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ISKOLA
Ürömi Tükör

Az osztályok lelkesen fújták a Márton-napi dalokat, próbálta 
ünnepi mûsorát az énekkar. A 2.a osztály megkapó színda-
rabbal lépett fel a katolikus templomban, amellyel bemutatta 
a Márton nevû katona  szentté avatáshoz vezetô útját. A szín-
játéknak – amelyet az énekkar szépen hangzó dalai tettek 

még élvezetesebbé – nagy sikere volt mind 
az ovisok, mind az alsó tagozatosok körében.

Egy péntek délután gyerekek, szülôk, 
osztályfônökök és a német munkaközösség 
tagjai nekiláttak a laterne készítésnek. Sok 
fantáziával, érdekes ötletekkel készültek a szí-
nes lámpácskák a felvonulásra. Az elôkészítô 

Az iskolában már jóval az ünnep elôtt elkezdôdtek az elôkészületek, hogy méltóképpen megemlékezhessünk 
a németek eme jeles napjáról.

Szent Márton-napi megemlékezés
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ISKOLA
Ürömi Tükör

programokat megkoronázta az ünnep estéjén tartott felvonu-
lás. A fogvacogtató hideg ellenére nagy vendégsereg gyûlt 
össze az iskolaudvaron, gyújtogatták a hangulatos lámpáso-
kat, a hangszórókból áradtak a Szent Mártonról szóló dalok. 
Az elsô osztályosok német nyelvû szavalattal szólítottak föl 
bennünket az indulásra.  A felvonulás után jólesett a forró tea 
és a hagymás zsíros kenyér, amelyet vidám hangulatban fo-
gyasztottak el a résztvevôk.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindenki-
nek, aki az elôkészületekben és a lebonyolításban se-
gítséget nyújtott: a gyerekeknek, a szülôknek és a kollé-
gáknak. Reméljük, a következô Szent Márton-napon új-
ra jó hangulatban ünnepelünk együtt! Rendezvényünket 
a Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatta.

Német Munkaközösség
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ÓVODA
Ürömi Tükör

Az óvodában is lázas készülõdés 
jellemzõ az adventi idõszakra.
Ez a négy hetes idõszak Jézus egykori 
születésének megünneplésére utal.

Az advent az adventi koszorú elké-
szítésével veszi kezdetét, melyen heten-
ként meggyújtunk 1-1 gyertyát és éneke-
lünk a karácsony várásáról. A gyerekek-
nek elmeséljük Jézus történetét, és a ka-
rácsony igazi lényegét.

Hogy a gyerekeknek könnyebb le-
gyen a várakozás, adventi kalendári-
umot készítünk, minden csoportban 
mást és mást. Naponta 2-3 gyerek je-
lét húzzuk ki belõle, akik megkapják a 
kis ajándékot.

Adventi készülõdés az óvodában
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ÓVODA
Ürömi Tükör

Van olyan csoport, aki a mézes 
sütemények sütését sem hagyja ki.

Óvodánkat a négy hét alatt az ün-
nephez méltó díszbe öltöztetjük, mely-
nek részesei a gyerekek saját kezûleg 
készített díszei. A szülõknek készí-
tett meglepetés, ajándék, a karácsonyi 
mûsor, még jobban fokozza a gyerme-
kekben az ünnepvárás izgalmát. Ezen 
kívül minden évben elmegy az egyik 
csoport a szeretetotthonba, hogy ott is 
elõadják a megtanult karácsonyi dalo-
kat és mondókákat, ezzel elmondha-
tatlan örömet szerezve az ott élõ idõs, 
magányos embereknek.

Eközben, december hatodi-
kán a Mikulás is ellátogatott hoz-
zánk. A gyerekek idén is nagy iz-
galommal várták érkezését. A ta-
lálkozást komoly készülõdés elõzte 

meg. Kedves mikulás-váró versikéket, dalocská-
kat tanultak a gyerekek magyarul és németül is. 
A kézmûves foglalkozások folyamán is elõkerült 
a mikulás téma. A gyerekek lerajzolták, mit sze-
retnének tõle kapni.

Idén is lovas kocsival érkezett hozzánk, meg-
hallgatta a gyerekek énekeit, és õ is mondott 
nekik verset. Ajándékaival meglepte õket, amit 
a gyerekek megilletõdve vettek át tõle. De vé-
gül sajnos el kellett búcsúzni ettõl a kedves öreg 
bácsitól.

December végéhez közeledve, egyik reggel 
a gyerekeket egy ünnepi díszbe öltöztetett kará-
csonyfa fogja várni, alatta sok-sok ajándékkal…

A szentestét már minden gyerek otthon, család-
ja körében ünnepli, amihez békés, áldott, szeretet-
teljes légkört kívánok!

Kovács-Papp Éva
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ÓVODA
Ürömi Tükör

Szülõi összefogással sikerült az óvoda udvarát és az udvaron 
található játékokat felújítani, szebbé varázsolni.
Volt, aki a fajátékokat pácolta, volt aki az általa hozott növé-
nyeket ültette, volt aki a gumi kerekeket festette, volt aki a föl-
det ásta, volt aki a padot, a szerszámosládát, a házikót fes-
tette és volt aki a mûanyagjátékokat tisztította. Akadt olyan, 
aki az általa hozott faanyagból újította fel az elkorhadt, ve-
szélyesnek tûnõ fajátékokat. A már használaton kivüli csúsz-
da, mászóháló, egyensúlyozó lépegetõ is újjászületett. Né-
hány anyuka pogácsával, házi süteménnyel, meleg teával 
segítette a jó hangulatban zajló munkát.

Természetesen a munka során használt szerszámokat, 
festékanyagokat, ecseteket is mind a szülõk biztosították. 
Az eredmény magáért beszélt, gyerekeink széles mosollyal 
az arcukon vették birtokban a felújított és eddig használaton 
kivüli játékokat. Tavasszal újabb meglepetésben lesz részük 

az ovisoknak, hiszen szülõi támogatással sikerült 3 db új pa-
dot is rendelni az udvarra.

Az óvodások nevében szeretnénk hálás köszönetet mon-
dani azoknak az odaadó szülõknek, óvó néniknek és az óvo-
da vezetésének, akik lehetõségeikhez képest mind fizikailag, 
mind anyagilag hozzájárultak az óvodai játszótér szebbé és 
biztonságosabbá tételéhez!

Köszönettel az SZMK nevében:
Huray Brigitta és Takács József

Megszépült az
óvoda udvara
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KArácSOnyI gáLA
Ürömi Tükör

Karácsonyi Gála Ürömön
Ahogy az elmúlt években, úgy idén is megrende-
zésre került az ürömi Közösségi Házban  a  kará-
csonyi koncert. Vendégeink voltak egy csodaszép 
koncerttel a Budapesti Vonósok, akik Albinoni, 
Corelli, Bach, Liszt és Dohnányi mûvekkel vará-
zsolták el a közönséget. Köszönjük, a zenekar va-
lamennyi tagjának a meghitt koncertet, a szívet 
melengetõ dallamokat.

A gyönyörû muzsika, a karácsonyi díszítésbe csomagolt 
színpad és nézõtér, egyaránt hozzájárult a bensõséges han-
gulat kialakulásához. 

A Mûvészeti Iskola növendékei színjátszó csoporttal és 
kórussal képviseltették magukat, komoly elismerést és taps-
vihart aratva. Felemelõ és örömteli érzés, hogy ilyen tehetsé-
ges az utánunk jövõ nemzedék. Tehetségük kibontakozását 
Boros Gitta, Jelinek Erzsébet és Molnár Emõke segíti. Kö-
szönjük, és gratulálunk!

A mûsor musical sztárja, a Madách Színház népszerû 
mûvésze, Sasvári Sándor volt. Nemcsak gyönyörû hangjá-
val, hanem hihetetlen szuggesztivitásával, lendületével, ifja-
kat megszégyenítõ energiájával fokozta tovább, az addig is 
remek hangulatot.

Nagyon köszönöm a Nézõknek akik eljöttek, hogy je-
lenlétükkel, tapsukkal, lelkesedésükkel segítik a gála cél-
jainak megvalósítását.

Az idei év bevételét, a mûfüves pálya melletti terület szeb-
bé tételére, ill. a befolyó támogatások nagyságrendjét figye-
lembe véve, lelátó építésére szeretnénk fordítani. 

Tekintve, hogy a munkát csak tavasszal, nyár elején kezd-
hetjük, még a  következõ hónapokban, is szívesen fogadunk 
támogatást:  

Üröm Község Önkormányzat:
11742001-15390280-08800000
Közlemény: Karácsonyi gála javára

Köszönöm mindazoknak, akik, sütöttek, díszítettek, 
pakoltak, hoztak és adtak, vagy egyszerûen csak támo-
gattak lelkileg és nem utolsó sorban pénzügyileg, a mos-
tani igen nehéz gazdasági helyzetben. 

Támogatóink voltak:

Laboda Gábor polgármester
Alt Jánosné 
Ami-plast Kft.
Batz Kft
Baut Kft 
Bajcsi Józsefné
Bajcsi József
CBA áruház
Csordás Imre
Csordásné Tõkés Katalin
Folia Magic
Hexavit Kft
Huszti Gábor
Kétkertész Kft.
Kosztyu Kft
LA-PE Bt.
Öreg Sváb Vendéglõ
Szabó Olga
Samata Kft
Ürömiek Baráti Társasága
Ürömi Hagyományõrzõ Egyesület
Üröm Község Képviselõ-testülete
Ürömi Településfejlesztési és Érdekvédelmi Egyesület

Végül, de nem utolsó sorban szeretnék köszönetet mon-
dani a közösségi ház vezetõjének, és segítõ munkatársainak. 
Nagyon köszönöm Mindenkinek! Áldott, Békés Karácsonyi 
Ünnepeket Kívánok!

Lengyel Katalin
Ifjúsági és Sportbizottság Elnöke

Sasvári Sándor

Budapesti Vonósok
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BÖLCSŐDE
Ürömi Tükör

…hangzik fel a jól ismert dal a Mikulásról.

Bármerre járunk, mindenhol szembe találjuk magunkat a 
karácsonyi hangulattal. Az üzletek, közértek és intézmé-
nyek már mind ünnepi díszben. A téren napok óta áll a ka-
rácsonyfa, amely egyértelmûen jelzi számunkra, bizony új-
ra itt az ünnep. A gyerekek arcán az az igazi gyermeki iz-
galom, míg a felnõttek éppen most kezdenek észbe kapni, 
mennyi dolguk lesz még az elkövetkezendõ pár napban.

