
ÜRÖMI    TÜKÖRÜRÖMI    TÜKÖR
2006. november - december

Az ürömi önkormányzat                                        közéleti havilapja

Tisztelt Lakótársaim!
Üröm Község Önkormányzata és a magam nevében 

békés boldog karácsonyi ünnepeket kívánok.
Kívánom, hogy minden lakótársamra egy szebb és eredményesebb új esztendo köszöntsön.

Egyben megköszönöm mindazt a segítséget, mellyel munkánkat támogatták.

    Tisztelettel:     Laboda Gábor
           polgármester
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Egy új játszótér története
 Sokan mondták, hogy kellene, aztán azt, hogy kell. 
Egyszer csak úgy alakult, hogy lehetne, s eldöntöttük, 
hogy lesz. Így kezdődött. A végét, az eredményt már 
láthatják. Teljes szívemmel remélem, hogy az aprónép 
és szüleik nagy örömére épült és szépült. Nem volt 
ez persze ilyen egyszerű, hisz az elején, lelkesedésen 
kívül, még semmink sem volt. Azután lett egy IGEN 
a Polgármesteri Hivataltól, lett egy kis pénz egy 
pályázatból, lett még támogató, aki érdek nélkül adott, 
lett egy jó és aktív csapat, akik tervezték, szervezték,  
kivitelezték, vagyis megépítették. Önmagában egyik 
nélkül sem sikerülhetett volna. Engedjék meg, hogy 
itt és most köszönetet mondjak mindannyiuknak az 
akaratért, a jószándékért és a támogatásért. Nagyon 
kegyes volt az időjárás is, hiszen az őszi átadás után 
is sok szép nappal ajándékozott meg bennünket, 
de főleg a gyerekeket. Kívánom, hogy sok öröm, 
rengeteg új barátság, tartalmasan aktív szép napok 
álljanak mindenki előtt, aki ide betér.
 A mozgást különféle játékok segítik: hinták 
kicsiknek és nagyoknak, homokozók, hajó csúszdával 
és mászókával, pollyball, ami egy labdás ügyességi 
játék, rugós játékok a piciknek, libikóka, görgős híd, 
tornyos mászóka csúszdával. 

 A játékok alatt vastag, puha kavicságy véd a 
sérülésektől.

 Minden játék minősített, a legkorszerűbb EU-s 
elvárásoknak is megfelelnek. Fából készültek, kiemelve 
a tájjal és a természettel való harmóniát.
 Szeretném, ha sokáig meg tudnánk őrizni 
az állapotát, ezért kérek tisztelettel mindenkit, a 
játszótéri szabályzat pontos betartására. Ez egyaránt 
fontos gyermekeink épsége és a kultúrált környezet 
megóvása érdekében. 

 Használják bátran minél többen, sportoljanak, 
mozogjanak a gyermekek, ez elengedhetetlen az 
egészséges fejlődéshez.

 Áldott, békés karácsonyt kívánok minden-
kinek! 

Lengyel Katalin
alpolgármester
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RENDHAGYÓ ÉNEKÓRA A 
MUZSIKÁS EGYÜTTESSEL

Az Ürömi Öröm Néptáncmûhely és az ürömi 
Közösségi Ház közös szervezésében október 
26-án, a koncertsorozat keretében nagy 
sikerû rendhagyó énekórát tartott a Muzsikás 
együttes, közel 200 ürömi, alsó tagozatos 
gyereknek.

Rábóczki. Zsuzsa
Nagyon nagy szeretettel üdvözöljük a Muzsikás Együttest, 
amelynek tagjai a rendhagyó énekórán másodjára léptek 
fel Ürömön. Nemcsak a gyerekeknek, hanem nekünk is 
hatalmas élmény volt ez a rendhagyó énekóra. Köszönjük 
szépen. 
 Az együttes 30 éve alakult. Igaz?

Hamar Dániel 
Így van, már lassan meghaladjuk a kerek évfordulót, de az 
ember egy idõ után már nem számolgatja az éveket.

R. Zs.:
Mikor, kikbõl alakult a zenekar és kik a jelenlegi tagok?

H. D: 
Három alapító tagja volt az együttesnek: Sipos Mihály, aki 
most is zenész, ifj. Csoóri Sándor és én, Hamar Dániel. 
Eleinte trióként mûködtünk, majd a késõbbiek folyamán 
csatlakozott hozzánk Éri Péter, Sebestyén Márta, aki egy 
idõ után szólistává vált. Közel egy évtizede Porteleki László 
váltotta fel ifj. Csoóri Sanyit.

Totó: 
Pontosan mit jelent a jellegzetes „Muzsikás stílus”?

H. D.: Nagyon sok zenész van a világ színpadán, aki úgy véli, 
hogy azt a zenét, amit muzsikál, valahogy át kéne alakítani.  
Miránk olyan hatással volt a népzene abban a formában, 
ahogy mi hallottuk, hogy megpróbáltuk ezt a formát ezzel 
a hangulattal színpadra vinni. Nem volt egyszerû dolog, 
mert ez nem színpadi, hanem közösségi zene. Meg kellett 
találni azt a formát, ahogyan ezt elõ lehet úgy adni, hogy 
a passzív, vagyis koncerthallgatóság közönséggé váljon. 
Ragaszkodtunk az eredetiséghez, mert számunkra az volt 
hiteles, és annak volt ereje.
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T.: Mûfajotokban a legismertebb és legnépszerûbb 
együttes vagytok itthon és külföldön. Sokoldalúságotokra 
jellemzõ, hogy egyaránt otthonosan mozogtok mind a folk, 
népzenei és világzenei fesztiválokon, mind a komolyzenei, 
alternatív zenei, a jazz, a kelta zenét kedvelõ, vagy a zsidó 
zenei rendezvényeken? 
Minek tudható be ez a sokoldalúság részetekrõl?

H. D.: Érdekes kérdés, valószínûleg annak, hogy nem 
tudnak minket pontosan bekategorizálni. Olyan mûfaji 
besorolás, mint hagyományos magyar népzene, küföldön 
nincs. Hívtak minket egyszer egy kelta zenei fesztiválra. 
Mondtuk nekik, hogy nem kelta zenét, hanem magyar 
zenét játszunk. Nem baj, erõsködtek, azért csak menjünk 
el. Elmentünk, játszottunk, s azt mondták, hogy ez olyan, 
mint a kelta zene. Ugyan ilyen élmények értek bennünket 
rockfesztiválokon, alternatív zenei fesztiválokon. Ennek 
a titka talán az lehet, amit diákkoromban egy idõs falusi 
zenész mondott, miszerint kétfajta zene van a világon, a 
jó zene és a rossz zene, és a jó zenék mindig megférnek 
egymás mellett. Azt is hozzátette,  a jó zene mindig az 
igazat mondja, a rossz zene pedig hazudik nekünk.

T.: Elsõként sikerült elfogadtatnotok a magyar népzenét, 
mint önálló, minden más mûfajjal egyenértékû zenei stílust. 
Jelen vagytok a világ legjelentõsebb koncerttermeiben, 
mint például, Londonban a Royal Festival Hall-ban, 
Párizsban a Theatre de la Ville-ben, New Yorkban, a világ 
talán legnagyobb koncerttermében, a Carnegie Hall-ban. 
Hogyan fogadják a magyar népzenét külföldön?

H. D.: Meglepõen jól. Akkor lehet igazán jól lemérni a 
magyar népzene hatását, amikor  olyan komolyzenei 
közönség elõtt zenélünk, aki ilyet még nem hallott. Õk 
nagyon igényesek, kritikusak, ezért az ilyen körökben 
aratott siker nagy jelentõségû.  Bartók Béla meghatározó 
zenei egyénisége a mai zenei világnak, mûvei egyre 
népszerûbbek.  Bartók zenéjében meghatározó a 
népzene hatása, jelen van a harmóniákban, a ritmusoban, 
a szellemiségben.  Aki ismeri és szereti Bartók zenéjét, 
annak valamilyen módon ismerõs az eredeti népzene. 

T.: Elsõként valósítottátok meg a XX. századi magyar 
komolyzene és a hagyományos népzene ötvözését. 
Errõl meséljetek valamit. Tudva levõ, hogy koncertjeitek 
rendszeres vendége volt Sebestyén Márta, akivel több 
közös albumot jelentettetek meg. 2005-tõl pedig Petrás 
Mária, moldvai születésû keramikus, iparmûvész, énekes, 
valamint Farkas Zoltán (Batyu) és Tóth Ildikó  (Fecske)
Kik és hogyan mûködtek még közre ennek a 
megvalósításában ?

H.D.: Mind alkotótársaink, akik rendszeresen 
vendégeink és társaink az elõadásokon, a próbákon. Én 
még hozzátennék néhány olyan komolyzenészt, akikkel 

felejthetetlen közös  hangversenyeink voltak. Ilyen például 
Jandó Jenõ zongoramûvész, a Takács-vonósnégyes, 
vagy Roel Dieltiens belga csellista, akivel éppen egy 
világkörüli turnéra készülünk.  De említhetném a Bartók 
vonósnégyest, a Pro Musica leánykórust Szabó Dénes 
vezetésével, vagy a Danubia Szimfonikus Zenekart Héja 
Domonkos vezénylésével. Ez utóbbiakkal éppen egy közös 
DVD kiadását tervezzük.

T.: Szívbõl gratulálok a Kossuth-díjhoz, ami egy rangos 
állami kitûntetés.  Mikor is történt ez?

H. D.: Ez nehéz kérdés, erre most nem tudok válaszolni. 
Talán… Nem is tudom. Arra azért emlékszem, hogy  
Göncz Árpád és Orbán Viktor adták át, tehát több mint öt 
éve volt. Bocsánat! Utána kellene nézni. A kitüntetéseinket 
nem szoktam számon tartani.

T.: Mennyire érzitek ezt a díjat az egész magyar népi 
kultúra elismerésének is?

H. D.: Még azért a díjakra visszatérvén hadd mondjam 
el, hogy a Liszt-díjra nagyon büszkék vagyunk. Ennek 
odaítélésérõl ugyanis szakmai zsûri dönt. Mi voltunk az 
elsõk, akik a hagyományos magyar hangszeres népzene 
mûfajban ezt a díjat megkaptuk és ezzel jelképesen  a 
népzene szakmai megítélése is megváltozott.  
A kérdésedre válaszolva: mi annak érezzük, s bár 
tudom, hogy elfogult vagyok, de én nagyon keveslem a 
népi kultúrát a magyar kulturális életben. Szánalmasan 
kevés ahhoz képest, hogy milyen értéke van. Tele van 
elõítélettel a kulturális élet. Vannak, akik úgy gondolják, 
hogy az, amelyik erõsen kötõdik egy nemzeti tudathoz, az 
valaki ellen irányul. Pontosan fordítva van. Nem véletlenül 
Bartók volt az, aki román népzenét gyûjtött.

T..: Véleményed szerint miért nem tud olyan népszerû 
lenni a magyar népzene, mint az ír, a skót vagy a balkán 
népzene? Miért nem tud kirobbanni a mi kis Kárpát-
medencénkbõl?

