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Az ürömi önkormányzat                                        közéleti havilapja

MEGHÍVÓ MÁRCIUS 15-I ÜNNEPSÉGRE!
Szeretettel meghívjuk március 14-én (péntek) 10.30 órakor tartandó 

koszorúzási ünnepségre.
Laboda Gábor polgármester és a civil szervezetek koszorút helyeznek el a 

Kossuth Lajos emléktáblánál.
11 órakor a Mûvelôdési Házban ünnepi beszédet mond Bertalan János 

önkormányzati képviselô.
Ezt követôen a József Nádor Általános Iskola tanulóinak elôadása eleveníti fel 

e jeles nap eseményeit.



4. a osztály
Már vége van az elsô félévnek, sôt 

már javában benne vagyunk  a második 
félévben. Nézem az osztályomat  
és ámulok, hogy milyen nagyok, 
értelmesek. Csodálkozom azon, hogy 
ilyen gyorsan elrepült ez a négy év. 
Szinte hihetetlen!

Emlékszem az elsô napra, amikor átlépték az iskola 
kapuját. Volt, aki sírt, akadtak szorongó gyerekek, de a 
nagy többség örömmel, érdeklôdve várta  az iskolát. 
Huszonöt csodálkozással, várakozással teli szempár 
meredt rám. Várták a csodát. Az én szívemben akkor még 
az elôzô osztályom tanítványai voltak. Nehéz volt az elsô 
nap, nehéz volt az elsô pár hét. Hiányoztak a gyerekeim. 
Aztán szépen lassan egyre közelebb kerültek hozzám az 
apróságok.

Huszonöt gyerek, huszonöt csodálkozó kis emberke, 
mind más-más személyiség. Sokan vannak, így sokfélék. 
Vannak szép számmal, akik nagyon jól teljesítenek, 
szeretnek tanulni, fontos nekik a tudás. Természetesen  
akadnak olyan tanulók  is, akiket állandóan noszogatni kell, 
mert mindig van fontosabb dolguk, mint házi feladatot 
írni. De ez így van jól. Nem vagyunk egyformák és pont 
ettôl olyan izgalmas az élet. Az egyik kitûnô tanuló, a 
másik szépen rajzol, a harmadik kiemelkedôa sportban, 
a negyedik fantasztikusan táncol… és folytathatnám a 
sort, mert mindenkiben van valami, amitôl egyedi és 
pótolhatatlan tagja az osztálynak.

A tanuláson kívül rengeteg programmal színesítettük az 
iskolai életet. Már második osztályban mi adtuk az iskolai 
karácsonyi mûsort - A kis gyufaárus lány címmel - az akkori 

negyedikesekkel együtt. A véget nem érô próbák igazán 
összekovácsolták az osztályt. Persze a megfeszített munka 
mellett mindig jutott idônk egy kis lazításra, nevetgélésre 
is. Így kellemesen teltek még a fárasztó órák is.

Ebben az évben is akadt dolgunk bôven. Elôször az 56-os 
emlékmûsort, majd karácsonykor a Boldog herceg címû 
zenés mesejátékot adtuk elô. Aztán következett a várva 
várt farsang, ahol a gyerekek nagy örömére elsô helyezést 
értünk el. Fárasztó délutánok, hetek, hónapok vannak 
mögöttünk. De megérte! Szeretnek készülni, próbálni ezek 
a gyerekek, s én is nagyon szeretem a próbák hangulatát. 
Minden egyes közösen elkészített mûsor, minden egyes 
próba egyre jobban összekovácsolta ôket.

Öröm velük minden kirándulás, biciklitúra és osztálybuli. 
Szeretem figyelni ôket, ahogyan egymással bánnak. Jó csapat, 
igazán erôs, összetartó közösség. Öröm velük az élet. 

Nagyon sokat köszönhetek a szülôi gárdának. Mindig 
minden ötletünk megvalósításában támogattak, segítettek 
bennünket. Köszönet érte!  Nekik köszönhetjük, hogy 
minden évben szép bevételünk volt a karácsonyi vásárból, 
illetve a papírgyûjtésbôl. Itt mindenki kiveszi a munkából a 
részét: diák, szülô, tanár egyaránt.

Nézem a kis osztályomat, nem akarom elhinni, hogy 
jövôre már ötödikesek lesznek. Önzô módon késleltetném 
az idô folyását, lelassítanám a hátralévô hónapokat, hiszen 
olyan jó velük lenni, és olyan fájdalmas lesz az elválás. De 
ez az élet rendje. Bízom abban, hogy amit együtt éltünk 
át, azt útravalóként magukkal viszik, s hasznosítják a 
felsôtagozatban, ahol sok-sok érdekes dolog vár majd 
rájuk.

De addig még hátra van néhány nehéz, tanulással 
eltöltött hónap, majd a kirándulások, s végül a tábor, amit 
mindannyian nagy-nagy izgalommal várunk. 

Tudjátok, mit mondana erre Topi mackó? – Medve 
anyám!

      Szabó Kriszta                                                                                  

Iskola
Ürömi Tükör
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4. b osztály
Lassan megint lezárul egy négyéves ciklus.
A nemrég még megszeppent pici emberpalántákból 

mára már ,, öntudatos ’’ kisemberkék váltak. 
Emlékszem az elsô napra, amit az iskolában töltöttünk. 

A reggelre, amikor a sok kicsi kezecske hevesen kapasz-
kodott a biztonságot nyújtó anyai kézbe. A kezdeti félelem 
és szorongás (lehet, hogy furcsának tûnik, de bennem is 
ott bujkált) elmúltával önfeledt nevetésre is sor került. 

Emlékszem a sok-sok munkára, és annak jutalmára, ami 
eleinte piros pontok és csillagok, majd osztályzatok for-
májában jelent meg. A dolgos hétköznapok mellett jutott 
idô szórakozásra is.  Moziban, színházban, játszóházban 
többször is jártunk.  Kirándultunk és táboroztunk. Min-
den szervezett sportversenyen lelkesen vettünk részt. 
Köszöntöttük községünk idôs lakóit. A farsangi mulatozás 
mit sem ért volna, az osztály közös fellépése nélkül. 

Az elmúlt három és fél év alatt alaposan megismerték 
egymást, hibáikkal, erényeikkel együtt. Barátságok köttet-
tek. Összetartó kis társaság, jóban és rosszban egyaránt. 
Közösség, amely aggódik minden egyes tagjáért, ha beteg 
vagy más egyéb problémája van. 

Peregnek a percek abban a bizonyos homokórában, 
amely a búcsú eljövetelére figyelmeztet. (Nem tudom 
megszokni!) 

Újabb négyéves ciklus vár rájuk a felsô tagozaton.
Vigyázó szememet rajtuk tartom.
Azt kívánom, hogy zökkenômentes legyen a folytatás 

„odafönt”!

Hajrá fiúk, hajrá lányok!
Szôtsné Pintér Katalin                                 

osztályfônök

Iskola
Ürömi Tükör
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SZÉKEK A FA ALATT
Hagyományteremtô céllal indítottuk útjára Karácsonyi 

Gála Koncertünket, amelynek bevételét Üröm és az ürömi 
lakosok kényelmének, településünk apró, de remélhetôleg 
mindenki megelégedésére szolgáló fejlesztésére fordítjuk. 
2007-ben a Közösségi Ház színháztermének kényelme-
sebbé és szebbé tételét és a gyermekorvosi rendelô váró-
jának játszóeszközökkel való bôvítését tûztük ki célul.

A koncert megálmodója Lengyel Katalin alpolgármes-
ter asszony volt. Sok lelkes segítôt gyûjtött maga köré a 
Képviselô-testület tagjaiból - akik közül elsôsorban Buzás 
Katalint illeti nagy köszönet a rengeteg talpalásért és se-
gítségért - , illetve ürömi lakosokból. Várakozás és nagyon 
sok izgalom elôzte meg a programot. Másként izgultunk, 
mint általában egy rendezvény elôtt. Most nagyon sokat 
számított, hogy mennyien jönnek el, mennyien érzik fon-
tosnak a célunkat, mennyi segítôtársra találunk.

Az eredmény:
- 120 vadonatúj szék, amelybôl már valóban kulturál-

tan, kényelmesen lehet élvezni az elôadásokat,
-  egy fergeteges koncert…
…és ami a legfontosabb, a segítô szándék megnyilvánu-

lása a legkülönbözôbb helyekrôl, emberektôl.  

Köszönjük a segítségét azoknak, akik lehetôvé tették, 
hogy a Közösségi Ház Karácsonyi gála koncertjét a nézôk 
méltó körülmények között élvezhessék. 

Köszönet a

Köszönet a fellépô mûvészeknek, akik tehetségükkel, ked-
vességükkel igazi örömteli, karácsonyi hangulatot varázsoltak 
körénk. 

Kedves Olvasók! Nehogy hiányérzetük legyen, egy kis idézet. 
Ezúttal Gryllus Vilmostól az „Égbôlpottyant mesékbôl”: 
                   
  „Itt van nekem egy kis szék,
  és itt van neked egy kis szék.
  A tiéd gyömbérgyökérbôl,
  az enyim rózsalevélbôl.
  Két kis szék - új minden darabja.
  Úgy érzem, öröm ülni rajta.
  Ha te is így érzed - ülj le rája,
  és azután - viszontlátásra!”

R. Zs.

MûvelôdésI ház
Ürömi Tükör
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Bada Trade Kft-nek,
BAUT Kft-nek
Bertalan Jánosnak
Black Print Nyomdának
Bojánka néni zöldséges üzletének
BRGAL Zöldautó Kft-nek
Buzás Katalinnak
A Fô téri Cukrászdának
Az Ürömi úti Családi Bt-nek
Fodor Rajmundnak
Hegyalja vendéglônek
Szentmártoniné Major Anikónak
HEXAVIT Kft-nek
Inducator Kft-nek
Két Kertész Kft-nek
Kiss ABC-nek
KONTUR89 Kft. barkácsboltnak
Ürömi Korona Ingatlannak
Kosztyu Zoltánnak
Laboda Gábornak

LAPE Bt-nek
Lengyel Katalinnak
MULEX Kft. Autókereskedésnek
OKTAN 2003 Bt-nek
Ökrös Kézi Autómosó Kft-nek
Pappné Szabó Olgának
Papucs Bt-nek
Rácz Autósiskolának
Royal Marketing Bt-nek
Schieszl Imréné Katinak
Start ZOZO-Bau Kft-nek
Storcz Botondnak
SZI-AN Bt.Lottó és Videotékának
Szilárd Csempe E.C-nek
Szilárd Könyvviteli Kft-nek
Ürömi Bowling Clubnak
Az Ürömi úti Virágmûhelynek
A Fô téri Virágüzletnek
Wührl és Társai Szerviz Kft-nek



A MAGYAR KULTÚRA 
NAPJA

A kézirat szerint Kölcsey Ferenc 
1823-ban ezen a napon fejezte be a 
Himnusz megírását. Erre az esemény-
re emlékezve 1989 óta január 22-én ün-
nepeljük A MAGYAR KULTÚRA NAP-
JÁT.

Sok helyre (pl. moziba, színházba) ezen a napon in-
gyen lehet bejutni, vers- és prózamondó versenyeket 
rendeznek, ünnepi elôadásokat tartanak, mindenki a 
lehetôségeihez és a számára fontosnak tartott módon, de 
megemlékezik errôl a napról.

Ürömön mi azokat az elôadókat hívjuk meg, akik a 
magyar kulturális élet valamilyen területén maradandót 
alkottak és hozzájárultak ahhoz a „többhöz”, amit a kultú-
ra adni tud. Ennek szellemében hívtuk meg Cseh Tamást, 
Bródy Jánost és ez évben Pécsi Ildikót.

Az egykori ünnepelt filmsztár, a szexszimbólum mos-
tanra egy szívében, lelkében nagymama lett, de a mosolya, 
kedvessége ma is leragyogott a színpadról.

Az elôadóestje - Szûts István zongoramûvésszel 
együttmûködve - széles palettáját mutatta be a magyar 
kultúrának. 

József Attila, Ady, Kodály Zoltán mûvei mellett elhang-
zottak Palotai Boris és mások írásai , valamint a mûvésznô 
saját versei is.

A nézôközönség hol a vidám történetek, vidám 
elôadásmódjától, a nevetéstôl könnyezett, hol a megha-
tottságtól.

Elnéztem Pécsi Ildikót és elgondolkodtam, hogy a „ régi 
nagyok”-nak van-e vajon igazi utánpótlása?  Bármilyük fáj 
a színpadon megszûnik, nem érzik, mert mûvészek. Nem 
mûvészkedôk, hanem olyan igaziak.

Remélem sikerül minél többjüket a Közösségi Ház 
színpadán köszönteni.

R. Zs.

MûvelôdésI ház
Ürömi Tükör
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BESZÉLGETÉS ÜRöM 
PoLGáRMESTERÉvEL

a 2008. évi tervekrôl, a megvalósítható 
lehetôségekrôl, valamint az értékalapú 
ingatlanadóra való áttérésrôl 

Cs.G.: Polgármester Úr! Elôször is az egyik legaktuálisabb 
kérdést tenném fel Önnek: Üröm áttér-e az értékalapú ingatlan-
adóra 2009-tôl?

Laboda Gábor: Való igaz, hogy 2009-tôl azoknál az ön-
kormányzatoknál, ahol jelenleg építményadó, mint adónem 
bevezetésre került - amennyiben ezt az adónemet fenntart-
ják - úgy kötelezô az értékalapú adó megállapítására való 
áttérés. Számításaim szerint, amennyiben egyéb bevételeink 
jól alakulnak - melyre minden remény megvan - úgy én nem 
támogatom az értékalapú ingatlanadóra való áttérést Ürö-
mön. Jelenleg a 2007. január 1-jétôl bevezetett építmény-
adó terheli lakótársaimat. Úgy gondolom, hogy ez az adó 
bevezetésének célját - nevezetesen azt, hogy minél többen 
jelentkezzenek be ingatlanjaikba, továbbá a település meg-
kapja azt a normatívát, ami a bejelentkezéseket követôen 
megilleti - elérte, tehát ha nem térünk át az értékalapú adó-
ra, akkor ezt az adónemet szabályozó helyi rendeletünket 
hatályon kívül helyezhetjük, kivéve a gazdasági társaságok 
tulajdonában lévô épületekre vonatkozó rendelkezéseket. 
Ez azt jelenti, hogy a gazdasági, kereskedelmi és szolgáltató 

építményeken kívül, minden más épület, itt elsôsorban a la-
kóingatlanokra gondolok, mentesek lehetnek az adófizetés 
alól. 