Nincs ez másképp az ürömi Hóvirág Böl csõdében sem, 
ahol a kis lakók már napok óta lázban égnek, hogy végre 
betoppanjon a várva várt „piros ruhás”. Másról sem szól a 
napjuk, csak verseket, dalokat tanulnak, készülõdnek az 
ünnepekre. A gondozók pedig tüsténkednek, hogy minden 
a helyére kerüljön. Ahogy belépünk a csoportszobákba, 
szembetûnik a csodaszép karácsonyi dekoráció, amely a 

gondozó nénik keze munkáját dicsé-
ri. Elvarázsol minket a karácsony illa-
ta, a magnóból hallatszódó muzsika, 
amely szintén elõsegíti, hogy teljesen 
ünneplõbe öltözzön a bölcsõde.

A kis manók is nagyon várják a 
Télapót, a Jézuskát. Rengeteget be-
szélnek arról, ki mit szeretne kap-
ni, és viszonzásképpen milyen szép 
dalt, verset tudnak majd elmondani. 
Akár a sünikhez, delfinekhez, kati-
cákhoz, pillangókhoz lépünk be, már 

m i n d e n h o l 
készülnek a 
s z ü l õ k n e k 
szánt apró 
meglepetések, amely természetesen a legszebb, leg-
drágább ajándék lesz számukra.

Reméljük mindezt a sok-sok készülõdést a nagysza-
kállú is látja! Úgyhogy hajrá Mikulás, gyerünk Jézuska! 
Készüljetek: sok dolgotok lesz Ürömön. Csak jó gyerekek 
vannak a bölcsiben, akik nagyon várnak rátok!

Ezúton szeretnénk Békés Boldog Karácsonyt és Kelle-
mes Új évet kívánni minden kedves ürömi lakosnak!

A bölcsõde „lakói” és
dolgozói nevében: 

Balla Orsolya gondozónõ  

Télapó
     itt van…
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iDŐSEk otthona
Ürömi Tükör

Az otthon lakói nagy szeretettel hívták meg Laboda 
Gábor polgármestert karácsonyi ünnepségükre.

Sásdi Ernõ Megszólal a szeretet címû versét, Oroszy Kovács Ist-
ván pedig Ady Endre Karácsonyi rege címû versét adta elõ.

Ezt követõen Laboda Gábor polgármester röviden beszámolt 
Ürömön, az idén történt fontosabb eseményekrõl, a képviselõ-
testület döntéseirõl. Külön kiemelte a szociális gondoskodás 
fontosságát a faluban. Az erre fordított összeget – a képviselõ-
testülettel hozott közös döntés értelmében – a következõ évben 
inkább növelik, mint csökkentik. Elmondta még, hogy nem kí-
vánnak bevezetni – az eddigieken felül – más adókat, például: 
ebadó, stb. Az iparûzési adót 1,8%-ban állapították meg, ezzel 
esetlegesen kedvet csinálva a fõvárosban adózó vállalkozóknak.

Az ünnepség végén Laboda Gábor polgármester apró aján-
dékkal lepte meg az otthon lakóit.

(szerk.)

Karácsonyi ünnepség a Platánban

Megszólal a szeretet!

„Örülünk Üröm minden lépésének,
Tanúi vagyunk szerény fejlõdésnek.
Köszönjük, hogy gondolnak ránk figyelemmel,
Mosolyt fakasztanak szeretettel.

Közeleg karácsony napja, eljõ a Szilveszter,
Ünnep ez minékünk, minden évben egyszer.
Körülvesz bennünket a község szeretete,
Hisz elmúlt 6 év, mióta vagyunk Üröm „gyereke”.”

Idézet Sásdi Ernõ versébõl.
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ÉVFOrDULÓ
Ürömi Tükör

2012-ben nyolcszáz éves Üröm
Hiteles okirat bizonyítja Üröm fennállásának nyolc év-
százados múltját. Helytörténeti kutatóink „Üröm az idõ 
sodrában” címû kötetben említik meg azt az 1212. év-
ben keltezett okiratot, amelyben Üröm falu neve elsõként 
fellelhetõ. Az Önkormányzat Testülete a közelmúltban 
foglalkozott a település múltjának kérdésével. A Magyar 
Országos Levéltárat megkeresve nyert ismét bizonyos-
ságot Gyõrffy György történész kutatásainak eredmé-
nyeként ismert és a helytörténeti kutatóink által említett 
1212-es év meghatározó jelentõséggel bíró szerepe a 
település múltjára nézve. Rácz György mb. fõigazgató-
helyettes úr a következõt válaszolta a megkeresésre:

„…a község elsõ említése valóban 1212-re da-
tálható. A szóban forgó oklevélben II. András király 
megerõsíti Bárány fia Hipolitnak és feleségének, 

Margit asszonynak a baracskai Mindenszentek egy-
háza javára tett végrendeletét. …az oklevél eredeti 
példánya a Vas Megyei Levéltárban található.”

2012-es évet a nyolcszáz éves fennállás ünneplé-
sének jegyében tervezi az önkormányzat emlékeze-
tessé tenni. Az év során megrendezésre kerülõ kul-
turális eseményeink a megemlékezésrõl szólnak. 
A már hagyományos események mellett többek között 
szeretnénk rajz-, fotó- illetve irodalmi pályázatot is kiírni.

Várjuk mindazok jelentkezését, akik javaslataikkal 
vagy tevõleges részvételükkel kívánják munkánkat se-
gíteni.

Vidákovits Tibor
alpolgármester 

A Vas Megyei Levéltárban található oklevél (Df 262518)
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ÖnKOrMányZAT
Ürömi Tükör

Év végi számadás
Tisztelt Lakótársaim! 

A 2011-es gazdasági év végére érkeztünk. 
Ez egyéni életünkben is, de a közéletet, a 
település sorsát illetõen mindenképpen szám-
vetésre kötelez bennünket. Nem volt könnyû 
év, hiszen az állandó változás, a jövõt illetõ bi-
zonytalanságok végig kisérték az önkormány-
zat munkáját, döntéseit. Mindezek ellenére a 
testület, a hivatal vezetése és munkatársaink 
a munkára koncentráltunk, és azoknak a fela-
datoknak a végrehajtására, melyeket célul fo-
galmaztunk meg erre az évre.

Ezek a célkitûzések a 2011-es költségvetésben 
szerepelnek, az adott évre tervezett bevételek 
mértékéig.

Az „Ürömi Tükör” január – február-márciusi 
számában az év eleji interjúban számoltam be 
arról, hogy mit tervezünk 2011-re.
A megvalósulásról a következõkben tudok szá-
mot adni:

• A költségvetés tervezett bevételeit, összessé-
gében teljesíteni tudjuk. Év közben módosítot-
ta a képviselõ-testület a tõke és felhalmozás ter-
vezett bevételeit, mivel az ingatlan piac jelenlegi 
helyzete, továbbá az ingatlanon levõ perfeljegy-
zés nem kedvez az értékesítésnek. Áron alul pe-
dig nem áll szándékába az önkormányzatnak in-
gatlan vagyonát eladni.

• Kiadásaink között prioritást a mûködés-
fenntartási feladataink kaptak. Itt elsõsorban 
az intézmények mûködtetésére, fenntartására 
helyeztük a hangsúlyt, és a település üzemel-
tetés feladatainak ellátására. A szigorú takaré-
kos gazdálkodás lehetõvé tette, hogy valameny-
nyi közintézményünk egész évben zavartalanul 
mûködött, kifizetetlen számláink nem voltak, te-
hát a feladatellátás zavartalan volt.
Jó színvonalon tudtuk mûködtetni:

– az oktatást,
– óvodai-bölcsõdei ellátást, 
– közmûvelõdési feladatellátást,
– alapfokú egészségügyi ellátást,
– szociális feladatellátást.
– közterület fenntartást.

• A szociális ellátás keretében minden rászorult 
havonta, késedelem nélkül kapta meg a megítélt 
támogatását, ezen kívül ebben az évben is  biz-
tosította az önkormányzat természetbeni jutta-
tásként a téli burgonya és hagyma csomagot, il-
letve a karácsonyi élelmiszervásárlási utalványt, 
minden 60-ik  életévét betöltött ürömi lakótár-
samnak.

Év közben a rendkívüli élethelyzetbe került 
személyek és családok megsegítését is finan-
szírozni tudtuk a szociális ellátás keretén belül.

A képviselõ-testület nagy hangsúlyt helyezett 
arra, hogy a rendelkezésére álló forrásait, úgy 
használja fel, hogy a szociális ellátás eddig biz-
tosított ellátási formáit továbbra is biztosítani tud-
ja. Szociális feladatokra közel 60m Ft-ot fordítot-
tunk.

• A közterület fenntartás egész évben biz-
tosított volt a téli hó-eltakarítás és síkosság-
mentesítéstõl a nyári – õszi közterületi munkák 
ellátásával bezárólag. A parlagfû mentesítés fo-
lyamatos volt, a közparkok ápolása, gyommen-
tesítése úgyszintén. Erre a munkára diákokat és 
munkanélküli fiatalokat is foglalkoztattunk, így 
segítve az érintett fiatalokat, a családokat, hogy 
anyagilag könnyebb legyen az iskolakezdés. 

Közparkjainkban nemcsak a gondozási ápo-
lási munkákra figyeltünk, hanem a cserjék, fák 
pótlása is megtörtént. Több száz cserje és egy-
nyári növény kiültetése és ápolása történt meg.

• A hagyományok ápolását ebben az évben 
is támogatta az önkormányzat, így biztosítot-
ta a nyári fesztivál költségeit, jelentõs összeg-
gel járult hozzá a néptánc-oktatáshoz, illetve a 
Mûvelõdési Ház által szervezett egyéb közössé-
gi rendezvények költségeihez.
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ÖnKOrMányZAT
Ürömi Tükör

• A fejlesztéseket tekintve:

– Befejeztük a Fõ u. 119. szám alatti épület 
bõvítési, felújítási munkáit. Itt a tetõtér beépítésével 
egy 120 nm-es lakás kialakítására került sor. Jelen-
leg tehát mind a két ürömi körzeti megbízottnak és 
családjuknak a megfelelõ lakhatása biztosított. Je-
lenlétükre továbbra is nagy szüksége van a telepü-
lésnek, mivel elértük, hogy a betörések, a besur-
ranó tolvajlás szinte jelentéktelen számban fordult 
elõ településünkön, Üröm közbiztonsága jó és sta-
bil. Ezt a jövõben is biztosítani szeretnénk.

