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Az ürömi önkormányzat                                        közéleti havilapja

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket, 
Békés Boldog Új Évet Kívánok
Üröm valamennyi Polgárának, 

kedves Lakótársaimnak!
                                                 
     
        LABODA GÁBOR
                                     polgármester
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Laterne, Laterne…
Az immár hagyománnyá vált Márton-napi ren-

dezvényünkön idén is nagy lelkesedéssel vettek 

részt diákjaink. Az ünnepléshez elmaradhatatlanul 

kötôdô lampionos felvonuláshoz november 10-én 

délután készíthették el tanulóink lámpásaikat. A 

tavaly jól bevált befôttes üvegek adták idén is a 

lampionok vázát. A munkából a németes nevelôkön 

kívül a napközis csoportvezetôk, az osztályfônökök 

és sok szülô is aktívan kivette részét. Másnap este 

az elkészült remekmûvek a gyerekek énekszójával 

kísérve apró fényekkel árasztották el Üröm utcáit. 

A dalok az ürömi katolikus templom bejáratáig vezették 
el az eddig sose látott hatalmas tömeg hömpölygô sorait, 
akikre a rend ôrein kívül a polgárôrség tagjai is odaadóan 
vigyáztak.

A templomban ovisok és iskolások együtt hallgathatták 
Zsolt atya felnôttet és gyereket egyaránt magával ragadó 
lelkes szavait Szent Márton legendájáról. Ezután magyar 
és német nyelvû dalok csendültek fel az iskola énekka-
rának elôadásában, akik a mûsor végén közös éneklésre 
invitálták a gyerekeket.

Végül zsíros kenyérrel és finom, forró teával tudtuk 
megkínálni a jelenlévô gyerekeket és az ôket elkísérô 
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testvéreket, szülôket az Óvoda-közben. Ezúton is kö-
szönjük a lelkes, segítôkész szülôknek és a 7. osztály 
tanulóinak a több száz zsíros kenyér megkenését és az 
iskola konyhájának a finom teát!

Köszönjük támogatóinknak, hogy anyagilag 
hozzájárultak rendezvényünk sikeres lebonyolí-
tásához:

Diákönkormányzat
Az Iskola Fejlesztéséért Alapítvány

Német munkaközösség



... és jött a Mikulás
A gyerekek izgatottan toporogtak az 

óvoda elôtt, várták a Mikulást.

Hamarosan meg is érkezett a krampu-
szokkal együtt.

Természetesen a krampuszoknak itt sem 
volt dolguk, mert a Napraforgó Óvodába is 
csupa jó kisgyerek jár. 

(szerk.)
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A várva-várt Mikulás megérkezett 
A Közösségi Házban énekszóval várták a néptáncos gyerekek a Mikulást.
Persze az idén sem volt „rossz” gyerek, így mindenkinek jutott ajándék, és a 

krampuszoknak megint nem akadt dolguk. 

(szerk.)
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Bölcsôdei 
pillanatképek

Kedves Anya, Apa, Mama, Papa!

Örömmel hozzuk tudomásotokra, hogy a beszoktatá-
sunk szinte zökkenômentesen lezajlott . Egyszer-kétszer 
sírtunk csak, de csak azért, hogy érezzék a Gondozó né-
nik, milyen fontosak is nekünk! Nagyon jól érezzük ám 
magunkat a gyönyörû új bölcsiben, és ezt néhány fény-
képpel is szeretnénk bebizonyítani. 

Képzeljétek, már az ebéd sem olyan bonyolult, mint 
októberben volt. Egyre ügyesebbek vagyunk! Néha még 
megtréfáljuk a Daduskákat, kiborítunk ezt-azt, de csakis 
azért, hogy ôk se unatkozzanak mellettünk. 

Az öltözködés viszont komoly kihívás számunkra. Van-
nak olyan nadrágok és pulóverek, amiknek nincsen bejá-
rata, vagy ha az még meg is van, akkor a kijárata tûnik el. 
Az overall egyenesen labirintus. Most még megoldhatat-
lan problémának tûnik, csak az vígasztal Bennünket, hogy 
Ti is felnôttetek valahogy. Lehet, hogy a Mama és a Papa 
lesz a megoldás kulcsa?!

A mosakodás – mint egy álom, de hiszen tudjátok, ott-
hon is szeretünk pocsolni!

 Nem kell tehát tovább aggodalmaskodnotok, nyu-
godtan dolgozhattok, intézhetitek a dolgaitokat, addig mi 
játszunk, mondókázunk, énekelünk, ebéd után nagyot al-
szunk, délután pedig várunk Benneteket! 

Ha esetleg esik a hó, nem bánjuk, ha szánkóval ér-
keztek, mi nagyon türelmesen fogunk csücsülni a tetején, 
amíg hazahúztok minket!

A karácsonyi  teadélutánon,  ami december 21-én lesz 
délután 15 órától,  szívesen látunk mindenkit a családból, 
játszunk egy nagyot közösen, eszünk, iszunk, s ha elfá-
radtatok hazamegyünk. 

Szóval legyetek jók – Mi azok vagyunk!
Puszilnak Benneteket: az ürömi Bölcsôdések!

Csordásné Tôkés Katalin
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Nyáron a Mátyás Templomban jártunk a Pilisvörösvári 
Idôsek Klubja tagjaival, ôsszel pedig meghívtak bennün-
ket a  Katalin-bálba. Az ürömiek ajándékokkal készül-
tek, a Hagyományôrzô Egyesület tánccsoportja zenés 
mûsorral és Katalin-napi köszöntô versekkel lepte meg a 
pilisvörösvári idôseket. Délelôtt láthatunk egy csodálatos 
baba kiállítást, ami reményeim szerint tavasszal Ürömön 
is megtekinthetô lesz.

A finom meleg ebéd után táncra perdültek idôseink. Az 
egész nap ajándék volt számunkra jól érezte magát min-
denki. A tél végén remélem találkozunk újra, akkor majd 
mi leszünk a vendéglátók, addig is szeretettel gondolunk 
rájuk.               

Szemerei Mihályné
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ÖNO - HÍREK

Szavaim prózában!
A Pilisvörösvári Idôsek Klubja meghívására, Katalin névnap alkal-

mából 2010. november 25-én délelôtt megjelentünk Pilisvörösváron.
Végtelen barátságban és szeretetben volt részünk.
Hát igen! Ilyen is van!
A meghívást természetesen mielôbb viszonozzuk.
A vendéglátóink, egyik tagja több száz babából álló gyûjteményét 

mutatta be sikerrel.
A korai ebéd, után – besötétedésig - sok énekkel és tánccal szóra-

koztunk Kaiser Zoli zenéjére.
Volt kölcsönös fellépés például: Hófehérke a hét törpével, illetve a 

Hagyományôrzô Egyesület pedig a sikeres vonatozását mutatta be.
Ez a barátság ôszinte, maradandó, példamutató mindenki számá-

ra.
Személyem szerint nemcsak Pilisvörösváron, hanem – Szemerei 

Mihályné – Magdikán keresztül Ürömön is kapok sok szeretetet, 
amelyre ma és a jövôben is számítok.

„ Katikák fogadják férfiak szeretetét,
Minden nap ölelô kezét.
Ezt kívánom igaz szívvel,
Ne kételkedj, nékem hidd el!”

/ Idézet a Katalin névnapi köszöntômbôl/

Üröm 2010. december
Sásdi Ernô

Platán Otthon lakója
Üröm

Értesítés 
Az Idôsek Klubja 

2010. december 20-tól 
2011. január 2-ig bezár.

A téli szünetben a Házi Segítségnyújtó 
Szolgálat látja el az ellátást igénylôket.

 Az ellátást a téli szünetben a 
Polgármesteri Hivatalban 

lehet igényelni.
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Év vÉgi 
SzáMAdáS
Tisztelt Lakótársaim!

Így karácsony elôtt, - mint minden évben 
– egy rövid visszatekintéssel búcsúzunk az 
óesztendôtôl és számot vetünk tervezett és el-
végzett feladatainkkal. Az tény, hogy a 2010-
es év meghatározó volt az önkormányzat, de a 
település életében is. Ebben az évben jelentôs 
beruházásokat indítottunk és fejeztünk be, zár-
tuk a négy éves önkormányzati ciklust és túl 
vagyunk egy eredményes helyhatósági válasz-
táson.

Ez évi számadásunk azért is más, mivel a cikluszárás 
részeként már számot adtunk tervezett és végrehajtott 
feladatainkról, ennek ellenére érdemes még egyszer átte-
kinteni kizárólag a 2010-es év eredményeit.

Az éves költségvetés elfogadásakor még 1 001 705 
e Ft bevétellel és kiadással számoltunk, mely év közben 
sikeres pályázatok eredményeként 1 599 565 e Ft-ra mó-
dosult.

Az tény, hogy az év elején megfogalmazott és kitûzött 
célokat teljesítette az önkormányzat, a fejlesztések tekin-
tetében pedig túlteljesítette.

Az intézmények mûködése zavartalan volt, feladat el-
maradás egyetlen, önkormányzat által fenntartott intéz-
ménynél nem fordult elô.

A köztisztasági feladatellátás folyamatos és zavarta-
lan volt. A házhoz menô szelektív hulladékgyûjtés, mint 
új közszolgáltatás rövid idô alatt népszerû lett a lakosság 
körében.

Parkfenntartás, zöldfelület ápolása karbantartása fo-
lyamatos volt, így az év folyamán mindig ápoltak és gon-
dozottak voltak a település terei, parkjai.

Hasonló gondos és következetes odafigyelés volt a 
parlagfû-mentesítést illetôen, mint az egyik legfontosabb 
környezetvédelmi feladat végrehajtása. A többszöri hely-

színi bejárások, az idôben kiküldött felszólításokkal elér-
tük, hogy zömmel önkéntes jogkövetés valósult meg az 
érintett állampolgárok részérôl.

Fejlesztési feladatainkat tekintve – amint azt elöljá-
róban említettem – túlteljesítettük. Röviden áttekintve eb-
ben az évben megvalósított felújítások-fejlesztések:

 Kossuth Lajos utcai tagóvoda épületének teljes 
tetôcseréje megtörtént, a külsô vakolat felújításra került, 
az udvar új gyepszônyeggel lett borítva. Belsô berende-
zését tekintve szintén új bútorokkal lettek berendezve a 
csoportszobák. A felújított óvoda két óvodai csoportot 
tud fogadni, és biztosítja az óvodai ellátást.