Cs.G.: Gondolom ezt a nyilatkozatát örömmel fogják fo-
gadni Üröm polgárai, hiszen az önkormányzatok többsége 
kénytelen lesz az értékalapú ingatlanadóra áttérni. 

L.G.: Mások nevében nem tudok nyilatkozni. Tény, 
hogy bizonyára az önkormányzatok többsége élni fog 
a lehetôséggel és áttér az értékalapú ingatlanadóra. A 
Képviselô-testület és én is, mint a testület egy tagja, úgy fog-
juk alakítani gazdálkodásunkat, úgy fogunk munkálkodni be-
vételeink növelésén, hogy más forrásokat és megoldásokat 
keressünk annak érdekében, hogy a csak a végsô legyen a 
lakosságot terhelô adó, mint bevételi forrás fenntartása. Ezt 
nem csak mondom, hanem a gyakorlatban is alkalmazzuk, 
hiszen Ürömön az építményadó bevezetésére is csak 2007. 
január 1-jével került sor, és ekkor is egy meghatározott cél-
lal, nevezetesen a cél az volt, hogy azok az állampolgárok, 
akik itt építkeztek és itt is laknak ténylegesen jelentkezze-
nek be ingatlanjaikba, mert így a település megkapja azokat 
a forrásokat, melyek az állandó lakosai után megilleti. Én 
eddig is elleneztem az értékalapú adónemet, és ellenezni is 
fogom. Az emberek többségénél egy élet munkájáról van 
szó, amit nehezen hoztak létre, azt kellene ilyen formában 
ezzel a teherrel sújtani. Mindenesetre amikor ez aktuálissá 
válik az általam elmondottakat fogom képviselni, és ezt a 
javaslatot fogom a Képviselô-testület elé beterjeszteni. Min-
den okom megvan arra, hogy bízzak abban, hogy a testület 
tagjai ezt a javaslatot támogatni fogják. 

Cs.G.: E jó hír után megkérdezném, hogy milyen fejleszté-
seket tervez Üröm önkormányzata 2008-ban?

L.G.: Talán elsôként említeném az útépítés folytatását. 
Errôl már többször tájékoztattam Lakótársaimat, tehát ezút-
tal is megerôsítem, 2008 április - májusában szerzôdhetünk, 
minden valószínûség szerint ezt követôen indíthatóak a be-
ruházások. Jelenleg a közbeszerzési eljárás lebonyolításának 
elôkészítése folyik, tehát minden munka a tervezett ütem-
nek megfelelôen alakul.

Csak megerôsítem, hogy az útépítéssel érintett utcák a 
következôk: 

József nádor utca
Úttörô utca második szakasza
Rákóczi Ferenc utca
Tücsök utca
Pillangó utca 

Lakossági igényre döntött a Képviselô-testület úgy, hogy 
a József nádor utcában, valamint az Úttörô utca második 
szakaszára forgalomcsillapító küszöbök (fekvôrendôr) ki-
építésére is sor kerüljön. 

önkorMányzaT
Ürömi Tükör
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Itt említeném meg, hogy az útépítéssel érintett utcák la-
kói már most gondolják végig, hogy arra az idôre, míg az ut-
cákban az építés beruházási munkák folynak hogyan tudják 
megoldani a gépjármûveikkel való közlekedést: tehát, hogy 
hol parkolnak, miután egy idôre a lakástól lakásig való közle-
kedésre nem lesz lehetôség. Csak példaként említem, hogy 
a Rákóczi Ferenc utcában majdan folyó munkák érinteni 
fogják a Rákóczi utcán kívül, a Kevély utcában lakók köz-
lekedését is. A gépjármûveik biztonságos elhelyezésérôl, a 
megfelelô parkolási lehetôségrôl a gépjármû tulajdonosnak 
kell gondoskodnia legalább 2-3 hétig. Tudjuk az útépítési 
munkák zajjal és bizonyos kellemetlenséggel járnak, de a 
végeredmény egy esztétikus, biztonságos közlekedést nyúj-
tó, az ott élôk részérôl régóta várt szilárd burkolatú utca. 
A pontos idôpontról az eddigi gyakorlatnak megfelelôen 
idôben fogom lakótársaimat értesíteni. 

Beruházásainkat tekintve másodikként említeném az 
óvodabôvítés, úgynevezett II. ütemének indítását. A ter-
vek már készen vannak, a beruházás költsége az, melynek 
elôteremetésén most munkálkodunk. Miután ez a beruhá-
zás a 200.000.000 Ft-ot meghaladja, így lényeges, hogy az 
ismételten benyújtott pályázatunk nyertes lesz-e, vagy sem. 
Ha a szerencsés nyertesek között leszünk, akkor „csak” az 
önrész biztosítása, az ami terheli az önkormányzatot. Így 
kaphatnánk egy kis lélegzetet és egyéb elképzeléseink meg-
valósítására is lenne forrásunk. 

Az óvoda bôvítése égetô feladat, hiszen évrôl-évre az ed-
digi férôhelybôvítéseink ellenére sem tudjuk a növekvô igé-
nyeket kielégíteni. Ezért is, ha nem nyernénk a pályázaton, 
akkor is a bôvítést el kell végeznünk. Terveink szerint 2008. 
december 31-ére készülnénk el a férôhelybôvítési munkák-
kal, melynek keretében egy tornaterem kialakítására is sor 
kerül. A bôvítési tervekben szerepel az óvoda régi épületré-
szének a felújítása is, melyet szintén elvégzünk, ez ugyan nö-
veli a költségeket, de a felújítás elvégzése elengedhetetlen. E 
munkák befejezése után elérjük, hogy óvodai férôhelyeink 
száma elégséges ahhoz, hogy nem kell gyermekek felvétel-
ét elutasítanunk, hanem az igények kielégíthetôek lesznek. 
Emellett az elsôdleges szempont mellett az sem elhanya-
golandó, hogy ezzel a létesítményünkkel a közép-magyar-
országi régióban egy egyedülálló, minden igényt kielégítô, 
esztétikus, jól felszerelt gyermekintézményünk lesz, melyre 
méltán lehetünk majd büszkék. 

Cs.G.: A Kossuth Lajos utcai tagóvoda épületét illetôen ter-
veznek felújítást? Hiszen tudjuk, hogy egy régi épületrôl van szó, 
ahol mindig elôjön egy két meglepetés. 

L.G.: Való igaz. Eddig szinte minden évben költenünk 
kellett erre az épületre. Hol a födémnél adódtak váratla-
nul jelentkezô problémák, múlt évben például a kerítés vált 
életveszélyessé, melyet soron kívül át kellett építeni. Erre 

az évre is megvannak a feladatok. Ebben az évben az épület 
teljes tetôcseréjét tervezzük elvégezni és remélem, hogy 
ezek után egy ideig nem fog váratlan hiba elôjönni. Amellett, 
hogy az épület tetôszerkezetének felújítását erre az évre 
számításba vettük, ha a terveknek megfelelôen alakul a Fô 
utcai bôvítés, úgy ez esetben nem áll szándékunkban két 
épületet fenntartani és üzemeltetni. A mûködési költsége-
ket tekintve takarékosabb megoldás, egy épület üzemelte-
tése, fenntartása. Ez azt jelenti, hogy a Kossuth Lajos utcai 
tagóvodában lévô férôhelyekre az új óvoda bôvítési munká-
inak befejezését követôen nem lesz szükség, azt ki tudjuk 
váltani. Ebben az esetben az említett, idei évre számításba 
vett állagmegóvó munka elvégzése is várathat magára, miu-
tán mint óvoda a továbbiakban nem fog funkcionálni. 

Cs.G.: Említette Polgármester úr, hogy ha az óvoda pá-
lyázatnyertes lenne, úgy van már elképzelésük, tervük arra is, 
hogy mi az a fejlesztés, melyet még számításba vettek, mint 
megvalósítandó célt. 

L.G.: Igen sok problémánk van a Mûvelôdési Ház épü-
letével. Az elmúlt évek során csak a legszükségesebb javí-
tásokat, állagmegóvásokat tudtuk elvégezni az épületen, így 
tudtuk biztosítani a mûködés feltételeit, az általa szervezett 
programok lebonyolításához. Itt megemlítem, hogy 100 fôt 
is meghaladó azok száma, akik a néptánc iránt érdeklôdnek 
és igénylik ezeket a foglalkozásokat. Egyértelmû, hogy a to-
vábbiakban ez az állapot, csak kényszerhelyzetben tartható 
fenn. Szeretnénk egy korszerû mûvelôdési házat és oktatási 
centrumot építeni. Ehhez azonban szükséges a megfelelô 
hely biztosítása végett, hogy a szomszédos ingatlant, illetve 
családi házat is megvásárolja az önkormányzat. A Képviselô-
testület januári soros ülésén meghívásos pályázatot írt ki 
egy olyan mûvelôdési ház és oktatási centrum döntés- 
elôkészítô tervének elkészítésére, melyben színházterem is 
van, és legalább három általános iskolai tanterem is helyet 
kapna. A tervezônek, illetve az elkészített tanulmánynak ki 
kell térnie a kijelölt hely megfelelôségére, a rendelkezésre 
álló és a szükséges infrastruktúrára, a technikai megoldások-
ra, és természetesen a várható költségekre. Bár ez utóbbit 
a Képviselô-testület kb. 400.000.000 Ft-ban határozta meg. 

A Képviselô-testület egy öt fôs ad hoc bizottságot ho-
zott létre, a beérkezett pályázatok elôzetes véleménye-
zésére, a tervezômunka folyamatos és rendszeres koor-
dinálására a tervezôkkel. A megvalósíthatósági tanulmány 
elfogadásában - sikeres pályázat esetén- 2008. második fél-
évében testületi döntés születhet. Mindez azt jelenti, hogy 
az elôkészítô munka ebben az évben befejezôdhet, hiszen 
a döntés elôkészítô tervet követôen kerülhet sor a kivi-
teli tervek pályáztatására, majd az engedélyeztetési eljárás 
lefolytatására. Számításaim szerint 2009-ben a kivitelezési 
munkálatokat el tudjuk kezdeni. 
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Cs.G.: Ez valóban nagyszerû terv és úgy gondolom, hogy 
Üröm lakossága többségének a támogatását fogja élvezni. Fel-
tételezem a költségek elôteremetése komoly erôfeszítést jelent 
az önkormányzat számára, fôleg ha még figyelembe vesszük 
azt is, hogy nem szándékoznak jövôre áttérni az értékalapú 
ingatlanadóra. 

L.G.: Említettem már, hogy arra törekszünk, hogy in-
tézményeinket a lehetô leggazdaságosabban tudjuk fenntar-
tani és üzemeltetni. Ez fog történi az óvoda egy épületbe 
történô elhelyezésével, és hasonlóan a közmûvelôdést biz-
tosító intézményeinknek az egy helyre csoportosításával. 
A Dózsa György utcai épületben lévô könyvtár meg fog 
szûnni és az új mûvelôdési centrumban kap majd helyet. A 
Dózsa György utcai épület sorsáról a késôbbiekben szüle-
tik majd döntés. Tény viszont, hogy a többi indított, illetve 
indításra váró beruházás mellett nagy feladatra vállalkozunk. 
Éppen ezért a korábbi takarékos gazdálkodásra tett intéz-
kedéseinket már ebben az évben is továbbgondoltuk, és 
ésszerûbb, költségtakarékosabb intézkedéseket rendeltünk 
el és vezettünk be. Mindezek mellett egyéb bevételi forrást 
növelô intézkedéseket és döntéseket is hozott a Képviselô-
testület. 

Cs.G.: Figyelemmel az eddig elmondottakra talán telhetet-
lenségnek tûnik, de miután olvastam a Képviselô-testület négy 
évre szóló ciklusprogramját, melyben játszóterek létesítése is 
szerepelt, lehet a továbbiakban számítani arra, hogy valamikor 
ezek megépítésére is sor kerül? 

L.G.: A testület négyéves gazdasági célkitûzései reáli-

sak, tehát megvalósíthatóak. Mi egyébként az elmúlt ciklus-
ban is a kitûzött célokat végrehajtottuk és mellette még 
egy sor pluszfejlesztést is megvalósítottunk, amire forrást 
tudtunk biztosítani és égetô, jogos lakossági igény volt. Ha-
sonlóan cselekszünk most is, így megnyugtatásul közlöm, 
hogy a betervezett játszóterek meg fognak épülni. Jelen-
leg a megfelelô hely kiválasztása van napirenden, miután 
a korábban számításba vett terület meghiúsult az ott lévô 
nagyfeszültségû légvezeték miatt. Az egyik játszótér helye 
a Táborföld mellett lenne, ott kívánunk magántulajdonban 
lévô területet megvásárolni. Amennyiben ebben az évben a 
területet meg tudjuk szerezni, a pályázatot is ki tudjuk még 
ebben az évben írni. A másik játszótér helye a Péterhegy-
Rókahegyen lenne, itt szintén terület megszerzésérôl van 
szó, de ezt csak jövôre tervezzük. Ezen kívül még sor kerül 
egy mûfüves labdarúgópálya megépítésére is. 

Nem hiszem, hogy külön hangsúlyoznom kellene, de 
Ürömön már az eddig megvalósított fejlesztések az esztéti-
kus és élhetôbb, tudatos környezetformálással elértük, hogy 
az agglomerációban itt vannak a legmagasabb ingatlanárak. 
A továbbiakban is arra törekszünk, hogy még vonzóbbá te-
gyük településünket, azok számára is, akik az agglomeráció-
ban kívánnak letelepedni. 

Cs.G.: Polgármester úr, köszönöm a beszélgetést, és kívá-
nom, hogy mindaz amirôl ma itt szó esett sikeresen megvaló-
suljon. 