– Erre az évre tervezte az önkormányzat – át-
húzódó beruházásként – egy új korszerû orvo-
si rendelõ beruházási munkáinak elõkészítését. 
A tervezési munka részben befejezõdött, de a 
terület beépítését illetõen az építésengedélye-
zési eljárás során vált világossá, hogy a kijelölt 
területre, lapos tetõs épület nem helyezhetõ el, 
ezért a szabályozási tervet, illetve a terveket en-
nek megfelelõen kell módosítani. A módosítá-
si eljárást az önkormányzat folyamatba tette. Ez 
a plusz feladat azt jelenti, hogy a közbeszerzé-
si eljárás indítása áthúzódik 2012. évre. Termé-
szetesen ez nem akadálya annak, hogy a beru-
házás indítható legyen 2012-ben, amennyiben 
egyéb az önkormányzatokat érintõ központi in-
tézkedések ezt negatívan nem fogják befolyásol-
ni. Az önkormányzat minden esetre a beruházás 
költségeit figyelembe vette a 2012. évi tervkon-
cepciójában.

• A 2011. évre tervezett útépítések, felújítások 
idõben elkészültek:

Így például:

– Fõ utcában 1845 nm-en a teljes 
szõnyegezés, a templomtól a temetõ felé vezetõ 
kanyarral bezárólag. Mûszaki tartalmát tekintve 
aszfaltmarás történt, majd 4+2 cm-es kopóréteg 
készítése, padkarendezés, és a szerelvények 
szintre helyezése történt meg.

– Kõbányai utcában aszfalt kopóréteg ké-
szült 312 nm-en 5 cm vastagságban.

– Kátyúzási munkákat végeztettünk – felmé-
rés alapján – 11 utcában összesen 223 nm-en.

– Padkarendezés 103 nm-en történt.
– Kiemelt szegély építése 112 fm-en történt 

meg.

A kátyúzás és egyéb munkákkal érintett ut-
cák voltak:
Kevély út, Kõbányai u., Fenyves u., Vörösbegy 
u., Csókavár u., Táncsics M. u., Péterhegyi u.,  
Ürömi u., Óvoda köz, Kárókatona u., Ezüsthe-
gyi u.

Útépítés történt még a SADOVE úton a Man-
dula u. illetve a Régi utcáig.

Itt 860 fm-en 3 m szélességben történt meg 
az út javítása a Fõ utca, illetve az útépítéssel 
érintett egyéb utcákban felmart aszfalt újrahasz-
nosításával.

• A Péterhegyi utcában 30 fm-en vízelvezetõ 
árok kiépítésére kerül sor.

• Elkészült a Platán Idõsek Otthona és az 
Úttörõ utca közötti járda 210 fm-en, 1,5 m szé-
lességben (315 m2) viacolor burkolattal. A jár-
da mellett 34 fm korlátot építettünk ki, továb-
bá a két végén (Platán – Úttörõ u.) terméskõvel 
megerõsített támfal készült el.

• Folyamatban van a Táborföld és a Dózsa 
György u. közötti járda elõkészítése, ez a járda-
szakasz 2012-ben készül el. Költségeit a 2012-
es tervkoncepció tartalmazza.

• Elkészült a Fõ téri lámpás csomópont 
kiegészítõ lámpával történõ felszerelése, ezzel 
gyorsítva a Budakalász felé haladó forgalmat. 
A felszerelése és üzembe helyezése óta érezhetõ 
a javulás, megszûnt a gépjármûvek torlódása, ill. 
jelentõsen csökkent a várakozási idõ.

• A település közbiztonságát ebben az évben is 
kiemelten kezelte az önkormányzat. A rendõrség 
technikai eszközeinek további javítását biztosít-
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va egy új 150LE-ös Ford Focus 1.6 i Turbó Com-
bi gépkocsit adott át használatra a pilisvörösvári 
Rendõrõrs számára és jelentõs anyagi eszkö-
zökkel támogatja az átadott gépjármûvek üze-
meltetését is.

A közbiztonság javítását, erõsítését és fenn-
tartását célozta az a tervezett intézkedésünk, 
mellyel az éjszakai figyelõ-szolgálatot kívántuk 
indítani. Miután a Rendõrségtõl még nem kap-
tuk vissza az e célra beállítani kívánt Skoda gép-
kocsinkat, így ezt a szolgálatot elõre láthatóan 
2012. májusától tudjuk mûködtetni.

Tisztelt Lakótársaim!

Év közbeni aktuális tájékoztatóimban jelez-
tem, hogy a közeljövõben az önkormányzatokat 
érintõen jelentõs változások várhatóak  a feladat-
ellátás, a hatáskörök átrendezése, illetve a gaz-

dálkodásukat tekintve. Év közben a különbözõ 
információkból, azt a következtetést lehetett le-
vonni, hogy a finanszírozás, illetve a feladatel-
látást illetõen az új szabályozás 2012-tõl élet-
be lép. A 2012-es költségvetési törvény-tervezet 
és az új önkormányzat törvénytervezet adott vá-
laszt arra, hogy a lényeges változások 2013-tól 
várhatóak, tehát ekkor lép be a feladat finanszí-
rozás, a hatósági hatáskörök kormányhivatal-
okhoz való telepítése, a polgármesteri hivata-
lok átrendezése.

• A továbbiakban szeretném még tájékoztatni la-
kótársaimat az október óta eltelt eseményekrõl, 
így például arról, hogy szponzori támogatás-
sal, kizárólag magánszemélyek összefogá-
sával megtörtént az ürömi köztemetõben a II. 
Világ háborúban Ürömön elesett szovjet ka-
tonák sírkertjének kialakítása, egy megújult 

Moszkvában a Magyar Ortodox Egyházmegye kormányzó fôpapja, Márk (Golovkov) Jegorjevszki érsek úr fogadta a delegációt:
Nyikolaj Kim protoierejt, Laboda Gábor polgármestert és Kaintz Natáliát (tolmács)
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A képen jobbról: Márk (Golovkov) Jegorjevszki érsek úr, Laboda Gábor polgármester, Kaintz Natália tolmács

Márk (Golovkov) Jegorjevszki érsek úr 
felszenteli a sírkertet

Jobbról: Laboda Gábor polgármester,  Tatárka Kiril úr, Kim Nyikolaj úr, 
Karnyilov Dimitrij úr, Márk Jegorjevszki érsek úr, Kádár Iván úr 
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emlékmû felállítása, majd 2011. november 8-án 
ünnepélyes keretek között az orosz ortodox 
egyház szertartásai szerint sírkert felszentelé-
sére és avatására is sor került.

Az ünnepi szertartást õexelenciája Márk 
Jegorjevszki érsek úr, Bécs-Budapesti orosz 
ortodox egyház vezetõje végezte.

Márk Jegorjevszki érsek urat személyesen 
hívtam meg, és kértem fel a sírkert felavatá-
sára, a szertartás levezetésére Moszkvában, 
amikor orosz-ortodox egyházi vezetõkkel foly-
tattam tárgyalásokat.

Csak a rend kedvéért jegyzem meg, 
hogy moszkvai utam teljes költségét privát 
jövedelmembõl finanszíroztam.

Oroszország nagykövete nevében Vaszilij 
Szazanovics ezredes, az Oroszországi föde-

ráció katonai attaséja vett rész az ünnepsé-
gen, és számos diplomata is megtisztelte je-
lenlétével az ünnepi szertartást.

Lakótársaim részérõl igen sokan tiszteletüket 
tették, ezért külön köszönetemet fejezem ki.

A sírkert és az emlékû felújítása kapcsán 
megemlíteném, hogy a hadisírok gondozá-
sa minden országnak, illetve szûkebb közös-
ségnek nem csak joga, hanem kötelessége is. 
A végtisztesség, a kegyelet, minden elhunytat 
megillet. Itt Ürömön mi is csak jó érzéssel, és 
tisztességgel a kötelességünknek tettünk most 
eleget. Tettük ezt azért is, mert gondolom, ha a 
mi katonáink sírjain emlékmûvet emeltek orosz 
földön és azt gyönyörûen ápolják, akkor nekünk 
is van kötelességünk az itt elhunyt katonák örök 
nyughelyének ápolásában, gondozásában.

Ideillõen jelentetjük meg Laboda Gábor ünnepi 
beszédét, amelyet a sírkert felszentelõ ünnep-
ségén mondott:

(szerk.)

„Tisztelt Jelenlevõk!
Kedves Vendégeink!

Köszönöm, hogy jelenlétükkel megtisztelik a 
mai ünnepi gyászszertartást, melyet a II. Világ-
háborúban elhunyt szovjet katonák emlékére 
állított, és ebben az évben felújított emlékmû 
és sírkert, ünnepélyes megszentelésére ren-
deztünk meg.

Nem kívánom a II. Világháború borzalma-
it feleleveníteni, hiszen vannak közöttünk még 
sokan, akik átélték és megélték ezt a törté-
nelmi vihart, de még többen vagyunk azok, 
akik történelmi tanulmányainkból tudjuk, hogy 
mennyi véráldozatot kulturális és mûvészi al-
kotások megsemmisülését követelte ez a há-
ború.

1944-ben a 2. és 3. szovjet Ukrán Front csa-
patai egyesültek a gyûrû bezárult ezzel, a Bu-
dapest és környékén harcoló-védekezõ haderõ 
körül. Ebben a végsõ harcban vesztették életü-

ket az itt nyugvó katonák, akik tették a köteles-
ségüket, a végsõ nyughelyet távol családjuktól 
itt lelték. Nincs pontos adatunk, hogy hányan 
nyugszanak ebben a sírkertben, de az biztos, 
hogy az Ürömön elesettek itt lettek eltemetve, 
és az elmúlt évtizedekben sírhelyük egy sze-
rény emlékmûvel jelölve.