 Dózsa György u. 18. szám alatti közösségi ház 
rekonstrukciós felújítása október végére fejezôdött be, 
az ünnepélyes átadása november 5-én volt. Az átadás-
ra sok ürömi lakótársam ellátogatott, és meggyôzôdött 
arról, hogy a korábban életveszélyes, elavult épület a 
felújítási munkálatok után is megtartotta eredeti stílusát, 
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Kossuth Lajos utcai tagóvoda

Dózsa György u. 18 szám alatti közösségi ház



de ugyanakkor egy modern, kulturált életteret biztosít a 
helyi közösségek, illetve a fiatalok számára. Miután még 
kisebb hiánypótlási munkák folynak az épületben, ezért a 
képviselô-testület várhatóan 2011. I. negyedévében fog 
dönteni az épület hasznosításáról.

 Hóvirág Bölcsôde ünnepélyes átadása szeptember 
10-én volt. Sokan nem hittek abban, hogy ez a létesít-
mény valóban október 1-jével fogadni tudja a legkisebb 
ürömi „polgárokat”. A kivitelezés során felmerült nehézsé-
gek ellenére, a napi odafigyeléssel és munkaszervezéssel, 
rácáfoltunk a szkeptikus véleményekre és az intézmény a 
tervezett idôpontban fogadta a beíratott és felvett gyer-
mekeket, és azóta is zökkenômentesen és zavartalanul 
mûködik, bízom abban, hogy a kisgyermekes családok 
megelégedésére, és örömére.

 Útépítések: részletesen adtam tájékoztatást a 2010. 
évi útépítésekrôl, tehát most csak emlékeztetôül, hogy 
ebben az évben Üröm mely utcái kaptak szilárdburkola-
tot. Szám szerint 16 utcában történt útépítés. 

Ezek az utcák voltak:
Kalmár u., Asztalos u., Honvéd u., Radnóti utca, Dió-

fa utca, Patak u., Görgey u., Kert u., Mészégetô u. felsô 
szakasza, Szikla köz, Szikla utca, Bécsi út – Ürömi útnál 
a sarkon bejáró és parkoló épült, Fagyöngy u. (részben 
lakossági hozzájárulással), Úttörô köz, Bükkfa utca, 
Határkô utca, (Újvár u.) Névtelen utca pályaszerkezeté-
nek javítása felmart aszfalt felhasználásával.

Az útépítéseken kívül 15 utcában a teljes kátyúzási 
munkákat is elvégeztük, illetve egyes utcákban elsôsorban 
lakossági igényként, folyókák kiépítése, valamint forga-
lomcsillapító küszöbök és kisebb területeken aszfaltterí-
tések történtek.

 Péter-hegyi játszótér 
Ünnepélyes átadására június 17-én került sor. A te-

lepülés új játszótere 1450 nm-es területen épült meg, 
berendezései pedig a szigorú minôségi követelmények-
nek megfelelôen lettek telepítve. Megvilágítása egy 
szélerômûves, napkollektoros világítótesttel történik. A 
korszerû világítótest elônye, hogy nincs energiaköltség, 
tehát a létesítmény mûködtetése kedvezôbb.

 Jelzôlámpás csomópont 
Egy veszélyes csomópont biztonságossá tétele történt 

meg a Templom téri csomópont kiépítésével, úgy a közel-
ben levô iskolát látogató gyermekek, mint az ott közlekedô 
felnôttek számára. Az üzembe helyezést követôen egy-
két kritikai észrevételtôl eltekintve, örömmel fogadták a 
létesítményt, amely mára igazolta létjogosultságát.
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Hóvirág Bölcsôde

Péterhegyi játszótér

Közlekedési csomópont a Templom téren
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 Rókahegyi járda 
550 fm-en épült ki a járda, a veszélyes szakaszokon, 

korláttal és vízelvezetéssel. Idôszerû volt, hiszen egy 
nagyforgalmú út mellett eddig nem volt megoldva a gya-
logos közlekedés.

  Fô utcai járda 
Az ún. kínai üzlettôl a Fô utca 113-as számig épület 

ki a viacoloros járda. Ugyanis a 60-as években a sütôi 
mészkôbôl épített járdán a közlekedés már életveszélyes 
volt, tehát ezen a szakaszon szükségszerû volt a járda 
megépítése.

 Sadove településrészen játszótér építése 
Ez a játszótér részben önkormányzati támogatással, az 

ott élôk kezdeményezésére, és aktív közremûködésével 
épült meg. Méretét tekintve kisebb alapterületû, mint a 
korábban megépített játszóterek, így kevesebb játszóele-
met lehetett elhelyezni.

Röviden még említést teszek, - csak felsorolva és 
idôrendben - a település az itt élôk számára fontos 
eseményrôl, illetve létesítményrôl:

• Az év elsô felében tájékoztattam Lakótársaimat arról, 
hogy elszállították településünkrôl az évtizedek óta itt 
tárolt, környezetre káros gáztisztító masszát, jelenleg 
még kisebb utómunkák folynak a helyszínen.

• Ugyancsak az év elsô felében a Fô utcai óvoda par-
kolóját bôvítettük hét parkolóhellyel, enyhítve a gyer-
mekintézményt látogatók parkolási nehézségein.

• Az önkormányzat anyagi áldozatvállalásával és az 
Ü.S.C. társadalmi munkavállalásának köszönhetôen 
átadásra került a községi sportpályán egy 84 nm-es 
öltözô.

• Lakossági igényként ingatlanaik védelmére so-
ron kívül készült el a Fagyöngy utcai csapadékvíz 
elvezetô árok.

• A nyári szünetben sor került közel 5800 nm falfelü-
leten az általános iskola termeinek tisztasági festé-
sére.

• Szeptember hónapban sikeres tárgyalásaink ered-

Rókehegyi Viacoloros járda

Fô utcai Viacoloros járda

Játszótér Sadován
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ménye volt, a 2010. évi csatornahasználati díjak 
124.-Ft-tal történô csökkentése október 1-jétôl.

• A Kosztyu Zoltán Kôfaragó Tábor ünnepi pillanatai 
voltak a 2010-es díszpolgárainak avatása. Csoóri 
Sándor költô, író és Báldi Tamásné Beke Mária dr. 
ezen az ünnepségen vette át az önkormányzat által 
alapított emlékplakettet és oklevelet.

• Szeptember hó folyamán a 60. életévüket betöltô 
ürömi lakótársaink megkapták az egy zsák burgo-
nyát, és hagymát, mint természetbeni juttatást.

• Október 3-án sor került az önkormányzati képviselôk 
és polgármesterek választására. Az újonnan meg-
választott képviselô-testület 2010. október 14-én 
tartotta meg alakuló ülését, megválasztotta az al-
polgármestereket és állandó bizottságait, s ezzel 
megkezdte érdemi munkáját.

• A képviselô-testület novemberi ülésén döntött a 
karácsonyi ajándékutalványok anyagi fedezetének 
biztosításáról. Karácsonyig a 60. életévüket betöl-
tött lakótársakhoz a képviselô-testület eljuttatja az 
utalványokat.

• A képviselô-testület tagjainak egyéni támogatásával 
a szociálisan rászoruló lakótársaimhoz téli tüzelôfa 
kiszállításáról gondoskodtunk.

• December 7-i ülésén a képviselô-testület elfogadta 
a település 2011. évi tervkoncepcióját. A költségve-
tési tervezés elsô lépcsôjében elfogadott koncep-
ció biztosítja a település 2011. évi mûködtetését és 
megfelelô fedezetét tervezett az új orvosi rendelô 
építés-beruházási költségeire is.

Kiemelt figyelmet fordít az önkormányzat a téli idôjárás 
okozta síkosság-mentesítésre és hó-eltakarításra. A jár-
dák síkosság-mentesítését nem csak az intézmények 
elôtt, hanem a közterületeket érintôen, valamennyi hosz-
szabb járdaszakaszon elvégezzük.

A várható télies idôjárásra és a közelgô ünnepekre te-
kintettel, tájékoztatásul közlöm, hogy állandóan telefonon 
elérhetô és intézkedésre jogosult munkatársunk:  

- Gáspár Tibor     06-20-20-77-154
- Nemes Richárd  06-20-52-55-652
A helyi vállalkozóval megkötött szerzôdésünk áta-

lánydíjas, de a gépkapacitása korlátozott, így ha zordabb 
idôjárás lenne és bárki gépjármûvével elakadna minden-
képpen jelentkezzen a megadott telefonszámok valame-
lyikén kollégáimnál és ôk mint a polgári védelem ügyele-
tesei megszervezik a mentést.

Tisztelt Lakótársaim!

Úgy gondolom, hogy e rövid visszatekintés is igazolja, 
hogy bár feszített, sokszor gáncsoskodó és visszahúzó 
kritikákkal is szembesülve, de tendenciájában sikeres és 
eredményes évet tudhatunk magunk mögött. A 2011-es 
gazdasági év elôkészítése a tervkoncepció elfogadásá-
val megtörtént, a település gazdálkodása biztos és stabil 
gazdasági alapokon áll.

Bízom abban, hogy külsô gazdasági tényezôk nem 
fogják negatív irányba befolyásolni tervezett költségveté-
sünket.

Mint mindig most is megemlítem, hogy az itt élôk ösz-
szefogásával, közös tenni akarásával és jó szándékával, 
továbbra is sikeres és folyamatos fejlôdést felmutató tele-
pülés maradhat Üröm.

Megköszönöm Lakótársaimnak töretlen bizalmát, 
az önkormányzat munkájához nyújtott segítségét, 
és kívánok a magam és képviselôtársaim nevében is 
szeretettel teljes

Karácsonyi Ünnepeket, és egy sikeres, örömökben 
gazdag Boldog Új Esztendôt!

Üröm, 2010. december hó
Laboda Gábor
polgármester

www.urom.hu



Üröm Község Önkormányzat Képviselô-
testületének

17/2010 (X. 29.) számú rendelete
a 4/2004 (II. 06.) számú rendelet módosítására a

Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete az 
1990. évi LXV törvény 16. § (1) bekezdésére kapott fel-
hatalmazás alapján, a 4/2004 (II. 06.) számú rendeletét (a 
továbbiakban: Ör.) a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 
Mûködési Szabályzatáról az alábbiak szerint módosítja: 

1. §
Az Ör. 3/A § (1) bekezdése kiegészül egy új e.) ponttal: 

„ 3/A§ (1) bekezdés e.) pontja: Üröm Hóvirág Bölcsôde.”

2. §
Az Ör. 6. § (1) bekezdése helyesen: 

„A polgármester minden hét szerdáján 13:00-16:00 
óráig tart ügyfélfogadást.”