Csizmadia Gizella 

TáJÉKoZTATáS
A Közoktatásról szóló módosított 1993. évi 

LXXIX. tv. 66. § (4) bekezdésében kapott felhatal-
mazás alapján az önkormányzat által fenntartott 
intézményekben a beiratkozások idôpontjai az 
alábbiak szerint kerültek megállapításra:

József Nádor Általános Iskola és Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézményben a 2008/2009-es tanévre 
a beiratkozás idôpontjai az alábbiak:

2008. április 02. (szerda) 8.00-16.00 óráig
2008. április 03. (csütörtök) 8.00-16.00 óráig
Pótbeiratkozás:
2008. április 07. (hétfô) 8.00-16.00

Napraforgó Óvodában a 2008/2009-es nevelési évre a 
beiratkozás idôpontja az alábbi:

2008. április 22.-tôl (kedd) 8.00-17.00 óráig
2008. április 24.-ig (csütörtök) 8.00-17.00 óráig
Pótbeiratkozások:
2008. május 13. (kedd) 8.00-17.00 óráig
2008. május 14 (szerda) 8.00-17.00 óráig

Üröm, 2008. február hó
       

Üröm Község Önkormányzat
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TáJÉKoZTATÓ
A 2008. március 9. napjára kitûzött 

országos népszavazással kapcsolatosan 
a következôkre hívnám fel választópol-
gáraink figyelmét:

Üröm település öt szavazókörének névjegyzéke 2008. 
február 20-tól - 2008. február 27-ig 16.00 óráig tekinthetô 
meg a Helyi Választási Irodában. (HVI)

A névjegyzékbôl történô kihagyás, törlés, vagy felvé-
tel miatt szintén 2008. február 20-tól - 2008. február 27. 
16.00 óráig lehet kifogást benyújtani a Helyi Választási Iro-
dán.

Aki 2008. február 22-ig nem kapja meg a névjegyzék-
be történô felvételrôl szóló értesítôt, keresse fel a Helyi 
Választási Irodát.

A népszavazásnál is lehetôség van igazolással szavaz-
ni, az erre kijelölt szavazókörben. Ürömön igazolással a 
3. számú szavazókörben lehet. Címe: Iskola, 2096 Üröm, 
Iskola utca 3.

Igazolást személyesen, vagy meghatalmazott útján le-
het kérni 2008. március 7. 16.00 óráig a Helyi Választási 
Irodában.

Ajánlott levélben történô kérés esetén úgy kell a ké-
relmet postára adni, hogy az 2008. március 4-ig megér-
kezzen a Helyi Választási Irodához.

Ha valaki igazolást kért és töröltette magát a 
névjegyzékbôl, de ennek ellenére mégis Ürömön kívánnak 
szavazni erre lehetôsége van 2008. március 6. 16.00 órá-
ig. A korábban kiadott igazolással kell felkeresni a Helyi 
Választási Irodát, ahol az igazolást bevonják és újból név-
jegyzékre veszik a választópolgárt. Erre egy alkalommal 
van lehetôség.

A módosított névjegyzékek 2008. március 7. 16.00 
óráig tekinthetôk meg a Helyi Választási Irodában!

Üröm, 2008. február hó

Dr. Balogh Szilvia
HVI vezetô



FERTôZÉSvESZÉLY A 
CiGáNY-PATAKBAN!

Az Ürömiek Baráti Társasága 2007 augusz-
tusában kezdeményezte a Cigány-patakban 
folyó víz bakterológiai vizsgálatát. Ennek a vizs-
gálatnak a pénzügyi fedezetét az adófizetôk 1 
%-os felajánlásából finanszíroztuk. Ezt a vizsgá-
latot azért tartottuk indokoltnak, mert lakos-
sági bejelentést kaptunk, hogy gyerekek játsza-
nak a patak vizében. 

Ez még nem is lenne probléma, csak a patak vize bûzlik, 
megjelentek a patkányok, és néha lapátolható fekália gyûlik 
össze a Bécsi úti ülepítônél. Utána jártunk és megállapítot-
tuk, hogy a pataknak természetes vízfolyása nincs. Csak 
esôvizet gyûjt össze. Tehát jelenleg a patak kiszáradt. A pa-
tak jelenlegi feladata a mesterségesen betáplált vizek szállí-
tása. Legjelentôsebb forrás a pilisborosjenôi szennyvíztisz-
tító, sajnos. Hogy az általunk indított vizsgálat szakszerû és 
hiteles legyen, megrendeltük az ÁNTSZ területileg illetékes 
hatóságától, 2007 augusztus 20 elôtt indítottuk az ügyet.

Sajnos nem volt túl gyors a vizsgálat, hónapokig elhúzó-
dott. Bizony Üröm és Pilisborosjenô lakossága megsínylet-
te volna, ha egy hivatalos járvány indult volna a patakból. 
Visszatérve a vizsgálathoz ez egy akkreditált mintavétellel 
és szabványos laboreredménnyel zárult. Mivel nem voltak 
számunkra érthetôek a labor adatai segítséget kértünk, 
hogy mindenki számára értelmezhetô legyen a patak vizé-
nek állapota. Az üggyel 2007 decemberére végeztünk. A 
laborjegyzôkönyv értelmezésében Dr. Kovács Gábor ok-
leveles mikrobiológus segített. Mellékeljük a fent említett 
dokumentumokat. Ezzel a vizsgálattal társaságunk célja a 

figyelemfelhívás a szülôk felé, hogy vigyázzanak a gyereke-
ikre, magyarázzák el nekik az ezzel kapcsolatos dolgokat. 
Pl.: ne játszanak a patak vizében. Természetesen a fentiek 
szólnak falunk és Pilisborosjenô Polgármesteri hivatalának, 
hogy tegyék meg a szükséges intézkedéseket. Ha szüksé-
ges a patak mentén helyezzenek el figyelemfelhívó táblákat. 
Társaságunk azért a közép-duna-völgyi hatóságot is megke-
reste, hogy végezzék a dolgukat a patakkal kapcsolatban.

  
Tehát az ÁNTSZ csak vizsgál, szakvélemény és intéz-

kedés a Közép-Duna-völgyi hatóságnak a dolga. Hajrá húz-
zunk bele! A pontosítás miatt a víz mintavételek Üröm és 
Pilisborosjenô között és a Bécsi útnál történtek. Az Ürö-
miek Baráti Társaságának a célja, még egyszer a figyelemfel-
hívás. Társaságunk sem tudja sajnos megoldani, hogy valaha 
még egyszer iható víz folyjon a patakban. Végezetül minden 
kedves támogatónknak köszönet jár, köszönet annak, aki 
pénzzel támogat minket, köszönet annak, aki visszaállítot-
ta az Ezüst-hegyi bányában ismertetô táblánkat, köszönet a 
Kis-dombon történt folyamatos rongálás nyomravezetôinek 
(fiataloknak!). Köszönet azoknak is, akik nem segítik a 10 
éve mûködô környezetvédô társaságunkat, de legalább nem 
ártanak.

Ürömiek Baráti Társasága
Murányi József elnök
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TáJÉKoZTATÓ A LoMTALANÍTáSRÓL
Üröm község területén a szokásos évi lomtalaníást a Saubermacher-Bicske Kft. a következô idôpontokban végzi el:

2008. április 10. csütörtök
2008. április 17. csütörtök
2008. április 24. csütörtök

A szállítás elôtt egy héttel szórólapok útján értesíteni fogják a lakosságot.
                                             Vidákovits Tibor

                   Környezetvédelmi és Településfejlesztési



közérdekû közleMények
Ürömi Tükör

január-február 11



7MÉRFöLDES CSiZMáBAN- 
MESEvETÉLKEDô

Ebben az évben is meghirdette a Szegedi Százszorszép 
Gyermekház a „7mérföldes csizmában heted7 határon át” 
címû országos mesevetélkedôjét, amelyhez az ürömi Kö-
zösségi Ház szervezésében a József Nádor Általános Iskola 
is csatlakozott.

Ebben az évben a Kárpát-medencét barangoljuk be a 
hétmérföldes csizma segítségével.

Ismert magyar meseírók mûveit, valamint tájegységek 
meséit dolgozzuk fel az elsô négy fordulóban. A megyei és 
az országos döntôben - csatlakozva a reneszánsz és Hunya-
di Mátyás évéhez - Mátyás királlyal kapcsolatos története-
ket kell elolvasni a résztvevôknek.

A versenyzô csapatok: 
- NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA 

PILISVÖRÖSVÁR 
- HUNyADI MÁTyÁS NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTA-

LÁNOS  ÉS MûVÉSZETI ALAPISKOLA - SOLyMÁR 
- TEMPLOM TÉR ÁLTALÁNOS ISKOLA - 

PILISVÖRÖSVÁR
- JÓZSEF NÁDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA - ÜRÖM 
- NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFO-

KÚ MûVÉSZETI ISKOLA - PILISBOROSJENô
 
A területi döntô 2008. április 18-án az ürömi Közösségi 

Házban lesz. Szurkoljunk a  versenyzôknek, akik az elsô két 
fordulóban igen jó eredményt értek el!

3/a Okos baglyok 
- Felkészítô tanár: Diczháziné Kovács Erika
Komor Emese
Horváth Marcell
Szalai Bence
Mucsi Boldizsár

3/b Hangyák 
- Felkészítô tanár: Bagota Mária
Pintye Zsófia
Bea Bence
Németh Máté
Somogyi Kevin

4/a Csacska macskák 
- Felkészítô tanár: Füle Istvánné
Kocsis Adrienn
Ledinszky Lilla
Papczun Réka
Marczis Kitti

4/b Okoskák 
- Felkészítô tanár: Szôts Kati
Kiss Laura
Bea Gergô
Mandeville Réka
Bartal Balázs

 Csak így tovább!

A részletes eredményeket a http://www.apaczai.com/
mesevetelkedo.html oldalon tekinthetik meg.

R.Zs.
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vASáRNAPi MESE-
SZÍNHáZ

2008. MÁRCIUS 2-ÁN, 11 óRAKOR
az ürömi Közösségi Házban

ifj. Straub Dezsô - Lénárt László 

Boambi
- gyermekmusical -

Boambi  Maróti Attila / Kecskeméti Róbert
Sutácska Fogarassy Bernadett / Presits Bernadett 
Nyuszi  Boros Ádám / Besztercei Attila 
Mókus  Bárkány Miklós / Szabó Zsuzsa 
ôz mama, Tarajos sül  Balázs Andrea / Vanya Tímea 
Bagoly, Bónó  Lénárt László / Illyés Lénárd 

Zene   ifj. Straub Dezsô 
Versszövegek Lénárt László
Rendezô Jancsó Sarolta 

Belépô: 600 Ft

Elérhetôségünk: Üröm, Iskola u.4., tel: 06/26-550-013
e-mail: muvhaz@urom.hu, 
honlap: www.urommuvhaz.t-online.hu
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CSiRi-BiRi ToRNA
A  Csiri-biri Tornára olyan 1-3 év kö-

zötti izgô-mozgó sajtkukacokat várunk, 
akik nem tudnak egy helyben ülni, vi-
szont szívesen kúsznak, másznak, pö-
rögnek, forognak, gurulnak, futkároz-
nak, totyognak! 

 
A programot 2003-ban állította össze Orszáczky Ildi-

kó, mindvégig szem elôtt tartva azt, hogy a gyakorlatok 
végrehajtása dalok, mondókák kíséretében valósuljon 
meg.  A 2003 óta mûködô Csiri-biri Torna az ország elsô 
olyan egyedi mozgássorra épített torna- foglalkozása, ahol 
évente több mint ezer 1-3 év közötti gyereket mozgatunk 
meg játékosan, irányított formában.

2008. március 6-ától 
AZ ÜRÖMI KÖZÖSSÉGI HÁZBAN

Idôpontja: 10-11 óra

Az órák menete: 
néhány apró változtatástól eltekintve - szinte mindig 
ugyanaz, így a gyermek rövid idôn belül a foglalkozás ma-
gabiztos fôszereplôjévé válik. A foglalkozásokon semmi 
nem kötelezô. Minden gyerkôc a maga ütemében veszi át 
a foglalkozás ritmusát, mindenki a saját fejlettségi szintjé-
nek megfelelô hatékonysággal végzi a gyakorlatokat.

Jelentkezés: 
mivel a foglalkozások nem épülnek egymásra, így csatla-
kozni - kizárólag elôzetes telefonos egyeztetéssel, illetve 
e-mail-en történô jelentkezéssel - év közben is lehet

E-mail: csibildi@freemail.hu 
Tel.: 06 30 389 5500 
(E-mailes jelentkezés elegendô!) 

Öltözék: 
A gyerekek kényelmesen, bodyban, pólóban, harisnyában 
vagy rövidnadrágban szoktak tornázni.

A foglalkozásokra lehetôleg ne hozzatok játékot, cu-
mit, ételt, mivel ezek a dolgok könnyen elterelhetik a gye-
rekek figyelmét!

HÚSvÉTi JáTSZÓHáZ
ÉS KiRAKoDÓ váSáR

Március 20-án 10-18 óráig
az Ürömi Közösségi Házban

belépô: 2 fôtt tojás, amit megfesthetsz 
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Jazz-Balett-Musical 
tánctanfolyam

az
Ürömi Közösségi Házban

Szombatonként 14.00 - 16.00 óráig

JELENTKEZNI 12 ÉVES KORTÓL LEHET

Maximum létszám: 20 fô
Minimum létszám: 10 fô

Oktató: Kôvári László 
az Operett Színház musical tagozatának tagja

Koreográfiák tanulása 
(Mozart, Rómeó és Júlia, Hair, Grease, Elizabeth da-

rabokból)

Felszerelés: kényelmes ruházat és cipô

Jelentkezési határidô: 2008. március 14.
Kezdés: 2008. április 5.

Az egyes foglalkozások ára: 1300 Ft
10 alkalmas bérlet ára: 8900 Ft
(1 alkalom=1,5 óra=90 perc)

Jelentkezés a Közösségi Házban telefonon,
vagy személyesen lehet.



Seibukai Karate 
Szakosztálya
az egyesület keretei között folyamatos felvételt hirdet
4-tôl 14 éves gyerekek és felnôttek részére,illetve családi 
karate foglalkozásokat tart.

Lehetôségeink:  -  táborok 
    -  öv vizsgák
    -  versenyek
    -  bemutatók 

Az edzések helyszíne: ürömi Közösségi Ház
Az edzések idôpontja: szerda - péntek  17 órától 18.30-ig
További felvilágosítás az edzések idôpontja alatt.

Szeretettel várunk minden kedves érdeklôdôt.

Az edzéseket Flamm Csilla feketeöves mester, Európa-
bajnok vezeti.

Nônapi meglepetés 
a Terefere - nôi szemmel 

címû mûsor Látogatóinak!
Ha Ön kíváncsi arra, hogy bôre milyen 
állapotban van és hogyan ôrizheti meg 
üdeségét, szépségét, egészségét hosz-
szú távon, akkor vegye igénybe alábbi 

szolgáltatásunkat!

Számítógépes bôrvizsgálattal
100 %-os pontossággal választ kap bôrével kapcsolatos 

kérdéseire és teendôire 

az ürömi Közösségi Házban 
2008. március 7-én du.15,00 órától.

Egyeztetés miatt kérem hívja az alábbi telefonszámot: 
06/30-319-9865
06/70-398-7952

Szakályné Antal Ildikó

Szeretettel Várunk minden 
Érdeklôdôt a 

vii. Nemzetközi Gyermek 
Népzenei és Néptánc 

Fesztiválra
 

április 11-én, 14 órától a József Nádor Általános 
és Mûvészeti Iskolában.