Minden közösségnek joga van emlékezni. 
Mi is ezt tesszük most, és tettük akkor, amikor 
az elhunyt katonák emlékére és tiszteletére ezt 
a sírkertet kialakítottuk, adományokból felújí-
tottuk. Tudjuk azt is, hogy mindez nemcsak jo-
gunk, hanem kötelességünk is. Kötelességünk 
a hadisírok gondozása. Kötelességünk hogy 
ápoljuk emléküket. A végtisztesség, a kegyelet 
megilleti õket. Az itt nyugvók, fiúk, apák, test-
vérek voltak, fiatalok és álmodók. Áldozatok, 
a háború borzalmainak áldozatai lettek. Az itt 
nyugvók emlékét szimbolizálja ez az emlékmû, 
és egyben emléket állít történelmünk egy sze-
letének az utókor számára.

Hiszem, hogy ahogy halottainkat tiszteljük, 
úgy tiszteljük az élõket is.

Legyen tehát ez az emlékhely az itt elteme-
tettek örök nyughelye, és az élõk számára az 
emlékezés helye.”
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• 2011. november 23-án a képviselõ-testület 
közmeghallgatást tartott a Polgármesteri Hi-
vatal tanácskozó termében. A közmeghallga-
táson a lakosság részérõl kb. 40-50 fõ jelent 
meg. A megjelentek tájékoztatást kaptak a 
2010. évi költségvetés végrehajtásáról, a 2011. 
évi települési költségvetés célkitûzéseirõl, a 
helyi adóbevételek, az önkormányzati vagyon 
alakulásáról, majd a megjelent lakótársak te-
hették fel közérdekû kérdéseiket, illetve beje-
lentéseiket.

A megjelenteket többek közt az érdekelte, 
hogy lesz e belterületbe vonás a jövõben Ürö-
mön, a 10-es út, Ürömi út csomópontjában mi-
kor épül meg a körforgalomi csomópont, illet-
ve a helyi buszjárattal kapcsolatos problémá-
kat vetették fel. 

Pozitívan nyilatkoztak az önkormányzat  
gazdálkodásáról és arról, hogy Üröm nem 
adósodott el, hanem jelentõs és  valós pénz-
ügyi tartalékkal rendelkezik.

A választ igénylõ közérdekû kérdésekre el-
mondtam, hogy egyenlõre nem tervez belterü-
let vonást az önkormányzat, a körforgalom ki-
építésére korábban a parlament biztosította a 
pénzt, a Levegõ Munkacsoport meghiúsítot-
ta a beruházást, jelenleg nem valószínû, hogy 
forrást lehet szerezni erre a célra. A helyi busz-
közlekedésre (Üröm-Csillaghegy)pedig még 
december elején pályázatot ír ki a képviselõ-
testület, és megszabja azokat a feltételeket, 
melyek szükségesek ahhoz, hogy bárki a he-
lyi járatot üzemeltesse. (A novemberi testüle-
ti ülésen a pályázat kiírása megtörtént.), a pá-
lyázati kiírás jelen lapszámban olvasható.

Volt aki még mindig az óvoda felújítása, 
bõvítése során indított peres eljárásról és a 
kártérítési igényünk mértékérõl érdeklõdött, il-
letve megkifogásolta a közmeghallgatás általa 
korainak tartott idõpontját. 

Válaszomban elmondtam, hogy visszajel-
zésekre alapozva, lakótársaim többségének 
a 15.00 órai kezdési idõpont megfelelõ, ami 
pedig az óvoda bõvítés kivitelezõvel szembe-
ni kártérítési pert illeti, azt az önkormányzat 

nem folytatja tovább, mivel az érintett céget fel-
számolták, vagyona nem maradt, tehát értel-
metlen további költséget generálnia az önkor-
mányzatnak.

• A mûködési költségek csökkentését célzó in-
tézkedés volt, hogy a Polgármesteri Hivatal-
ban és az önkormányzat által fenntartott in-
tézmények többségében megtörtént a vilá-
gítás korszerûsítése, egy új technológiával, 
a jövõben tehát takarékosabb, illetve kisebb 
energia felhasználással számolhatunk.

Tisztelt Lakótársaim!

Összességében úgy gondolom, hogy ha lát-
ványos fejlesztéseket nem is, de egy kiegyen-
súlyozott stabil mûködtetést és fenntartást eb-
ben az évben is sikerült önkormányzatunknak 
biztosítani.

A tervezett feladatainkat végrehajtottuk, 
számláinkat határidõre kifizettük, oktatás  
egészségügyi ellátás, óvodai és bölcsõdei el-
látás, igazgatási feladatok ellátása egész év-
ben folyamatos és zökkenõmentes volt. Az ez 
évre tervezett fejlesztéseket elvégeztük, (út, 
járdaépítés, kátyúzás stb.) a többéves kivite-
lezésre tervezett új orvosi rendelõ beruházá-
si munkáit részben elõkészítettük, illetve folya-
matba tettük. 

A 2012-es gazdasági év költségvetésének 
elõkészítése megtörtént, melynek alapján 
emondhatom, hogy a település mûködtetése 
biztosított lesz jövõre is, és az önkormány-
zat 4 évre szóló gazdasági programjában vál-
lalt fejlesztési feladatok végrehajtása is bizto-
sítottnak látszik. Nem tervezünk tehát tovább-
ra sem munkahely megszüntetéseket, ill. szo-
ciális ellátás csökkentését, gondolom lakótár-
saim többségének az egyetértésével találkozik 
hogy, újabb adókat sem vezetünk be.

Településünkön 2012-ben ebadót sem ve-
zetünk be, hiszen így is elég sok az elhagyott 
gazdátlan kóbor állat, nem kívánjuk létszámu-
kat az újabb adó bevezetésével növelni.
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FELHÍVÁS 

Üröm Község Önkormányzat Kép viselõ-testülete pályázatot írt ki a helyi au-
tóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás, vállalkozói szerzõdés 
keretében történõ ellátására. 

A részletes pályázati felhívás felvehetõ a Polgármesteri Hivatal Titkárságán, ügyfélfogadási idõben, 
továbbá letölthetõ a www.urom.hu honlapról.
A pályázati anyag átvétele ingyenes. 

Üröm, 2011. december hó 
 Laboda Gábor
 polgármester

Befejezõdött a népszámlálás

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a 
2011. évi népszámlálás Üröm község ben sike-
resen befejezõdött. Szeretném köszönetemet 
kifejezni mindazoknak, akik október 1. és 31. 
között akár elektronikus, akár papír kérdõívet 
töltöttek ki, vagy a számlálóbiztosnak válaszol-
tak. Köszönöm a felelõsségteljes adatszolgál-
tatást, a megértést és türelmet a közfeladatu-
kat végzõ munkatársaim iránt.

A népszámlálási adatok feldolgozása fo-
lyamatban van a KSH-nál, az adatvédelmi 
szabályok szigorú betartásával. Az elõzetes 
adatok 2012 tavaszán várhatók, míg a vég-
leges adatok közzététele a jövõ év végétõl 
kezdõdik meg.

Üröm, 2011. december hó 

 Dr. Balogh Szilvia
 népszámlási felelôs

A tervezett központi intézkedések hatá-
sa természetesen Ürömöt is érinteni fogja, de 
konkrétumok hiányában jóslásokba nem kívá-
nok bocsátkozni.

Megköszönöm minden kedves lakótársam-
nak, aki segítette munkánkat. Köszönetet mon-
dok a civil és társadalmi szerveknek, mind-
azoknak, akik részt vettek feladataink végre-
hajtásában.

Békés, szeretettel teljes Karácsonyt és Bol-
dog Új Évet Kívánok a képviselõ-testület és a 
magam nevében.

Üröm, 2011. december hó
       

Laboda Gábor
     polgármester

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket arról, hogy a 
Polgármesteri Hivatal 

2011. december 23-ától 
2012. január 8-áig  

téli igazgatási szünetet tart. 
Az igazgatási szünet alatt az alábbi idõpontokban 
ügyeletet tartunk: 

• 2011. december 30-án 8:30 órától 14:00 óráig 
• 2012. január 4-én 8:00 órától 16:00 óráig 

Halaszthatatlan anyakönyvi események esetén, az 
alábbi telefonszámon érhetõ el az anyakönyvvezetõ, 
Devecsainé Váradi Mária tel.: 06-20-923-8408

Megértésüket és szíves türelmüket köszönjük. 

Üröm, 2011. december hó 

 Laboda Gábor Dr. Balogh Szilvia

 polgármester jegyzô
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A Képviselõ-testület novemberi 
soros ülésén hozott döntések

• A 2011. november 29.-i ülés elsõ napirendje volt a 2012. 

évi települési költségvetési tervkoncepció megtárgyalása. 

Koncepció szinten közel 1.3 milliárd Ft bevétellel számol 

az önkormányzat és ugyanilyen nagyságrendû kiadással. 

A bevételek közt, pénz forgalom nélküli bevételként szá-

mításba lett véve a jelentõs nagyságrendû tartalék is. A 

képviselõk megnyugodva vették tudomásul, hogy a tele-

pülés üzemeltetése, a bölcsõdei, óvodai, iskolai ellátás a 

tervezett fejlesztések fedezete biztosított. A költségveté-

si tervkoncepciót a képviselõk határozatban fogadták el, 

egyhangú szavazattal.

• A koncepció elfogadásával egyidejûleg kapott a testü-

let tájékoztatást a 2011. évi költségvetés háromnegyed évi 

teljesítésérõl. A tájékoztató a polgármester elõterjesztésében 

került a képviselõ-testület elé. A bevételek alakulása összes-

ségében az idõarányost meghaladó, ugyanakkor a kiadások-

nál egy visszafogott, takarékos gazdálkodás valósult meg. 

• Elsõ olvasatban megtárgyalták a képviselõk a 2012. évi csa-

torna szolgáltatási díjjavaslatot és szilárd hulladék elszállítá-

sára megadott díjkalkulációt tartalmazó rendelettervezeteket. 

A testület határozatban döntött arról, hogy a szolgáltatók által 

megadott díjkalkulációt felülvizsgálja és a decemberi soros 

ülésén fog rendeletben dönteni a 2012. évi díjakról. 

• Rendeletben döntött a Képviselõ-testület az általa fenn-

tartott intézményekben, a 2012. évben fizetendõ étkezési 

térítési díjakról. Az emelést indokolta az áfa emelés, illetve 

a beszállítók által érvényesített emelések. Az emelés mér-

téke átlag 6%.