H. D.: Én úgy vélem, hogy az írek nem azért kezdtek 
el muzsikálni, hogy kirobbanjanak a kis szûk szigetükrõl. 
Azért zenéltek, mert az életük része volt. 

T.: A népzene nekünk is az életünk része volt.

H. D.: Ez igaz, de minket ezzel megbélyegeznek. Nálunk 
a falu õrizte meg a kultúrát, és minden, ami a faluból jött, 
azt a városi lenézi. Lenézi a falusiak csodálatos tájszólását, 
helyette a budapesti belvárosi szlenget erõlteti, ami a 
legcsúnyább az országban.
 A földmûvesség egy komplex, nagy tudást igénylõ 
foglalkozás volt. A házépítéstõl kezdve az állatok 
gyógyításáig, a szõlõmûveléstõl a bortermelésen keresztül 
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a kenyérsütésig, a ruhák készítésétõl kezdve mindenhez 
értettek, a város mégis tudatlannak, tanulatlannak bélyegezte 
meg õket. A paraszt szó is megbélyegzõ lett, ezért a falusiak 
szabadulni akartak életmódjuk külsõ jegyeitõl. Erdélyben 
az orrunk elõtt történik, hogy leveszik a gyönyörû szõttest 
a falról, és az  értéktelen, cicomás, bozalmas színû kínai 
plüsst teszik föl helyette. Nem lehet megakadályozni, mert 
számukra ez a társadalmi felemelkedést jelképezi. Mi látjuk, 
hogy mekkora veszteség, hogy ez a kultúra így eltûnik, és 
próbáljuk menteni, ami menthetõ. Bartókék tudták, hogy 
összeomlik a falu hagyományos társadalmi szerkezete, és 
mentették, amit lehetett.  Mi a zenét, a táncokat a magunk 
számára újra felfedeztük, és használatba vettük. Részévé 
vált mai életünknek egy egészen más közegben, mint ahol 
sokáig virágzott.    
 A zene, a tánc a városi modern életben is helyet 
talált.

Huszti Gábor.: Ez teljesen így van. Nagyon tetszett, amit 
mondott. Amire a legbüszkébb vagyok egész életemben az, 
amikor 13 éves koromban egy borjút segítettem a világra 
egy olyan tehénnek, amit azért adtak el, mert nehezen 
ellett. Egy óriási bikaborjúnak adott életet.

H. D.: Óriási tudás ez, ami eltûnik. Nem csak arról van 
szó, hogy nem tudunk kenyeret sütni, hanem már nem is 
tudjuk, hogy milyen a jó kenyér. Csak elvétve találnánk 
olyan embereket, akik tudnak kemencét építeni. Ezek 
összefonódva tûnnek el. Amikor az édesapám falujában 
az otthon dagasztott és sütött, egy hétig frissen maradó 
kenyérrõl mesélek fiaimnak, úgy érzem, olyan vagyok,
mint a nagyotmondó obsitos katona, hiszik is, nem is, amit 
mond.  És ha  az új sütés elõtti utolsó nap elfogyott a házi 
kenyér, csak akkor a mentünk a boltba ’bóti kenyér’-ért, 
ami savanyú és ehetetlen volt. Az egyik nagynénémnek 
még volt búboskemencéje, otthon sütötte a kenyeret, a 
másik elvitette a pékhez. A pékség elõtt nagy falkában ott 
ültek a kutyák, a kenyér illatától vonítottak, csorgott a 
nyáluk. Olyan illat volt, hogy szenvedtek tõle. Ehelyett ma 
mit kapunk? Kapunk egy felfújt valamit. Mûdolgokat. Az 
értékek helyére értéktelenek jönnek. Azért ritka kivételek 
akadnak, vannak manapság például kézmûves borok. 
Remény tehát még van. Egy-egy rendhagyó énekóra során 
látom a gyerekek szemének a csillogását. Nem adom föl.

R. Zs.: Ezért is fantasztikus dolog az, amit most itt láttunk, 
ez a rendhagyó énekóra a gyerekeknek.

H. D.: Ennek az ötletét két évvel ezelõtt vetette föl 
Sipos Misi kollégám, amikor a Muzsikás elkövetkezõ évét 
terveztük. Megkérdezte tõlünk, tudjuk-e azt, hogy most 
már csak heti egy énekóra van az iskolában? Mi nem tudtuk, 
hiszen a mi gyermekeinknek több énekórájuk volt, s még 

zeneiskolába is jártak. Teljesen megdöbbentünk. Heti egy 
alkalommal nem lehet a zenét megszerettetni. Mindez 
Kodály Zoltán hazájában, ott, ahol a mi nemzedékünk 
természetesen tanulta a zenét. Léteztek Kodály-iskolák, 
ahol nem a tehetséges gyerekeket vették föl, hanem 
mindenkit a körzetbõl. Kötelezõ volt az éneklés és 
mindenki tanult  valamilyen hangszeren is. Elgondolkoztató, 
hogy milyen sok kiváló zenész vált ezekbõl a diákokból. 
A szomszéd iskolákból meg nem. Mintha a tehetséges 
gyerekek mentek volna a Kodály-féle iskolákba. Pedig 
nem. Az volt az elv, hogy a gyerekeket azért kell elkezdeni 
kicsi korukban zenére tanítani, mert nem tudni, mekkora 
tehetség van bennük. Ha nem is válik mindenkibõl kiváló 
zenész, akkor is zeneértõ ember lesz. Hogyan magyarázzuk 
meg egy világtalan embernek a színeket, az õsz gyönyörû 
színeit. Aki nem ért a zenéhez, hiába magyarázzuk neki, 
hogy az milyen fontos az életében. Sosem fogja megtudni, 
hogy a zene az örömben, a bajban segítõtársunk.

R. Zs.: Szerencsére kb. 50 iskolában van ilyen rendhagyó 
énekóra. Amikor ezeket az órákat tartja, mit gondol? 
Igényfelkeltés ez? Hiszen nem gondolom, hogy ettõl a 
kezdeményezéstõl a tantervbe több énekóra szerepelne.

H. D.: Nyilvánvaló, hogy az énekórák számának növelése 
más helyen dõl el, ez központi döntés. Az egész oktatási 
stratégiát  más helyeken, magasabb erõk mozgatják. Úgy 
gondolom, hogy egy olyan zenei élmény, amikor odajön 
négy tapasztalt zenész, akiken látszik, hogy hisznek abban, 
amit csinálnak és jókedvvel csinálják, talán olyan nyomot 
hagy a gyerekekben, amire sokáig emlékeznek. Ilyen 
élményekben nekünk is volt részünk gyerekkorunkban, 
és a mai napig bennünk él. Pont ezért tartjuk fontosnak, 
hogy a körülmények ilyenek legyenek. A gyerek elmegy az 
iskolába, egyszercsak megszakad a szokásos tanrend, és 
helyette kap valami: ez már önmagában is élményt jelent 
a gyereknek. Számunkra ez olyan, mint szántóvetõnek 
a magvetés.  Hogy az elvetett mag mikor kel ki, vagy 
egyáltalán kikel-e, azt nem lehet tudni. De ha nem vetünk, 
akkor biztos, hogy nem aratunk

R. Zs.: Mi a nehezebb? Egy világszínpadon koncertezni, 
vagy itt a kis nyüzsgõ bolhák között?

H. D.: Egyértelmû, hogy itt. Ez egy olyan edzés… Itt egy 
másodpercet sem hagyhatunk ki. A világ nagy színpadain 
„jól nevelt”  koncertlátogató közönség van.

R. Zs.: Van-e támogatójuk ezeknek a zenei óráknak?

H. D.: Több támogatót is kerestünk, keresünk. A 
legnagyobb támogatónk a MOL. Lehetõvé teszi azt, hogy 
ne csak Budapestre és a környékbeli iskolákba menjünk 
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el. A múltkor is 600 km-t autóztunk azért, hogy 150 
gyereknek tartsunk egy ilyen órát.  Ezért nagyon hálásak 
vagyunk. Jó lenne, ha több ilyen tõkeerõs cég is gondolna 
arra, hogy milyen fontos is volt a világban mindig a 
szponzorálás, a mecenatúra. Amikor azért adok, mert 
ehhez a közösséghez, kultúrához tartozom, és lemondok 
értük egy kis haszonról, hogy a másik oldalon sokkal 
nagyobb hasznot generáljak.

R. Zs.: Ez nagyon szép gondolat, de tudjuk, hogy a kultúrát 
támogatják legkevésbé a mecénások. Azért úgy gondolom, 
hogy az Önök neve garancia.

H. D.: Akkora azért nem, hogy sorban álljanak a támogatók. 
Fontosak a sok év alatt kialakított emberi kapcsolataink, 
és fõleg az, hogy a pedagógusok között nagyon sok 
olyan partner van, aki megérti szándékunk fontosságát 
és hajlandó ezért áldozatot is hozni. Az iskolák számára 
sem gyakori, hogy megszakítják a szokásos rendet. Az 
eddigi tapasztalataink szerint mindenütt szívesen fogadtak 
bennünket. Vagy az iskola jelentkezik, hogy igényt tart egy 
ilyen órára, vagy mi ajánljuk magunkat. Mivel ennek nincs 
anyagi vonzata, az iskoláknak „csak” szervezési munkában 
jelent áldozatot.

R. Zs.: Úgy láttam az itteni pedagógusok arcán, hogy ez itt 
nem volt áldozat számukra. Nagyon jól érezték magukat.

H. D.: Ez nagyon fontos, szoktuk is kérni, hogy ne csak 
a diákok, hanem a pedagógusok is vegyenek részt ezeken 
az órákon, hiszen nekik is ugyanolyan szükségük van a 
zenére. Az a tapasztalatunk, hogy teljesen mindegy, egy 
eldugott kis iskolában vagy egy elit helyen vagyunk, elemi 
igény van a jó zenére. Az élõ zenéhez ritkán jutnak, ha 
jutnak egyáltalán, pedig ez fontos része az életnek.

R. Zs.: A magunk részérõl én csak azt tudom kívánni, 
hogy minél több iskolának legyen olyan élménye, amilyen 
élményünk nekünk volt. 

T.: Játsszunk egyet!
H. D.: Játsszunk!
T. : Kodály.
H. D.: Bartók.
T.: Erdély.
H. D.: Tündérkert, magyar kultúra. Nagyon sok minden jut 
róla eszembe: barátok, lakodalmak, Kalotaszeg, Méra…
T..: Hangszer.
H. D.: Nagybõgõ.
T.: Martin György.
H. D.: Tinka, 
T.: Gyerekek.
H. D.: A négy fiam.

T..: Bartók.
H. D.: Kodály.
T.: 70-es évek eleje.
H. D.: Nomád nemzedék.
T.: 2006. október vége?
H. D.: Nagy kérdõjel.
T.: Köszönjük, hogy itt voltatok!
Ha már az elõbb mecénásokról volt szó, hadd köszönjem 
meg Huszti Gábornak és a Huszti pincészetnek, valamint 
az Ezüsthegyi Boros Gazdáknak a támogatást. Hiszen 
bármikor, ha szükségünk van rá, hol borral, hol erkölcsileg 
támogatnak bennünket. Ez számunkra nagyon fontos. 
Engedd meg, hogy most egy ilyen borral köszöntselek 
benneteket. 