A Fesztivál fôvédnöke: Dr. Osskó Endréné (Magdi néni)
A talpalávalót Pál István „Szalonna” és bandája húzza.

Támogatóink:
Ürömi Polgármesteri Hivatal

Ürömi vállalkozók

A fesztivált az Ürömi Öröm Néptáncmûhely szervezi

közösségI ház
Ürömi Tükör
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Nôi SZEMMEL
NEM CSAK NôKNEK !

      

Március 7-én, pénteken 19 órakor
a Közösségi Házban

Szeretettel várunk minden érdeklôdôt egy kis zenés 
pletykálkodásra, beszélgetésre egy pohár bor és sok 

jó dal mellett.

A  zenés beszélgetés résztvevôi:

BóDY MAGDI
SIMONYI KRISZTINA

és a Hölgyek által közrefogva:

SOMLÓ TAMÁS
Belépô: 1200 Ft



közösségI ház
Ürömi Tükör
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SALSA TANFoLYAM
„Biztos lépés, latin pezsgés”

A Carmen Dance Klub tanárainak 
vezetésével

Szombatonként 16-18 óráig

Az elsô óra február 9-én volt
az ürömi Közösségi Házban.

Nagyon jó, csak kevés a fiú! Fiúk gyertek 
salsázni, mert ez párostánc és 20 nôvel 2 fiú 

nem bír! 
Nem bonyolult, nagyon jó hangulatú.

Ára: 1300 Ft/óra
Bérlet: 10 alkalom = 8.900 Ft

(a bérlet két hónapig érvényes)
--------------------------------------------------------------

Kossuth Lajos Közösségi Ház és Könyvtár
2096 Üröm, Iskola u. 4. Tel./Fax: 06-26/350-064, 

06-26/550-013
E-mail: muvhaz@urom.hu, honlap: www.

urommuvhaz.t-online.hu

GEPáRDoK
gepárd (Acinonyx jubatus) a macskafélék családjának 

jellegzetes tagja, mely lopakodás vagy falkában vadászás he-
lyett inkább gyorsasági fölényét kihasználva ejti el áldozatát. 
A leggyorsabb szárazföldi emlôsként rövid  távon elérheti 
akár a 110 km/óra sebességet is.

A fentiek  a mi gepárdjainkra nem jellemzôek. Kicsit las-
súak, de morogni nagyon tudnak és univerzálisak.

Láthatják ôket füvet nyírni, havat lapátolni, szerelni, fúrni, 
faragni, karácsonyfát díszíteni, ebédet hordani, az idôseket 
szállítani, hangosítani…stb.

Nem is tudom mikor kapták a nevüket. A teljes nevük: 
”Gepárd kommandó„

Az igazi nevük: Téglás Laci, Pólya Tibi, Galgóczi Jó-
zsef (Jokó), Kopócs Laci, Breier Robi és vezetôjük Szabó 
Gyula. 

Köszönjük fiúk a segítséget. Morgolódjatok még to-
vábbra is a házunk táján, ahogy szoktátok, csak komóto-
san.

R. Zs.
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József Nádor általános iskola és

Alapfokú 
Mûvészetoktatási 
intézmény

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium kiemelt céljai kö-
zött szerepel, hogy a mûvészetoktatás nevelésben betöltött 
szerepe hosszú távon is meghatározó legyen az arra hivatott 
intézményekben. A mûvészeti nevelés kiemelkedôen fontos 
az alapkészségek fejlesztésében, a tanulási motiváció felkel-
tésében, a személyiség formálásában és az esélyegyenlôség 
megteremtésében. Ezért a minôségbiztosításáról és 
minôségfejlesztésrôl szóló 3/2002.(II.15.) OM rendelet 
alapján, egy független Szakmai Minôsítô Testület által vég-
zett /2007 márciusától december 31-éig tartó/ országos 
minôsítési eljárás zajlott a mûvészeti iskolákban.

 
 A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetésérôl szó-

ló 2006. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi 
költségvetési törvény) 3. számú melléklet 16.2. pontjában 
és a 3. számú melléklet Kiegészítô szabályok 10. p) pont-
jában foglaltak értelmében az alapfokú mûvészetoktatási 
intézmények központi költségvetési finanszírozása 2007. 
szeptember 1-jétôl alapvetôen átalakul. Garanciára van 
szükség ahhoz, hogy az alapfokú mûvészetoktatási intézmé-
nyek oktató-nevelô tevékenységének minôsége biztosított 
legyen, hogy az intézmények magas színvonalú, a tehetség-
gondozás iránt elkötelezett mûhelyekként mûködjenek. A 
minôsítési eljárás következményeként a készségfejlesztést 
középpontba helyezô, vonzó iskolai környezet, megfelelô 
színvonalú infrastrukturális és technikai körülmények 
várják a mûvészeteket kedvelô, illetve azok valamelyik-
ében jártas kisdiákokat. 2008. január 1-jétôl az alapfokú 
mûvészetoktatási intézményeket fenntartók a normatív 
költségvetési hozzájárulás 100 %-át csak abban az esetben 
vehetik igénybe, ha a minôsítési eljárásban a “Minôsített 
alapfokú mûvészetoktatási intézmény”, vagy a “Kiválóra 
minôsített alapfokú mûvészetoktatási intézmény” címet 
szerezték meg.

A Szakmai Minôsítô Testület - amelynek a 
minôsítési eljárás a feladata - az alábbi szakmai 
szervezetek bevonásával jött létre:

1. Magyar Rektori Konferencia
2. Mûvészeti Szakközépiskolák Szövetsége
3. Alapítványi és Magániskolák Egyesülete
4. A Magyar Mûvészetoktatásért Országos Szakmai 
Szervezet

5. Magyar Zeneiskolák és Mûvészeti Iskolák Szövetsége
A vizsgált dokumentumok:

- az alapfokú mûvészetoktatási intézmény alapító okirata, 
- nem helyi önkormányzat által fenntartott alapfokú 

mûvészetoktatási intézmény esetén a székhelyre és vala-
mennyi telephelyre szóló hatályos, jogerôs mûködési en-
gedély, 

- önkormányzat által fenntartott alapfo-
kú mûvészetoktatási intézmény esetén az alapfokú 
mûvészetoktatási intézmény alapító okiratának jóváhagyá-
sáról szóló képviselô-testületi határozat, 

-az intézmény rendelkezésére álló helyiségek, eszközök, 
felszerelések jegyzéke, 

- az intézményben foglalkoztatott pedagógusok jegyzéke 
a név, tanított tantárgy, végzettség, szakképzettség feltün-
tetésével.

A fentiekben meghatározott dokumentumok, valamint 
az intézményben foglalkoztatott pedagógusok oklevele-
inek fenntartó által hitelesített másolatát a minôsítési el-
járás kérelmezôjének a kérelemhez mellékelnie kell. A 
kérelmezônek csatolnia kell továbbá 

- elektronikus adathordozón vagy papír alapon - a fenn-
tartásában mûködô alapfokú mûvészetoktatási intézmény 
pedagógiai programját, tantárgyfelosztását és a pedagó-
gus-továbbképzési tervét. A fenntartónak nyilatkoznia kell 
arról, hogy az intézmény tevékenységével összefüggésben 
folyt-e vagy folyik-e a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. 
törvény szerinti törvényességi ellenôrzés, illetve hatósági 
ellenôrzés, valamint esélyegyenlôséggel, egyenlô  bánás-
móddal kapcsolatos eljárás, továbbá, amennyiben ilyen eljá-
rás folyt, az milyen eredménnyel zárult, az állandó alkalma-
zotti létszám a nevelô és oktató munkához rendelkezésre 
áll, az alapfokú mûvészetoktatási intézmény hány és milyen 
évfolyamokkal mûködik, a minôsítési eljárási díj elôleget be-
fizette. 

A minôsítési eljárás második része a helyszíni szem-
le során vizsgált dokumentumok pl.: naplók, tanuló- és 
pedagógusnyilvántartás, intézményi önértékelés, hatósági, 
törvényességi ellenôrzések jegyzôkönyvei, minôségirányítási 
program, díjak, oklevelek stb. De a legfontosabb a min-
den tagozaton végzett óralátogatások, ahol több oldalas 
jegyzôkönyv szerinti szempontoknak kellett megfelelni.

Az islolánk „kiválóra minôsített alapfokú 
mûvészetoktatási intézmény” címet kapta.

(lsd. fotókópia a hivatalos értesítésrôl.) Néhány adat a 
minôsítési eljárásról. Közel 900 mûvészeti iskolából 817 
iskola kezdeményezete a mínôsítést. Az elôminôsítési el-
járás 687 iskolánál lett eredményes. A minôsítés második 
szakaszáról pontos számadatokkal nem rendelkezünk, de 
az OM honlapján megtekinthetô a minôsített alapfokú 
mûvészetoktatási intézmények jegyzéke. 
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József Nádor általános iskola és

Alapfokú 
Mûvészetoktatási 
intézmény

 A mûvészeti iskola 2000-ben in-
dult önálló intézményként a népze-
ne,  /tekerô, citera, népi furulya, bôgô, 
ütô, koboz, népi hegedû, népi ének/ 
zongora, néptánc és kézmûves tan-
szakokkal. 2001-tôl egyesült az ál-
talános iskolával, azóta többcélú in-
tézményként mûködünk. 2003-tól 
kibôvült a képzômûvészeti tagozat 
rajz-festés, bábkészítés, grafika, a 
tánctagozat 2005-tôl balettszakokkal. 
1.- 2. Elôképzô + 6 évfolyamok min-
den mûvészeti ágban min. 4 órában 
mûködnek. 2006-2007 tanévtôl a zenei 
tagozaton a továbbképzô évfolyamo-
kat is elindítottuk.

-  Az elmúlt évek tekerôs, bôgôs, ütôs, citerás, kobza 
tanszak oktatási eredményei.

Eredményeinket minden év augusztusában megren-
dezendô tekerôs és dudás zenei szaktáborban tanult 
törzsanyag alapozza meg. Idén már hetedik éve öt napot 
töltünk együtt növendékeinkkel, ideális környezetben és 
körülmények között (az alföldön egy tanyán), ahol az egész 
évi törzsanyagot megkapják a tanulók Cd formátumban és 
kottában is. Másik három szakmai találkozónk, májusban a 
pomázi Tekerôs Találkozó, a Duda és Tekerô Szaktábor, 
valamint a tiszaalpári Mihály-napi kukoricafosztás, ahol az 
ország összes mûvészeti Iskolájának tekerôsei mérik ösz-
sze tudásukat. Mindegyik találkozónak részben rendezôje, 
szervezôje és tanára Havasréti Pál. Növendékei mindig ki-
emelt nívódíjjal térnek haza. Az iskolai évad végén pedig 

az immár IV. Szentesi Tekerôs Táborban zárják június vé-
gén. A szentesi tábor azért nagy jelentôségû, mert Csongrád 
megye a tekerô ôshazájának tekinthetô, itt még a mai napig 
eredeti, természetes környezetében hallhatják a gyerekek a 
népdalokat, tekerôsöket, muzsikusokat. Szakmai találkozó-
kon kívül minden évben pályáztunk az Országos Táncház ta-
lálkozón való szereplésre, ahová növendékeink be is jutottak 
és nagy sikerû koncertjeinkrôl a Magyar Rádió évrôl-évre be 
is számolt. Az évente megjelenô Új Élô Népzene Cd-antoló-
gia lemezre is pályáztunk és nyertünk is. A növendékeinkbôl 
alakult Magyar Tekerôzenekar koncertjérôl pedig a Duna TV 
külön 30 perces mûsort készített.

Versenyek minden évben:
Népzeneoktatás a mûvészeti iskolák tükrében - nívódíj
Pomázi tekerôs verseny - kiemelt nívódíj
Országos Népzenei Verseny (Gödöllô) - kiemelt nívódíj
Országos Népzenei Találkozó (Bonyhád) - kiemelt nívódíj
Belvárosi Népzenei Verseny (Budapest) - kiemelt nívódíj

Hegedû, furulya, népi ének és zongora tanszakok 
tanításon kívüli fontosabb programjai:

Tanszaki koncertek, Regölés és Lucázás, Öregek nap-
közi otthona mûsorok, karácsonyi mûsorok, Pesti Vigadó 
fellépés, József Nádor-napi gálamûsorok, ürömi szüre-
ti bálok, Ürömi Gyermek Népzenei és Néptánc Feszti-
vál, Ürömi Nyári Fesztivál,  Idôsek Otthona, Anyák napi 
mûsorok, farsangok, országos táncháztalálkozók, pomázi 
tekerôs találkozók, Pünkösdi Fesztivál, svábok fogadása/
mûsorok/, évzáró mûsorok, „Zeneiskolák a népzene tük-
rében 2007” Budapesti Mûvelôdési Központ 

Zeneiskolák a népzene tükrében /2004, 2005, 2007 I. Díj/
Gödöllôi Országos Népzenei Verseny /2005, Döntô, különdíj/

Néptánc tagozat tanításon kívüli tevékenységei:
Országos Néptánc Oktatók Továbbképzés, Százhalom-

batta, II. Országos Néptáncverseny, XIII. Bakony Néptánc 
Fesztivál, Mûvészeti Iskolák Táncversenye Százhalombat-
ta, Gyermek Szólótánc verseny Szolnok, Hôsök napja, 
Budakalászi fesztiválon fellépés, Vajdahunyad váránál fel-
lépés, Nemzetközi Duna Karnevál keretében szervezett 
felvonulás, és fellépés, Hagyományôrzô Mustra, táncház , 
Az Idôsek Világnapja alkalmából rendszeres fellépés, Csil-
lebérc néptánc oktatói továbbképzés (Mezôföld), József 
Nádor Ált. és Mûvészeti Iskola félévzáró elôadás , Far-
sang (táncház), Budakalász - fellépés, Nemzetiségi tánc-
találkozó 2003-tól rendszeres részvétel Pilisszentiváni 
Fesztivál, József Nádor-napi gálamûsorok , Millenáris - fel-
lépés, Békásmegyer - fellépés, Közösségi Ház - fellépés, 
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Törökszentmiklós - fellépés,  Majális - táncház,  Mûvészeti 
Iskola - évzáró, II. Pomázi Néptánc Találkozó, 2001-tôl 
rendezésre kerül az Ürömi Nyári Fesztivál, 2002-tôl min-
den évben Ürömi Gyermek Népzenei és Néptánc Fesz-
tivál rendezése, Boldogkôváralja, szakmai edzôtábor, 
Mezôkövesd, néptánc- és kézmûvestábor, márokpapi nép-
tánc- és kézmûvestábor. 