• 50.000 Ft támogatásról döntött a Képviselõ-testület 

az Ürömi Szent György Plébánia Karitasz csoport 

vezetõjének kérésére, adventi koszorúk készítésének tá-

mogatására. 

• Határozatban fogadta el a Képviselõ-testület a közvilá-

gítás aktív elemeinek mûködtetésére kötött szerzõdés dí-

jának 4%-kal történõ megemelését a 2012. évtõl. 

• Támogatást szavazott meg a testület egy beteg gyer-

mek naponkénti gyógyintézetbe történõ szállításához. 

• A Pest megyei Rendõr-Fõkapitányság Budaörsi Kapi-

tányság vezetõjének kérésére hozzájárultak a képviselõk 

ahhoz, hogy elõreláthatólag 2012. május 31.-ig továbbra 

is a rendõrség használja és üzemeltesse a korábban át-

adott Skoda Fabia típusú gépjármûvet. 

• Határozatban rendelkezett a Képviselõ-testület arról, 

hogy a Hérics utca szabályozási szélessége 12 m-rõl, 10 

m-re csökkenjen. 

• Pályázat kiírásáról döntöttek a képviselõk, a helyi busz-

közlekedésre. Rendelkeztek arról is, hogy a nyilvános pá-

lyázat az Ürömi Tükörben és az önkormányzat honlapján 

legyen megjelentetve. A pályázat elbírálására várhatóan 

2012. február hó végéig kerül sor. 

• A Gankaku Karate Sportegyesület kérelmére támogatás 

odaítélésérõl döntöttek a képviselõk, a 2011. december 4.-

én megrendezett verseny nevezési díjainak fedezéséhez.

• 100.000 Ft támogatás odaítélésérõl döntött a Képviselõ-

testület a Karácsonyi Gálakoncert kiadásaihoz való hoz-

zájárulásként, a szervezõk kérelmére.

Üröm, 2011. december hó 

 Dr. Balogh Szilvia

 jegyzô

Január 21. (szombat)
Zenés-verses elõadói est 
a Magyar Kultúra napja alkalmából.
Szervezõ és felelõs: Mûvelõdési Ház.

Február 9. (csütörtök)
A Mûvészeti Iskola 
félévzáró mûsora 
Szervezõ és felelõs: Mûvészeti Iskola.

Február 11. (szombat)
Szülõk bálja.
Szervezõ: 
Iskolai SZMK, Iskola.

Február 18. (szombat)
Farsangi (álarcos) bál.
Szervezõ és felelõs:
Mûvelõdési Ház.

Március 14. (szerda)
Március 15-i ünnepség.
Szervezõ: 
Iskola, Mûvelõdési Ház

Március 31. (szombat)
Tavaszköszöntõ.
Felelõs és szervezõ:
ÜHE

Üröm 2012. január-márciusi programjai



november – december 19

REnDELEtEk
Ürömi Tükör

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 
17/2011 (IX. 19.) számú önkormányzati rendelete 3/2011. 
(II. 24.) Kt. számú rendelete módosítására  a telepü-
lés 2011. évi költségvetésérõl a 2011.-2012.-2013. évi 
gördülõtervérõl

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az államháztartás-
ról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65.§-ban, valamint az 
ennek végrehajtására kiadott módosított 217/1998.(XII. 30.) Korm. számú 
rendeletben foglalt felhatalmazás alapján a 2011. évi költségvetésére al-
kotott rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

„Az Ör 1. §-a helyébe az alábbi 1. § lép:

1. §

(1) A képviselõ-testület a 2011. évi költségvetés módosí-
tott bevétel fõösszegét 1  191 550 Ft-ban, (azaz Egymilliárd-
egyszázkilencvenegyezer-ötszázötven forintban) állapítja meg az 1.szá-
mú mellékletben részletezett források szerint:

(2) A jelen rendelet 1.§ (1) bekezdésében megállapított módosított 
bevételi fõösszegen belül:

a)  Intézményi mûködési bevételeit 134 555 000 Ft-ban (azaz száz-
harmincnégymillió-ötszázötvenötezer forintban)

b)  Az önkormányzat sajátos mûködési bevételeit 447 223 000 Ft-
ban (azaz négyszáznegyvenhétmillió-kettõszázhuszonháromezer 
forintban)

c)  Felhalmozási és tõkejellegû bevételeit 6 737 000 Ft-ban (azaz 
hatmillió-hétszázharminchétezer forintban)

d)  Támogatások, átvett pénzeszközök, kölcsönök visszaté-
rülése módosított fõösszegét 295  128 000 Ft-ban (azaz 
kettõszázkilencvenötmillió-egyszázhuszonnyolcezer forintban)

e)  Pénzforgalom nélküli bevételeit 307 907 000 Ft-ban (azaz há-
romszázhétmillió-kilencszázkilencezer forintban) állapítja meg.”

„Az Ör 2. §-a helyébe az alábbi 2. § lép:

2. §

(1) A képviselõ-testület a 2011. évi költségvetés módosí-
tott kiadási fõösszegét 1  191 550 Ft-ban, (azaz egymilliárd-
egyszázkilencvenegyezer-ötszázötven forintban) állapítja meg a 2.szá-
mú mellékletben részletezettek szerint:

(2) A jelen rendelet 2.§. (1) bekezdésében megállapított kiadási 
fõösszegen belül:

a)  Személyi juttatások módosított fõösszegét 358  738 000 Ft-ban 
(azaz háromszázötvennyolcmillió-hétszázharmincnyolcezer forintban)

b)  Munkaadókat terhelõ járulékok módosított fõösszegét 95 857 
000 Ft-ban (azaz kilencvenötmillió-nyolcszázötvenhétezer forint-
ban)

c)  Dologi és egyéb folyó kiadások módosított fõösszegét 
248  586 000 Ft-ban (azaz kettõszáznegyvennyolcmillió-
ötszáznyolcvanhatezer forintban)

d)  Végleges pénzeszköz átadás módosított fõösszegét 20  554 
000 Ft-ban, (azaz húszmillió-ötszázötvennégyezer forintban)

e)  Szociálpolitikai ellátások fõösszegét 50 213 000 Ft-ban (azaz 
ötvenmillió-kettõszáztizenháromezer forintban)

f)  Felújítási kiadásainak módosított fõösszegét 39  983 000 Ft-
ban (azaz harminckilencmillió-kilencszáznyolcvanháromezer fo-
rintban) 

g)  Felhalmozás kiadásainak módosított fõösszegét 266 193 000 
Ft-ban (azaz kettõszázhatvanhatmillió-egyszázkilencvenhárom 
ezer Ft-ban)

h)  Hosszúlejáratú hitelek visszafizetésének módosított 
fõösszegét 6  000 000 Ft-ban (azaz hatmillió forintban) állapít-
ja meg.”

Az Ör 3. §-a helyébe az alábbi 3. § lép:

3. §

(1) A képviselõ-testület a 2011. évi költségvetési általános tartalék 
módosított összegét 5 426 000 Ft-ban (azaz ötmillió-négyszázhuszon-
hatezer forintban) állapítja meg. 

(2) A 2011. évi céltartalék módosított összegét 100 000 000 Ft-
ban (azaz százmillió forintban) állapítja meg. 

4. §

Az Ör 5. § (3) bekezdésében szereplõ Kossuth Lajos Mûvelõdési 
Ház és Könyvtár 2011. évi létszámkeretre vonatkozó rendelkezése 
helyébe az alábbi lép:

Az intézmény 2011. évi költségvetési létszámkeretét 3 fõ közalkalma-
zottban, 2011. szeptember 1. napjától 3,5 fõ közalkalmazottban határoz-
za meg a rendelet 7. sz. melléklete szerint.

5. §

Az Ör. egyéb rendelkezési nem változnak.

6. §

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
A rendelet kihirdetésérõl az önkormányzat jegyzõje gondoskodik.

Üröm, 2011. szeptember 16.

 Laboda Gábor Dr. Balogh Szilvia
 polgármester jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 
18/2011 (IX. 19.) önkormányzati rendelete a Képviselõ-
testület Polgármesteri Hivatalában a téli igazgatási szünet 
elrendelésérõl 

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a 
Köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 41/A § (9) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet al-
kotja: 

1. §

A Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkarendjében a téli igazga-
tási szünet 2011. december 23.-tól 2012. január 06.-ig tart. 

2. §

1.) A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
2.) A rendelet 2012. január 09.-én hatályát veszti. 
3.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik. 

Üröm, 2011. szeptember 15. 

 Laboda Gábor Dr. Balogh Szilvia
 polgármester jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve: 
Üröm, 2011. szeptember 19.

 Dr. Balogh Szilvia
 jegyzô

ZAJVÉDELMI SZABÁLYOZÁS 
mûszaki tervezete 
a zajvédelem helyi szabályairól

Üröm Község Önkormányzatának a környezetvédelem 
részleges helyi szabályozásáról szóló 19/2011. (IX. 19.) 
számú önkormányzati rendeletéhez

Készítette:  Hatta László szakértõ
BUDAPESTI ÉS PEST MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA 
MMK 13-1337. SZKV-zr. 
Gyõri Sándor szakértõ 
témafelelõs, zaj- és rezgésvédelmi szakértõ 
szakértõi eng. sz.: 100-17/05. EüM. EEKH. 
– 2011 –



november – december20

REnDELEtEk
Ürömi Tükör

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 
19/2011 (IX. 19.) számú önkormányzati rendelete a környe-
zetvédelem részleges helyi szabályozásáról

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormány-
zatokról szóló 1990. évi LXV törvény 16. § (1) bekezdésében, a helyi 
önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az 
egyes centrális alárendeltségû szervek feladat- és hatásköreirõl szó-
ló 1991. évi XX. törvény 85. §-ának (1) bekezdésének e.) pontjában ka-
pott felhatalmazás alapján, figyelemmel a kereskedelemrõl szóló 2005. 
évi CLXIV. törvény 6. §-ának (4)-(6) bekezdésére, valamint a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. §-a 
(1) bekezdésének c) pontjára, valamint a 284/2007. (X. 29.) Korm. rende-
let alapján összhangban a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX tör-
vénnyel a zajvédelem helyi szabályozására az alábbi rendeletet alkotja: 

A rendelet személyi és tárgyi hatálya

1. §.