H. D.: Nagyon köszönjük! Csodálatos borvidék van 
itt. Tapasztalom most már másfél évtizede a kollégákon 
keresztül. Ezt a vidéket, mintha a Jóisten is bortermelésre 
teremtette volna. 

H. G.: Ahol ez a bor terem, és ahol ezek a fizikusok,
tanárok, katonák, tanítok, asztalosok, lakatosok ezt a 
szõlõt létrehozták, azt annak idején a tsz nem tudta 
semmire sem használni. Elõször kiirtottuk belõle a 
cserjét. Ugyanis kezünkbe került egy okmány, mely azt 
bizonyította, hogy itt már 1252-ben szõlõbirtokátadás 
volt. Próbálkoztunk, keresgéltünk, hogy hova lehet szõlõt 
telepíteni. Toboroztunk embereket, s végül megcsináltuk, 
Miért itt? Hol máshol, ha nem itt, a tengerszínt fölött 1370 
m-re, a déli lejtõn, ahol sok-sok évre visszatekintve csak 
néhány szem jég esett. Akkor már csak a fajtaválasztás 
kérdése volt elõttünk. Kicsit bánt, hogy az volt a szokás, 
hogy csak a világfajtákat csináljuk meg, mert azt lehet csak 
értékesíteni, így a magyar fajták közül csak a Kékfrankos 
jöhetett szóba. 

 1985 óta minden évben megrendezzük a borversenyt, 
melyen a legjobb borok fölött Kertészeti Egyetem kiváló 
bírái döntenek. Elmondásuk szerint, azt a törekvést, azt a 
hozzáadott értéket, amit autodidakta módon meg lehet 
a borászatról, szõlészetrõl tanulni, máshol nem igen 
tapasztalják. Erre nagyon büszkék vagyunk.

 Ez a szõlõterület két falu határában terül el. Ez a két 
falu nem mindig értett egyet egymással. Talán az Ezüsthegyi 
Boros Gazdák társasága az egyetlen olyan közösség, ahol 
mindig egyet értenek, nemcsak egymással, de a másik falu 
lakosságával is. Ez egy nagy dolog. Nekem nem szülõfalum 
Üröm, 53 éve jöttem ide, és nagyon megszerettem. Mindig 
részt vettem a közéletben. 35 évig itt volt a munkahelyem, 
vállalatvezetõ voltam. Örülök hogy itt lakom. 
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Lakossági fórum
Tisztelt Lakótársaim!

2006. november 30-án 17.00 órakor lakossági fórum 
megtartására került sor a József Nádor Általános 
Iskola tornatermében. Két fontos és közérdeklődésre 
számottartó téma került napirendre, mint:  
-     a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) módosításának 
szükségessége, illetve indoka,
- valamint a tervezett új helyi adónem az 
építményadó bevezetését szabályozó rendelet-
tervezet ismertetése.

 Úgy számítottam, hogy lakótársaim részéről 
nagyobb lesz az érdeklődés, azonban a megjelent 70 
fő, véleménye kritikus volt, de egyben előremutató 
is, melynek figyelembevételével mindkét témában
megalkotásra kerülő helyi rendeletnél ezen 
konstruktív véleményeket figyelembe tudjuk venni.

 Azon lakótársaimat, akik nem voltak jelen 
a fórumon, most röviden tájékoztatom az ott 
elmondottakról.
 Kivetítőn mutattam be a Kálvária-Platán és 
a Mészégető utca által határolt területet, melynek 
belterületbe vonása indokolja a HÉSZ módosítását. 
E területnek 65-70 tulajdonosa van, a földhivatali 
nyilvántartás adatai szerint  többségük kárpótlási 
eljárásban szerzett tulajdonjogot.

 A településért való felelős gondolkodás 
megköveteli, hogy az itt élők többségének érdekét 
tartsuk szem előtt. Éppen ezért a település 
vezetésének elképzelése és feltétele az, hogy ha az 
érintett tulajdonosok a tulajdonukat képező terület 
25%-át önkormányzati tulajdonba adják, úgy a 
belterületbe vonási eljárást megindítjuk. 

 A terület belterületbe vonását és szabályozását 
követően, családi házzal lenne beépíthető, míg 
az önkormányzat részére leadott 25% egy része 
utak kialakítására, a megmaradón pedig, gazdasági 
kereskedelmi célú terület-felhasználást írnánk elő. 
Ennek kisebb részét, az említett célra értékesítenénk, 
nagyobb része pedig hosszú távra (25 év) a 
vállalkozások számára bérelhető lenne. Ezzel el 
szeretnénk érni, egyrészt a helyi iparűzési 

adóbevételünk növelését, folyamatos műkö-
dési bevételnövelést a bérleti díjból, és nem 
utolsósorban munkahelyek teremtését.

 A szóban forgó terület nagysága kb. 20 ha. Az 
előzetes felmérések, egyeztetések és tárgyalások azt 
mutatják, hogy egyes tulajdonosok nem azonosulnak 
az önkormányzat elképzelésével és nem áll 
szándékukban a 25% leadása.
 Így az önkormányzat csak egyetlen megoldást 
lát, hogy ne akadályozza a közösség és a falu érdekét, 
nevezetesen azt, hogy felénél meghúzza a 
belterületi határt. Nem zárjuk azonban ki, azokat 
sem, akik jelenleg még nem hajlandók a 25%-os alkuba 
belemenni. Az I. ütembe értelemszerűen az a területrész 
kerül belterületbe vonásra és szabályozásra, ahol a 
tulajdonosok és az önkormányzat között az egyezség 
létrejött, a nyilatkozatokat aláírták. Ugyanakkor a II. 
ütem csak akkor indulhat, ha az érintett területrész 
valamennyi tulajdonosa hajlandó a 25% leadásra és az 
egyéb feltételek vállalására. Egy tulajdonos is meg tudja 
akadályozni a terület rendezését, illetve belterületbe 
vonását, ha nem hajlandó az egyezség megkötésére.

 Természetesen a belterületbe-vonási 
eljárás hosszadalmas (kb.1 év) miatt mindenképpen 
a legcélszerűbb, és minden érintett érdekét 
legjobban szolgáló az lenne ha az egész terület 
(kb. 20 ha) rendezése egy ütemben történhetne. Az 
önkormányzat azonban erre senkit nem kényszeríthet 
és nem is áll szándékában ilyet tenni. 

 Szeretném hangsúlyozni, hogy azt a bizonyos 
25%-ot az érintett tulajdonosok a falunak adják 
le, és ez a terület az egész település boldogulását 
lesz hivatott elősegíteni. Tudjuk, én is tudom hogy 
korábban nem így történtek településünkön a 
belterületbe vonások, azt is tudom, hogy talán már 
senkit ez nem is érdekel, de azért csak emlékeztetőül 
mégis leírom azt, hogy például a 10-es tábláért a falu 
kapott 144 M Ft-ot, de kaphatott volna ugyanezzel az 
eljárással,1,5 milliárdot is.
 Korábban a belterületbe-vonások érdek-
csoportok mentén történtek, az eredmény a 
széttagolt  település, és ezáltal a drágább működtetés, 
hiszen közvilágítást, szilárd utat, utak síkosság 
mentesítését így is biztosítani kell.

 Még egy-két gondolatot arról, hogy minderről 
miért nem esett szó a választások során. Egyszerű 
az oka, az önkormányzat, és személy szerint én, 

LAKOSSÁGI FÓRUM
Ürömi Tükör
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már akkor tudtam, hogy jó néhány tulajdonos nem 
hajlandó a 25% térítésmentes leadására. A Platán 
Idősek Otthonában a választások előtt beszéltem 
erről, és arról is, hogy a település vezetésének a 
jövőben célja nem a széttagolt, hanem a centrikus és 
gazdaságosan működtethető település alakítása.
 Meg szeretném nyugtatni azokat, akik most 
esetleg azt gondolják, hogy ismét egy belterületbe 
vonási hullám indul el településünkön. Nem! 
Mivel szándékunk nincs erre, mert ezt a hatályos 
agglomerációs tv. sem teszi lehetővé, miután 2010. 
szeptember 1-ig 3%-ban korlátozza a belterületbe 
vonást. Tájékoztatom még arról is tisztelt 
Lakótársaimat, hogy az önkormányzat befektetési 
céllal az előbb említett parcellában ingatlant vásárolt.

 Mint említettem a falugyűlés másik fontos 
napirendje az „építményadó” bevezetését célzó 
helyi rendelet-tervezet ismertetése volt.
Elmondtam a fórum résztvevőinek és most ezúton 
tájékoztatom meg nem jelent lakótársaimat is arról, 
hogy önkormányzatunk a település érdekében, 
kényszerhelyzetben van, hogy bevezesse ezt az 
adónemet. Ugyanis évek óta a központi finanszírozás
a személyi jövedelemadóból való részesedést 
és a helyben történő képződést az állandóra 
bejelentkezett lakosokhoz köti. Így például egy 
sor településüzemeltetési feladatra meghatározott 
normatíva igénybevételének szorzószáma a 
település állandó lakosainak száma. Számításaink 
szerint legalább 1500 ember nincs bejelentkezve, 
miközben itt él, használja, és igénybe veszi azt az 
infrastruktúrát, mellyel a település rendelkezik, és 
működtet a bejelentkezettek után kapott fejkvótából, 
például Szja 8%, mely bevételtől szintén elesik a 
település.

 Elesik településünk ezen kívül a gépjárműadótól 
is, tehát éves szinten legalább 50-60 M Ft-tal 
kevesebbet kapunk, mint amit egyébként kaphatnánk, 
ha az említett lakótársaink állandó lakóhelyet 
létesítenének itt. Úgy gondolom, nem kell 
különösebben indokolnom, hogy ez a nagyságrendű 
bevételi kiesés a működtetéstől von el forrásokat.
 Az elfogadott rendelet lakóépületek esetében 
190 m2 hasznos alapterületig mentességet biztosít, 
kettőnél több lakásos tömbben lévő lakások esetén 
90 m2 hasznos alapterületig mentes. Ikerházrész 
és kétlakásos családi ház esetén amennyiben ezen 
ingatlanok 550 m2 ingatlanon épültek, úgy a mentesség 
190 m2 hasznos alapterületig szól, amennyiben 

ugyanezen ingatlanok 550 m2 alatti ingatlanon épültek 
fel, úgy a mentesség 120 m2 hasznos alapterületig 
szól. A képviselő-testület döntött és megalkotta 
vonatkozó rendeletét. 
 A helyi rendeletben az adó mértékét a képviselő-
testület a 900 Ft/m2/évben határozta meg. 
Természetesen mindezek mellett a szociális 
rászorultság alapján lehetőség lesz lakásfenntartási 
támogatás keretében a rászorulókat támogatni, a 
terheket enyhíteni.
 A képviselő-testület és személy szerint én is 
mindent elkövetünk annak érdekében, hogy ennek az 
adónemnek településünkön történő bevezetésével 
senkit ne hozzunk olyan helyzetbe, amely a család 
megélhetését, illetve létfenntartását veszélyezteti.
A lakóingatlanok mellett a nem lakás céljára szolgáló 
helyiségek, és építmények esetében külön feltételt 
tartalmaz az önkormányzat rendelete.
 Az önkormányzati rendeletben ebben a 
kategóriában 500 m2-ig 600 Ft/m2/év lesz az adó 
mértéke, míg az 500 m2-t meghaladó építmény 
esetén 400 Ft/m2/év. Természetesen e kategóriában 
is a hasznos alapterület után kell majd adózni. 

