott, sugárzik belőle 
- mi az a vonzerő, amely oly nagyszerű egységbe forrasztotta 
a tantestületet és még máig is hat? - Mi nemes egyszerűséggel 
csak „FŐNÖK”-nek szólítottuk, de csupa nagybetűvel. 
Példamutatással utasított, emberségből beosztottaival, 
tanulókkal, szülőkkel jelesre vizsgázott.
 Kedves emlékünk marad első közös karácsonyunk 
1975-ben. Az ünnep előtti utolsó tanítási napon reggel az 
iskolába érkezőket a ”Stille Nacht„ meleg dallamai fogadták. Az 
igazgatói irodában, melynek ajtaja mindig nyitva volt) - működő 
lemezjátszó hangja betöltötte az egész épületet. A tanáriban 
asztalainkon parányi fenyőgallyacskák jelezték a szeretet 
ünnepének közeledtét. Mai kifejezéssel élve - ledöbbentünk. - 
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Abban az időben egy közintézményben így ünnepelni merész 
dolog volt. Ezt afféle egyéni akcióként szervezte meg, nagy 
melegséget lopva szívünkbe.
 Tekintélyét, nemes emberi tulajdonságaival szerezte 
meg. Nem parancsolt, hanem kért és jó példájával elől járt. 
Sok-sok ürömi volt tanítvány tudna mesélni az általa vezetett 
vándortáborokról, a mátrai, gerecsei, balatoni, göcseji, pilisi 
sátor és kiépített táborokról, a legkülönfélébb sport és kulturális 
rendezvényekről.
 1977-ben a kisdombon (sajnos már beépítve), rendezett 
sportnapon szinte az egész falut megmozgatta. Oktató-nevelő 
munkájában nem ismert fáradtságot. Kapott is érte számtalan 
szakmai elismerést. Az iskolán kívüli rendezvényeknek is aktív 
részese volt.
 A tanév szép színfoltjai voltak az osztály és tantestületi 
kirándulások. Felkerestük az ország történelmi, földrajzi, 
műemléki nevezetességeit. Akiket tanított, akik vele dolgozhattak 
melegen szívükbe zárták.



Kedves Igazgató Úr, Igazgató bácsi, Feri bácsi, 
Főnök, Kollégánk!

 Köszönjük, hogy életünk egy szakaszában 
a társaid lehettünk. Örülünk, hogy a Kevélyhegyi 
Magyar Dalkört megszervezted és annak aktív 
kórusvezetőjeként működve, színvonalas előadása-
itokban gyönyörködhettünk.

További jó egészséget és sok sikert!
Sári Sarolta

tanárnő

ISKOLA
Ürömi Tükör

Most már Ürömön is 
14 biztosító ügyintézése egyhelyen 

Tevékenységeink
Biztosításközvetítés

Kötelező Gépjármű-felelősségbiztosítás
Egyéni és Flotta Casco biztosítás

Lakásbiztosítás
Társasház biztosítás

Vállalkozói vagyonbiztosítás
Egyéni és Csoportos Életbiztosítás

Egyéni és Csoportos Balesetbiztosítás
Egyéni és Csoportos Egészségbiztosítás

Befektetési alapokhoz kötött életbiztosítás
Szállítmánybiztosítás

Felelősségbiztosítások
Utasbiztosítás

Építés-szerelésbiztosítás
Egyéb egyedi konstrukciójú biztosítások

• HITELKÖZVETÍTÉS • FINANSZÍROZÁS KÖZVETÍTÉS • 
EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI • SZOLGÁLTATÁSOK KÖZVETÍTÉSE • 

NYUGDÍJPÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK KÖZVETÍTÉSE

Szerződött partnereink

SZŰCS GYULA  2096 Üröm Táncsics Mihály u. 36
Telefon:06-70/549-6084

Allianz Hungária Biztosító Rt
Ahico Biztosító Rt
ING Biztosító Rt
Union Biztosító Rt
Mai Casco Kft
Uniqa Biztosító Rt
DAS Jogvédelmi Biztosító Rt
Signal Biztosító Rt

Generali-Providencia Biztosító Rt
Groupama Biztosító Rt
Winterthur Biztosító Rt
OTP Garancia Biztosító Rt
Bankárnet Kft
K&H Biztosító Rt
Hitelpont Rt