3. §
Az Ör.6. § (2) bekezdés a.) és c.) pontja helyesen: 

„6§ (2) bekezdésének a.) pontja: 
A hivatal szervezeti egységeinek ügyfélfogadási rendje 

a következô: 

Hétfô 8.30- 16.30 óráig (ügyfélfogadás 
   13.00 – 16.00 óráig)
Kedd 8.30-16.30 óráig (nincs ügyfélfogadás) 
Szerda  8.00-17.30 óráig 
Csütörtök  8.30-16.30 óráig (nincs ügyfélfogadás) 
Péntek  8.00-14.30 óráig 

„6 § (2) bekezdésének c.) pontja:
A pénztár nyitvatartási rendje: 

Hétfô 13.00-16.00 óráig 
Szerda  8.30-17.00 óráig”

Az Ör. 7. § helyébe a következô rendelkezés lép. 

4. §
„7 § helyesen: 
A hivatal dolgozóinak munkarendje: 

  Hétfô  8.30-16.30 óráig 
  Kedd  8.30-16.30 óráig 
  Szerda   8.00-17.30 óráig 
  Csütörtök  8.30-16.30 óráig 
  Péntek   8.00-14.30 óráig”

5. §
Az Ör. 3. számú melléklete helyébe a jelen rendelet új 

3. számú melléklete lép. 

6. §
Az Ör. egyéb rendelkezései nem változnak 

Jelen rendelet 2010. november 1-jével lép hatályba 
A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik. 

Üröm, 2010. október 27. 

 Laboda Gábor   Dr. Balogh Szilvia 
 polgármester   jegyzô 

A jelen rendelet kihirdetésre került: 

Üröm, 2010. október hó 29. nap     
 
Dr. Balogh Szilvia       
jegyzô 

renDeleTek
Ürömi Tükör
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FELHÍváS
Kérjük a Tisztelt háztulajdonosokat, hogy az ingatlanjaik elôtti járdán a téli idôjárás okozta hó, és síkosság-

mentesítésérôl folyamatosan gondoskodjanak.
Aki elmulasztja e kötelezettségét, úgy az önkormányzat helyi rendelete szerint szabálysértést követ el 

és bírságolható.

Üröm, 2010. december hó
        Dr. Balogh Szilvia
        jegyzô
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A  NÉMET NEMzETiSÉgi 
ÖNKORMáNYzAT HÍREi

2010.10.14-én német nemzetiségi önkormányzat alakult 
Ürömön.

Az alakuló ülésen a képviselô-testület nyílt szavazással 
az önkormányzat elnökének  Mayer Józsefet, elnökhelyet-
tesének Schárer Jánosnét választotta.

Képviselôk: Metzler Ferencné és Metzler Katalin
Október 29-i ülésünkön megtörtént önkormányzatunk 

névválasztása.
Nevünk: Német Nemzetiségi Önkormányzat Üröm
                Deutsche Nationalitäten Selbstverwaltung Irm

Választóinkkal  elsô ülésünket 11.10-én tartottuk. A 
megbeszélésen közös célok és tervek születtek.

Célunk:
A német nyelvi nevelés támogatása. A  faluban élô né-

met ajkú lakosság 
összefogása, tárgyi és néprajzi kultúrájának, emlékeinek 

megôrzése és felújítása.
Hosszú távú terveink:
- az óvodai és az iskolai nyelvi nevelés támogatása, az 

intézményekkel történô együttmûködési megállapodás sze-
rint.

- a Jókai utcai kápolnában található szobrok felújíttatása 
és visszahelyeztetése.

- a temetôben lévô régi sváb sírok rendbetétele,i dôvel 
egy-két sírkô felújíttatása

- svábbál  szervezése
- partnerkapcsolat kialakítása német nyelvterülettel

A 2011-es évre kiemelt feladatunk: a kitelepített néme-
tek fogadásának ünnepélyes megszervezését tartjuk, a kite-
lepítés 65-ik évfordulója alkalmából.

Ülésünk végén két bizottságot hoztunk létre:
- Kulturális Bizottság

Elnök:  Metzler Ferencné
Tag:   Schárer Jánosné
Külsôs tag:  Kovácsné Földesi Ildikó

- Kommunikációs Bizottság
Elnök:  Metzler Katalin
Tag:   Schárer Jánosné
Külsôs tag:  Szilágyi László

Munkánk alapvetôen közösségépítô és társadalmi 
jellegû. Nem szeretnénk kizárni vagy kirekeszteni azokat az 
embereket sem, akik ezen ügyeket szintén magukénak érzik 
és éppen nem tudták magukat kisebbségiként regisztrálni, 
tehát bármilyen ötletet, gondolatot ami a témához  kapcso-
lódik szívesen fogadunk és mindenkit szeretettel várunk.     

  Német Nemzetiségi Önkormányzat Üröm

Nachrichten der deutschen 
Natinalitäten Selbstverwaltung irm

Am 14.10.2010 wurde in Irm die Deutsche Natinalitäten 
Selbstverwaltung gegründet.

In der Gründungssitzung wählten die Abgeordneten 
in einer offenen Wahl: Mayer József und  als Vorsitzenden 
Schárer Jánosné als seine Stellvertreterin.

Abgeordnete: Metzler Ferencné und Metzler Katalin
Am 29.10. erfolgte die Namensgebung der 
Selbstverwaltung:
- Deutsche Natinalitäten Selbstverwaltung Irm

Die erste Sitzung mit unseren Wählern fand am 10.11.
stat,in der gemeinsame Ziele und Pläne ausgearbeitet wurden.

Ziele:
- Untersützung der deutschen Spracherziehung
- Förderung des Zusammenhalts der deutschsprachigeb 

Bevölkerung
- Erhalt und Wiederbelebung sachlicher und volkskund-

licher Kulturgüter, Bewahrung von Traditionen
 Langfristige Pläne:
- In Absprache und Zusammenarbeit mit den Einrich-

tungen  Unterstützung der Spracherziehung im Kindergarten 
und in der Schule

- Restaurirung und Wiederaufstellung der Statuen,der Ka-
pelle in der Jókai Strasse

- In Ordnung bringen  der alten schwäbischen Gräber auf 
dem Friedhof,nach und nach Restaurierung einiger Grabsteine

- Organisation des Schwabenballs
- Partnerziehungen mit deutschen Sprachgebieten auf-

bauen

Aus Anlass des 65.Jahrestages der Vertreibung der Deut-
schen sehen wir als vordergründige Aufgabe  im  Jahr 2011 
die Organisation des feierlichen Empfangs der Vertriebenen.

Am Ende unserer  Sitzung wurden zwei Ausschüs-
se ins Leben gerufen:

- Kulturausschuss
Vorsitzende:   Metzler Ferencné
Mitglied:   Schárer Jánosné
Externes Mitglied:  Kovácsné Földesi Ildikó

-Kommunikationsausschuss
Vorsitzende:  Metzler Katalin
Mitglied:   Schárer Jánosné
Externes Mitglied:  Szilágyi László

Unsere Arbeit hat grundlegend gemeinschaftsfördernden 
und gesellschaftlichen Charakter. Wir möchten niemanden 
ausschliessen,auch diejenigen nicht,die der deutschen Nati-
onalität verbunden sind,sich aber nicht als Minderheit regis-
triert haben lassen.

Wir sind für jede Idee,jeden Vorschlag zu diesem Thema 
Offen und dankbar und würden uns sehr freuen,wenn Sie 
Kontakt mit uns aufnehmen. 

  Deutsche  Natinalitäten  Selbstverwaltung  Irm
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vezetéstechnika 
télen

Téli körülmények között még a rutinos gép-
kocsi vezetôknek is nagyobb odafigyelés java-
solt. Rovatunkban ezúttal jó tanácsokkal sze-
retnénk szolgálni a biztonságos téli közleke-
déssel kapcsolatban.

1. Mielôtt beszállunk az autóban takarítsuk 
le alaposan az autó minden ablakát. Sokan csak a 
szélvédôre koncentrálnak és azt is csak felületesen tisztít-
ják meg a hótól, jégtôl. Fontos azonban, hogy az minden 
oldalsó ablakon is jól kilássunk sávváltáskor, kikanyaro-
dáskor.

2. Gondoskodjon az autó téli felkészítésérôl. 
Csak téli ablakmosót használjon, ellenôrizze az ablaktörlô 
állapotát, készítsen be jégkaparót, jégoldó sprayt. Érde-
mes még meleg takarót is bekészíteni, mert ha valahol 
több órán át kell várakoznia elakadás vagy forgalmi hely-
zet miatt lehet, hogy szüksége lesz rá. Legyen az autóban 
vontató kötél is.

3. Csak téli gumival közlekedjünk. A nyári abron-
csok gumikeveréke +7°C alatt felkeményedik tapadása 
már nem megfelelô, drasztikusan megnô a féktávolság. A 
téli abroncsok speciális szilika tartalmú keveréke megôrzi 
az abroncs „puhaságát” ezáltal tapadást biztosít alacso-
nyabb hômérsékletnél is. Tehát nem az a fontos, hogy 
van-e hó vagy jég az úton, hanem, hogy milyen a napi 
átlag hômérséklet. 

4. Lehetôség szerint 
téli abroncs legyen mind 
a négy keréken. Ha csak 
kettô felszerelésére van mód, 
azt mindig a hátsó tengely-
re szereljük. Az elsô tengely-
re történô felszerelés mellett 
érvelôk az indulás képességét 
hangsúlyozzák, de ez a meg-
oldás kifejezetten baleset-
veszélyes! Ha az autó elsô 
tengelyén van jobb tapadás, 
akkor gázadásnál, kanyaro-
dásnál az autó hátulja kitör. 
Ezt egyébként könnyen ki-
próbálhatja: Vegyen elô egy 
játékautót és egy befôttes 
gumit. Tegye fel a gumit úgy, 

hogy az elsô kerekeket blokkolja (most tehát elöl csúszik, 
hátul tapad). Lökje meg az autót és nézze meg mi történik. 
Most fordítsa meg (tehát hátul csússzon, elöl tapadjon) és 
ismételje meg a kísérletet.

5. Ellenôrizzük rendszeresen a gumiabroncs-
ok légnyomását. Ne feledjük, az autó négy, tenyérnyi 
méretû felületen érkezik az úttal. Ha az abroncsok nyo-
mása nem megfelelô, akkor ez az érintkezési felület akár a 
fele is lehet az ideálisnál. Tanácsos havonta – kéthavonta 
ellenôrizni a nyomást.

6. Legyen az autóban egy kis csomag só vagy 
hamu, kislapát. Jó ha kéznél ha a végképp nem tudunk 
elindulni.

7. Ha csúszik az autó próbáljon inkább tolatni. 
Ilyenkor az autó hátsókerék meghajtásúvá válik a jármû és 
sokkal könnyebben manôverezhetô. 