 Az építményadó rendeletünket 2007. január 
1-jével léptetjük hatályba. Minden érintett részére 
hivatalból fogjuk a szükséges bevallási nyomtatványt 
kitöltési útmutatóval együtt postázni.
 Fontos annak ismerete, hogy a mentesség 
feltétele a lakóingatlanok és lakások esetében, hogy 
az adóév első napján (2007. január 1-jével) valamennyi 
tulajdonos az adott ingatlan állandó lakcímeként 
legyen bejelentve.
 Bízom abban, hogy szándékunk tisztelt 
Lakótársaim többségének egyetértésével találkozik, 
hiszen az önkormányzatunk ezen döntésével a 
többség érdekeit kívánja szolgálni, és azt a célt elérni, 
hogy aki ezen a településen él és lakik, az ezt állandó 
lakcímbejelentésével is deklarálja, hiszen a jelenlegi 
költségvetési szabályzók - mint ahogy ezt elöljáróban 
említettem- is ezt ”honorálják”. Így mindazon 
ingatlan tulajdonosok, akik az önkormányzat 
rendeletében előírtaknak megfelelően 2007. január 1-
jéig bejelentkeznek a tulajdonukat képező ingatlanba, 
élvezhetik az önkormányzat rendeletében biztosított 
mentességeket.

Üröm, 2006. december hava

Tisztelettel:
    Laboda Gábor
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Az óvodaépítésről
Tisztelt Lakótársaim!

Korábbi írásaimban már tájékoztattam Önöket 
az indított óvoda beruházás előzményeiről, a 
beruházás szükségességéről. Tekintettel arra, 
hogy a beruházás indítása óta olyan lényeges - 
a beruházás menetét befolyásoló- események 
történtek, melyek közérdeklődésre tarthatnak 
számot, így mindenképpen egy rövid 
tájékoztató keretében felvázolnám a jelenlegi 
helyzetet.

Röviden az előzményekről:

 Üröm Község Önkormányzat képviselő-
testülete meghívásos közbeszerzési eljárást írt ki, az 
óvoda bővítési munkáira, még a nyár folyamán.

 A beérkezett árajánlatok (pályázatok) 
elbírálására egy 3 tagú adhoc bizottságot hozott létre 
a testület tagjai sorából.

 A meghívásra három pályázó nyújtott be 
ajánlatot. Az ajánlati árakat és műszaki tartalmat 
tekintve volt, bruttó 88.500.000.-Ft-os, 156.000.000.-
Ft-os és 180.000.000.-Ft-os ajánlat. 

 A bíráló bizottság, miután minden feltételnek 
megfelelt, a 88.500.000.-Ft-os ajánlatot fogadta el, és 
nyilvánította győztesnek az ajánlatot tevőt.
Tény, hogy utólag sokakba felmerülhet a kérdés, hogy 
miért a legolcsóbb ajánlat mellett döntött a bizottság, 
hiszen látni lehetett volna, hogy 760 m2 hasznos 
alapterületet nem lehet ilyen alacsony összegből 
megépíteni.

 Természetesen utólag lehet így okoskodni, 
hiszen, ha a döntéskor a bizottság a 156 M Ft-os 
ajánlatot támogatja, úgy akkor azért lehetett volna 
támadni, hogy ha van kedvezőbb ajánlat, miért nem 
azt támogatja.

 Tény, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó 
vállalkozóval a szerződés létrejött. A második 
részszámla benyújtásánál, amikor is 40%-os 
készültséget számlázott le, egyértelművé vált, 
hogy ilyen nagyságrendű teljesítés nincs a számla 
mögött, hiszen a földszinti födém volt csak kész, a 
komolyabb munka még hátra volt. Nem fogadtam 
el ezt a számlát és teljesítést, komoly vita alakult ki 
köztünk a kivitelezővel, míg a kivitelező alvállalkozója 
megszüntette az épület azon részében is a fűtést, 
ahol a gyermekek ellátása, gondozása folyt, illetve 
lehetetlenné tette a konyha üzemeltetését is. Végül 
is egyezséget kötöttünk, és a ténylegesen elvégzett 
munka került kifizetésre, a szerződést felbontottuk,
hiszen ilyen előzmények után a bizalom megrendült a 
vállalkozó személyét illetően.

 A képviselő-testület rendkívüli ülésén úgy 
döntött, hogy soron kívüli meghívásos eljárásban helyi 
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vállalkozóktól kér ajánlatot a munkák folytatására és 
terv szerinti befejezésére.

 A kedvező ajánlatot adó vállalkozóval a szerződés 
létrejött, aki az I. emeleti fal építésével folytatta a 
munkálatokat. Miután naponta az építkezésen vagyok, 
- annak ellenére, hogy nem vagyok építész - feltűnt 
a földszinti födém állapota számomra, ezért mielőtt 
az I. emelet födémét folytatta volna az új vállalkozó, 
a maximális biztonság érdekében elvégeztettem 
az EMI-vel egy szilárdság ellenőrző vizsgálatot. A 
vizsgálat megállapította, hogy a statikus által előírt és a 
statikai tervben szereplő 16-os beton helyett 8 illetve 
10-es a vb. szilárdsága, tehát a minimális előírásnak 
sem felel meg. A felhúzott első emeleti fal azonnali 
visszabontását el kellett végezni. A födém javítható, 
közel 200 helyen fúrni kell, műgyantával az üregeket 
kitömni, tehát el kell végezni a megerősítését, és 
ezzel összekötve egy új födémet kellett építeni. A 
megerősítést követően újabb minőség ellenőrzést 
végeztettek, mivel gyermekekről van szó, tehát itt 150 
év múlva sem szabad, hogy az építkezés hiányosságai 
miatt bármilyen - esetleg ember életet veszélyeztető 
- probléma adódjon.

 A vizsgálati eredmény napokon belül meglesz, 
és eldönti kit terhel ezekért a felelősség. A volt 
vállalkozót vagy a betonüzemet. 

 Amennyiben a betonüzem a felelős, és nem 
hajlandó ezt elismerni, úgy a bírósági eljáráson túl, 
készek vagyunk arra is, hogy az utóbbi években végzett 
munkáikat más településeken is beméressük, és 
bizonyítsuk szándékosságát, hanyagságát. Amennyiben 
nem tudunk megegyezni a felelőssel, úgy rendőrséghez 
fordulunk, és ha szükséges, vagyont zároltatunk, de a 
pótmunkák költségeit megtéríttetjük. Bízunk abban, 
hogy az ÉMI vizsgálat után egyezségre jutunk és így 
rövid úton pénzünkhöz is.

 Sokszor a hozzám visszakerülő felelőtlen és jól 
értesült vélemények után, olyan gondolatom is támad, 
hogy talán rosszul tettem, hogy beszereztettem 
a födém szilárdságára vonatkozó vizsgálatot, de 
úgy gondolom, és bízom abban, hogy a józanul 
gondolkodó többség is osztja véleményem, hogy 
gyermekintézménynél nem 100%, hanem 1000%-os 
biztonságokra kell törekedni.

 Igaz sokan mondják, ez a födém nem szakadt 
volna le, hiszen rajta tárolták a nagymennyiségű falazó 
téglát, és nem mutatott elváltozást, lehet részben 
igazuk, van. Már az előzőekben kifejtettem én nem 
adom a nevem ahhoz, hogy esetleg évtizedek múlva 
történik egy most elkövetett, vagy felületesen, nem 
kellő gondossággal kezelt hiba miatt baj.
 Igen, jelenleg úgy tűnhet, hogy a visszabontás 
a közpénz terhére történik, de ezt a közpénzt 
mi a felelőstől mint elöljáróban már utaltam 
rá,visszaszerezzük.

 Jelenleg a pótmunkákkal együtt bruttó 127 M Ft-
ból építtetjük meg a 760 m2-es hasznos alapterületű 
bővítést. Tehát még mindig kedvezőbb, mintha az első 
körben folyó pályáztatásnál a 156 M Ft-os ajánlatot 
fogadjuk el.

 Bár egy kis ára ennek is van, az pedig a 2-3 
hónapos csúszás a munkálatok befejezésében.
Azt is szem előtt kell tartani, hogy ha az első 
pályáztatási körben a 156 M Ft-os ajánlatot fogadja 
el a bizottság, úgy a legjobb ajánlatot adó támadhatta 
volna meg a döntést.

 Úgy gondoltam, hogy  a településen terjengő 
dezinformáltság elkerülésére első kézből adok 
tájékoztatást, minden a közügyek iránt érdeklődő 
lakótársamnak.

 Eddig is naponta szerét ejtettem, hogy az 
építkezést helyszínen ellenőrizzem, ezt ezután 
is szándékomban áll folytatni. Természetesen, a 
továbbiakban is tájékoztatni fogom lakótársaimat, a 
beruházás menetéről, az esetleges problémákról.

Üröm, 2006. december hó

Laboda Gábor
polgármester
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KARÁCSONY
 A mai karácsonyfa Németország nyugati részéről 
származik. Eredetileg az Ádámról és Éváról szóló népszerű 
középkori játék fő kelléke volt az Édenkertet jelképző fenyőfa, 
amelyre almákat akasztottak, utalásként a tiltott gyümölcsre. 
A németek december 24-én, Ádám és Éva ünnepén ilyen 
paradicsomi fát állítottak föl otthonukban. A megváltás 
keresztény szimbólumát jelképező ostyákkal díszítették, 
ezeket később különféle formájú sütemények váltották 
fel. Gyakran Jézust jelképező gyertyákkal is kiegészítették 
a díszítést. Karácsonykor ugyanabban a szobában állt egy 
örökzöldekkel, gyertyákkal és csillaggal díszített fapiramis, 
ennek polcain helyezték el a karácsonyi szobrocskákat. A 
karácsonyi gúlát és a paradicsomi fát egyesítették a XVI. 
században a karácsonyfában, amely a német evangélikusok 
körében már a XVIII. században nagyon elterjedt, de 
általánosan hagyománnyá a keresztény világban csak a 
következő évszázadban vált.

 Napjainkban mindenféle egyedi dolgot is fel szoktak 
aggatni a karácsonyfára. Színes papírcsíkokból ragasztott 
láncot, könnyű szobrocskákat, öt, hat vagy nyolcágú 
csillagokat, aszalt gyümölcsöket, ajándékos dobozkát, stb. A 
lényeg, hogy szép legyen. Nincsenek követendő szabályok, 
ezért minden karácsonyfa teljesen egyedi alkotás, legyen alig 
fél méter magas vagy hatalmas utcai fenyő a szabadban. S 
mivel a családtagok közösen vesznek részt a feldíszítésében, a 
Szent Estének nevezett napon, ezért mindannyiuk munkája, 
jelenléte és igyekezete benne van a nagy műben, hozzájárul 
a teremtéshez.