Csalogató Néptáncverseny I. díj

Képzômûvészeti tagozat tanításon kívüli fontosabb 
tevékenységei:

Az iskola állandó dekorációja, kiállítások rendezése, 
József Nádor tablók, plakátok, szórólapok, meghívók, ok-
levelek stb., A mûvészeti tanárok kiállítása, Október 23. 
Nemzeti ünnep - ünnepség - mûsorok díszletei, Márton-
napi kézmûves foglalkozások, karácsonyi üdvözlôlapok, 
ünnepség - mûsorok és díszletei, Mûvészeti iskola félév-
záró-nyitó kiállításai, képzômûvészeti rajzversenyek meg-
szervezése, oklevelek, díjak, Márc. 15. Nemzeti ünnep 
- mûsorok díszletei, farsangi díszletek, kellékek, Szülôk 
Bálja dekorációk, Gyermek Népzene és Néptánc Feszti-
vál díszletei, kézmûves foglalkozások., József Nádor-nap 
- ünnepség - mûsorok díszletei, A mûvészeti iskola tan-
évzáró kiállításai, az ürömi nyári fesztiválok, bábelôadás, 
kézmûves foglalkozások, kézmûves tábor minden évben, 
Német tanszék által, versenyre készült színdarabok dísz-
letei, jelmezek.

VI. országos Festészet Napja kiállításon részvétel és ván-
dorkiállítás

Gyermek Bábjátékosok Pestmegyei Fesztiválja I. Díj

-  Intézményünk minôségirányítási programja általános 
elveket és szabályozó rendszert foglalja össze. Mûvészeti 
iskolánk az általános iskola szerves része, ezért együtt 
került kidolgozásra és használatba. A SWOT analízis el-
készítése során, az egész iskola felmérésre került a part-
nereink körében, /tanárok, tanulók, szülôk, SZMK stb. 
ahol kimutathatóak lettek erôsségeink és gyengeségeink. 
A mûvészeti iskola pozitív visszajelzést kapott, a nyelvok-
tatással együtt a legjobb minôsítést kapta a partnereink 
körében. Konkrét célok közé tartozik változatlanul a civil 
szervezetekkel való együttmûködés, a hagyományôrzés/
kitelepült svábok fogadása/, beiskolázáskor, bemutató 
órák szülôknek, óvodásoknak, szülôi értekezletek, min-
den iskolai rendezvényen való részvétel, zene, tánc, de-
koráció stb. Az elmúlt tanév során az iskola emblémájá-
nak megtervezésére, kivitelezésére került sor pólókon, 
zászlón, meghívókon stb. Rendszeres a mûvészeti tábor 
szervezése.

Idén ÖKO iskola lettünk, ennek apropójából az iskolaudvar 
hátsó 56 m hosszú kerítésére falfestményeket szeretnénk ké-
szíteni a képzômûvészeti tagozat tanulóinak legjobb mûveibôl, 
aminek a címe a „ Földünk, ahogy látni szeretnénk.”

-  Mûvészeti iskolánk 2000-2002-ben készült el. Arcu-
lata alkalmas a tanévek folyamán készült alkotások állandó 
kiálítására, koncertek, elôadások és mûsorok szervezésé-
re. A következô termekkel rendelkezünk: tanári terem 1 
db, zenei tantermek  száma 4 db, a képzômûvészeti tante-
rem száma 3 db, a táncterem száma 2 db /közösségi ház/.

- A tárgyi feltételek, eszközök az elôírtaknak 
megfelelô.

Az elmúlt években 15 db Pest Megyei  Közoktatás-
Fejlesztési Közalapítvány által meghirdetett pályázaton 
vettünk részt, ez ideig 13 db sikeres lett.  1db folyamat-
ban van. A pályázatokon nyert összegeket hangszerek, 
képzômûvészeti eszközök vásárlására, kiállítás rendezés-
re, mûvészeti tábor szervezésére, néptánc-népzenei fesz-
tivál rendezésére költöttük.

Pl.: „A közoktatási intézményekben mûködô mûvészeti 
csoportok eszközszükségleteinek beszerzésének támoga-
tása” címmel a következôket sikerült beszerezni:

1 db képakasztórendszer /kiállítás-rendezésre/, 80 db 
képkeret, 1 db grafikai prés, 6 db kiállításra alkalmas polc-
rendszer, 1 db égetôkemence, 1 db lábkorongozó, 1 db 
tûzzománckemence, 1 db gitár, 1 db szintetizátor, 1 db 
elektromos zongora , 4 db népihegedû, 2 db koboz, 2 db 
dob, 3 db tekerô, 1 db bögô, 2 db DVD lejátszó

„Könyvtárfejlesztés” címszó alatt, a zenei tagozat 
kottatárának megalapozása, a képzômûvészeti tagozat, 
mûvészettörténet képanyagának fejlesztése történt, VHS, 
DVD hordozókon.

- PMKA által meghirdetett „Tehetséggondozás, fel-
zárkóztatás támogatása címszó alatt „Alkotótábor, illet-
ve egyéb mûvészeti rendezvény támogatására „Gyermek 
Néptánc és Népzenei Fesztivál” rendezésére nyertünk 
jelentôs összegeket.

- Jelenleg a pedagógus munkakörben alkalmazottak 
száma : 12 fô  9,5 státuszon.

Hanvay Hajnalka zongoratanár, népi ének , Tolvaj An-
namária zongoratanár, népi ének, Havasréti Pál   tekerô, 
bôgô, citera, koboz, dobtanár, Gombai Tamás népihegedû 
tanár, Soós Csaba népihegedû tanár /óraadó/, Berki Lilla 
furulya tanár, Tárnoki Beatrix helyettesítôje, Pödör Eszter 
szolfézstanár, Szilvási Ildikó néptánctanár,  Mozola Viktó-
ria balettanár, Kovács Marianna bábkészítô, textiles tanár, 
Gyantár Berta   rajz, és festés tanár, Pók Timea szobrász 
és kézmûvestanár, Boros Gitta grafikatanár.



- Megfelelôen mûködik a hétévente kötelezô pedagó-
gus továbbképzés.

Az utóbbi években történt mûvészpedagógus alkal-
mazottak továbbképzései:

Havasréti Pál, Hanvay Hajnalka, Ráczkiné Tárnoki Lányi 
György ECDL alapfokú számítógépes tanfolyam, Gyantár 
Berta, Boros Gitta  Alapfokú mûvészetoktatás, képzô-és 
iparmûvészeti ág,

Gombai Tamás Pécsi Tudomány Mûvészeti Karának 
kiegészítô szak, Ének- zene, karvezetés

Gyantár Berta a Berzsenyi Dániel Fôiskola mûvészeti 
rajz szak. Szilvási Tarnai Ildikó a Magyar Táncmûvészeti 
Fôiskola táncpedagógus, néptánc szak.

Aktív mûvészeti tevékenységet folytatók 6 fô.
Boros Gitta a mûvészeti iskola vezetôje a Magyar 

Mûvészetoktatásért Országos Szakmai Szerevezet tagja.

Kitüntetések:
Ráczkyné Tárnoki Beatrix /Téka Együttes/ 1996-ben a 

„Népmûvészet Ifjú Mestere”, 2006 Bartók Béla-emlékdíj, 
Havasréti Pál /Téka Együttes/, 1977-ben a „Népmûvészet 
Ifjú Mestere”, 1980-ban Erdélyi Magyarok Világszövet-
ségének rubintja „A Magyar nép szolgája”, 1991-ben a 
Magyar Kultúráért, 2006 Bartók Béla-emlékdíj, Gombai 
Tamás /Fonó Együttes/, /Állami Népi Együttes fôprímása/, 
Emerton Díj, Szilvási Tarnai Ildikó, 1985 Aranygyöngyös 
táncos, 1987 Aranygyöngyös táncos

-  A mûvészeti iskolába beiratkozott tanulóink létszá-
ma 2007-2008 tanévben 246 fô, ebbôl 24 fô többszören 
hátrányos helyzetû. A több tanszakon tanuló gyere-
kek létszámával együtt 336 fô mûvészeti iskolással fog-
lalkoznak a mûvészpedagógusaink. Szem elôtt tartva 
az esélyegyenlôséget a  hátrányos helyzetû hallgatóink 
térítésdíjmentesen vehetik igénybe a tanítást. A nyári 
alktótáborban való részvételük ingyenes. A hangszerköl-
csönzés egész évben szintén ingyenes. A képzômûvészeti 
órákon minden felszerelést és anyagot az iskola biztosít 
mindenki számára. Ezzel is igyekszünk segíteni a mûvészeti 
képzésüket.

-  Ürömön egy általános és mûvészeti iskola van, ennek 
következményeként fokozottan a figyelem központjában 
vagyunk. Ez azt eredményezi, hogy szinte azonnali visz-
szajelzést kapunk minden tevékenységünkrôl az ott lakók 
körében. Minden mûsort,  tábort, stb. fotókkal és film-
felvételekkel archiválunk. Helyi újságban is rendszeresen 
megjelennek cikkek az iskola tevékenységeirôl.

Célunk, hogy a mûvészeti foglalkozásokon jól érezze 
magát a gyerek és a tanár egyaránt. Legyen a gyerek is al-

kotó részese a tanítás-tanulás folyamatának. A sikerélmé-
nyeken keresztül vezetô munkát tartjuk célravezetônek. 
Azt szeretnénk, ha a tagozatokon minden tanuló saját ké-
pességeinek, lehetôségeinek optimumáig jutna el értelmi 
és erkölcsi fejlôdésben.

- A mûvészeti oktatás szeptemberben kezdôdik és 
júniusig tart, az év nyilvános záróvizsgákkal, elôadással és 
kiállítással végzôdik. A jelentkezés felvételi után, egy Be-
iratkozási lap kitöltésével, illetve a térítési díj befizetésével 
válik érvényessé. A beiratkozási lapon a szülô köteles nyi-
latkozni, hogy gyermeke jár-e másik mûvészeti iskolába. 
Amennyiben jár, a jogszabályok alapján, emiatt az egyik 
iskolában magasabb tandíjat kérhetnek tôle.

A beiratkozás az elsôsöknek egybeesik az általános iskolai 
beiratkozással. A pótbeiratkozás szeptember elsô két hetében 
van. A már beiratkozott tanulóinknak június 15-ig kell a to-
vábbtanulási szándékukat jelezni, illetve befizetni a következô 
tanévet. A térítési és tandíjat készpénz befizetéssel számla 
ellenében lehet befizetni félévente, az iskola titkárságán a ki-
jelölt napokon.

A térítési díjfizetési kötelezetség:
Szakfeladatra jutó költség egy tanulóra, illetve tanítási órá-

ra vonatkoztatott számítás
115.§(1)
c) az alapfokú mûvészetoktatási intézményben
heti hat tanórai foglalkozás a fôtárgy gyakorlatának és el-

méletének elsajátításához, évenkénti egy meghallgatás (vizsga) 
és egy mûvészi elôadás, egy alkalommal az évfolyam megis-
métlése, egy mûvészeti képzésben való részvétel esetén

A 2005. szeptember 1. után az elsô évfolyamot kezdôk 
majd ezt követôen az újabb belépôk díja nem lehet kevessebb, 
mint az ALAP állami támogatás (zenei tagozat esetén) a nor-
matíva 10%-a, (képzômûvészet-tánc tagozat esetén) a nor-
matíva 20%-a.

Az önkormányzat által meghatározott, rászorult tanulók-
nak az oktatás ingyenes.

A tandíjfizetési kötelezetség:
116§.(1)
alapfokú mûvészetoktatási intézményben
a 115§-ban meghatározottakat meghaladó tanórai foglal-

kozás, továbbá a tankötelezettség megszûnése után annak, 
aki nem áll tanulói jogvisszonyban, illetve a huszonkettedik 
életév elérésétôl minden tanórai foglalkozás.

Minden mûvészeti foglalkozás az általános iskolai órák 
után a délutáni órákban történik. A mûvészeti oktatásra 
beiratkozott tanulókra /és szüleikre/ a Közoktatási tör-
vény szabályai érvényesek és vonatkoznak. Pl.: kötelezô a 
mulasztások igazolása.
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A mûvészeti tagozatok legfontosabb funkciói:
1. Az alapfokú mûvészetoktatás követelményei és tan-

tervi programja keretében folyó mûvészeti nevelés alkal-
mat ad az érdeklôdô és fogékony tanulók képességeinek 
fejlesztésére, biztosítja a különbözô szakterületeken való 
jártasságok, megszerzését és gyakorlását.

2. Messzemenôkig figyelembe vesszük az életkori sa-
játosságokat, a tanuló érdeklôdésére, tehetségére épít-
ve alakítjuk ki készségeiket, és gyarapítjuk ismereteiket. 
Lehetôséget nyújtunk az egyetemes kultúra, az európai 
mûveltség, nemzeti, népi hagyományok, értékek befoga-
dására, az értékmegôrzés formáinak kialakulására.

3. A mûvészeti tagozaton a tanszakoknak megfelelô 
különbözô mûfajok sajátosságait, a mûvészeti megjelenítés 
módjait ismertetjük meg a tanulókkal. Cél az is, hogy az 
önkifejezés eszköztárának gazdagításával mûvészeti pro-
duktumok létrehozására és befogadására készítsen fel.

Mûvészeti tehetségek gondozása:
A tagozaton folyó mûvészeti oktatás egyrészt te-

hetséggondozási feladatot lát el, másrészt a mûvészeti 
nevelés eszközeivel gyermeki személyiség minél telje-
sebb kibontására vállalkozunk. A mûvészeti tagozatokra 
jelentkezô gyerekeknél csak a zenemûvészeti tagozaton 
várjuk el, hogy a szakok tanulásához szükséges képessé-
gekkel rendelkezzen. A képzômûvészeti szakon csak az az 
elvárásunk, hogy a gyermek iskolaérett legyen. Ezeken a 
szakokon sem mondunk le azonban arról, hogy a tehetsé-
ges gyerekeket idôben felismerjük, és a képzés folyamán 
különös gonddal fejlesszük ôket.