8. Mobiltelefonja legyen feltöltve. 

9. Körültekintôen, óvatosan vezessünk. Sokan 
a lelassult tempó miatt idegesek lesznek, meg vannak 
gyôzôdve róla, hogy vezetéstechnikájuk és autójuk meg 
tud birkózni a feladattal. Hagyjuk ôket akadálytalanul ha-
ladni, nem érdemes konfliktus helyzetbe keveredni.

10. Gyakoroljunk. Az ember vezetéstechnikája min-
dig csak az elmúlt két hét viszonyainak megfelelô. Ne le-
gyünk elbizakodottak, sokan csak vezetés közbe jönnek 
rá, hogy mennyire csúszik az autó. Amint leesik a hó vagy 
lefagy az út menjünk ki egy bevásárló központ elhagya-
tott parkolójába és próbálgassuk, hogy hogyan változott 
a féktáv, mekkora sebességnél és kanyar ívnél kezd el fa-
rolni az autó, hogyan tudunk elindulni.

Sajti Miklós
Polgárôrség vezetôje



Január
22. 
Magyar Kultúra Napja – 
Örkénységek – színházi elôadás
Szervezô és helyszín: Közösségi Ház

Február
3. 
Bonbon Matiné – 
bérletes meseszínház
Szervezô és helyszín: Közösségi Ház

11.
Farsang
Szervezô és helyszín: Napraforgó 
Óvoda

12. 
Országos hastánc verseny és 
táncfesztivál
Szervezô és helyszín: Közösségi Ház

18. 
Szöszmötölô 

– kézmûves foglalkozás anyukáknak
Szervezô és helyszín: Közösségi Ház

18. 
Farsang 
Szervezô és helyszín: József Nádor 
Általános Iskola

26. 
Jótékonysági Bál
Szervezô: SzMK
Helyszín: József Nádor Általános Iskola

Március
  
3. 
Bonbon Matiné – 
bérletes meseszínház
Szervezô és helyszín: Közösségi Ház

4. 
Operett est: 
A Hölgyek tiszteletére
Szervezô és helyszín: Közösségi Ház

11. 
Megemlékezés és koszorúzási 
ünnepség
Szervezô: Iskola, Közösségi Ház, Ön-
kormányzat, civil szervezetek
Helyszín: Közösségi Ház

11. 
Farsang
Szervezô és helyszín: 
Hóvirág Bölcsôde

18. 
Szöszmötölô 
– kézmûves foglalkozás anyukáknak
Szervezô és helyszín: Közösségi Ház

26. 
Ír tánc-show és táncház
Szervezô és helyszín: Közösségi Ház

Április
1. 
XII. Ürömi Gyermek Népzenei 
és Néptáncfesztivál
Szervezô: Ürömi Öröm Néptáncmûhely
Helyszín: József Nádor Általános Is-
kola

5. 
Bonbon Matiné – 
bérletes meseszínház
Szervezô és helyszín: Közösségi Ház

15. 
Szöszmötölô 
– kézmûves foglalkozás anyukáknak
Szervezô és helyszín: Közösségi Ház

15. 
József Nádor nap – futóver-
seny
Szervezô: Iskola

16. 
Húsvéti koncert 
– népszerû klasszikusok – Járdányi 
kvintett
Szervezô és helyszín: Közösségi Ház

21. 
Bölcsôdék napja 
Szervezô és helyszín: 
Hóvirág Bölcsôde

22. 
Föld Világnapja
Szervezô és helyszín: Iskola és 
Vidákovits Tibor alpolgármester

Ürömi Tükör

ESEMÉNYNAPTÁR 2011
A programok változtatásának jogát fenntartjuk!
www.urom.hu/esemenynaptar



Május
1. 
Majális 
– fôzôverseny, foci kupa, élôzene, 
ugrálóvár, körhinta, kézmûves foglal-
kozások
Szervezô: Önkormányzat, Ü.S.C., 
Ürömi Öröm Néptáncmûhely, civil 
szervezetek

5-6. 
Anyák napja
Szervezô és helyszín: 
Hóvirág Bölcsôde

6. 
Anyák napja
Szervezô és helyszín: ÖNO
Segítô: József Nádor Általános Iskola, 
Nosztalgia Klub, Ürömi Hagyományôrzô 
Egyesület

16. 
Madarak és fák Napja
 – faültetés
Szervezô: Vidákovits Tibor alpolgár-
mester
Segítô: József Nádor Általános Iskola

27. 
Családi- és Gyermeknap
Szervezô és helyszín:Iskola

29. 
Hôsök napi megemlékezés
Szervezô: Ürömi Teleház
Segítô: Ürömi Hagyományôrzô Egye-
sület, Nosztalgia Klub

31. 
Dohányzásmentes Világnap
Szervezô és helyszín: Iskola

Június
4. 
Gyermeknap
Szervezô és helyszín: 
Hóvirág Bölcsôde

5. 
Pedagógusnap
Szervezô és helyszín: Iskola

10. 
Német Nemzetiségi- és DÖK-
nap
Szervezô és helyszín: Iskola

11-12-13. 
Kitelepített németek hazaláto-
gatásakor emlékezés a kitele-
pítés 65. évfordulójára.                                                               
Szervezô:  Üröm Község Önkormány-
zata, Német Kisebbségi Önkormányzat
Segítô: József Nádor Általános Isko-
la, Napraforgó Óvoda, Ürömi Öröm 
Néptáncmûhely, ÖNO, Nosztalgia Klub, 
Ürömi Hagyományôrzô Egyesület
Helyszín: Polgármesteri Hivatal, József 
nádor Általános Iskola, Napraforgó 
Óvoda, Közösségi Ház

15. 
Ballagás
Szervezô és helyszín: Iskola

17-18-19. 
XII. Ürömi Nyári Fesztivál
Szervezô: Ürömi Öröm Néptáncmûhely
Helyszín: Polgármesteri Hivatal elôtti 
tér
Segítô: Önkormányzat, civil szerveze-
tek, Közösségi Ház, Iskola, Óvoda

20-25. 
Nyári tábor
Szervezô és helyszín: Közösségi Ház

Július
Nyári szünet

Augusztus
19. 
Szent István napi fáklyás kör-
menet
Szervezô: Ürömi Teleház
Segítô: Nosztalgia Klub, Ürömi 
Hagyományôrzô Egyesület

Szeptember
22. 
Ürömi Critical Mass 
– kerékpáros felvonulás
Szervezô: Vidákovits Tibor alpolgár-
mester
Gyülekezô: Polgármesteri hivatal elôtti 
tér

24. 
Szüreti Nap
Szervezô: Ürömi Hagyományôrzô 
Egyesület, Ürömi Öröm 
Néptáncmûhely, Ezüsthegyi 
Borosgazdák
Helyszín: Közösségi Ház

30. 
Idôsek Világnapja 
Szervezô és helyszín: ÖNO
Segítô:  Önkormányzat, Iskola, Nosz-
talgia Klub, Ürömi Hagyományôrzô 
Egyesület

Ürömi Tükör



Október
4. 
Állatok Világnapja
Szervezô és helyszín: Iskola

8-9. 
ÖKO-napok
Szervezô és helyszín: Iskola

13. 
Bérletes meseszínház
Szervezô és helyszín: Közösségi Ház

14. 
Terményünnep
Szervezô és helyszín: Napraforgó 
Óvoda

21. 
Szöszmötölô 
– kézmûves foglalkozás anyukáknak
Szervezô és helyszín: Közösségi Ház

30. 
Alma koncert
Szervezô és helyszín: Közösségi Ház

November
10. 
Bérletes meseszínház
Szervezô és helyszín: Közösségi Ház

18. 
Szöszmötölô 
– kézmûves foglalkozás anyukáknak
Szervezô és helyszín: Közösségi Ház

19. 
Veszélyes hulladékgyûjtés
Szervezô: Vidákovits Tibor alpolgár-
mester

19-20. 
Playmobil kiállítás
Szervezô és helyszín: Közösségi Ház

21. 
Zöldhulladék elszállítás
Szervezô: Vidákovits Tibor alpolgár-
mester

December
8. 
Bérletes meseszínház
Szervezô és helyszín: Közösségi Ház

15. 
Karácsonyi ünnepség
Szervezô és helyszín: ÖNO
Segítô: Nosztalgia Klub, Ürömi 
Hagyományôrzô Egyesület

16. 
Szöszmötölô 
- kézmûves foglalkozás anyukáknak
Szervezô és helyszín: Közösségi Ház

17. 
Karácsonyi Gála Koncert
Szervezô és helyszín: Közösségi Ház

27. 
Karácsonyi Kupa
Szervezô: Ü.S.C.
Helyszín: Sportpálya

Ürömi Tükör
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Segít A 
NApeNergiA

Az energia ma éppoly természetes számunkra, mint a 
víz. Mint pl. a meleg víz. És egyre többet használunk belôle 
(belôlük), pedig az áruk folyamatosan emelkedik. 1m3 gáz 
az 1990-es évek elején 6 Ft- ba került, ma kb 130- ba, de 
az ár járt már 150 Ft- nál is. A tendencia folytatódik, mi-
vel a gáz ára az olajéhoz van kötve, az pedig hektikusan 
változik, de alapvetôen folyamatosan emelkedik. Nem is 
említve a fokozott gázfelhasználás környezetre gyakorolt 
negatív hatását (globális felmelegedés), már csak anyagi 
okokból is célszerû a használati melegvíz elôállítására alter-
natív megoldást találni a gáz (és a szintén nagyon elterjedt 
villany) helyett, a villany ugyanis végsô soron jórészt szin-
tén gázból (vagy egyéb fosszilis szénhidrogénbôl, esetleg 
nukleáris üzemanyagból) állítható elô. Van egy jó hír: a Nap 
már több mint 4 milliárd éve süt, és várhatóan ennél jóval 
hosszabb ideig ezt fogja tenni, ráadásul nem kerül sem-
mibe. A használatához napkollektorra van szükség, amely 
az éves használati melegvíz (HMV) szükséglet 60- 70%-át 
képes elôállítani.