(1) E rendelet ÜRÖM Község közigazgatási területén kiterjed min-
den természetes és jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkezõ 
szervezetre aki, vagy amely állandó vagy ideiglenes jelleggel a község 
közigazgatási területén tartózkodik.

(2) E rendelet tárgyi hatálya kiterjed a közterületi rendezvények és a 
magánszemélyek háztartási igényeit kielégítõ tevékenységek zajvédel-
mi szabályaira.

(3) A rendelet hatálya nem terjed ki 
a)  a gyülekezési jogról szóló, valamint a választási eljárásról szóló 

törvény hatálya alá tartozó gyûlések során végzett tevékenység-
re, továbbá 

b)  a vallási tevékenység végzésére.

Fogalom-meghatározások 

2. §.

E rendelet alkalmazásában 
a)  közterületi rendezvény: elõre meghatározott célból, helyen és 

idõben, szervezett formában tartandó összejövetel, bemutató, tér-
zene, stb.; 

b)  közterület: minden állami vagy önkormányzati tulajdonban álló – 
az ingatlan nyilvántartás helyrajzi számmutatójában közterület-
ként nyilvántartott – belterületi földrészlet, valamint a belterületi 
földrészlet és építmény közhasználatra, illetve gyalogos forgalom 
részére átadott része

c)  hangosító berendezés: bármely hangszóró vagy mûsorforrás (pl. 
gépzene, diszkózene), beleértve az élõzene, vagy élõ mûsor szol-
gáltatását is (hangerõsítõ eszközzel vagy anélkül)

d)  magánszemélyek háztartási igényeit kielégítõ tevékenységek: 
alkalomszerû mûködtetés:
da)  a kerti gépek (motoros fûnyírás-, fûrészelés, kerti traktor, stb.) 
db)  motor-túráztatás, egyéb hobby tevékenység,
dc)  kerti összejövetelek, családi rendezvények tartása,
dd)  pirotechnikai eszközök. 
rendszeres használat:
de)  klíma kültéri egység használata, 
df) szellõzõ ventilátor mûködtetése, 
dg)  szivattyú, vízforgató berendezés és hasonló zajforrások
e)  védendõ környezet a Zr. rendelet szerinti környezet, kiegészítve a 

szociális épületek környezetével.
f)  vendéglátó egység: a vendéglátást folytató kereskedelmi üzlethe-

lyiség

3. §

(1) A zajterhelés a 27/2008 (XII. 03.) KvVM-EÜM együttes rende-
letben meghatározott értéket nem haladhatja meg, kizárólag az abban 
meghatározott mértékû lehet. 

(2) A rendelet alkalmazásában nappali idõszak a 06-22 óra, az éjsza-
kai idõszak 22-06 óra. 

(3) A rendelet alkalmazásában téli idõszak november 01.-tõl március 
31.-ig, nyári idõszak április 01.-tõl október 31.-ig.

Általános rendelkezések

4. §
Közterületi rendezvények
 (1) Nappali (06 és 22 óra közötti) idõszakban 1 órát meghaladó 

idõtartamú, valamint éjszakai (22 és 06 óra közötti) idõszakban bármi-
lyen idõtartalmú közterületi

rendezvényen hangosító berendezés üzemeltetése engedélyköteles. 
(2) Az engedély iránti kérelmet a hangosító berendezés 

üzemeltetõjének a közterületi rendezvény tervezett idõpontja elõtt leg-
alább 15 nappal kell benyújtania az önkormányzat jegyzõjéhez, közte-
rület-használati engedélyhez kötött tevékenység esetén az arra irányu-
ló kérelemmel egyidõben. 

(3) Az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell: 
a) a rendelet mellékletét képezõ kitöltött zajvédelmi adatlapot (1. szá-

mú melléklet), 
b)  1:1000 méretarányú helyszínrajzot, melyen ábrázolni kell a ren-

dezvény által igénybe venni tervezett területet (útvonalat), a szín-
pad és a hangszórók elhelyezkedését. 

(4) Utcai zenészeknek közterületen zenélni csak nappal 10-20 óra 
között erõsítõ nélkül szabad, ha a közterület használatára elõzetesen en-
gedélyt kaptak.

(5) Az e rendelet hatálya alá tartozó közterületi rendezvények kör-
nyezetében a rendezvény résztvevõje, vagy más személy részérõl indo-
kolatlan zaj nem okozható. 

(6) Nem kell a 3.§. (2) szerinti jegyzõi engedélyt megkérni ünnepi 
megemlékezések (pl. koszorúzás) és egyéb olyan társadalmi, politikai 
rendezvények során, amelyekhez szórakoztató és sportrendezvények 
nem kapcsolódnak.

 Magánszemélyek háztartási igényeit kielégítõ tevékenységekre 

5. §
 

(1) A magánszemélyek háztartási igényeit kielégítõ alkalomszerû te-
vékenységek – kivételt képeznek a kerti összejövetelek, családi rendez-
vények – során a zajkeltés:

a)  hétköznapokon téli idõszakban 9 óra és 18 óra között, nyári 
idõszakban 9 óra és 20 óra között

b.)  szombatokon téli idõszakban 10 óra és 18 óra között, nyári 
idõszakban 9 óra és 18 óra között engedélyezett.

c)  Vasárnap és ünnepnapokon  tilos.
c)  Magánszemélyek részére pirotechnikai eszközök alkalmi haszná-

lata csak legfeljebb 22 óráig, maximum félórás idõtartamban meg-
engedett.

(2) Kerti összejövetelek, családi rendezvények rendezésekor fokozott 
figyelemmel kell lenni a szomszédok nyugalmának biztosítására.

(3) A magánszemélyek háztartási igényeit kielégítõ rendszeres tevé-
kenység által okozott zajkeltés nem lépheti túl a Helyi Építési Szabály-
zatban meghatározott építési övezetre megengedett zajterhelési határ-
értékeket.

Zajvédelmi követelmények 

6. §.

(1) A közterületi rendezvények során üzemeltetett hangosító beren-
dezésekre, a magánszemélyek háztartási igényeit kielégítõ tevékeny-
ségek zajforrásainak rendszeres használata által okozott zajkeltésre a 
szabadidõs zajforrásokra megállapított zajterhelési határértékeket kell al-
kalmazni. Közterületi rendezvényekre a jegyzõ legfeljebb 10 dB eseti túl-
lépést engedélyezhet a lakosság érdekeit szem elõtt tartva. 

(2) A magánszemélyek háztartási igényeit kielégítõ alkalmi tevékeny-
ség által okozott zajkeltésre zajterhelési határérték nem vonatkozik.

(3) A zajterhelési határérték meghatározásához a Helyi Építési Szabály-
zat szerinti építési övezetek zajvédelmi besorolását kell figyelembe venni.

Mûködtetéssel kapcsolatos elõírások 

7. §.

(1) Hangosító berendezést mûködtetõ vendéglátó egységhez tartozó 
terasz és kerthelyiség mûködtetése 22.00-06.00 óra között tilos. 

(2) Többlakásos lakóépületekben lévõ vendéglátóhelyekben 22.00- 
06.00 óra között hangosító berendezés nem üzemeltethetõ.

(3) Zárt térben hangosító berendezést mûködtetõ vendéglátó egy-
ség 22.00 óra után – a terhelési határérték teljesülésén túl – csak zsilipelt 
rendszerû bejárati ajtóval és csukott ablakokkal mûködhet. (A zsilipelt 
rendszerben egy ajtó mindig csukott.) 
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(4) Hangosító berendezést mûködtetõ vendéglátó egységben a zaj-
terhelési határérték maradéktalan betartása érdekében hangerõ korláto-
zót (limitert) kell alkalmazni, ha a szokásosan használt hangerõ kisebb a 
beállítható legnagyobb hangerõnél. 

(5) A község területén hirdetési célokra alkalmazott mobil hangosító 
berendezés délelõtt 1000 - 1200 óra között, délután 1500 - 1700 óra kö-
zött üzemeltethetõ, kivéve, ha a hirdetés közérdekû célokat szolgál. A hir-
detési célokra alkalmazott hangosító berendezés hangereje a forrástól 3 
m-re nem haladhatja meg az LA= 70 dB-t.

(6) Mobil hangosító berendezés álló helyzetû jármûvön nem 
üzemeltethetõ.

Építési/bontási tevékenységre vonatkozó elõírások 

8. §.

(1) Építési telken, valamint egyéb ingatlanon vasárnap, valamint 
ünnepnapokon zajjal járó magánerõs építési/bontási tevékenységet és 
szakipari, szerelési munkát végezni tilos, kivételt képez a közvetlen bal-
esetet és életveszélyt megszüntetõ/elhárító tevékenység.

(2) Iparszerû építési/bontási tevékenység végzése hétköznap téli 
idõszakban 9 óra és 18 óra között, nyári idõszakban 9 óra és 20 óra kö-
zött engedélyezett, szombatonként téli idõszakban 10 óra és 18 óra kö-
zött, nyári idõszakban 9 óra és 18 óra között engedélyezett, kivételt ké-
pez a közvetlen balesetet és életveszélyt megszüntetõ/elhárító tevékeny-
ség, illetve a mûszakilag indokolt folyamatos építési tevékenység.

(3) Társasházban az épületen belüli bontási-, szerelési tevékenysé-
gekre az (1) bekezdés szerinti rendelkezéseket nem kell alkalmazni, a 
társasházak a szervezeti mûködési szabályzatban és a házirendben ma-
guk határozzák meg az ingatlantulajdonosokra irányadó rendelkezése-
ket azzal, hogy ezek nem lehetnek ellentétesek az építésre, illetve a la-
kóépületek tekintetében irányadó külön jogszabályok rendelkezéseivel.

Eljárási szabályok

9. §.

(1) Az engedélyezett, vagy a meglévõ hangosító berendezések által 
okozott zajra vonatkozó panaszbejelentés esetén a zajvédelmi hatóság 
ellenõrzõ zajvizsgálatot végeztethet.

(2) A zajvizsgálat költségeit a hangosító berendezések üzemeltetõje 
köteles viselni, amennyiben a vizsgálat a határérték túllépését igazolja. 

(3) A jegyzõ elrendelheti az engedély nélküli, vagy az engedélyben 
foglaltaktól eltérõen megtartott közterületi rendezvények befejezését, 
és megtilthatja a mobil hangosító berendezés engedélyben foglaltaktól 
eltérõ üzemeltetését.