 A szeretet ünnepének gyümölcsei kerülnek a fa 
alá, becsomagolva. Amit szeretnénk, amire szükségünk 
van, amit kértünk vagy amiben reménykedtünk. 

 Az idén az ürömi Templom téren 
elhelyezett fenyőfa a Laudancsek család ajándéka 
a falunak.
 A díszítést az önkormányzat dolgozói 
végezték. A betlehem felállítása az ürömi Szent 
György Egyesület munkája. 

 Köszönjük, hogy ajándékukkal, 
munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a 
Templom téren meghitt, karácsonyi hangulat 
varázsolódjék.

Minden kedves Olvasónak békés, 
boldog, örömteli ünnepeket 
kívánunk!

                                                       
                                          Szerkesztőség
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Bródy János koncert
a Magyar Kultúra Napja

alkalmából

2007. január 21-én 19 órakor

Az ürömi Közösségi Házban

Jegyek elővételben kaphatók:
1200 Ft/fő

2096 Üröm, Iskola u.4., Tel.: 26/550-013, e-mail: muvhaz@urom.hu, 
web: www.muvhazurom.t-online.hu

Csiri-biri Muzsika
A Csiri-biri muzsikára 6 hónapos kortól várjuk 
a gyerekeket. A 30 perces foglalkozásokon 
elhangzanak:

 - hagyományőrző népi mondókák
 - játékos kiszámolók, dalok, kiolvasók
 - ritmikus szövegfűzések
 - humoros hangutánzó mondókák
 - ölbeli lovagoltatók

  Az együtt töltött időt sok-sok hangszer, egy 
óriási színes ejtőernyő és rengeteg buborék teszi 
még élvezetesebbé, játékosabbá! 

Időpont: minden csütörtökön, 9.30-kor 

Az első foglalkozás időpontja: 
  2007. január 11. (csütörtök) 

Részvételi díj: 8000 Ft 10 alkalom
  (a bérlet három hónapig érvényes)
Testvérkedvezmény: 50%
Folyamatos csatlakozási lehetőség!

Az első foglalkozás az újaknak ingyenes!
Csoportbeosztás kizárólag előzetes egyeztetéssel:
www.csiri-biri.hu, vagy 
Orszáczky Ildikó: 06 30 389 55 00
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KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG - 
BALESETMEGELŐZÉS
Beszéljünk az ittas járművezetésről!

A Budaörsi Rendőrkapitányság kiemelt 
figyelmet fordít az ittas járművezetők
kiszűrésére, hiszen a közlekedési balesetek 
jelentős számát a gyorshajtás és az alkoholos 
befolyásoltság alatt történő vezetés okozza. 
 A felelősség mindenkié! Ne csak 
azért ne üljünk ittasan volán mögé, hogy 
a rendőr ne büntessen meg, hanem azért 
is, mert felelősséggel tartozunk saját és 
embertársaink épségéért! Ne feledjük, 
mindenkit haza várnak!
 Ezzel a cikkel szeretnénk felhívni 
a lakosság figyelmét az ittas vezetés
veszélyeire!

 Az ittas járművezetés már a szeszes italtól 
befolyásolt állapotban történő járművezetéssel 
megvalósul. Az alkoholos befolyásoltság fennállása akkor 
állapítható meg, ha a véralkohol-koncentráció foka és 
a klinikai tünetek alapján arra a következtetésre lehet 
jutni, hogy a járművezető a szeszesital fogyasztása miatt 
nem képes a biztonságos vezetésre. Az alkohol ugyanis 
feloldja a morális, etikai gátlásokat, növeli a reakcióidőt, 
valamint csőlátás alakul ki, ilyenkor szűkül a látótér, a 
vezető csak az előtte lévő utat látja, az oldalt jelentkező 
veszélyhelyzeteket nem érzékeli. A másik nagyon fontos, 
és „káros” hatása az alkoholnak az agresszivitás, a növekvő 
aktivitás és a feloldottság, csökken a veszélyérzet. A 
legtöbb úgynevezett „Disco” baleset bekövetkezte az 
alkohol ezen hatásaira vezethető vissza.

 Hazánkban 2006. év első négy hónapjában 4600 
személyi sérüléssel járó közlekedési baleset történt, 
melyből 577-et ittasan okoztak. Ez a közlekedési balesetek 
14,34%-a.

Az ilyen esetek elkerülése érdekében kérjük, tanulmányozza 
az alábbi táblázatot, mely összefoglalja, hogy egy 70-80 kg 
súlyú felnőtt szervezetből mennyi idő alatt szívódik fel az 
alkohol.

Elfogyasztott szeszesital Várakozási idő
Egy korsó (0,5 l) sör legalább 2 - 3 óra
Egy dl asztali bor legalább 2 - 3 óra
Fél dl vermouth legalább 2 óra
Fél dl likőr legalább 2 óra
Fél dl koktél legalább 2 óra
Fél dl konyak, vodka legalább 2- 3 óra
Fél dl whisky legalább 3 óra
Fél dl rum legalább 3 óra
Fél dl pálinka legalább 3 óra

 Gyakori kérdésként merül fel az, hogy minimális 
mennyiségű alkohol fogyasztása után vezethetünk-
e járművet? A válasz: a jelenlegi hatályos szabályozás 
szerint hazánkban járművet csak az vezethet, akinek 
a szervezetében egyáltalán nincs szeszes ital, vagy 
szesztartalmú étel fogyasztásából származó alkohol. A 
szeszfogyasztás tilalma valamennyi jármű vezetőjére 
vonatkozik.

 Magyarországon 0,8 ezrelék véralkohol-értéktől (80 
milligramm alkohol 100 milliliter vérben) egyértelműen 
megállapítható az alkoholos befolyásoltság. Ez alatti 
értékeknél szabálysértésről beszélünk, és ebben az 
esetben 100.000 forintig terjedő pénzbírság szabható 
ki. 0,8 ezrelék felett már bűncselekményt követ el a 
járművezető, és a minősítő körülményektől függően 1 - 10 
évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető, valamint 
mindkét esetben alkalmazható a járművezetéstől való 
eltiltás.

 A véralkohol - koncentráció emelke-
désével növekszik a halálos kimenetelű 
balesetek bekövetkeztének kockázata. Hogy 
mennyivel?

• 1 korsó sör, 2,5 dl bor, vagy 0,6 dl pálinka   
 elfogyasztása esetén 1,4-szeresére,
• 7 dl sör, 3,5 dl bor, vagy 0,9 dl pálinka 11,1-  
 szeresére,
• 1,4 l sör, 7 dl bor, vagy 1,8 dl pálinka 48-szorosára,
• 2,1 l sör, 1,5 l bor, vagy 2,6 dl pálinka 
 384-szeresére növeli a halálos balesetek    
 bekövetkeztének kockázatát!

Ne feledje:

ALKOHOL NÉLKÜL BIZTONSÁGOSABB!

Budaörsi Rendőrkapitányság



S A K K  -   V E R S E N Y K I Í R Á S
2007. ÜRÖM

Kedves Sakkbarátaim! 
 Ebben az évben is megtartottuk mindhárom 
“negyedéves” sakkversenyünket. Köszönöm 
mindazok részvételét, akik megjelenésükkel értelmet 
adtak versenyeink megszervezésének. Ez alkalommal, 
mintegy összegezésként,

“ÜRÖM 2006.évi SAKKBAJNOKA”
címért írjuk ki versenyünket az alábbiak szerint.

1. A verseny célja: játéklehetőség biztosítása Ürömön és 
Pilisborosjenőn lakó amatör sakkozók részére, de szivesen 
látjuk Ürömön dolgozó, de másutt lakók részvételét is.
2. A verseny rendezése: az ÜSE szervezésében, 
nevezési díj nélkül.
3. A sakkverseny helye: ÜRÖM, Művelődési Ház
    időpontja: 2007. január 13. (szombat) 10 óra.
4. Nevezés a helyszínen, 2007. január 13-án 
     9 óra 50  percig. 
A verseny résztvevői: az 1. pontban meghatározottak, 
három korcsoportban:
 - felnőtt,
 - ifjúsági (korhatár 18 év)
 - serdülő (korhatár 12 év)
6. A verseny lebonyolítása:
 - 5 (öt) forduló, scájci rendszer, 2x15 perces   
   játékidő
 - együttes sorsolás, korcsoportonként irányított, 
miként az értékelés is.
7.Versenybírók: Tusák József és Nizák András úrak.
8. A versny dijazása: 
 - serleg mindhárom korcsoport győztesének,
 - érem és oklevél mindhárom korcsoport 1-3.   
   heyezettjének,
 - ajándék mindhárom korcsoport 2. és 3.    
   helyezettjének.
Egyebek: - a Rendezőség a változtatás jogát fenntartja,
 - vitás kérdésekben Versenybíró dönt,
 - dohányozni és mobiltelefont használni tilos.

Sportszerű játékot kivánok minden 
részrvevőnek!

Üröm. 2006. november 6. 
Schiller Imre

SPORT
Ürömi Tükör
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FOCIPÁLYA ÉS JÁTSZÓTÉR
Tisztelt Lakótársak, Kisgyermekes Szülők, 
Sporttársak!

 Az építtető, az Önkormányzat és sokunk régi álma 
valósult meg azzal, hogy elkészült a műfüves sportpálya és 
a játszótér is az Úttörő utcában.
 A pálya kezelésére az Önkormányzat pályázatot 
írt ki, ahol főbb szempont volt a helyi lakosság 
díjmentessége, valamint a gazdasági érdekek, mivel a 
terület fenntartása és kezelése komoly költségekkel jár. 
A pályázatot vállalkozásunk nyerte el, oly módon, hogy 
nem csak a pálya, hanem az egész terület - beleértve a 
játszóteret, kiszolgáló épületeket - a kezelésünk alá került. 
Feladatunk ezen területek tisztán tartása, karbantartása, 
felügyelete, rendezvények szervezése. A játszótér 
szabadon használható minden nap, reggel 7 órától, amíg 
világos van. A nagyobb kihasználtság érdekében a pályát 
négy részre osztjuk, könnyen leszedhető mobil hálókkal 
és 3x2 méteres kapukkal. A pályahasználat ürömi 
lakosoknak díjmentes az alábbi időbeosztás szerint:

Kedd,  csütörtök, szombat, vasárnap: 
14 órától az egész pálya

Hétfő, szerda, péntek: 
14 órától, 1 kispálya szabadon használható, ha nincs 
bérleményes igény, több terület is használható. Egyéb 
időpontokban a pályák bérelhetők. 

 Tapasztalatunk szerint ezen időpontok nem zavarják 
a helyi sportolók igényeit, de a bevételből az önkormányzati 
fenntartás költségeit és a kezelés költségeit fedezni lehet. 
A játéklehetőség mindennap megoldott, hiszen ez volt az 
önkormányzat és a mi célunk is.
 Kérjük a sportolni vágyókat, hogy a pályára kizárólag 
váltócipőben lépjenek! A fém és műanyag stoplis cipő nem 
megengedett, ezeken kívül bármilyen sportcipő megfelel. 
A cipőváltásra lehetőség van a pálya melletti öltözőben, 
aminek kommunális része napokon belül használható lesz 
(női, férfi és akadálymentesített mosdók).
 Kérjük a szülőket, hogy gyermekeiket ezen 
szempontok figyelembevételével engedjék a pályára.
A hidegebb időszakban jégpálya készítését is tervezzük 
a játszótér és a pálya közti területen, ezzel bővítve a 
sportolási lehetőségeket.