Egy 100 m2- es lakás (4 fôs családdal, személyenként 
napi 70-90 l meleg vízzel számolva) éves energiaigénye 
közelítôleg 100 GJ, ennek kb 1/3 része (32 GJ) fordítódik 
HMV elôállítására. Egy ekkora család ellátására egy 4 m2- es 
napkollektor 300 l, es puffertartállyal (és az egyéb szüksé-
ges elemekkel, mint pl. szoláris egység keringtetô szivaty-
tyúval, vezérlés, csôvezeték a szükséges szerelvényekkel 
és szigeteléssel ellátva) általában elégséges. A HMV- t nem 
közvetlenül a puffertartályból vesszük, (bár erre is van elvi 
és gyakorlati lehetôség), hanem az így elômelegített vizet 
vezetjük a meglévô (vagy most beépítésre kerülô) HMV tar-
tályba (bojlerbe), így az annak a kimenetén megkívánt kb 50 
Co-os víz elôállításához már jóval kevesebb hagyományos 
gáz vagy villamos energia is elegendô lesz. Természete-
sen, mivel a napkollektor(ok), optimális kb 40o-os dôléssel, 
déli irányba nézve a tetôn (vagy egyéb kültéren) vannak el-
helyezve, téli hideg éjszakákon a kollektor a levegô (jóval 
fagypont alatti) hôfokára is lehûlhet, ezért a szolár (primer) 
kör fagyálló folyadékkal (egészségügyi okokból nem a gép-
kocsikban széles körben használt etilénglikollal, hanem a 
nem mérgezô propilénglikollal) van feltöltve. A hálózati víz 
Magyarországon gyakran kemény, ez a bejövô vezetékbe 
szerelt mágneses vízkezelôvel orvosolható, amely nem csak 
az új vízkôlerakódást akadályozza meg, de feloldhatja a csö-
vekben és berendezésekben már meglévô vízkövet is.

Egy tipikus családi házon használható, 4 fô ellátására 
alkalmas fenti rendszer bekerülési költsége kb. 1 millió Ft. 
A ma elterjedt tetôszerkezetekhez igazodva a szavatossági 
idô 20 év.

Eddig a meglévô házakba utólag beszerelhetô megol-
dásról beszéltünk. Természetesen egy új építésû ház sokkal 
több lehetôséget ad, kiépíthetô pl. hôszivattyús rendszer is. 
Ha alacsony hômérsékletû fûtési rendszer kerül kialakításra 
(padló. illetve falfûtés), akkor a napenergia felhasználható 
fûtés rásegítésre is, sôt, ma már kapható olyan adszorpci-
ós hûtôberendezés, amely segít a nyári nagy melegben a 
klimatizálás megoldásában, külön energiafelhasználás nél-
kül. További lehetôség pl. az esetleges medence tempe-
rálása. Ideális lenne, ha a nyáron keletkezett felesleges hô 
elraktározható lenne a téli idôszakra, ez azonban egyelôre 
nem kiforrott megoldás, jelenleg még nem érhetô el.

Referenciaként megtekinthetô az Üröm, Körte u. 
16. alatt, dr. Várnai István házában kialakított komp-
lex rendszer. (tel 30-445-25-67, 26- 720-051)

A mellékelt képek a XI. Önkormányzat GAMESZ épü-
letében nemrég felszerelt referencia rendszerrôl készül-
tek. A rendszer 6,4 m2 kollektorfelülettel és 300 l- es 
puffertartállyal rendelkezik.
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Az Ürömi Öröm 
Néptáncmûhely Alapítvány 
közhasznúsági jelentése

2009. évi

Székhely: 2096. Üröm, Rákóczi u. 82.
Adószám: 18688227-1-13.
Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet
Közhasznúsági végzés: 2000. március 8. PTk. 1959. évi 
IV. tvk.

Egyszerûsített beszámoló mérlege
Követelések     542 
Pénzeszközök     2.680
Aktív idôbeli elhatárolások   0
Eszközök összesen:    3.292

Jegyzett tôke     20
Tôkeváltozás     1.803
Tárgyévi eredmény    - 2.027
Rövid lejáratú kötelezettség   3.496
Passzív idôbeli elhatárolás   0
Források összesen:    3.292

Egyszerûsített beszámoló eredmény levezetése
központi költségvetési    7.465
táncoktatás bevétele    5.565
helyi önkormányzati    7.970
1% bevétele     310
egyéb bevételek    4.882
pénzügyi mûveletek bevétele   19
Összes bevétel    26.211

Anyagjellegû ráfordítások   19.546
Személy jellegû ráfordítások   8.361
Értékcsökkenés     331
Egyéb ráfordítás    0
Összes ráfordítás        28.238

Adózás elôtti eredmény    - 2.027
Fizetendô társasági adó    0
Tárgyévi eredmény    - 2.027

Közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója:

Az Ürömi Öröm Néptáncmûhely Alapítvány a 2009-es év-
ben az Alapszabályban lefektetett célkitûzéseit szem elôtt tart-
va végezte munkáját. Az Alapítvány mindennapi munkájában 
az oktatás és ismeretterjesztés alaptevékenységnek számít. A 
néptáncegyüttes gyermekcsoportjaiba járó gyermekek oktatá-
sánál célunk, hogy alapvetô készségeik úgy fejlôdjenek, hogy 
ne okozzon gondot bonyolultabb mozgások, táncfolyamatok, 
koreográfiák megtanulása és elôadása számukra.

Jelenleg a néptáncegyüttesben a néptáncoktatás 10 cso-
portban, (4 óvodás, 5 iskolás és 1 felnôtt), a balett oktatás két 
csoportban folyik. 

Alapítványunk célja az Ürömi Öröm Néptánccso-
port mûködésének hatékony segítése, azaz elôadásainak, 
táncmûsorainak, fesztiváljainak, külföldi turnéinak, néptánc tá-
borainak szervezéséhez és lebonyolításához szükséges anyagi 
és egyéb eszközök biztosításának elôsegítése, a népi kultúra és 
a hagyományok ápolása, megôrzése. Táborozások és egyéb, 
költségekkel járó programok alkalmával a szociálisan rászoru-
lókat alapítványunk anyagilag támogatja. A néptánc oktatáson 
kívül fellépünk falunk és a környezô települések rendezvényein, 
két nagyszabású fesztivál teljes lebonyolítását végezzük.

2009-ben történt események és rendezvények, melyek 
szervezôi, résztvevôi voltunk:
február:

- Gyimesközéploki néptánctanár egy hetes vendéglátása, 
mely idô alatt megismertette velünk a gyimesi emberek 
életét, táncát, viseletét
- József Nádor Ált. és Mûvészeti Isk. félévzáró elôadás
- Borosgazdák Bálja – fellépés

március:
- Hagyományôrzô Egyesület Télbúcsúztató rendezvényén 
fellépés

április:  
- Gyermek Népzenei és Néptánc Fesztivál (szervezés, le-
bonyolítás) 35 együttes - több mint 500 gyermek résztvevô
- Egy hetes törökországi fellépés (Izmír)
- Pilisszeentiván – fellépés

május: 
- Kerekes majális (Pilisborosjenô – fellépés)
- Majális Ürömön (szervezés – májusfa állítás)
- József Nádor Ált. és Mûv. Isk. pünkösd -  fellépés
- Törökszentmiklós – fellépés

június:   
- IX. Ürömi Nyári Fesztivál (szervezés, lebonyolítás) összes 
csoportunkkal fellépés -  nézôk létszáma kb.5000 fô, és 
600 fellépô
- Kerék utcai iskolában fellépés
- Budakalász – fellépés
- József Nádor Ált. és Mûv. Isk. évzáró elôadásán fellépés
-  Vörösmarty tér – fellépés ( két alkalommal)
- egy hetes Márokpapi néptánc tábor (szervezés, lebonyo-
lítás) 65 gyermek részvételével.

augusztus: 
- Pilisborosjenôi várjátékok – fellépés
- Balatonalmádi – fellépés

szeptember: 
- Tûzoltónapok Pilisborosjenôn – fellépés
- Petôfi csarnok – fellépés
október - Szüret – 8szüretelés, mustkészítés-kósto-
lás, gyerekek vendégül látása, elôadás az ürömi szôlôsrôl)
- Dr. Osskó Endréné emlékmûsorán fellépés a Hagyomá-
nyok Házában
- Zila vendéglô – fellépés

november: 
- Ajkai Fesztivál – Fellépés
- Bródy Imre Oktatási Központ - fellépés

december: 
- József Nádor Ált. és Mûv. Isk. karácsonyi mûsorának 
összeállításában segítô  + fellépés
- Mikulást váró játszóház és táncház lebonyolítása
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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
DMRV Szentendre 06/26/501-650
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Igazgatási Igazgatóság: 1014 
Bp. Táncsics M. u. 1.
ÁNTSZ: 1117 Bp. Karinthy 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  06-30-458-7615
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
Helyi polgári védelmi ügyelet:
Gáspár Tibor  06-20-207-7154
Nemes Richard  06-20-223-4979
Polgárôrség 0-24  ügyelet: 06-30-621-06-15

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE
 Hétfô:  13.00 – 16.00
 Szerda:   8.00 – 17.30
 Péntek:   8.00 – 14.30

Laboda Gábor polgármester  minden hét szerda 13 - 16 óráig
Alpolgármesterek minden hét szerda 9 - 11 óráig
Jegyzô minden szerda 9.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00 óra között
Körzeti megbízott rendôrök fogadóórája minden szerdán 
16-18 között a Polgármesteri Hivatal helyiségében.

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  Üröm14.00 - 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 telefonon 

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

Gyermekorvosi ügyelet

2009. december 1-tôl megváltozik az  ügyeleti rendszer 
és ezzel párhuzamosan  a nappali rendelkezésre állási 
idô is módosul.  A továbbiakban  Üröm és Pilisborosjenô 
18 éven aluli gyermekeit ügyeleti idôn kívül a két gyer-
mekorvos látja el  a következô beosztás szerint:

HÉTFÔ:             07 - 12 óráig      dr. Kerekes Ildikó                   
  12 - 17 óráig     dr. Gaál Gabriella    
KEDD:               07 - 12 óráig      dr. Gaál Gabriella                    
  12 - 17 óráig     dr. Kerekes Ildikó
SZERDA:            07 - 12 óráig     dr. Kerekes Ildikó                    
  12 - 17 óráig     dr. Gaál Gabriella
CSÜTÖRTÖK:   07 - 12 óráig     dr. Gaál Gabriella                   
  12 - 17 óráig     dr. Kerekes Ildikó    
PÉNTEK:            07 - 12 óráig     dr. Kerekes Ildikó                    
  12 - 17 óráig      dr. Gaál Gabriella         

Telefonszám: dr. Gaál Gabriella:   06-20-438-1807 
                         dr. Kerekes Ildikó:  06-70-292-2269 

Felnôtt orvosi ügyelet

HÉTFÔ:   07 - 12 óráig   dr. Fehér Eszter
          12 - 17 óráig    dr. Kovács Levente
KEDD:   07 - 12 óráig   dr. Horti Szilvia
            12 - 16 óráig   dr. Gelencsér Tamás
             16 - 17 óráig   dr. Fehér Eszter
SZERDA:  07 - 13 óráig  dr. Gelencsér Tamás
              13 - 17 óráig  dr. Horti Szilvia
CSÜTÖRTÖK:  07 - 10.30 óráig   dr. Horti Szilvia
               10.30 - 17 óráig    dr. Fehér Eszter
PÉNTEK:   07 - 14.30 óráig  dr. Kovács Levente
                14.30 - 17 óráig   dr. Gelencsér Tamás  
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FELNôTTRENDELÉS

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

Fekvô beteghez házhoz hívás
hétköznaponként reggel 8-9 között.