(4) A rendeletben foglalt zajvédelmi elõírások betartását a jegyzõ hi-
vatalból, illetve bejelentés alapján ellenõrzi. 

Vegyes és záró rendelkezések

10. §

(1) Szabálysértést követ el és 50.000 Ft-ig terjedõ pénzbírsággal 
sújtható az, aki e rendelet 3. § (4), (5) bekezdésében, 4. § (1) bekezdé-
sének a.) b.) c.) valamint (3) bekezdésében foglaltakat, továbbá a rende-
let 6. § (1)-(6) bekezdésében és a 7. § (1) (2) bekezdésében foglalt sza-
bályokat megszegi. 

(2) A szabálysértési eljárás lefolytatására a jegyzõ jogosult. 
(3) A rendelettervezet mûszaki elõkészítésével – figyelemmel a 

284/2007 (X. 29.) Korm. számú rendelet 33. § (f) pontjában foglaltakra – 
zaj- és rezgés elleni védelemre jogosító engedéllyel rendelkezõ szakértõ 
lett megbízva. 

Hatálybalépés

11. §

(1) A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
(2) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik. 

Üröm, 2011. szeptember hó 15. nap

 Laboda Gábor Dr. Balogh Szilvia
 polgármester jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 
20/2011 (IX. 19.) számú önkormányzati rendelete az 5/2011 
(II. 24.) önkormányzati rendelet módosítására a temetõkrõl 
és a temetkezés rendjérõl

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkormányzat-
okról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, a temetõkrõl 
és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény 40 § (2) bekezdés b.) 
pontjában, valamint az ennek végrehajtására kiadott 145/1999. (X. 01.) 
Korm. számú rendeletben foglaltakra figyelemmel az 5/2011. (II. 24.) ön-
kormányzati rendeletét a temetõkrõl és a temetkezés rendjérõl (a továb-
biakban: Ör) a következõk szerint módosítja: 

1. §

Az Ör. 15. § (1) bekezdésében jelölt 2. számú melléklet helyébe a je-
len rendelet új 2. számú melléklete lép. 

2. §

Az Ör. 15. §-a kiegészül egy új (4) bekezdéssel: 

„15. § (4) bekezdése: 

Vállalkozásszerûen végzett szakipari munka kizárólag az e rendelet 
2. számú mellékletében meghatározott temetõ fenntartási díj befizetését 
követõen végezhetõ.” 

3. §

1.) Az Ör. egyéb rendelkezési nem változnak. 
2.) A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
3.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik. 

Üröm, 2011. szeptember hó 15. nap 

 Laboda Gábor Dr. Balogh Szilvia
 polgármester jegyzô

2. számú melléklet 

A temetési hely megváltásának és újraváltásának díjai, valamint 
a temetõ fenntartási hozzájárulás díja (bruttó árak)

1.)
  Csak megváltás Ásással együtt 
a.) Egyes sírhely:
 Urnás temetési hely: 42 000 Ft 0 Ft
 Koporsós temetési hely  40 000 Ft 45 000 Ft 
b.) Kettes sírhely: 
 Urnás temetési hely 80 000 Ft 0 Ft 
 Koporsós temetési hely 78 000 Ft 83 000 Ft 
c.) Sírbolthely 260 000 Ft
d.) Urnasírhely 20 000 Ft
 Urnafülke 20 000 Ft 

2.) Rátemetés esetén az 1.a)-d.) pontokban meghatározott díjtéte-
leket kell alkalmazni azzal, hogy a megváltási díj idõarányosan annyival 
csökken, mint amennyi év a sírhely megváltási idejébõl hátra van. 

3.) Az újraváltás díjtételei azonosak a megváltás díjaival. 

4.) Temetõ fenntartási hozzájárulás (szakipari tevékenységet végzõk 
által fizetendõ díj temetési helyenként) 5.000 Ft 

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 
21/2011 (IX. 19.) számú önkormányzati rendelete Üröm ki-
váló sportolója kitüntetõ cím alapításáról

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormányzat-
okról szóló 1990.évi LXV. törvény 16 § (1) bekezdésében, valamint az 1. § 
(6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

1. §

1.) Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete azon tehetsé-
ges sportolók számára, akik tehetségükkel, sportsikereikkel hozzájárul-
tak Üröm település elismertségéhez, jó hírnevének öregbítéséhez „Az 
Év kiváló sportolója Üröm” elnevezéssel kitüntetõ címet alapít. 
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2.) „Az Év kiváló sportolója Üröm” kitüntetõ cím postumus is adomá-
nyozható. 

3.) A kitüntetõ cím mellé adományozó oklevél és egy 4 cm átmérõjû, 
bronz plakett jár. Amennyiben csapat részesül a kitüntetõ címben, úgy a 
plakett helyett a csapat serleget kap.

4.) Az adományozó oklevélen Üröm címere, a kitûntetett neve, és rö-
vid leírása annak, hogy a kitûntetést miért kapta a kitûntetett, szerepel. 
Az oklevelet sorszámmal törve az adományozás évével kell jelölni. Az ok-
levél borítója bõrkötés. 

5.) A bronzplaketten jelölni kell az évszámot, év kiváló sportolója 
Üröm címet. 

2. §

1.) Az év kiváló sportolója Üröm kitûntetésbõl évente 2 db adha-
tó egyéni sportolóknak és 1 db adható csapatoknak, az alkalomnak 
megfelelõ idõpontban. 

2.) A kitûntetés adományozására javaslatot tehet: 

a.) polgármester 
b.) települési képviselõ
c.) az önkormányzat bármelyik állandó bizottsága
d.) társadalmi szervezetek 
e.) oktatási, nevelési intézmény vezetõje. 

3.) A javaslat benyújtására minden év január 31.-ig van lehetõség. 

3. §

1.) A javaslatnak tartalmazni kell: 
- a javasolt személy/csapat nevét,
- lakcímét, 
- annak a kimagasló sporttevékenységnek a bemutatását, amelyért a 

kitûntetés adományozását a javaslattevõ javasolja. 
2.) A javaslatot zárt borítékban, Üröm polgármesterének címezve kell 

elõterjeszteni. 
3.) A javasolt kitûntetés odaítélésérõl Üröm Község Önkormányzat 

Képviselõ-testülete dönt, a javaslat benyújtását követõ 60 napon belül. 
4.) A benyújtott javaslatot az önkormányzat Ifjúsági és Sport Bizott-

sága elõzetesen véleményezi. 

4. §

1.) Az „Az Év kiváló sportolója Üröm” kitûntetést – oklevelet, plaket-
tet, illetve serleget  – ünnepélyes keretek közt Üröm polgármestere adja 
át. 

2.) A kitûntetés odaítélésérõl Üröm lakosságát a helyben szokásos 
módon (helyi újság, honlap) tájékoztatni kell. 

5. §

A kitûntetéssel járó kiadásokra évente 200.000 Ft (azaz kettõszázezer 
Ft) keretet biztosít. Ezt az összeget az éves költségvetésekben tervezni 
kell.

6. §

1.) A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
2.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

Üröm, 2011. szeptember 15. 

 Laboda Gábor Dr. Balogh Szilvia
 polgármester jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve: 
Üröm, 2011. szeptember 19.

 Dr. Balogh Szilvia
 jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 
22/2011. (IX. 19.) számú önkormányzati rendelete a 
22/2010. (XII. 08.) számú önkormányzati rendelet módosí-
tására az általa fenntartott intézményekben a 2011. évben 
fizetendõ étkezési térítési díjakról

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a Közoktatás-
ról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. tv. 115. § (3) bekezdé-
sében, továbbá a 121. § (1) bekezdésének 16. pontjában kapott fel-
hatalmazás alapján a 2011. évre vonatkozóan az általa fenntartott 
József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
ményben fizetendõ térítési díjakról alkotott rendeletét az alábbiak 
szerint módosítja:

1. §

A rendelet 2. §-a József Nádor Általános Iskola és Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézményre vonatkozó része helyébe a következõ 
rendelkezés lép:

2. §

A rendelet 3. § b.) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
ményre vonatkozó része helyébe a következõ rendelkezés lép:

b.)  József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási 
Intézményben

– felnõtt étkezés (ebéd) 435 Ft/fõ/nap
– diétás étkezés (ebéd) 450 Ft/fõ/nap

3. §

1.) A rendelet 2011. október 1-jén lép hatályba.
2.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

Üröm, 2011. szeptember 15. 

 Laboda Gábor Dr. Balogh Szilvia
 polgármester jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve: 
Üröm, 2011. szeptember 19.

 Dr. Balogh Szilvia
 jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 
23/2011 (IX. 19.) számú önkormányzati rendelete a szociá-
lis gondoskodás helyi szabályairól szóló egységes szerke-
zetbe foglalt 23/2003 (XII. 01.) számú önkormányzati ren-
delet módosítására 

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormány-
zatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott jog-
körében eljárva, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátások-
ról szóló 1993. évi III törvényben (a továbbiakban: Szt) kapott felhatalma-
zás alapján a szociális gondoskodás helyi szabályaira alkotott egységes 
szerkezetbe foglalt 23/2003 (XII. 01.) számú önkormányzati rendeletét (a 
továbbiakban: Ör) az alábbiak szerint módosítja:

Intézmény Ft/fõ/nap Áfa Fizetendõ
térítési díj

József Nádor Ál-
talános Iskola és 
Alap fokú Mûvé-
szetoktatási In-
tézmény

Tízórai 86 21,5 107,5

Ebéd 327,2 81,8 409

Uzsonna 51,6 12,9 64,5

Összesen 464,8 116,2 581
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1. §

Az Ör. bevezetõ rész elsõ bekezdése helyébe az alábbi rendel-
kezés lép: 

„Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a szociális igazga-
tásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III törvény (a továbbiakban: 
Szt) 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (1) bekezdés 
b.) pontjában, 26. §-ában, 32.§ (1) és (3) bekezdésében, 38. § (9) bekez-
désében, 43/B § (1) és (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 46. § 
(1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, 86.§ 
(1) bekezdés b.) c.) pontjában, továbbá a 86. § (2) bekezdés a.) b.) pont-
jában kapott felhatalmazás alapján a szociális gondoskodás helyi szabá-
lyaira az alábbi rendeletet alkotja.” 