 Bővebb felvilágosítást Lehel Dénestől a 20/991-37-
38-as telefonszámon vagy személyesen a helyszínen lehet 
kérni.

Jó sportolást és szórakozást kívánunk!
Mindenkit szeretettel várunk!

Lehel Ildikó, Lehel Dénes
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Alexandra Bizi: A kislány, aki nem tudott aludni
 Valahol messze, az Óperenciás tengeren is túl, volt 
egyszer egy kislány, aki nem tudott aludni. Éjjelente az ablakában 
üldögélt, és a főtéren álló toronyórát nézve várta a hajnalt.  
Gyönyörű szép óra volt ez, a világ minden tájáról sereglettek 
a városkába az emberek, hogy e ritka kincset megcsodálják. 
Ám egy reggel arra ébredtek a városka lakói, hogy eltűnt a 
toronyóra.
A különös, szívhez szóló történethez Szegedi Katalin készített 
varázslatos hangulatú illusztrációkat.

Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen
 Parti Nagy Lajos ezt írta a kötetről: „Varázslatos könyv, 
akár ha Petőfit, Weörest és Kormost gyúrta volna össze egy
tündéri kéz. Ezt persze a szülőknek mondom, hogy olvassák, 
gyönyörködve, ízlelgetve és hangosan minden körülöttük és 
bennük élő gyereknek (3-tól 99 évesig). A gyerekeknek nem kell 
mondanom semmit. A gyerek csak belehallgat, ráfekteti arcát e 
rímes tarka rétre, s rögtön tudja: Maszat-hegy az övé, Johanna 
és Andris vele jártak óvodába, naná, ki mással?” 

Tolvaly Ferenc: Tibetben a lélek
 Az író öt hetet töltött Tibetben, élete talán legnagyobb 
hatású napjait. Saját tapasztalataiból, élményeiből született a 
regény az Útról, a Csendről, a lélek megtalált békességéről. Erre 
a fájdalmasan szép, erőpróbáló, lelkünket gazdagító és felemelő 
utazásra invitálja most az olvasót is, akinek csodálatos élményben 
lesz része, ha elfogadja a meghívást, és a szerzővel tart.

Sheila O’Flanagan: Szakításból szerelem
 Ash O’Halloran tudja, hogy élete legszebb időszakát 
kellene élnie. Hiszen önálló, szőke és 29 éves. Miért nem megy 
akkor mégsem minden este szórakozni, és miért nem esik soha 
szerelembe? A gond az, hogy Ash úgy szereti az élet, ahogy van. 
É sosem cselekszik spontán módon. A párkapcsolatok gondolata 
is halálra rémíti; az elkötelezettség első jelére kiteszi a szűrét 
minden udvarlójának

Steven Saylor: Gyilkosság a via Appián
 Róma egyik leggazdagabb - és talán legkorruptabb - 
polgárát a csodálatos via Appián gyilkolják meg. Mindenki Milót, 
Clodius ellenfelét gyanúsítja a gyilkossággal. Róma a káosz szélén 
tántorog.
Saylor a történelmet vegyíti a bűnügyi regények elemeivel, és 
az eredmény egy lebilincselő olvasmány. Hiteles és érdekfeszítő 
könyvet kapunk a Római birodalom mindennapjairól, mely a 
krimik és a történelmi regények kedvelőinek egyaránt örömet 
szerez majd.

Leslie L. Lawrence: A vízidisznók gyöngyökről 
álmodnak
 Leslie L. Lawrence Venezuelába látogat, hogy a Rosario 
Nemzeti Parkban a vízidisznók és az anakondák életét 
tanulmányozza. A békés kutatómunkát kegyetlen gyilkosságok 
zavarják meg: ettől kezdve hősünk üldözötté válik, és csak úgy 
tudja megmenteni az életét, ha leleplezi a gyilkost.

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 könyvtár olvasói könyvtárközi 
kölcsönzés segítségével a Pest Megyei 
Könyvtár 160 000 kötetes állományából 
is kölcsönözhetnek. 2-3 napon belül 
megérkezik a kért könyv vagy fénymásolat. 
Ebben az esetben az olvasónak meg kell 
térítenie a visszaküldés postaköltségét, 
mely általában 300 - 600 Ft közötti 
összeg.

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

Szekeresné Juhász Éva
könyvtáros
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Kedves Ürömi Szülők és 
Gyerekek!

Közeledvén az év végéhez egyre inkább 
sűrűsödnek teendőink, programjaink, 
az adventi időszakban lázas karácsonyi 
készülődés és annak ünnepi hangulata tölti 
be mindennapjainkat.
Időnként azonban érdemes egy pillanatra 
megállni, elgondolkodni azon, mi mindent 
sikerült tennünk, alkotnunk az  elmúlt évünkben, 
vagy egyszerűen csak  visszatekinteni, mi 
változott életünkben.

 Családom és jómagam azok közé az ürömi 
lakosok közé tartozunk, akik karácsonykor 
ünnepeljük tizedik évfordulóját annak, hogy ebbe a 
festői szépségű faluba költöztünk. 
 Miután ez év nyarán azzal a megtisztelő feladattal 
bíztak meg, hogy az ürömi általános iskola vezetőjeként 
mérethetem meg magamat, többszörösen érdekes és 
felelősségteljes kihívásokkal kellett és kell szembe 
néznem.
 Engedjék meg, hogy röviden bemutatkozzam. 
Nevem Tóthné Török Mária, foglalkozásom orosz, 
testnevelés és pedagógia szakos tanár. Közel 28 éve 
élek boldog és élményekben gazdag házasságban 
társammal. Négy gyermekünk van, három fiú és egy
lány. Férjem választott hivatásának köszönhetően 
többször volt lehetőségünk tartósan külföldön élnünk, 
és beilleszkednünk az ottani életközösségekbe.
 Gyermekeink iskoláztatása során alkalmam 
volt különböző iskolai szervezetekbe betekintenem, 
többféle iskolarendszert megismernem. Jó 
tapasztalatainkat kamatoztatva, illetve a kevésbé 
sikeresekből tanulva igyekszem  egy színvonalas, a 
mai iskolai követelményeknek megfelelő egységesen 
működő intézményt kialakítani és vezetni, ahol mind 
a nebulók, mind pedig az ott tanító pedagógusok 
második otthonukra találhatnak, ahol tartalmas 
és eredményes munkát végezhetnek, tudásban, 
tapasztalatban gyarapodva szép emlékekkel 
gazdagodhatnak.

 Mivel egy kulturált, esztétikus és modern 
épületben végezhetjük pedagógiai munkánkat, 
gyermekeink nagy többsége is szívesen tölti 
mindennapjait az iskola falai között.
 A szeretet ünnepéhez közeledve őszinte 
köszönetemet és hálámat fejezem ki mindazon 
kollégáimnak és azoknak a szülőknek, akik a nyári 
munkakezdésem óta önzetlen segítségükkel, tanácsaik-
kal, kitartó munkájukkal lényegesen  megkönnyítették 
gyermekeink szeptemberi iskolakezdését. 
 Meggyőződésem, hogy az életünk állomásai nem 
a véletlenekre épülnek, minden embernek küldetése 
van, mely fontos szerepet játszik formálódásában 
akár gyermek, akár felnőtt.
 Bízom abban, hogy gyermekeik a jövőben 
is otthonuknak tekintik oktatási intézményünket, 
szüleik pedig megtalálják számításaikat, az igényeikhez 
és elvárásaikhoz igazodó, gyermekeik képességeinek 
kibontakoztatására irányuló szakmai és nevelő 
munkánkban.
 A közeledő ünnepek lázas készülődésében 
kívánok minden kedves ürömi lakosnak és gyerme-
keinek békés és szeretetteljes karácsonyi ünnepeket, 
valamint sikerekben gazdag boldog új évet! 
        

Tóthné Török Mária
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2006. november 18 -i  
„ Hagyományőrző 
rendezvényről”...
 Ürömön harmadik alkalommal került sor 
hagyományőrzésre.
 Idén a szervezők II. Rákóczi Ferenc és korát 
(kurucok, labancok) elevenítették fel.
 Rendezvény fővédnöke (a korábbi évekhez 
hasonlóan) most is Dr. Holló József a HM. 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum Főigazgatója volt.
 Huszárok, kurucok, labancok korhű díszruhába 
öltöztek. Felvonultak, sorfalat álltak és tisztelegtek 
II. Rákóczi Ferenc dombormű előtt, ahol tárogató 
kíséretével énekelték el a Himnuszt.
 Majd koszorút helyeztek el emlékére. Ezután a 
csendet díszlövés hangja törte meg.
 A gyermekek nagy örömére fotó, videó felvétel 
készülhetett róluk az ágyú közelségében.
 Díszőrséggel az iskola tornacsarnokába vonul-
tunk. 
 Rendhagyó történelmi órát tartott HM. 
Hadtörténeti Intézet és Múzeum Igazgatója, Mészáros 
Kálmán történész. Horvát Lajos a Hadtörténeti 
Múzeum Igazgatója a Hagyományőrző csapatok 
parancsnoka vezényletével, harcjeleneteket mutattak 
be.
 Eközben kézművesek fafaragással, korongozással 
és csuhébábu készítéssel ismertették meg az 
érdeklődőket. Citerán kisért énekest hallhattunk, 
amire „cigányasszony”  lejtett táncot.
Bográcsgulyás, kalács, forralt bor, tea várta a 
vendégeket.
 Az udvaron csatajelenetet láttunk. Befejezésül 
ágyúlövéssel  zárult a színvonalas rendezvény! 
Köszönjük a rendezőknek a  szép napot, s reméljük a 
jövőben is folytatódik a” hagyományőrzés”.

2006. november

Stevula Károlyné
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Ürömi Teleház (Ürömi TH) 
hírek, események.
- Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Teleház 
nyitva tartása 4 óráról 6 órára változott. Ugyanis a Pest 
Megyei Munkaügyi Központ, az Ürömi TH folyamatos 
működésének biztosítására, bértámogatást nyújt egy éven 
keresztül.

- Október 20-án ünnepélyesen átadásra került az 
Úttörő utcai játszótér. Építését az Ürömi TH 5 millió 
forinttal támogatta egy magánszemély adományából. 
A teljes összeg átutalásra került az ilyenkor elvárható 
dokumentumok megérkezte után.

- Teleházban megtalálható és helyben olvasható 
(igény szerint megrendelhető) a most megjelent „ A 
MAGYAROK KRÓNIKÁJA” c., színes, 840 oldalas 
kiadvány; Melyben neves történészek tollából kipattant 
kronológiai összefoglalókon, történelmi esszéken 
átkövethetjük nyomon népünk történetét az őshazától 
szinte napjainkig.

- Az Egyesületnek juttatott céltámogatás a 
megalakulásunktól közel 36 millió forintot tesz ki. Ebből 
épült meg a templom és a temető közötti aszfaltozott út, 
az Alexandra Pavlovna kápolna belső kupola restaurálása, 
és most a játszótér.