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

Hétfô: 08.00-12.00 16.00-19.00 12.00-16.00
Kedd: 16.00-20.00 08.00-11.30 12.00-16.00
Szerda: 11.00-14.00 14.00-17.30 07.00-11.00
Csüt.: 14.00-18.00 08.00-10.30 11.00-14.00
Péntek: 07.30-10.30 11.00-13.30 14.00-17.00
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PiROTECHNiKAi 
TERMÉKEK év végi 
használata

A polgári célú pirotechnikai tevékenységek 
felügyeletét a 155/2003.(X.1.) Korm. rendelet 
szabályozza.

 
Megyénk rendôrkapitányságainak munkatársai az ün-

nepi idôszakban a pirotechnikai termékek forgalmazását, 
birtoklását és felhasználását   fokozottan ellenôrzik. 

Felhívjuk az állampolgárok figyelmét, hogy a játékos 
pirotechnikai termékeket a 14. életévüket betöltött sze-
mélyek egész évben engedély nélkül, viszont a kis-, és 
közepes tûzijátékot kizárólag nagykorú személyek, de-
cember 28 – 31. közötti idôszakban engedély nélkül vá-
sárolhatnak, birtokolhatnak. A közepes tûzijáték termékek 
esetében továbbra is tilos a bombák, „tûzijáték bombák 
mozsarakban”, római gyertya forgalmazása, birtoklása és 

felhasználása. Játékos pirotechnikai terméket 1 kg nettó 
hatóanyag-tartalomig/ kis-, és közepes tûzijátékot 3 kg 
nettó tömegig tárolhatnak egy idôben összesen.  

A fenti tûzijáték termékeket december 3l-én 18 :00 órá-
tól január 1-én 06:00 óráig használhatják fel. 

A fel nem használt termékeket maximum öt napon belül 
a forgalmazó által megjelölt helyre vissza kell szállítani.

   
Magánszemély petárdát továbbra sem használ-

hat fel és nem is birtokolhat.  A szabálysértôkkel 
szemben az eljárásokat a hatóság soron kívül lefolytatja. 

A rendôrség az ellenôrzések során a jogsértôkkel szem-
ben szabálysértési eljárás indít, mely alapesetben 50 ezer 
forintig terjedô pénzbírsággal sújtható, az engedély nél-
küli pirotechnikai tevékenységet végzô személyek részére 
akár 100 ezer forint pénzbírság is kiszabható. A pirotech-
nikai termék az eljárás során lefoglalásra kerül.

Kérjük, hogy a fenti termékeket az elôírásoknak 
megfelelôen,- a balesetek elkerülésének érdekében – fo-
kozott óvatossággal használják ! 

Pest Megyei Rendôr-fôkapitányság

Felhívás
Annak érdekében, hogy a karácsonyi 

készülôdés ideje valóban nyugodt legyen, kér-
jük fogadja meg a Pest M egyei Bûnmegelôzési 
Osztály tanácsait !

A bevásárló központok parkolóiban lévô gépkocsik 
utasterében hagyott csomagok, táskát, azonnal felkeltik 
a rossz szándékú emberek figyelmét, akik ezután a gép-
kocsik feltörésével könnyedén meg is szerzik a kiszemelt 
csomagot.

• Fokozottan figyeljenek értékeikre, ha tömegben tartóz-
kodnak!

• Okmányaikat, értékeiket mindig táskájuk belsô zsebei-
ben tartsák!

• Kezüket mindig tartsák becsatolt táskájukon, hogy ész-
revétlenül senki ne nyúlhasson hozzá!

Aki kisgyermekkel megy bevásárolni, az pontosan tud-
ja, hogy a számt alan játék és a polcokon lévô ajándékok 
óriási kihívást jelentenek a gyerkôcöknek, akik egy pilla-
nat alatt képesek eltûnni a szülôk szeme elôl. Míg a riadt 
szülô a gyermekét keresi, akaratlanul is ôrizetlenül hagyja 
a bevásárló kocsin a táskáját, benne talán a család kará-
csonyra félretett pénzével.

A vásárlás során a kézi, illetve válltáskát soha ne hagyja 
a bevásárlókocsin, azt ugyanis szinte feltûnés nélkül le-
emelheti bárki!

Ha mégis megtörtént a baj, forduljon a biztonsági szol-
gálathoz vagy a rendôrség munkatársaihoz !

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kíván a Pest 
Megyei Rendôr-fôkapitányság Bûnmegelôzési Osz-
tálya!



Elôzékeny 
technológia 
digitális hostess köszön az ürömi 
boltban 

A kereskedelmi csúcstechnológia eszközeivel üzemel-
teti november 5-én megnyílt új Ürömi boltját a CBA üzlet-
lánc. 

A 2500 négyzetméteres üzletben digitális borász, 
érintôképernyôs pénztárgépek és elektronikus hostess 
várja a vásárlókat.  Csúcstechnológiával rendezte be no-
vember 5-én megnyílt ürömi Príma boltját a CBA üzlet-
lánc. A város méretéhez képest meglepôen nagy, 3200 
m2-es üzlet igyekezett a 21. századi csúcstechnológiából 
mind többet alkalmazni. 

A bejáratnál és a kávézó részleg elôtt elhelyezett di-
gitális poszterek folyamatosan tájékoztatják az elôttük 
elhaladó vevôket az aktuális ajánlatokról, akciókról. Ezt 
a tulajdonképpeni elektronikus tájékoztató felületet, vala-
mint az összes többi eladótéri marketingeszközt késôbb 
a beszállítóknak reklámfelületként is értékesíteni lehet. A 
továbblépôket digitális borajánló kioszk segíti, a készülék 
a vacsorához megfelelô innivalót ajánl, de akár borászat, 

borvidék vagy évjárat alapján is böngészhetô a kínálat. A 
pénztáraknál nagy áteresztôképességû, érintôképernyôs 
eszközök akár 20 százalékkal is több vevôt tudnak kiszol-
gálni, mint az átlagos kasszák. 

A CBA a Laurel Kft.-vel közösen itt vezette be elôször 
a digitális posztereket, de nagy az érdeklôdés a bolti infor-
matika legújabb vívmányai iránt máshol is - mondta el Járai 
Richárd, az eszközöket szállító Laurel marketingvezetôje. 
A szegmens leginnovatívabb láncai felismerték, az új ins-
tallációkat a kezdeti idôszakban fokozott vásárlói figyelem 
kíséri, ezért érdemes minél hamarabb lépni az újdonságok 
alkalmazásában. 

cBa
Ürömi Tükör
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Ürömi száraztészta CBA-ban

Téli madáretetés
 

Nagyon fontos a madarak téli etetése, mert ilyenkor 
nehezen találnak táplálékot.

Számtalan helyen lehet már kapni téli madárelesé-
get, de legolcsóbb a piacon. (1 kg fekete napraforgómag 
mindössze 140 Ft, a faggyús madáreleség darabja 50 Ft)

Ha elkezdtük a madarak etetését, akkor ne hagyjuk 
abba tavaszig, mert számítanak az eleségre, és ha nem 
jutnak pár órán belül táplálékhoz elpusztulhatnak. Ezért 
fontos, hogy mindig legyen számukra eleség.Ha mást nem 
tudunk adni, akkor akasszunk ki egy kis darab szalonnát 
(zsírszalonna) számukra, azt is szívesen fogyasztják.

 (szerk.)



LABDARÚGÁS
Az Ü.S.C. megalakulásának történetét, a 

negyedik bajnoki szezont elkezdô csapatot, a 
csapat teljesítményének emelkedô színvona-
lát, az érdeklôdôk már ismerik.

Jelenleg befejezôdött a bajnokság 2010. évi ôszi for-
dulója. Csapatunk az Üröm S.C. ebben az idényben nem 
mindennapi teljesítményt nyújtott.

Kemény csata dúlt az elsô helyezésért Üröm és Tinnye 
között. Üröm a második helyen végzett. Ez nem keserítet-
te el csapatunkat, mert évtizedek óta ilyen jó eredményt 
nem értünk el.

Ezt a helyezést, a játékosok összetartása, szívvel - lé-
lekkel való gyôzni akarása és tudása hozta meg.

Külön öröm számunkra, hogy a mérkôzéseken egyre 
több szurkoló veszi körül fiainkat.A szurkolók az idegen-
ben játszott mérkôzésekre is elkísérik a csapatot és lelkes 
buzdításukkal hozzájárulnak a gyôzelmekhez.

2010.11.20-án Üröm futball történetében nagy ese-
ményre került sor, a pálya új öltözôjének ünnepélyes át-
adására, felavatására.

Az Önkormányzat és Laboda Gábor Polgármester úr, 
az átadás megnyitására Dr. Bodó Tibor alpolgármestert 
bízta meg, aki egyben az Ü.S.C. elnöke is. Jól ismerjük 
labdarúgó múltját / 1960 - 80-as évek helyi csapatának 
oszlopos tagja volt /.

Beszédében szinte hiánytalanul megemlékezett Üröm 
labdarúgásának és sportpályáinak történetérôl.

Megköszönte az Ü.S.C. tagságának és azoknak az 
ürömi mesterembereknek áldozatos munkáját, akik sza-
badidejüket feláldozva felújították az öltözôt. További 
gyôzelemre buzdította a csapatot.

Az átadás kiemelkedô eseménye volt, amikor Bakos 
Zsolt az ürömi katolikus plébánia kormányzója, megáldot-
ta az épületet, sok sikert és békességet kívánva csapa-
tunknak.

Legnagyobb köszönet fiainkat illeti, akik az eseménye-
ket gyôztes mérkôzéssel zárták.

ÜRÖM S.C. - SZE - Fi / Szentendre /  16 - 0

A góllövô lista élén Varga Gábor az Ü.S.C. labdarúgója 
áll. /23 gól /

Az átadás és a gyôzelem után az Ü.S.C. vendégül 
látta csapatát és szurkolóit, jó kedélyû eszem - iszom 
kezdôdött.

Az étel elkészítését Békési Zoltánnak a Platán séfjének 
köszönhetjük.

Csapatunknak, a tavaszi forduló mérkôzésein, további 
sok sikert és gyôzelmet kívánunk !