Mûvészeti iskolánk jôvôképe, megvalósulásának 
feltételei és feladatai:

1. Fontos a tanár tudása, személyisége, (tehetsége), 
mely a legfôbb motivációs erô.

2. A tanszakok közötti alkotói együttmûködés megte-
remtése. (Komplex mûvészeti alkotások létrehozása.)

3. A pedagógus folyamatos képzése, továbbképzése.
4. A mûvészeti neveléshez szükséges eszközök folya-

matos beszerzése, a meglévôk karbantartása, felújítása.
5. Szaktanácsadói munkák igénybevétele.
6.   Mûvészeti fesztiválokon, találkozókon, versenye-

ken, fórumokon való részvétel
7.   Pályázatokon való részvétel.
A mûvészeti iskola céljai és feladatai nagymértékben 

teljesülnek. Kisebb nagyobb döccenôkkel, mint a tanárok 
távozása /gyerekvárás/, státuszcsökkentés stb.

A cél, a tudás megszerzése mellett, hogy tanulóink sze-
ressék a mûvészeteket.

Még megoldandó feladat többek között, a tanulóink-
ban és szüleikben tudatosítani, hogy ez egy iskola és nem 
szakkör. Ha beiratkoznak a mûvészeti iskolába az kötele-
zettségekkel és felelôséggel jár. A szülôkkel és az önkor-
mányzattal kiváló a kapcsolat, napi kontaktusban vagyunk. 
Mindig a probléma rugalmas megoldását keressük.

Boros Gitta 
igazgató-helyettes

KiTÜNTETÉS
A Magyar Kultúra Nap-

ja alkalmából Dr. Hiller Ist-
ván  oktatási és kulturális 
miniszter Papp Józsefnét, 
a Pilisborosjenôi Német 
Nemzetiségi Általános Is-
kola igazgatóját Németh 
László-díjjal tüntette ki.

Igazgató asszony pá-
lyáját Ürömön kezdte 
1974-ben, matematika-
kémia szakos tanárként, 
1983-1993 között az 
Üröm-Pilisborosjenôi Ál-
talános Iskola igazgatóhelyettese volt.

1993-tól a pilisborosjenôi általános iskola igazgatója.
A pilisborosjenôi iskolába kezdetektôl sok ürömi tanuló 

járt - ebben  Papp Józsefné szerepe nélkülözhetetlen volt.
Papp Józsefné, „Zsóka néni” igazgatóként ez év február 

1-jétôl nyugdíjba vonult, de mint pedagógus tovább dolgozik.
A Németh László-díj a magyar pedagógusok egyik leg-

magasabb állami kitüntetése. 
Gratulálunk a kitüntetéséhez és a további munkájához 

sok sikert, erôt és egészséget kívánunk!
(szerk.)

Kérjük, segítse Ön is 1%-ával az 
Ürömi József Nádor Általános Iskola 

és Népmûvészeti Iskola 
Fejlesztésért Alapítványt!

Adószám: 
18697445-1-3
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Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testületének
19/2007 (XI. 05) Kt. számú rendelete

a 14/2006 (X. 11.) Kt. számú rendelet módosítására
az Önkormányzat Szervezeti és Mûködési 

Szabályzatáról

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete az Önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. (továbbiakban: Ötv.) 6 § 
(1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Szervezeti és 
Mûködési Szabályzatára alkotott helyi rendeletét (a továbbiak-
ban: Ör) az alábbiak szerint módosítja:

1.§
Az Ör 11. § (14) bekezdésének utolsó mondatát törli.

2.§
Az Ör 29, § (4) bekezdésében, a 37. § (10) bekezdésében, va-
lamint a 48. § (4) bekezdésében a Pest Megyei Közigazgatási 
Hivatal, illetve vezetôje megnevezése helyesen:

„Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal, illetve 
vezetôje.”

3.§
A 6. számú mellékletbôl a MIÉP helyi szervezetét, valamint a 
Társutas Egyesületet törli, melynek helyébe új 6. számú mel-
léklet lép. 

4. §
Az Ör egyéb rendelkezései nem változnak.
A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik. 

Üröm, 2007. október 30.

Laboda Gábor    Dr Balogh Szilvia
Polgármester   jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve:

Üröm, 2007. november hó 05. nap  Dr Balogh Szilvia 
     Jegyzô 

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testületének
20/2007 (XI. 05.) Kt. számú rendelete
a 9/2003 (IV. 10.) Kt. számú rendelet módosítására
az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdál-
kodásról

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete a helyi ön-
kormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16 § (1) bekezdése, 
valamint az államháztartási törvény vonatkozó elôírásai szerint 
a 16/2005 (VIII. 26.) Kt. számú rendelettel módosított 9/2003 
(IV. 10.) Kt. számú rendeletét (a továbbiakban:Ör) az alábbiak 
szerint módosítja:

1.§
Az önkormányzat vagyonrendeletét kiegészíti egy melléklettel 
(1. számú melléklet), mely melléklet az önkormányzat ingatlan-
kataszterben nyilvántartott vagyonát tartalmazza, a jogszabály-
ban elôírt formában és tartalommal. 

2.§
Az Ör egyéb rendelkezései nem változnak.
A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba 
A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik. 

Üröm, 2007. október 30.

Laboda Gábor   Dr Balogh Szilvia 
Polgármester   jegyzô

Kifüggesztve és kihirdetve:

Üröm, 2007. november hó 05. nap  Dr Balogh Szilvia 
     Jegyzô 

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testületének
21/2007.(XII. 03.) Kt. számú önkormányzati rende-
lete az általa fenntartott intézményekben 2008-ban 

fizetendô térítési díjakról.

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete a közok-
tatásról szóló többszörösen módosított 1993. évi LXXIX. tv. 
115.§./3/ bekezdése, továbbá a 121.§/1/ bekezdése 16. pontja 
alapján az alábbi rendeletet alkotja.

1.§.
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által fenntartott 
nevelési-oktatási intézményekben az ellátást igénybevevôkre, il-
letve az intézményben foglalkoztatott és az étkezési lehetôséget 
igénybe vevô személyekre.

2.§.
A képviselô-testület az általa fenntartott intézményekben al-
kalmazandó napi élelmezési nyersanyag költségeket, illetve a 
fizetendô étkezési-térítési díjakat a következôk szerint állapítja 
meg a 2008. évre:

Intézmény 
József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási In-
tézmény
  Ft/fô/nap ÁFA Fizetendô térítés
- tízórai  76  15 91
- ebéd  321  64 385
- uzsonna 97  19 116
 Összesen: 494  98 592 



Óvoda  Ft/fô/nap ÁFA Fizetendô térítés
- tízórai, uzsonna 61 83  12 17 73 100
- ebéd  254  51 305
 Összesen: 398  80 478 

Üröm Idôsek Klubja
- reggeli  122  24 146
- ebéd  370  74 444
 Összesen: 492  98 590  

Intézmény 
Házi segítségnyújtás keretében biztosított ellátás intézményi té-
rítési díja
  Ft/fô/óra  ÁFA  Fizetendô térítés 
     Ft./fô/óra
   277  - 277
Összesen: 277  - 277 

3.§
Az alkalmazottak étkezési térítési díja az önkormányzat által 
fenntartott intézményekben:
 a.) napi egyszeri étkezés (ebéd) : 540/Ft/fô/nap
 b.) étkezésre kötelezettek napi háromszori étkezési   
 díja: 422Ft/fô/nap
 c.) vendégétkeztetés: 480Ft/ebéd.
 d.) vendégétkeztetés Idôsek Klubjában: 568 Ft/ebéd

4.§
Záró rendelkezések

/1/E rendelet 2008. január hó 1. napján lép hatályba, ezzel 
egyidejûleg a térítési díjakról szóló 20/2006.(XII.13.) Kt. számú 
rendelet hatályát veszti.
/2/ A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.

Üröm, 2007. december hó 03. nap.

Laboda Gábor   Dr. Balogh Szilvia
polgármester   jegyzô

Kihirdetve: 2007. december hó 03. nap         Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testületének 
22/2007.(XII. 03.) Kt. számú rendelete a 15/2006.

(X.11.) Kt. számú 4/2005.(II.03.) Kt. számú rendelet-
tel módosított 21/2003.(XII.01.) Kt. számú rendelet 

módosítására 
az Ürömi Képviselôk tiszteletíjáról és természetbeni 

juttatásairól.

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete a többszörö-
sen módosított 1994. évi LXIV. tv. 14.§-ban és l7 §-ban kapott 
felhatalmazás alapján az önkormányzat képviselôi részére meg-
állapítható tiszteletdíj és természetbeni juttatások kérdésében 

alkotott és a 4/2005.(II.03.) Kt. számú, a 15/2006.(X.11.) Kt. 
számú rendelettel módosított 21/2003.(XII.01.) Kt. számú ren-
deletét a következôk szerint módosítja.

A rendelet 1.§ bekezdése helyébe a következô rendelkezés lép:

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

/1/Az ürömi képviselô havonta tiszteletdíjra jogosult.
A tiszteletdíj havi összege 2008. évben:
80.960.-Ft (azaz nyolcvanezer-kilencszázhatvan-forint)

/2/ Az a képviselô, aki valamelyik bizottságnak tagja, - több bi-
zottsági tagság esetén is- az alapdíjon felül további havi 40.480.-Ft 
(azaz negyvenezer-négyszáznyolcvan-forint) / tiszteletdíjra jogo-
sult.

/3/ A bizottságok nem képviselô tagjai havi 40.000.-Ft (azaz 
negyvenezer forint) tiszteletdíjra jogosultak.

/4/ A bizottságok elnökei a jelen rendelet 1. § /1/ bekezdésében 
megállapított alapdíjon felül - több tisztség esetén is- további havi 
70.000.-Ft /azaz  hetvenezer forint / tiszteletdíjra jogosult.”

Az önkormányzati rendelet egyéb rendelkezései nem változnak.

A jelen rendelet 2008.január 1-jével lép hatályba.
A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik

Üröm, 2007. december 03. 

Laboda Gábor    Dr. Balogh Szilvia
polgármester   jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve: 2007. december hó 03. nap

  Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testületének
24/2007. (XII. 20.) Kt. számú rendelete 

a település szilárd hulladék szállításának 2008. évi díj 
megállapításáról.

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete az önkor-
mányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. (Ötv) 16.§ 
(1) bekezdésében, tovább az egyes helyi közszolgáltatások 
kötelezô igénybevételérôl szóló 1995. évi XLII. Tv. 4.§ (4) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet 
alkotja

1.§
Üröm közigazgatási területére 2008-as évre a hulladékszállítás 
díját az alábbiak szerint állapítja meg:

rendeleTek
Ürömi Tükör
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rendeleTek
Ürömi Tükör

A szolgáltatási díj megállapítása ÁFA nélkül számított egységnyi 
díjtétel meghatározásával történik.
Az egységnyi díjtétel 60 l, 110 - 120 l, illetve 240 literes 
gyûjtôedény egyszeri ürítési díja.
A fizetendô közszolgáltatási díj az egységnyi díjtétel és a szol-
gáltatás gyakoriságának szorzata.

Figyelemmel a jelen rendelet 1.§ (a) (b) (c) pontjaiban foglaltak-
ra a szemétszállítási díj Üröm teljes közigazgatási területén a 
2008-as évben: 
- 60 literes edény esetén fizetendô éves díj mértéke:    
 17.088.-+20%Áfa (bruttó 20.506.-Ft.)
- heti egyszeri ürítés esetén n.évre fizetendô díj mértéke:  
 4272.-Ft+20%Áfa (bruttó 5126.-Ft.)
- 110-120 literes edény esetén fizetendô éves díj mértéke:  
 19.152.-+20%ÁFA (bruttó:22.982.-Ft.)
- egy negyedévre fizetendô díj mértéke:  
 4788 Ft+20%ÁFA (bruttó 5746.-Ft)
- 240 literes edény esetén  fizetendô éves díj mértéke  
 34.128Ft+20%ÁFA (bruttó 40.954.-Ft.)
-egy negyedévre fizetendô díj mértéke:    
 8.532+20%ÁFA (bruttó 10.238.-Ft.)

Zsákos szemétszállítás: 
A szabványmennyiséget meghaladó hulladék csak és kizárólag 
abban az esetben kerül elszállításra, ha a kihelyezett zsákon 
„Rumpold-Bicske Kft” (a késôbbiek során: Saubermacher-
Bicske Kft.) felirat olvasható.

A zsák ára:
- 60 l-es zsák esetén 479 Ft/db (bruttó)
- 120 l-es zsák esetén 538 Ft/db (bruttó)
A jelen rendelet 1.§ (3) bekezdésében megállapított ár, magában 
foglalja a szállítás és deponálás költségeit, továbbá az áfá-t is. 

2.§
A jelen rendelet 1.§ (2) bekezdésében meghatározott díjat az in-
gatlan tulajdonos a teljesített szolgáltatás alapján számla ellenében, 
negyedéves bontásban utólag köteles készpénzben, közvetlenül a 
szolgáltató alkalmazásában álló alkalmazottnak megfizetni. A díj a 
szolgáltató által kiadott csekken is megfizethetô.

3.§
(1)  Jelen rendelet 2008. január 1-jével lép hatályba, ezzel 
egyidejûleg a 22/2006. (XII. 
13.) Kt. számú rendelet hatályát veszti.

A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik. 

Üröm, 2007. december hó 20. nap

Laboda Gábor    Dr. Balogh Szilvia
polgármester   jegyzô

Záradék:
Kihirdetve és kifüggesztve : 2007. december hó 20. nap  
    Dr. Balogh Szilvia jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testületének
25/2007. (XII. 20.) Kt. számú rendelete 

Pilis-Buda Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás 
környezetvédelmi programjának jóváhagyásáról.

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete figyelemmel 
az önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. tv. 
(Ötv) 16.§ (1) bekezdésében, valamint a környezetvédelemrôl 
szóló LIII. tv. vonatkozó elôírásaira a Pilis-Buda Zsámbék 
Többcélú Kistérségi Társulás környezetvédelmi programjának 
kihirdetésérôl az alábbi rendeletet alkotja. 

1.§
Pilis-Buda Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás környezetvé-
delmi programját a jelen rendeletében hirdeti ki.

A program a jelen rendelet mellékletét képezi.

2.§.
Jelen rendelet kihirdetés napján lép hatályba.
A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.

Üröm, 2007. december hó 20. nap

Laboda Gábor    Dr. Balogh Szilvia
polgármester   jegyzô

Záradék:
Kihirdetve és kifüggesztve : 2007. december hó 20. nap
     

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô
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Az Ürömi Szent György 
Egyesület kéri, hogy 

adójuk 1%-ával 
támogassák az egyesületet.

 

Adószám: 18699674-1-13
Cím: 2096 Üröm, Ady Endre u. 32.