Köszönjük a bizalmat és a támogatásokat.

 Egyesületünk továbbra is készen áll a támogatások 
fogadására és garantálja azok közcélú felhasználását. Itt 
szeretnénk megemlíteni, hogy Egyesületünk a támogatóink 
részére adókedvezmény igénybevételére jogosító igazolást 
is tud adni. 2007. január 1.-től pedig már jogosultak vagyunk 
az adó 1% -ának a gyűjtésére. Számla sz.: 65700093-
10129940 Ürömi Takszöv.   Adósz.: 18703973-2-13

Békés, meghitt ünnepeket kívánunk minden kedves 
látogatónknak, olvasónknak üröminek és nem üröminek 
egyaránt.

Üröm, 2006.december   Ürömi TH
              Flórián István

Rendőrségi felhívás!
Tisztelt Polgárok!

 Az ünnepek közeledtével engedjék meg, hogy 
néhány dologra felhívjam a figyelmüket.

 A bevásárlások közben gépkocsiban látható helyen 
ne hagyjanak értéket, pénztárcájukat, bank kártyájukat 
olyan helyen őrizzék, amely „testközelben” (belső zseb, 
oldalsó nadrágzseb, nyakba akasztós pénztárca) van.

 A zseblopásoknál gyakori módszer, hogy az egyik 
elkövető (általában nő) az áldozat előtt hirtelen megáll, 
a másik pedig véletlenül hátulról nekiütközik és közben a 
kabátzsebből, hátizsákból kiemeli az értékeket.

 Gyakoribb megjelenése várható az utcáról 
házalással árulóknak, akik a lakásban figyelmüket elterelve
szabadítják meg Önöket értékeiktől. Ha csak rövid időre 
is átugranak a szomszédba, barátokhoz, rokonokhoz, 
zárják a nyílászárókat!

 Külföldi rendszámú gépkocsik (főleg Kelet-
Eu.) segítséget kérő tagjaival kapcsolatban is legyenek 
óvatosak. Előfordult már az un. „trükkös” lopás, melynek 
lényege, hogy amíg Önök segítenek az elakadt gépkocsi 
vezetőjének (aki általában csinosabb hölgy), annak utasa 
az Önök gépkocsijának könnyíti meg az „össztömegét”.

 Bevásárló központok vásárló terén belül, vásárlás 
közben ne hagyják kézitáskájukat felakasztva a bevásárló 
kosáron.

 Bank automatából történő készpénz kivételekor, 
ha az automata nem adja ki a pénzt, csak a kártyát, ne 
rohanjanak telefonálni szervizbe, illetve a bankba, mert a 
közelben tétován álldogálok közül valaki csak erre vár.

 Odalép az automatához, leveszi az általa felragasztott 
ragasztócsíkot, a pénzkiadó nyílásról és máris övé az 
Önök pénze.
 Ha bármi akadálya van a pénzkivétnek, nézzék meg 
a bankjegykiadó nyílást. Ha fentiekre nagyobb gondot 
fordítanak nem érheti Önöket kellemetlen meglepetés.

 Végül engedjék meg, hogy mind a magam, mind 
kollégáim nevében békés, boldog ünnepeket, sikeres új 
évet kívánjak Önöknek és szeretteiknek.

Koczka Gábor alezredes
Rendőrségi tanácsos 
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ÜRÖM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-
TESTÜLETE A TULAJDONÁT KÉPEZŐ ALÁBBI 
INGATLANOKAT ELADÁSRA MEGHIRDETI:

(I.)

1.) A tulajdonát képező belterületi 1000/22 hrsz.-ú, 
természetben Üröm Rókahegyen található összesen 1 
ha 7.172 m2 térmértékű, a rendezési tervben jelenleg 
központi vegyes kereskedelmi és szolgáltató egységekkel 
beépíthető, a későbbiek során vegyes beépítésű, (kivéve 
társasház) ingatlanából 4964 m2-t, eladásra meghirdet. 
Az ingatlan közművesítetlen. 
 Ugyancsak eladásra meghirdeti a tulajdonát 
képező 1000/10 hrsz-ú ingatlanából 558m2 térmértékű 
ingatlanrészt, mely természetben Üröm Rókahegyen 
található. A hatályos szabályozási terv szerint 
kereskedelmi és szolgáltató egységekkel építhető be. Az 
ingatlan közművesítetlen. 

2.) Az 1.-es pontban megjelölt és meghirdetett 
ingatlanok vételárát minimum nettó 15.000 Ft/m2 (azaz 
tizenötezer Ft) határozza meg. 
3.) Pályázni 2007. január 10.-ig 10.00 óráig lehet. 
A pályázatot zárt borítékban Üröm Polgármesteri 
Hivatalához kell benyújtani. 
4.) A pályázat benyújtásával egyidejűleg 10.000.000 
Ft (azaz tízmillió Ft) kaució fizetendő az önkormányzat
elkülönített számlájára. Az 10.000.000 Ft a nyertes 
pályázónál a vételárba beszámításra kerül. Azon pályázó 
aki nem nyert a pályázatok elbírálását követő 5 napon 
belül a befizetett kaució visszafizetésre kerül.
5.) Nyertes pályázó az lesz aki a legkedvezőbb vételi 
ajánlatot adta. 
6.) A vételár megfizetése egy összegben történik a
szerződés aláírásával egyidejűleg. A szerződés aláírására 
az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kell, 
hogy sor kerüljön. 
7.) Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a nyertes 
pályázóval a szerződést megkösse és aláírja. 
8.) Az eladásra történő meghirdetés közzétételét 
a helyben szokásos módon rendeli el ( Polgármesteri 
Hivatal hirdetőtáblája, helyi újság) 
9.) A pályázatok elbírálását a Képviselő-testület által 
létrehozott három tagú bíráló bizottság végzi, a pályázat 
benyújtását követő 14 napon belül. 

(II.)

1.) A tulajdonát képező belterületi 1012 hrsz.-ú 
természetben Üröm Rókahegyen található összesen 
2666 m2 térmértékű kivett művelési ág megnevezésű, 
beépítetlen földterületéből 1350 m2-t eladásra 
meghirdet. A kb. 300 m2 út céljára kerül lejegyzésre. 
Az ingatlan a hatályos szabályozási terv szerint építési 
terület, mely lakóingatlannal beépíthető. 

2.) Az ingatlan vételárát minimum nettó 20.000 Ft/m2 
(azaz húszezer Ft) határozza meg. 
3.) Pályázni 2007. január 10.-ig 10.00 óráig lehet. 
A pályázatot zárt borítékban Üröm Polgármesteri 
Hivatalához kell benyújtani. 
4.) A pályázat benyújtásával egyidejűleg 5.000.000 
Ft (azaz ötmillió Ft) kaució fizetendő az önkormányzat
elkülönített számlájára. Az 5.000.000 Ft a nyertes 
pályázónál a vételárba beszámításra kerül. Azon pályázó 
aki nem nyert a pályázatok elbírálását követő 5 napon 
belül a befizetett kaució visszafizetésre kerül.
5.) Nyertes pályázó az lesz aki a legkedvezőbb vételi 
ajánlatot adta. 
6.) A vételár megfizetése egy összegben történik a
szerződés aláírásával egyidejűleg. A szerződés aláírására 
az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül kell, 
hogy sor kerüljön. 
7.) Felhatalmazza a polgármestert arra, hogy a nyertes 
pályázóval a szerződést megkösse és aláírja. 
8.) Az eladásra történő meghirdetés közzétételét 
a helyben szokásos módon rendeli el ( Polgármesteri 
Hivatal hirdetőtáblája, helyi újság) 
9.) A pályázatok elbírálását a Képviselő-testület által 
létrehozott három tagú bíráló bizottság végzi, a pályázat 
benyújtásáról számított 14 napon belül. 

A pályázatokkal kapcsolatosan érdeklődni 
lehet:

Vidákovits Tibor Környezetvédelmi és 
Településfejlesztési Bizottság elnökénél a 
06-30-950-3328-as telefonon.

Üröm, 2006. december hó

Üröm Község Önkormányzat
       

Képviselő-testülete
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Üröm Község Önkormányzat Képviselő-
testületének 11/2006. (VI. 30.) Kt. számú 
rendelete a 34/2005. (XII. 19.) Kt. számú 
rendelet módosítására a menetrendszerinti 
személyszállítás helyi díjának megállapí-
tásáról

Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdése, valamint 
az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXVII. 
törvény 7.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján a menetrendszerinti személyszállítás helyi 
díjának megállapítására alkotott rendeletét az alábbiak 
szerint módosítja:

1.§

Az önkormányzati rendelet 1.§-sa helyébe az alábbi 
rendelkezés lép:
„A menetrendszerinti személyszállítás helyi díja Üröm 
közigazgatási területén 2006. július 1-jétől bruttó 200 
Forint, egyszeri igénybevétel.”

2.§

A rendelet egyéb rendelkezései nem változnak.

3.§

(1) A jelen rendelet 2006. július 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Üröm, 2006. június 29.

Laboda Gábor   Dr. Balogh Szilvia
polgármester                               jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2006. június 30.

       Dr. Balogh Szilvia
                                                jegyző

Üröm Község Önkormányzat Képviselő-
testületének 13./2006 (IX. 18) Kt. számú 
rendelete a 4./2004 (II. 06.) Kt. számú rendelete 
módosítására a Polgármesteri Hivatala 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Ötv 38.§(1) bekezdése a 29./2003 (XII. 20.) Kt. számú 
rendelet 43.§(2) bekezdése, valamint a Ktv.1992. évi 
XXIII. tv. 48/A. § (3) bekezdésére figyelemmel a 4./
2004 (II. 06.) Kt. számú rendeletét az alábbiak szerint 
módosítja:

1.§

Az Ör 8.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés 
lép
„ A vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó 
munkaköröket a jelen rendelet 1. számú melléklete 
tartalmazza”

2.§

Az Ör. 8§ egy új (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A képzettségi pótlékra vonatkozó munkaköröket 
és képzettségeket a jelen rendelet 2. számú melléklete 
tartalmazza.”

3.§

„1.) Az Ör. egyéb rendelkezései nem változnak.
2.) a rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik
3.) a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.”

Üröm, 2006. szeptember 14.

Laboda Gábor   Dr. Balogh Szilvia 
Polgármester   jegyző

Kihirdetve és kifüggesztve: Üröm, 2006. szeptember 
18. nap

Dr. Balogh Szilvia 
jegyző
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1. MELLÉKLET

A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörökről

1) A „köztisztviselők jogállásáról” szóló 1992. évi többszörösen módosított XXIII. tv. 22/A §. (8) 
bekezdésében meghatározottak alapján a képviselő testület hatáskörébe lévő munkakörök közül az alábbiak 
a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök.

Kötelezettséget megállapító jogszabály Munkakör               A vagyonnyilatkozat-tételi  
               kötelezettség gyakorisága

Ktv. 22/A §. (8) d. pontja    Jegyző     2. évente

2) „A köztisztviselők jogállásáról” szóló többszörösen módosított 1992. évi XXIII. tv. 22/A §. (8) 
bekezdésében meghatározottak alapján a polgármesteri hivatalban lévő munkakörök közül a következők a 
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséggel járó munkakörök.