VÁRJUK AZ ÜRÖM S.C.  SORAIBA  AZ  UTÁN-
PÓTLÁS KORÚ LABDARÚGÓK JELENTKEZÉSÉT!  / 
KNOLL SÁNDOR  
06302149858 vagy  miki1026@citromail.hu /

Üröm, 2010.12.01.

sporT
Ürömi Tükör
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A csapat és a szurkolók

KARÁCSONYI KUPA
December 27-én teremfoci bajnokságot tartunk!
Nevezés: 8.30 órakor 
Helyszín: József Nádor Általános Iskola – Üröm

 Ü.S.C.
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A csapat A dobosaink!

A lányok A szurkolók

Az öltözô Bakos Zsolt plébániai kormányzó, Dr. Bodó Tibor alpolgármester, USC elnöke, 
Podhorcsek Miklós USC labdarugó szakosztály vezetô

Csapatkapitányunk es támogatóink Szakácsunk Békési  Zoltán és támogatónk Kiss Attila



Téli közlekeDési Tanácsok
Ürömi Tükör
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Téli közlekeDési Tanácsok

December 29



Tájékoztatjuk Üröm település lakosságát, hogy a településen 2011 januárjától tovább folytatódik a házhoz menô 
szelektív hulladékgyûjtés.

A Saubermacher-Bicske Kft-vel érvényes, lakossági közszolgáltatói szerzôdéssel rendelkezô lakosok díjmentesen 
kapnak meg  2011. évre  6 db sárga színû, nyakánál összehúzható, 120 literes emblémázott mûanyagzsákot, melynek 
elszállítása is ingyenes.

Amennyiben a 6 db ingyenes zsák kevésnek bizonyulna, 250 Ft/db áron az alábbi helyszíneken vásá-
rolhatnak.

   Üröm  Rókahegyi CBA   Rókahegyi út
   Üröm  Kiss Abc   Kossuth L. u. 4
   Üröm  Táborföldi Delikát  Ürömi út 30/c
   Üröm  CBA Üröm Center  Dózsa György út

A BEGYÛJTÉS IDôPONTJA NEM VÁLTOZOTT!!!

SÁRGA ZSÁK MINDEN HÓNAP UTOLSÓ SZERDÁJA Elsô gyûjtési nap: 2011.01.26.
PAPÍR  MINDEN HÓNAP ELSô SZERDÁJA  Elsô gyûjtési nap: 2011.01.05.

Zsákátvétel: 
2010. december 20.  hétfô  14.00-19.00-ig CBA Üröm Center - Táborföld 
2010. december 23.  csütörtök   8.00-12.00-ig Mûvelôdési ház 
2011. január 11.  kedd  15.00-18.00-ig Mûvelôdési ház 

A zsák átvételéhez az ügyfél utolsó negyedévi hulladékkezelési díj befizetését igazoló csekkének a bemutatása 
szükséges.

Pótátvételi lehetôség idôpontja:
2010. január 03-tól az önkormányzat Titkárságán (hétfô-kedd-csütörtök: 08:30-16:30, szerda: 08:30-17:30, 
péntek: 08:30-12:30)

A már bevált gyakorlatnak megfelelôen kérjük gyûjteni az anyagokat:
•	 sárga zsákba a feliratnak megfelelô mûanyag, fém, társított italoskarton (Tetra-Pack) kerülhet. 
•	 papírhulladék (kartondobozok (lapítva), színes vagy fekete-fehér újság, folyóirat, katalógus, prospektus, füzet, 

könyv, írógéppapír, papírzacskó gyûjthetô).

A megtelt zsákokat a zsákon található összehúzó-szalaggal lezárva kérjük a gyûjtés napján kihelyezni az ingatlanok elé.
A papírhulladékot kötegelve, illetve dobozokba, átkötve.
Idegen anyagot, szemetet tartalmazó zsákokat a gyûjtôjárat munkatársai nem szállítják el!

Üröm község Önkormányzata    Saubermacher-Bicske Kft.

sauBermacher
Ürömi Tükör

December30

Saubermacher–Bicske Kft. ·
2060 Bicske, Csákvári út 45.

Telefon: 22/350-111 · Fax: 22/565-278/18
E-mail:bicske@saubermacher.hu ·

www.saubermacher.hu

Polgármesteri Hivatal
2096 Üröm, Iskola u. 10.

Telefon: 26/350-054,26/550-096,26/550-093, 
Fax: 26/350-187

E-mail:info@urom.hu

ÖKO-Pannon Nonprofit Kft.
1146 Budapest

Hungária krt. 179-187.
www.okopannon.hu
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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

Környezetvédelmi akció!
Gépvásárlásnál üzemképtelen
elektromos gépét beszámítjuk!

www.erparker.hu

Augusztus-Szeptember 47

LA-PE BT.
Épít�anyag Gyártó és 

Értékesít� Betéti Társaság

2096 Üröm, 
Budakalászi út 0/64/7

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

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

CSECSEMŐMÉRLEG BÉRLÉSE, ÉS 
FORGALMAZÁSA
Mérleglabor Kft. 

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

Mobil: 30/308-8939

ÁLLATORVOSI RENDEL�
Solymár, Terstyánszky u. 120.

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

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

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

M�tétnap: szerda 9-13h

ZEKE ÉS FIA BT.

GÉPI FÖLDMUNKA 
TEHER-

FUVAROZÁS

2096 Üröm, 
F� utca 1. (Ipartelep)

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

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

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

06/20/495-1170
Szolgáltatásaink:

- Ingyenes cégalapítás - ha nálunk 
könyveltet!

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

(adóproblémák kezelése)

INGATLANIRODA
ÜGYVÉDI   KÖZREM�KÖDÉSSEL 

INGYENES   NYILVÁNTARTÁSBAVÉTEL 

Bejelentkezés telefonon:
06 26 350 671

06 70/210 5896
ÜRÖM, 

Dózsa György út 47.

Pilis Motor Bt.
Aprilia motorszerviz,

valamint vállaljuk olasz
és japán robogók,

motorkerékpárok szervizelését,
javítását.

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

H-P.: 8-17-ig

Platán Idősek Otthona/Üröm
felvételre keres:

szakácsot, kézilányt, takarítót.
Jelentkezni lehet:

06/26/551-500

AUTOMATA ÖNTÖZŐRENDSZER
tervezése, telepítése, karbantartása.

TELJES KÖRŰ KERTÉSZETI 
SZOLGÁLTATÁS

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

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

T O Y O T A J A V I T Á S

ZÖLDKÁRTYA KÉZI AUTÓMOSÓ

GYORSSZERVIZ

FUTÓM�ÁLLÍTÁS GUMISZERELÉS

Mobil 1

M I N D E N A U T Ó T Í P U S R A

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

Szennyvízszállítás, 
gépi és kézi földmunka.

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

ÁLLATORVOSI RENDEL�
Solymár, Terstyánszky u. 120.

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

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

vizsgálat, sebészeti m�tétek

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

M�tétnap: szerda 9-13h

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

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

Szolgáltatásaink:
Ingyenes cégalapítás, ha nálunk könyveltet!

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

APEH, TB elôtti képviselet
(adóproblémák kezelése)

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

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

jaavor@mail.tvnet.hu

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

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

SPORTKIPUFOGÓK
THULE termékek!

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

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

OlajcsereGyorsszerviz
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Szolgáltatásaink: 
• gumiszerelés és javítás (defekttűrő gu-

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

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

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

Elérhetôségek, nyitvatartás: 
2096 Üröm, Ürömi út 12. 

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

wuhrlservice@t-online.hu 

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

Elé h tô é k it t tá

ÜÜ fóliá á 0630 9 324 585

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

vagy takarítás vállalása.

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

házvezetőnő vállal
takarítást, ablaktisztítást,

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

Tûzifa kapható!
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H-P.: 8-17-ig

Platán Idősek Otthona/Üröm
felvételre keres:

szakácsot, kézilányt, takarítót.
Jelentkezni lehet:

06/26/551-500

AUTOMATA ÖNTÖZŐRENDSZER
tervezése, telepítése, karbantartása.

TELJES KÖRŰ KERTÉSZETI 
SZOLGÁLTATÁS

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

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

T O Y O T A J A V I T Á S

ZÖLDKÁRTYA KÉZI AUTÓMOSÓ

GYORSSZERVIZ

FUTÓM�ÁLLÍTÁS GUMISZERELÉS

Mobil 1

M I N D E N A U T Ó T Í P U S R A

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

Szennyvízszállítás, 
gépi és kézi földmunka.

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

ÁLLATORVOSI RENDEL�
Solymár, Terstyánszky u. 120.

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

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

vizsgálat, sebészeti m�tétek

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

M�tétnap: szerda 9-13h

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

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

Szolgáltatásaink:
Ingyenes cégalapítás, ha nálunk könyveltet!

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

APEH, TB elôtti képviselet
(adóproblémák kezelése)

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

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

jaavor@mail.tvnet.hu

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

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

SPORTKIPUFOGÓK
THULE termékek!

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

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

OlajcsereGyorsszerviz
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Szolgáltatásaink: 
• gumiszerelés és javítás (defekttűrő gu-

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

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

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

Elérhetôségek, nyitvatartás: 
2096 Üröm, Ürömi út 12. 

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

wuhrlservice@t-online.hu 

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

Elé h tô é k it t tá

ÜÜ fóliá á 0630 9 324 585

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

vagy takarítás vállalása.

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

házvezetőnő vállal
takarítást, ablaktisztítást,

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

Tûzifa kapható!

Augusztus-Szeptember 47

LA-PE BT.
Épít�anyag Gyártó és 

Értékesít� Betéti Társaság

2096 Üröm, 
Budakalászi út 0/64/7

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

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

CSECSEMŐMÉRLEG BÉRLÉSE, ÉS 
FORGALMAZÁSA
Mérleglabor Kft. 

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

Mobil: 30/308-8939

ÁLLATORVOSI RENDEL�
Solymár, Terstyánszky u. 120.

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

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

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

M�tétnap: szerda 9-13h

ZEKE ÉS FIA BT.

GÉPI FÖLDMUNKA 
TEHER-

FUVAROZÁS

2096 Üröm, 
F� utca 1. (Ipartelep)

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

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

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

06/20/495-1170
Szolgáltatásaink:

- Ingyenes cégalapítás - ha nálunk 
könyveltet!

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

(adóproblémák kezelése)

INGATLANIRODA
ÜGYVÉDI   KÖZREM�KÖDÉSSEL 

INGYENES   NYILVÁNTARTÁSBAVÉTEL 

Bejelentkezés telefonon:
06 26 350 671

06 70/210 5896
ÜRÖM, 

Dózsa György út 47.