TájékozTaTó
Ürömi Tükör
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TELEHáZ
Üröm, Dózsa György u 18 Tel :  06-26-550-263 

Fax : 06-26-550-264 E-mail: uromteleház@t-online.hu 
www.uromitelehaz.hu

   
KÖZHASZNÚ EGYESÜLET
TELEHÁZ TÁJÉKOZTATó

ÚJ NYITVA TARTÁS 
Hétfô          15 - 19 óráig
Kedd          15 - 19 óráig

Szerda, Csütörtök        ZÁRVA
Péntek        15 - 19 óráig
Szombat     15 - 19 óráig
Vasárnap    15 - 19 óráig

SZOLGÁLTATÁSAINK:
    - Teljes körû Internet használat

- Számítógépes munkák
- e Tanácsadás
- e Ügyintézés 

- APEH adóbevallás
- Elektronikus levelezés

- Munkahelykeresés - kínálat
- Pályázat figyelés - tanácsadás
- Oktatás, képzés és szervezés

- Számítógépes játékok
- A helytörténeti kiállítás továbbra is látogatható

/nyitvatartási idôben/
- Turisztikai információk, térképek, helyi és környékbeli 

látnivalókról tájékoztatás.
Az Ürömi Tanösvény kiegészített térképe a Teleház meg-

újult honlapján található!
- e Ügyintézés,- adóbevallás, okmányirodai idôpontfoglalás 

/lakcímkártya, személyi igazolvány forgalmi - vezetôi 
engedély, útlevél, vállalkozói engedély jármûigazgatási 

ügyintézés, mozgáskorlátozottak parkolási igazolványának 
rendelése. (Interneten keresztül)

FONTOS! 
Az elektronikus ügyintésnél az adatok védelme.

Ennek érdekében a minimális számítógép kezelôi is-
mereteket el kell sajátítani!

Pld: adatok, kódok felvitele, módosítása, törlése.
Ezeket nem célszerû - még megbíztató ismerôsnek 

sem kiszolgáltatni.

„NÔNAP” alkalmából szeretettel köszöntjük a 
hölgyeket!

Üröm, 2008-02-13.   Ürömi Teleház Egyesület                                              

vöRöSKERESZT
A magyar szabadságharc leveré-

se után, az 1867. évi kiegyezéssel 
létrejövô Osztrák-Magyar Monarchia 
csatlakozott a Genfi Egyezményekhez 
és megkezdôdött egy bécsi székhellyel 
mûködô önkéntes segélyegylet szerve-
zése. 

A Monarchia közös hadügyminisztere 1872. szep-
tember 21-én hivatalosan javasolta a magyar kormány 
elnökének és honvédelmi miniszterének az önkén-
tes egészségügyi szolgálat megszervezését. A magyar 
kormány elvben egyetértett a kezdeményezéssel, de 
ragaszkodott ahhoz, hogy az önkéntes egészségügyi 
szolgálatot Magyarországon külön és önállóan szervez-
zék meg.1878. április 12-én megtartott értekezleten 
döntés született Ausztriában és Magyarországon önál-
lóan mûködô Vörös Kereszt Egyletek szervezési és 
mûködési alapelveinek kimunkálásáról. I. Ferenc József 
jóváhagyta az eléje terjesztett javaslatot, majd 1880. de-
cember 5-én megbízta gróf Károlyi Gyula fôrendházi 
tagot a magyar segélyegylet megszervezésével.

Hosszú idô telt el azóta, de a segítô szándék és a 
szervezet megmaradt.

A Magyar Vöröskereszt 1998. január1-jétôl kiemel-
ten közhasznú szervezet. 

Több mint 15.000 önkéntes dolgozik az élet és 
egészség védelmén, de a Vöröskereszt tevékenysége 
sokak elôtt mégsem ismert. 

Szûkebb hazánkban, Pest megyében, és azon belül is 
Ürömön a Vöröskereszt a véradáson kívül a tüdôszûrést 
is szervezi. Örömteli, hogy az idei szûrésen majdnem 
a teljes ürömi lakosság megjelent. Kevésbé örömteli, 
hogy a véradók száma átlagban 60 fô. 

Kérjük a legközelebbi véradásra, amely április 11-én 
lesz a Közösségi Házban jöjjenek minél többen. Soha 
nem lehet tudni mikor és kinek lesz szüksége vérre.

Köszönjük a Pest megyei alapszervezet szervezôje, 
Nyitrai Lajosné nevében is az önkéntesek - Gyimesi 
Angéla, Dohány Ildikó, a Nosztalgia Klub tagjai, Ürömi 
Hagyományôrzô Egyesület tagjai -, valamint az önkor-
mányzat segítségét

Bajcsi Józsefné



álláshIrdeTés
Ürömi Tükör

áLLáSHiRDETÉS
Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hi-
vatala állást hirdet az alábbi munkakörökbe:

Pénztárosi munkakörbe
Pályázati feltétel:
- magyar állampolgárság
- büntetlen elôélet
- középiskolai végzettség, és közigazgatási szakképzett-
ség, vagy pénzügyi számviteli szakképesítés
felhasználói szintû számítógépes ismeretek

Feladat: elsôsorban az önkormányzat Polgármesteri Hi-
vatal házi pénztárának kezelése, kapcsolt munkakörként 
a kintlévôségek nyilvántartása, kezelése, kintlévôségek 
beszedése, analitikus nyilvántartások vezetése.

Bérezés a köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992. évi 
XXIII. tv.-ben szabályozottak szerint, illetve az önkor-
mányzat helyi rendeletében szereplô juttatások.

Pályázathoz csatolni kell:
- részletes szakmai önéletrajzot,
- iskolai végzettséget tanúsító okirat másolatát,
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat 2008. március 10-ig nyújtható be,
Üröm Polgármesteri Hivatal jegyzôjéhez.
(2096. Üröm, Iskola utca 10. Tel.: 06-26-350-054)
A pályázat 2008. március 15-ig elbírálásra kerül.

Pénzügyi ügyintézôi munkakörbe:
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság
- büntetlen elôélet
- a 9/1995 (II. 03.) Korm számú rendelet 1. számú mel-
lékletében elôírt iskolai végzettség megléte (szakirányú 
középfokú, vagy fôiskolai végzettség, vagy mérlegképes 
könyvelôi szakképesítés) 
- felhasználási szintû számítógépes ismeretek 

A pénzügyi ügyintézô feladata elsôsorban :
- könyvelési, és általános pénzügyi ügyintézés 

A munkakör betöltése vagyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettséggel jár. 

Bérezés és juttatások: 
- A Köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII tv., 
valamint az önkormányzat helyi rendeletében szabályo-
zottak alapján. 

A pályázathoz csatolni kell:
- részletes szakmai önéletrajzot
- iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt 

A pályázat benyújtásának határideje:
2008. március 10-ig nyújtható be,
Üröm Polgármesteri Hivatal jegyzôjéhez.
2096. Üröm, Iskola utca 10. Tel.: 06-26-350-054
A pályázat 2008. március 15-ig elbírálásra kerül.

A pályázat elbírálásánál elônyt élvez:
- Költségevetési szervnél szerzett szakmai gyakorlat
- Mérlegképes könyvelôi szakképesítés

Mûszaki ügyintézôi munkakörbe:
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság
- büntetlen elôélet
- egyetemi, vagy fôiskolai szintû mûszaki felsôoktatásban 
szerzett szakképzettség
- felhasználási szintû számítógépes ismeretek 

A mûszaki ügyintézô feladata elsôsorban :
- teljes körû építéshatósági ügyintézés, építéshatósági 
ellenôrzések 

Bérezés és juttatások: 
- A Köztisztviselôk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII tv., 
valamint az önkormányzat helyi rendeletében szabályo-
zottak alapján. 

A pályázathoz csatolni kell:
- részletes szakmai önéletrajzot
- iskolai végzettséget tanúsító okiratok másolatát
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt 

A pályázat benyújtásának határideje:
A pályázat 2008. március 10-ig nyújtható be,
Üröm Polgármesteri Hivatal jegyzôjéhez.
2096. Üröm, Iskola utca 10. Tel.: 06-26-350-054
A pályázat 2008. március 15-ig elbírálásra kerül.

A pályázat elbírálásánál elônyt élvez:
- beruházás területén szerzett gyakorlat
- közigazgatásban szerzett gyakorlat
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közérdekû TelefonszáMok
Ürömi Tükör

Csatornázási Üzem
2000, Szentendre, Ipar u 
Hibabejelentés (éjjel-nappal):  06-26-310-796
TIGÁZ Rt. 2000 Szentendre, Paprikabíró 16.  06/26/501-100
ELMû: Eurocenter 1032 Budapest, Bécsi út 154.
ELMû Szentendre: 06-26-318-051, (26)318-050
Kéményseprô Vállalat: 
1054 Budapest, Steindl Imre u. 12.  06/1/269-2599
Tûzoltóság: Pilisborosjenôi Weindorf Önkéntes Tûzoltó E.
Komlós Tibor parancsnok: 06/26/350-622
Kucsera László parancsnok-h.  06/30/254-8772
Érd Városiv. Tûz. 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
Mûvelôdési 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
„Varázskô” Temetkezési Vállalat
Pilisvörösvár  06-26-330-987, 330-205
Gyógyszertár  06-26-350-147
Fogorvos  06-26-350-777
Munkaügyi Központ Budaörs  06-23-441-920
Rendôrség  Budaörs  06-23-420-055
Pilisvörösvár  06-26-330-130
Posta  06-26-350-007
Kôbánya 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
Közjegyzô, Dr. Stagel Judit
(Pvörösvár, Fô u. 83)   06-26-332-259
Okmányiroda Pilisvörösvár  06-26-530-680, 530-685
Hatósági ügyintézés, vezetôi engedély, 
IGFB (gépjármû felelôsségbiztosítás) 530-686
Gépjármû-ûgyintézés 530-683 
Vállalkozói igazolvány 530-687
Útlevél 530-681 
Személyi igazolvány 530-682 
Lakcímkártya 530-684 
Gépjármû-ügyintézés  530-688
Takarékszövetkezet 06-26-350-244

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE

 Hétfô:   13.00 - 16.00
 Szerda:  8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
 Péntek: 8.00 - 12.00

POLGÁRMESTER minden hét szerdáján 11 - 13 óráig
Wéber Géza alpolgármester 
                   minden hónap elsô hétfôjén 15 - 16 óráig
Lengyel Katalin alpolgármester 
                       minden páros hét szerda 10 - 13 óráig
JEGyZô minden második hét szerdáján 10 - 13 óráig

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

Fax: 06-26-350-187 

GYERMEKRENDELÉS:  
Dr. Kerekes Ildikó Dr. Gaál Gabriella
Hétfô:  8.00 - 11.00  Üröm   15.00 - 18.00  Üröm 
Kedd: 15.00 - 18.00  Pborosjenô 8.00 - 11.00  Üröm
Szerda:  8.00 - 11.00  Üröm 14.00 - 17.00  Üröm 
Csütörtök:  15.00 - 18.00  Pborosjenô   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 Pborosjenô

Rendelôk:   Rendelô:  
Üröm, Doktor u. 21. T: 351 - 286       Üröm, Doktor u. 21. T: 350 - 915
Pborosjenô, Fô u. 18. T: 336 - 187

Védônôi szolgálat:  
Kedd: 10.00 - 11.30    T: 350 - 733
Csütörtök: 8.30 - 11.00

A doktornô kéri kedves betegeit, hogy a rendelés elôtt telefo-
non egyeztetett idôpontban jelenjenek meg a rendelésen.

ÜRÖM ÉS PILISBOROSJENÔ KÖZSÉG ÖSSZEVONT
HÁZIORVOSI ÜGYELETI BEOSZTÁSA

Éjszakai ügyelet      Nappali ügyelet Hétvégi ügyelet
Este 18 órától              Üröm: 350-224           Szombat reggel 8 órától
Reggel 8 óráig              Orvosi rendelô                Hétfô reggel 8 óráig

 ügyeleti telefonszám: 06-30-992-9257

ÜRÖMÖN és PILISBOROSJENÔN
a Sürgôsségi orvosi ellátást biztosítják
MUNKANAPOKON hétfôtôl – péntekig 

Hétfô:   8-tól 12 óráig   Dr. Fehér Eszter
  Üröm, Orvosi rendelô                 tel.: 350-224
 12-tól 18 óráig  Dr. Kovács Levente
 Pilisborosjenö, Orvosi rendelô   tel.: 336-308
Kedd: 8-tól 12 óráig   Dr. Horti Szilvia
 Üröm, Orvosi rendelô                 tel.: 350-224
 12-tól 16 óráig  Dr. Gelencsér Tamás
 Üröm, Orvosi rendelô                 tel.: 350-224 
 16-tól 18 óráig  Dr. Fehér Eszter
 Üröm orvosi rendelô       tel.: 350-224
Szerda:  8-tól 14 óráig  Dr. Fehér Eszter tel.: 06/30-352-2047
 14-tól 18 óráig  Dr. Horti Szilvia
 Üröm, Orvosi rendelô                 tel.: 350-224
Csüt.: 8-tól 14 óráig  Dr. Gaál Gabriella  tel.: 06/70-940-5919
 14-tól 18 óráig  Dr. Fehér Eszter
 Üröm, Orvosi rendelô                 tel.: 350-224
Péntek:  8-tól 11 óráig  Dr. Kovács levente              
  Pilisborosjenô, Orvosi rendelô    tel.: 336-308
  11-tôl 12 óráig  Változó  
 Üröm, Orvosi rendelô                    tel.: 350-224
 12-tôl 14 óráig  Dr. Gaál Gabriella  tel.: 06/70-940-5919
                 14-tôl 18 óráig  Dr. Gelencsér Tamás
 Üröm, Orvosi rendelô                 tel.: 350-224

2008. Március
01. Dr. Fehér Eszter
02. Dr. Kovács Levente
03. Dr. Kovács Levente
04. Dr. Gelencsér Tamás
05. Dr. Fehér Eszter
06. Dr. Osváth Tibor
07. Dr. Fehér Eszter
08. Dr. Kovács Levente
09. Dr. Fehér Eszter
10. Dr. Kovács Levente

11. Dr. Gelencsér Tamás
12. Dr. Fehér Eszter
13. Dr. Osváth Tibor
14. Dr. Fehér Eszter
15. Dr. Gelencsér Tamás
16. Dr. Gelencsér Tamás
17. Dr. Kovács Levente
18. Dr. Gelencsér Tamás
19. Dr. Fehér Eszter 
20. Dr. Osváth Tibor
21. Dr. Fehér Eszter

22. Dr. Osváth Tibor
23. Dr. Fehér Eszter
24. Dr. Fehér Eszter
25. Dr. Gelencsér Tamás
26. Dr. Fehér Eszter
27. Dr. Osváth Tibor
28. Dr. Éles Csaba
29. Dr. Éles Csaba
30. Dr. Éles Csaba
31. Dr. Kovács Levente
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Megjelenik havonta 2500 példányban, Kiadó: Üröm Község 
Önkormányzata, Telefon: 06/26/350 054, 

Fax: 06/26/350-187 
Felelôs kiadó: Kultúrális és Sportbizottság, Szerkesztés, nyomdai 

elôkészítés: Média Stúdió Kft. 1037 Bp, Jutas u. 190.
Szerkesztôség vezetôje: 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, mediamax@hu.inter.net, Nyil-
vántartási szám: 2.2.4/812/2003.