Kötelezettséget megállapító jogszabály Munkakör     A vagyonnyilatkozat-tételi 
               kötelezettség gyakorisága

Ktv. 22/A §. (8) c. pontja   Pénzügyi osztályvezető   2. évente
       Hatósági ügyfélszolgálat osztályveze  2.évente
       Településüzemeltetési, beruházási 
       és vagyongazdálkodási osztályvezető  2. évente
       Építéshatósági osztályvezető   2. évente
       Szervezési, titkársági osztályvezető  2. évente
Ktv. 22/A §. (8) e. pontja   Anyakönyvvezető    2. évente
       Adóügyi előadók    2. évente
Ktv. 22/A §. (8) g. pontja   Belső ellenőr     2. évente
       Pénztáros     2. évente
  

Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
és Vízügyi Főfelügyelőség hatósági irodája az M0 
útgyűrű északi szektor 11-10. sz. főutak közötti 
szakasz előzetes vizsgálatára vonatkozó vizsgálati 
dokumentációt megküldte a Polgármesteri Hivatalba.

A 314/2005.(XII.25.) Korm. sz. rendelet 3.§.(4) 
bekezdésének rendelkezései szerint felhívom a Tisztelt 
Lakosság figyelmét, hogy a közlemény,valamint annak
mellékletét képező tervdokumentáció megtekinthető 
az önkormányzat műszaki osztályán ügyfélfogadási 
napokon. 

Ügyfélfogadási idő: 
 Hétfő  13.00 - 16.00-ig
 Szerda     8.00 -17.30-ig
 Péntek:    8.00 -12.00-ig

Üröm 2006. december  hó

        
Dr. Balogh Szilvia

     jegyző

FELHÍVÁS
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Üröm Község Önkormányzat Képviselő-
testületének 15./2006.(X.11.) Kt. sz. rendelete 
a 4./2005.(II.03.) Kt. sz. rendelettel módosított   
21/2003.(XII.01.) Kt. sz. rendelet módosítására  
az Ürömi Képviselők tiszteletdíjáról és 
természetbeni juttatásairól.

Üröm Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
többszörösen módosított 1994. évi LXIV. tv. 14.§-
ban és l7. §-ban kapott felhatalmazás alapján az 
önkormányzat képviselői részére megállapítható 
tiszteletdíj és természetbeni juttatások kérdésében 
alkotott és a 4./2005.(II.03.) Kt.sz. rendelettel 
módosított 21./2003.(XII.01.) Kt. sz. rendeletét a 
következők szerint módosítja.

A rendelet 1.§.(1)(2)(3) (4) bek. helyébe a következő 
rendelkezés lép:

1.§
„Az ürömi képviselő, bizottság elnöke és tagjai 
tiszteletdíja

/1/Az ürömi képviselő havonta tiszteletdíjra jogosult.
A tiszteletdíj havi összege 2006. évben:
 bruttó 80.960.-Ft. (azaz nyolcvanezer-kilenc-
százhatvan forint)
/2/ Az a képviselő, aki valamelyik bizottságnak tagja, 
- több bizottsági tagság esetén is - az alapdíjon felül 
további havi bruttó 24.288.-Ft. (azaz huszonnégyezer-
kettőszáznyolcvannyolc forint) / tiszteletdíjra 
jogosult.

/3/ A bizottságok nem képviselő tagjai havi bruttó 
30.000.-Ft (azaz harmincezer - forint) tiszteletdíjra 
jogosultak.

/4/ A bizottságok elnökei a jelen rendelet 1.§/1/ 
bekezdésében megállapított alapdíjon felül - több 
tisztség esetén is -  további havi bruttó 48.576.-Ft./
az-az  negyvennyolcezer-ötszázhetvenhat forint / 
tiszteletdíjra jogosult.”

2.§
(1) Az önkormányzati rendelet egyéb rendelkezései 
nem változnak.

(2) A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba 
azzal, hogy rendelkezéseit 2006. október 1-jétől kell 
alkalmazni.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző 
gondoskodik

Üröm, 2006. október hó 10. nap

Laboda Gábor   Dr. Balogh Szilvia
polgármester   jegyző

Kihirdetve és kifüggesztve: 2006. október hó 11. nap 

Dr.Balogh Szilvia
jegyző

Üröm Község Önkormányzat képviselő-testületének 14/2006. X. 11. az Ürömi 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata

A rendeletet nagy terjedelme miatt nem tudjuk megjelentetni az Ürömi Tükör című újságban.
Megtekinthető a Kossuth Lajos Művelődési Ház és Könyvtárban nyitva tartási időben. 

(Üröm, Dózsa György u. 18.)

Felhívás
Tisztelt Lakótársaim! 
A napokban postázták és Önök is bizonyára megkapták a gázártámogatási nyomtatványt. 
A nyomtatvány kitöltésében - akik ezt igénylik - a Polgármesteri Hivatal dolgozói készséggel állnak rendelkezésre

Tisztelettel:                          Laboda Gábor
                                                                  polgármester    
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Advent - Várakozás...
 Az egyházi évben, Egyházunk próbálja megeleveníteni 
urunk, Jézus Krisztus életének főbb mozzanatait...
 Tudjuk, hogy a „Bűnbeeséskor” Isten megígérte a 
„Megváltót”, ki megszabadít minket Ősszüleink bűnétől, 
vagyis az eredeti bűntől, amely Ősszüleink bűne miatt 
minden emberre átszállt, hogy tiszta lélekkel - Kegyelemben 
élhessünk, boldogok legyünk és majd a Mennyországba, 
vagyis az örök boldogságba bejuthassunk...
 A Krisztus előtti időkben, az emberek az eredeti bűn 
állapotában kényszerültek élni, ők nagyon érezték ennek 
a súlyát, ezért sóvárogva várták az ígért „Megváltót”! Ezt 
az időt az Egyház Ószövetségnek nevezi és erre az időre 
próbál emlékezni, összesűrítve négy hétre karácsony előtt. 
Erre emlékeztet az „Adventi-koszorú” négy gyertyája is, 
mely egymás után kigyullad, ahogy közeledünk az igazi 

fény felé, Jézus születésnapját ünnepelve, a karácsonyhoz! 
Tehát mi nem hétágú gyertyatartóval ünneplünk, illetve 
várakozunk. 
 Az „Adventet” egyébként is félhomályban kell 
megélnünk, ami jelképezi a fájdalmas várakozást, 
bűnbánatban-megtérésben, hogy annál fényesebb legyen 
a karácsony szívünkben-lelkünkben igazi, tiszta szent 
örömben! És akkor csilloghat is minden!
 Kérem istent, adja meg ezt a kegyelmet minden 
testvéremnek, hogy lobogjon a „lelkünk” lángja, igazi, 
tiszta, szent örömben)

Áldott karácsonyt!
Az „Advent” szó tehát várakozást jelent...

Örök szeretettel: Eigner Mária
kántor-hitoktató



KÖZÉRDEKŰ 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 Dr. Gaál Gabriella
Hétfő:  8.00 - 11.00  Üröm   15.00 - 18.00  Üröm 
Kedd: 15.00 - 18.00  Pborosjenő 8.00 - 11.00  Üröm
Szerda:  8.00 - 11.00  Üröm 14.00 - 17.00  Üröm 
Csütörtök:  15.00 - 18.00  Pborosjenő   8.00 - 11.00  Üröm
Péntek:  8.00 - 11.00  Üröm  15.00 - 18.00  Üröm
Tanácsadás:  Tanácsadás: 
Kedd: 11.30 - 13.30 Üröm            Csütörtök: 12.00 - 14.00  Üröm
Szerda: 14.00 - 16.00 Pborosjenő
Rendelők:   Rendelő:  
Üröm, Doktor u. 21. T: 351 - 286       Üröm, Doktor u. 21. T: 350 - 915
Pborosjenő, Fő u. 18. T: 336 - 187
Védőnői szolgálat:  
Kedd: 10.00 - 11.30    T: 350 - 733
Csütörtök: 8.30 - 11.00
A doktornő kéri kedves betegeit, hogy a rendelés előtt telefo-

non egyeztetett időpontban jelenjenek meg a rendelésen.

2006. December
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
Dr. Szisz János Üröm, Kőbánya utca 9. Tel.: 06-20-39-04-111
 

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

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



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

Gyermekfelügyeletet vállalok.
Telefon: 06-30/ 9041-026

Állásajánlat
Ürömi telephelyre lakatost és betanított munkást felveszek.

Érdeklődni: 06-26/351-255 vagy 06-20/458-4528
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Mikulás ígérete!
 Az Ürömi Néptánc Műhely gyermek 
néptánc csoportjainak tagjai idén egy újabb, 
évente megrendezésre kerülő, csodás 
ünnepség boldog résztvevői lehettek a 
Közösségi Házban.

 Igen, a fiatal ürömi táncosok immáron évek
óta élvezhetik a Mikulás érkezését, melyről a 
néptánc oktatók és maga a “Mikulás” kedves felesége 
gondoskodnak.

 A szervezők nem kis fáradtságába kerül, hogy 
minden lurkónak öröme legyen az ajándékokban is.
 Bár a fáradtság nem a megfelelő szó, hiszen 
bizonyára mindenki megtapasztalta már, hogy adni 
öröm!
 Ebben a közösségben “nevelkedve” remek 
példaként szolgálhat az ürömi gyerekeknek a 
szervezők önzetlensége.
 E jeles napon élő népzenére rophatják kicsik és 
nagyok amíg a Fehérszakállú megérkezik. 
 Az örömtánc nagyszerűen fokozza, illetve vezeti 
le az izgalmakat, miközben vidám pillanatokat nyújt a 
közönségnek, a kicsik szüleinek is. 

 A gyerekek bizonyára még napokon át a 
Mikulásünnep  felejthetetlen hangulatának jegyében 
élik ovis és iskolás napjaikat, mely otthon is jó téma 
lesz talán Karácsony után is, hiszen a személyes 
találkozás e mesebeli alakkal örök emlékké formálódik 
a gyerekek lelkében.
 Az alkalmat megragadva, a gyerekek számon 
kérték az idei havat, így ígéretet is kaptak, már 
amennyire Mikuláson múlik.

 Reméljük a kicsik és nagyok örömére legalább 
olyan sikeresen rázza meg szakállát Mikulás, mint 
amilyen sikeresen zárult ez a kedves ünnepség.

Köszönjük a Szervezőknek, a Mikulásnak és kedves 
Feleségének! 

 Kellemes ünnepeket kívánunk 
mind-en kedves Olvasónknak!

Mohácsi Katalin



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

VINOTICUM
©

tokaji borok és borkülönlegességek
online borbolt
ingyenes házhozszállítás
bemutatóterem
borkóstolók
borkiegészítõk
díszcsomagolás
ajándékötletek
egyedi címkék
könyvek, folyóiratok
tanácsadás
Vinoticum Borklub
havi akciók

VINOTICUM Kft. 2096 Üröm, Rákóczi Ferenc utca 50/b.
Tel.: +36 20 5358908, E-mail: info@vinoticum.huwww.vinoticum.hu
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