Pilis Motor Bt.
Aprilia motorszerviz,

valamint vállaljuk olasz
és japán robogók,

motorkerékpárok szervizelését,
javítását.

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

H-P.: 8-17-ig

Platán Idősek Otthona/Üröm
felvételre keres:

szakácsot, kézilányt, takarítót.
Jelentkezni lehet:

06/26/551-500

AUTOMATA ÖNTÖZŐRENDSZER
tervezése, telepítése, karbantartása.

TELJES KÖRŰ KERTÉSZETI 
SZOLGÁLTATÁS

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

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

T O Y O T A J A V I T Á S

ZÖLDKÁRTYA KÉZI AUTÓMOSÓ

GYORSSZERVIZ

FUTÓM�ÁLLÍTÁS GUMISZERELÉS

Mobil 1

M I N D E N A U T Ó T Í P U S R A

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

Szennyvízszállítás, 
gépi és kézi földmunka.

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

ÁLLATORVOSI RENDEL�
Solymár, Terstyánszky u. 120.

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

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

vizsgálat, sebészeti m�tétek

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

M�tétnap: szerda 9-13h

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

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

Szolgáltatásaink:
Ingyenes cégalapítás, ha nálunk könyveltet!

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

APEH, TB elôtti képviselet
(adóproblémák kezelése)

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

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

jaavor@mail.tvnet.hu

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

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

SPORTKIPUFOGÓK
THULE termékek!

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

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

OlajcsereGyorsszerviz
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Szolgáltatásaink: 
• gumiszerelés és javítás (defekttűrő gu-

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

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

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

Elérhetôségek, nyitvatartás: 
2096 Üröm, Ürömi út 12. 

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

wuhrlservice@t-online.hu 

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

Elé h tô é k it t tá

ÜÜ fóliá á 0630 9 324 585

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

vagy takarítás vállalása.

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

házvezetőnő vállal
takarítást, ablaktisztítást,

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

Tûzifa kapható!

Szolgáltatásaink: 
•	 gumiszerelés és javítás (defekttûrô 

gumi is) 

•	 motorkerékpár-gumi szerelés 

•	 gumiárusítás 

•	 futómûállítás és szerelés 

•	 szerviz, autójavítás 

•	 olajcsere 

•	 computeres hibadiagnosztika

•	 mûszaki vizsgára való felkészítés és 

vizsgáztatás

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

Technikai és szakmai felkészültségünk 

lehetôvé teszi a legújabb típusú autók 

javítását is (futómûdiagnosztika, 

gumiszerelés, hibadiagnosztika). 

elérhetôségek, nyitvatartás: 
2096 Üröm, Ürömi út 12. 

0626/336-063 Fax: 0626/337-372 

info@wservice.hu 

wuhrlservice@t-online.hu 

H-P: 8-17 Szo: 8-13
Wührl Géza Wührl és társai szerviz Kft.
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Augusztus-Szeptember 47

LA-PE BT.
Épít�anyag Gyártó és 

Értékesít� Betéti Társaság

2096 Üröm, 
Budakalászi út 0/64/7

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

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

CSECSEMŐMÉRLEG BÉRLÉSE, ÉS 
FORGALMAZÁSA
Mérleglabor Kft. 

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

Mobil: 30/308-8939

ÁLLATORVOSI RENDEL�
Solymár, Terstyánszky u. 120.

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

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

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

M�tétnap: szerda 9-13h

ZEKE ÉS FIA BT.

GÉPI FÖLDMUNKA 
TEHER-

FUVAROZÁS

2096 Üröm, 
F� utca 1. (Ipartelep)

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

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

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

06/20/495-1170
Szolgáltatásaink:

- Ingyenes cégalapítás - ha nálunk 
könyveltet!

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

(adóproblémák kezelése)

INGATLANIRODA
ÜGYVÉDI   KÖZREM�KÖDÉSSEL 

INGYENES   NYILVÁNTARTÁSBAVÉTEL 

Bejelentkezés telefonon:
06 26 350 671

06 70/210 5896
ÜRÖM, 

Dózsa György út 47.

Pilis Motor Bt.
Aprilia motorszerviz,

valamint vállaljuk olasz
és japán robogók,

motorkerékpárok szervizelését,
javítását.

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

H-P.: 8-17-ig

Platán Idősek Otthona/Üröm
felvételre keres:

szakácsot, kézilányt, takarítót.
Jelentkezni lehet:

06/26/551-500

AUTOMATA ÖNTÖZŐRENDSZER
tervezése, telepítése, karbantartása.

TELJES KÖRŰ KERTÉSZETI 
SZOLGÁLTATÁS

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

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

T O Y O T A J A V I T Á S

ZÖLDKÁRTYA KÉZI AUTÓMOSÓ

GYORSSZERVIZ

FUTÓM�ÁLLÍTÁS GUMISZERELÉS

Mobil 1

M I N D E N A U T Ó T Í P U S R A

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

Szennyvízszállítás, 
gépi és kézi földmunka.

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

ÁLLATORVOSI RENDEL�
Solymár, Terstyánszky u. 120.

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

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

vizsgálat, sebészeti m�tétek

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

M�tétnap: szerda 9-13h

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

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

Szolgáltatásaink:
Ingyenes cégalapítás, ha nálunk könyveltet!

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

APEH, TB elôtti képviselet
(adóproblémák kezelése)

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

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

jaavor@mail.tvnet.hu

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

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

SPORTKIPUFOGÓK
THULE termékek!

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

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

OlajcsereGyorsszerviz
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Szolgáltatásaink: 
• gumiszerelés és javítás (defekttűrő gu-

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

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

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

Elérhetôségek, nyitvatartás: 
2096 Üröm, Ürömi út 12. 

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

wuhrlservice@t-online.hu 

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

Elé h tô é k it t tá

ÜÜ fóliá á 0630 9 324 585

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

vagy takarítás vállalása.

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

házvezetőnő vállal
takarítást, ablaktisztítást,

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

Tûzifa kapható!

Gumiméret BudGet középkateGória prémium

155/70*13 Kormoran
8400 Ft

Firestone
 8 900 Ft

Goodyear
12 300 Ft

165/70*14 debica/infinity
10 000 Ft

Firestone
11 500 Ft

Goodyear
14 700 Ft

175/65*14 Kormoran
10 000 Ft

Firestone
12 800 Ft

Goodyear
15 000 Ft

195/65*15 Debica
12 500 Ft

Firestone
14 000 Ft

continental
16 500 Ft

205/55*16 Debica
20 000 Ft

Firestone
24 000 Ft

Bridgestone
28 500 Ft
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Hegyôrség
Óbudán – Ürömhegyen – megalakult a 
HEGYÔRSÉG EGYESÜLET
Székhelyük: III., Jutas u. Konténer Iroda

Az egyesület vezetôje Pethe Zoltán
Telefon: 06/20/440-3053

Az Óbudai Rendôrkapitányság, a Pilisvörösvári Rendôrörs és 
az Ürömi Polgárôrség támogatásáról biztosítja az újonnan meg-
alakult Hegyôrség Egyesületet.

Az egyesület hatóköre: Ürömhegy, Aranyhegy. E térségben 
lakók fordulhatnak problémáikkal, észrevételeikkel a Hegyôrség 
Egyesülethez.

(szerk.)

Óbudai Rendôrkapitányság képviseletében Krakkai Zoltán r.ftzls., Hegyôrség Egyesület vezetôje, Pethe Zoltán, Ürömi Polgárôrség képviseletében Béres József, Pilisvörösvári 
Rendôrörs, Üröm körzeti megbízottja Matisz Péter

veszélyes hulladék elszállítás
A veszélyes hulladékgyûjtés alkalmával 

több mint 2800 kg hulladékot szállítottak el a 
településrôl a Saubermacher  szakemberei. 
Az elszállításra leadott anyagok között a leg-
nagyobb mennyiségben a háztartási kisgépek, 
a festékanyagok voltak, illetve a korábbi évek-
hez hasonlóan az olajszármazékok mennyisé-
ge ismét növekedett. 

Vidákovits Tibor
alpolgármester  
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hirDeTés

Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumba
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.
A templomba
Hosszú sorba
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.
Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves, kis falumban

Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.
Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni
Oda haza.
De jó volna tiszta szívbôl
– Úgy mint régen –
Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.
De jó volna mindent, mindent,
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni
Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna
Óh de nagy boldogság
Szállna a világra.

Ez a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomorú útra.
Golgotha nem volna
Ez a földi élet,
Egy erô hatná át
A nagy mindenséget,
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni…
Karácsonyi rege,
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra…

Nagyon boldog ünnepeket kívá-
nunk!

(szerkesztôség)

Ady Endre: Karácsonyi rege
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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

Környezetvédelmi akció!
Gépvásárlásnál üzemképtelen
elektromos gépét beszámítjuk!

www.erparker.hu

Augusztus-Szeptember 37

Válasszon Ön
biztosítót!

Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft.

Képviselet: 2096 Üröm, Fő utca 54.
Tel.:  06/30-271-7741
www.assure-man.hu

Assure-Man

Kötelező, Casco, Élet-, Lakás-,
Vállalkozói, Utasbiztosítások

CRÉATIVE TECHNOLOGIE

CITROËN WENDOM BUDA , BUDAPEST, III. BÉCSI ÚT 178. TEL: (1) 439-1111, FAX: 439-1110

CITROËN WENDOM PEST, BUDAPEST, IX. KÖNYVES K. KRT. 22. TEL: (1) 216-7100, FAX: 216-7110

A Citroën C3 1.4i Tonic+ vegyes fogyasztása: 5,9-6,0l/100 km,  CO2 -kibocsátása: 137-139 g/km. *ajánlatunk a készlet erejéig érvényes. A kép csak illusztráció.

C3 1.4i 
Limitált széria
klíma, 6 légzsák, tolatóradar, tempomat, 
MP3-CD-lejátszó, és számos más külön-
leges felszereltség

2.990.000 FT -tól

www.citroenwendom.hu

KALODÁS TûZIFA 

KAPHATÓ
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Ügyelet éjjel-nappal: 06-20-398-0160, 06-20-344-6060 
Temetés felvételi irodáink és bemutatótermeink: Üröm Dózsa György út 2/a

Telefon: 06-20-548-5886
Schalk Zsuzsa

Solymár József A. u. 2/a (Önkormányzattal szemben) Telefon 06-30-982-5113
Fogarasi Béláné Erzsike 

E-mail: interworkkft@freemail.hu

www.utolsout.hu
Üröm, Solymár,Pilisborosjenô ,Pilisszentiván és Budakalász településeken
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