Csak névvel ellátott, aláírt cikkeket áll módunkban közölni. A 
szerkesztôséghez küldött írásokat nincs lehetôségünk megôrizni 
vagy visszaküldeni. Az Olvasói levelek oldalon megjelenô írások 
nem feltétlenül tükrözik a szerkesztôség álláspontját. Azokért 

szerkesztôségünk felelôsséget nem vállal.

impresszum:
FELNÔTTRENDELÉS

ÜRÖM, ORVOSI RENDELÔ, Doktor u. 21. Tel.: 350-224 

      Dr. Fehér Eszter    Dr. Horti Szilvia    Dr. Gelencsér Tamás

Hétfô: 08.00-12.00 16.00-19.30 12.00-16.00
Kedd: 16.00-20.00 08.00-12.00 12.00-16.00
Szerda: 11.00-14.00 14.00-18.00 07.00-11.00
Csüt.: 14.00-18.00 08.00-11.00 11.00-14.00
Péntek: 07.30-10.30 11.00-14.00 14.00-17.00

Fekvô beteghez házhoz hívás hétköznaponként reggel 8-9 
között.



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
l� . 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

aprilis.indd   36 2006.05.26.   18:48:27

Szennyvízszállítás, 
gépi és kézi földmunka.

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

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

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

SPORTKIPUFOGÓK
THULE termékek!

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

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

ÉpítÉpít�anyag Gyártó és anyag Gyártó és 
Értékesít� Betéti Társaság Betéti Társaság

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

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

Mérleglabor Kft. 
2096 Üröm, Rákóczi u. 19.

Tel.: 26-550-057 
Mobil: 30/308-8939

ÁLLATORVOSI RENDEL�
Solymár, Terstyánszky u. 120.

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

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

vizsgálat, sebészeti m�tétek

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

M�tétnap: szerda 9-13h

ZEKE ÉS FIA BT.

GÉPI FÖLDMUNKA 
TEHER-

FUVAROZÁS

2096 Üröm, 2096 Üröm, 
F� utca 1. (Ipartelep) utca 1. (Ipartelep)

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

ÜGYVÉDI   KÖZREM�KÖDÉSSEL 
INGYENES   NYILVÁNTARTÁSBAVÉTEL

Bejelentkezés telefonon:
06 26 350 671

06 70/210 5896
ÜRÖM,

Dózsa György út 47.

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

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

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

SPORTKIPUFOGÓK
THULE termékek!

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

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



HÍREK AZ iDôSEK 
HáZáBÓL

A társaságot kedvelô szórakozni vágyó nyugdíjas 
korúakat finom reggelivel, ebéddel és programokkal várjuk 
az Idôsek Klubjába hétköznap 8-16 óráig.

Cím: Üröm, Ady Endre u 6.

A Házi Segítségnyújtó szolgálat a családi gondoskodást 
egészíti ki, segítséget nyújtunk étkeztetésben, ügyintésben, 
egészségügyi gondozásban.

Érdeklôdni lehet:  Tel: 350 162
Személyesen: Üröm, Ady Endre u. 6

Szemerei Mihályné
Intézmény vezetô

FARSANG

Farsangi bált rendeztünk 2008. január 28-án

Pilisvörösvári Napos Oldal Idôsek Klubja 2008. 
február 5-én farsangi mulatságot rendezett, amelyre mi is 
meghívást kaptunk.

Régi hagyományt felidézve farsangbúcsúztató 
téltemetést elevenítettek fel.

Énekkel verssel kis színdarabbal, szórakoztatták a 
jelenlévôket.

Mi is egy vidám jelenettel léptünk fel.

Finom farsangi fánkkal, süteménnyel vendégeltek meg 
minket. Nagyon jól éreztük magunkat, együtt roptuk a 
táncot nem kímélve az „öregecske” lábainkat. Hiszen ha 
megszólal a zene mindenki, megfiatalodik! 

Ürömi Hagyományôrzô Egyesület
Fehér Istvánné

Elnök

Ezúttal szeretnénk közölni, hogy 2008. 
március 30-án délután 15 órai kezdettel 
a Közösségi Házban régi hagyományt 
felidézve télbúcsúztató tavaszköszöntô 
rendezvényt tartunk.

Este Batyus bál lesz, a zenét Kaiser Zoltán szolgáltatja.
Minden érdeklôdôt szeretettel várunk.

Ürömi Hagyományôrzô Egyesület
 tagsága

öno
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„iTT A FARSANG 
  áLL A BáL „
Életképek óvodánk farsangjáról

Mint afféle lelkiismeretes óvó nénik, 
már jó elôre számba vesszük ünnepe-
inket, hogy bôven jusson idônk a szer-
vezési feladatok átgondolására, kidol-
gozására. Így történt idén január elsô 
felében is. 

S milyen kifinomult hallásuk van a gyerekeknek, mert 
bármilyen halkan beszélgettünk is, a farsang szó hallatára 
mintegy varázsütésre szinte egyszerre mozdultak felénk az 
addig látszólag elmélyülten játszó gyerekek, és lelkesen már-
is sorolták, hogy minek is öltöznek be az ovis farsangra.

Fél perc sem kellett, s már tudtuk is, hogy a lányok kö-
zül egy mennyasszony, több mesebeli hercegnô, egy édes 
pöttyös dalmata, pöttöm katica, virágkalapos kiskertész 
parányi locsolókannával fog elbûvölni bennünket: gyere-
keket és az óvoda közösségét. Megtudtuk azt is, ki lesz 
varázsló, bohóc vagy cicamica.

A kisfiúk pedig erôteljes éles elméjû idoljaikkal azo-
nosultak, s mint pókemberek, battmenek, tininidzsák, 
zorrók, kalózok, szamurájok és jól felszerelt tûzoltók al-
kottak egységes csapatot.

Próbáltam bennük tudatosítani az idôpontot, hogy a 

farsang február elején van, és addig még sokat kell aludni.
- Nem baj - jött máris a válasz egy kislánytól - nekünk 

jó lesz délután is!

Ezután a napok kellemes zsongással, nyüzsgéssel, gyor-
san peregtek, hiszen gondoskodni kellett a dekorációról, 
farsangi szemüvegekrôl stb., s nem utolsó sorban a jó 
„bulis” zenérôl. Színeztünk, festettünk, hajtogattunk, majd 
díszítettünk, sôt magunknak is jelmezt terveztünk, hogy a 
gyerekek érezzék, hogy mi óvodai dolgozók a jó hangulat-
hoz ezzel is hozzájárulunk.

Azonban váratlanul betoppant egy kellemetlen, hívat-
lan vendég, az influenza, és válogatás nélkül tizedelni kezd-
te az óvoda apraját és nagyját, nem kímélve gyermeket, 
felnôttet. Néhány nappal farsang elôtt már összevont cso-
portokkal mûködtünk, és vendégül láttuk a tagóvodánk 
gyermekeit is.

Akik nem lettek betegek és „túlélték” az influenzát, 
igen jól érezték magukat az óvoda farsangján. Remek volt 
hangulat, színes forgatag, tánc, mulatságos, vidám játékok, 

óvoda
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és 10 óra magasságában a konyhán frissen sütött, nagyon 
finom farsangi fánk elfogyasztása után kezdetét vette a 
csoportok közötti szokásos vándorlás, ami mindig tánccal 
végzôdött.

A hejehuja vigalom az ebéddel ért véget. A gyerekek 
kellemesen elfáradtak, elcsendesedtek, és pihenô idôben 
álmodták tovább mesebeli szerepeiket.

Még alig múlt el a farsang, s a mi már készülünk a 
következô ünnepeinkre Március 15- ére, Húsvétra, vala-
mint a Télbúcsúztató-tavaszköszöntô ünnepségre is, me-
lyet az újonnan alakult Ürömi Hagyományôrzô Egyesület 
rendez. Óvodásaink kis mûsorral kedveskednek ezen a 
rendezvényen.

A Napraforgó Óvoda nevelô közössége nevében:

Bezdán Istvánné 
német nemzetiségi óvodapedagógus



UROLÓGIA 
Dr.Rózsahegyi József 

fôorvos orvostudomány kandidátusa 

Kedd: 16.30-19.00 
Elôjegyzés: 350-0631, 06/20/972-5592 

1132 BUDAPEST Babér utca 32. I. em. 
Gönczöl és Babér utca sarok 

Parkolás a 
VITALORG szakorvosi magánrendelô udvarán

Március - Április30

A Római Szerződés aláírásával 1957. március 25-
én létrejött az Európai Unióba tartozó országok 
családja. Ma, fél évszázad elteltével, még jobban 

összetartozunk. Noha más-más anyanyelvet 
beszélünk és eltérő kulturális örökséggel, 

illetve hagyományokkal rendelkezünk, egységbe 
kovácsolnak közös értékeink: a szabadság, a 

demokrácia és a jogállamiság, az emberi jogok 
tisztelete. 

Emlékezzen meg Ön is az EU 50. születésnapjáról
és vegyen részt játékunkban!

Küldje el a helyes választ az alábbi kérdésekre a 
EUROPE DIRECT PEST MEGYEI EURÓPAI 

INFORMÁCIÓS PONT részére. 
1052 Budapest Városház u. 7.  e-mail: eip.

pest@euvonal.hu 

Hány ország írta alá a Római Szerződést?
Hány tagországa van jelenleg az Európai Uniónak?

Mióta tagja Magyarország az Európai Uniónak?

AZ ELSŐ 50, HELYES MEGFEJTÉST 
BEKÜLDŐNEK AJÁNDÉKCSOMAGOT 

ADUNK.
Ez a játék 50  településen jelenik meg Pest 

megyében.

Illés Lajos Emlékest 
                Műsor: CANTUS HUNGARICUS
                              Magyar Ének (teljes mű) 
                Előadók: Homonyik Sándor         
                               Szvorák Katalin
                               Tolcsvay Béla
                               Varga Miklós
                               Cantus Kórus

Időpont: 2007. április 15. Vasárnap 18 óra
Helyszín: Tahitótfalu Sportcsarnok Bajcsy-Zs.  út
Jegyárak: elővételben 1.000,-Ft helyszínen 1.200,-
Ft
Jegyinformáció: Mengyi Gábor 30-685-99-14
Ürömön jegyértékesítés: 
   Szerelvénybolt  Ürömi út 30/c.
Email: program@tahitotfalu.hu
Web: www.tahitotfalu.hu                       

ILDI 
KOZMETIKA

Ürömi út 18.
ildikozmetika.uw.hu

- Kozmetika
- Szolárium

- Thai test és lábmasszázs 
- SPA méregtelenítés

Francia PAYOT, GUINOT krémek

KEDVEZŐ ÁRAK!   ÁPRILISI AKCIÓ!

06-70/383-35-73
240-38-91

ÉRSEBÉSZET    

Dr. Beke Gábor     
sebész-érsebész szakorvos  

1031 Budapest, Kolta u.9   
Mobil: 06-30-9626591 

Tel.: 242-6591 

VITALORG Szakorvosi magánrendelô  
Tel.:350-1898

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

KEZvEZô áRAK!

- Masszázs



Most már Ürömön is 
14 biztosító ügyintézése egyhelyen 

Tevékenységeink

• HITELKÖZVETÍTÉS • FINANSZÍROZÁS KÖZVETÍTÉS • 
EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI • SZOLGÁLTATÁSOK KÖZVETÍTÉSE 
• NyUGDÍJPÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK KÖZVETÍTÉSE

Szerzôdött partnereink

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

Allianz Hungária Biztosító Rt
Ahico Biztosító Rt
ING Biztosító Rt
KÖBE Biztosítási Egyesület
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

Cégünk ingatlanértékesítõ 
munkatársakat keres

Üröm, Pilisborosjenõ, Pilisvörösvár, Piliscsaba és Perbál környékére.

Ha szeretné magát kipróbálni egy dinamikusan fejlõdõ szakmában, 
ha gyermekei mellett nehezen tud elhelyezkedni, ha szeretne hosszú távú 

karriert építeni, mindezt önálló idõbeosztással, kiemelkedõen magas 
teljesítményarányos jövedelemmel, nálunk megteheti!

Elvárások: 
Érettségi, dinamikus és határozott személyiség, 

kiváló kommunikációs készség és empátia saját gépkocsi. 
Nyelvtudás, szakirányú OKJ-s képesítés elõnyt jelent.

www.dh.hu

Ingatlan    Hitel    Biztosítás

Bõvebb információ:

Amennyiben hirdetésünk felkeltette 
érdeklõdését, jelentkezzen az alábbi 
telefonszámon, vagy küldje el fényképes 
önéletrajzát az alábbi email címre:
E-mail: forizs.judit@dh.hu, 
Tel.: 30/832-3393

Magyarország egyik legnagyobb ingatlanközvetítõ hálózata, jelenleg 
80 irodával és közel 650 értékesítõvel áll az ügyfelek rendelkezésére.

• Biztosításközvetítés
• Kötelezô Gépjármû-   
felelôsségbiztosítás
• Egyéni és Flotta Casco biztosítás
• Lakásbiztosítás
• Társasház biztosítás
• Vállalkozói vagyonbiztosítás
• Egyéni és Csoportos Életbiztosítás
• Egyéni és Csoportos Balesetbiz-
tosítás

• Egyéni és Csoportos Egészségbiz-
tosítás
• Befektetési alapokhoz kötött 
életbiztosítás
• Szállítmánybiztosítás
• Felelôsségbiztosítások
• Utasbiztosítás
• Építés-szerelésbiztosítás
• Egyéb egyedi konstrukciójú biz-
tosítások

TRUNK
Építôanyag forgalmazó és fuvarozó vállalkozás

Konténeres, önrakodós, darus
és billenôplatós autókkal

sóder, homok, termôföld szállítás,
gépi földmunka.

ÉPÍTôANYAG ELADÁS
KEDVEZô ÁRON!
Érdeklôdés és konténer rendelés:

06-30/934-2838