2. §

Az Ör 4. § (1) bekezdésének e.) pontja törlésre kerül. 

3. §

Az Ör 6/A § (2) bekezdése helyesen:

„A koncepció tartalmára az Szt 92. § (4) bekezdése az irányadó.” 

4. §

Az Ör 7. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„A jogosultság megállapításakor a jövedelemszámításánál irányadó 
idõszak a Szt. 10. § (2) bekezdésében foglaltak alapján történik.”

5. §

Az Ör 9. § (1) bekezdés a.) pontja törlésre kerül.

6. §

Az Ör 10. §-a törlésre kerül. 

7. §

Az Ör 10/A §-a törlésre kerül. 

8. §

Az Ör 11. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„Aktív korú nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális 
segélye”

1.) Az önkormányzat az aktív korú nem foglalkoztatott rendszeres 
szociális segélyében részesülõ személy részére a Szt. 37./A§. alapján 
együttmûködési kötelezettséget ír elõ. 

2.) a Szt. 37. § (1) bekezdése alapján megállapított rendsze-
res szociális segélyben részesülõ személy köteles együttmûködni az 
Ürömi Családsegítõ Szolgálattal (továbbiakban: családsegítõ), mint 
együttmûködésre kijelölt szervvel.

3.) Az (2) pontban elõírt együttmûködés keretében a rendszeres szo-
ciális segélyben részesülõ személy 

a.)  Üröm Családsegítõ Szolgálatnál nyilvántartásba veteti magát,
b.)  A beilleszkedést segítõ programról a Családsegítõvel írásban 

megállapodik, 
c.)  A beilleszkedést segítõ programban foglaltakat teljesíti és ennek 

érdekében a Családsegítõvel folyamatosan együttmûködik.
d.)  a részére felajánlott megfelelõ munkalehetõséget elfogadja,
4.) Meg kell szûntetni a segély folyósítását, ha a jogosult a 

Családsegítõ Szolgálattal való együttmûködés kötelezettségének nem 
tesz eleget.”

9. §

Az Ör 11/A§ hatályon kívül helyezve. 

10. §

Az Ör 12. § (2) bekezdése törölve.

11. §

Az Ör 13. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:  

„1.) A lakásfenntartási támogatásra jogosultak körét, a jogosultság 
megállapításának egyéb feltételeit, a támogatás havi összegét a Szt 38. 
§ (2)-(8) bekezdése szabályozzák. 

2.) Amennyiben a Szt szerint járó normatív lakásfenntartási támoga-
tás összeg nem éri el a méltányosságból nyújtható támogatás összegét, 
abban az esetben a normatív alapon nyújtott támogatás összegét a ké-
relem elbírálásra jogosult szervnek, a jelen rendelet 13. § (2) bekezdés-
ben megállapított méltányosságból adható összegre kell kiegészítenie.”

12. §

Az Ör 14. § (1) bekezdés c.) d.) pontjai és a (2) bekezdés  törölve. 

13. §

Az Ör. 15. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„1.) A törvényi szabályozáson túlmenõen helyi lakásfenntartási támoga-
tásra jogosult a lakásban életvitelszerûen egyedül élõ, kizárólag nyugdíjban, 
nyugdíjszerû ellátással rendelkezõ személy, akinek az egy fogyasztási egy-
ségre számított havi jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 
300%-át, a háztartásban együtt élõ személyek esetében az öregségi nyug-
díj legkisebb összegének 260%-át nem haladja meg. 

2.) A támogatás havi összeg 5.000 Ft fogyasztási egységenként. 
3.) Különleges méltánylást érdemlõ esetben a kérelem elbírálására 

jogosult –a méltánylást érdemlõ körülmények kivizsgálását követõen- el-
látást nyújthat annak a kérelmezõnek is, akinél a háztartásban együtt 
élõknél az egy fõre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj legkisebb össze-
gének 260%-át meghaladja, de a 450%-át nem éri el, egyedül állók ese-
tében pedig az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át megha-
ladja, de 450%-át nem éri el. 

14. §
Az Ör 16. § (1)- (5) bekezdései törölve. 

15. §
Az Ör. 16.§  (6) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

(6) A lakhatással kapcsolatos költségek összegét a kérelem benyúj-
tását megelõzõ 1 havi számlával kell igazolni.

16. §

Az Ör 17. § (1) bekezdése helyesen: 

„1.) A támogatás a 13 § (1), (2), (3) bekezdésében foglalt esetben 
egy évre szól.

17. §

Az Ör. 19. §-a kiegészül egy új 3.) 4.) 5.) bekezdéssel: 

„3.) Az ápolási díj egy év idõtartamra kerül megállapításra. A támo-
gatás iránti kérelmet a támogatás lejártát követõen újból be kell nyújtani. 

4.) Az Idõsek Napközi Otthona az ápoló tevékenységet évente kör-
nyezettanulmány során ellenõrzi. 

5.) Ha az ápolást végzõ személy a kötelezettségét nem teljesíti, ak-
kor meg kell szüntetni az ellátást. Meg kell szüntetni az ellátást abban 
az esetben is, ha az ápolást végzõ személy nem teszi lehetõvé, hogy 
az Idõsek Napközi Otthona az ápolási tevékenységet a (4) bekezdésben 
meghatározott módon ellenõrizze.”

18. §

Az Ör 20.§ (1) bekezdése törölve

19. §

Az Ör 20. §(2) bekezdése helyesen: 

(1) Az ápolási díj összege  a Szt. 41.§81) bekezdésben 
„A Szt 43/B § (1) bekezdésében foglalt esetekben az ápolási díj havi 

összegére a Szt 44. § (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.”



november – december24

Ürömi Tükör
REnDELEtEk

Ürömi Tükör

20. §

Az Ör 21/A§-a hatályát veszti. 

21. §

Az Ör 23. § (1) bekezdése helyesen: 

„1.) A 22. § (2) bekezdés a.) b.) pontjában meghatározott átmeneti 
segély annak adható, akinek a családjában az egy fõre jutó havi jövede-
lem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 260%-
át, egyedül élõ esetén 300%-át.”

22. §
Az Ör 25. § (2) bekezdése helyesen: 

„2.) Temetési segélyben az a személy (eltemettetõ) részesülhet, aki-
nek a családjában az egy fõre jutó jövedelem nem haladja meg az öreg-
ségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedül élõ 
esetén 300%-át. 

23. §

Az Ör 25. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„3.) A segély összegének megállapítására a Szt 46. § (3) bekezdésé-
ben foglaltak az irányadóak..” 

24. §

Az Ör 28. § -a hatályon kívül helyezve 2010. december 08.-i hatállyal. 

25. §

Az Ör új 28. §-a: 
„1.) Az önkormányzat jegyzõje a Szt szerint közgyógyellátásra nem 

jogosult személyek részére méltányosságból közgyógyellátást állapít 
meg: 

a.)  akinek a családjában az egy fõre jutó jövedelem –rendszeres 
gyógyszerkiadások levonása után- az öregségi nyugdíjminimum 
150%-át, egyedül élõ esetén 200%-át nem haladja meg és rend-
szeres gyógyszerköltsége olyan magas, hogy annak viselése lét-
fenntartását veszélyezteti. 

b.)  Az a) pontban foglalt jövedelem határra vonatkozó feltételek fenn-
állása esetén annak, akinek egyszeri gyógyszer, illetve gyógy-
ászati segédeszköz igényének értéke meghaladja az öregségi 
nyugdíj mindenkori összegének 10%-át. 

2.) Ha a kérelmezõ a 70. életévét betöltötte méltányosságból 
közgyógyellátásra jogosult, amennyiben az egy fõre jutó jövedelem há-
zaspárok esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegé-
nek 320%-át, egyedül élõ esetén 375%-t nem haladja meg. 

3.) A közgyógyellátásra irányuló kérelemhez csatolni kell a háziorvos 
nyilatkozatát a kérelmezõ részére rendszeresen biztosítandó térítésköte-
les gyógyszerek megnevezésével.”

26. §

Az Ör 29. § (1) bekezdése a) b) pontja helyébe az alábbi rendelke-
zés lép: 

„1.) Az önkormányzat természetbeni juttatásként átvállalja a sze-
métszállítási díj fizetését, azon 70 éven felüli házaspárok esetén, akik-
nél az egy fõre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyug-
díj mindenkori legkisebb összegének 260%-át, egyedül élõk esetében 
300%.-át.” 

27. §
Az Ör 29/A§-a hatályát veszti. 

28. §

Az Ör. 31.§ (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2) A Képviselõ-testület a étkeztetésre való jogosultság megállapítá-
sára vonatkozó hatáskörét a Szociális Családügyi és Egészségügyi Bi-
zottságra ruházza át.

29. §
1.) Az önkormányzati rendelet egyéb rendelkezési nem változnak. 
2.) A rendelet 11. §, 12. §, 13. §, 14. §, 15. §-ai 2011. szeptember 

01.-tõl lépnek hatályba. Az egyéb rendelkezések a kihirdetésük napján 
lépnek hatályba. 

3.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik. 

Üröm, 2011. szeptember 15. 

 Laboda Gábor Dr. Balogh Szilvia
 polgármester jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve: 
Üröm, 2011. szeptember 19.

 Dr. Balogh Szilvia
 jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 
24/2011 (IX. 19.) számú önkormányzati rendelete Üröm 
kül- és belterületének egy részére vonatkozó építési tila-
lom elrendelésérõl 

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az épített környezet 
alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 20. § (1), (3) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

1. §

A rendelet hatálya az ürömi: 

Belterületi ingatlanok:
1172, 631/5, 631/2, 630/4, 627/1, 626, 624, 623/2, 622/2, 621/2, 

620/2, 619, 618, 617, 616, 615/2, 614/2, 613/2, 611/2, 610/2, 609/1, 
608/2, 607/2, 606/2, 605/2, 604/3, 603/2, 602/2, 601/2, 600/2, 599/2, 
598/2, 597/2, 596/2, 594/2, 593/2, 592/2, 591, 590/7, 590/8, 589/2, 
2122/2, 2121/4

Külterületi ingatlanok:

078/4, 078/20, 078/21, 078/22, 078/23, 078/24, 078/25, 078/28, 
078/30, 078/32, 078/33, 078/36, 078/37, 078/38

helyrajzi számú területekre terjed ki.

2. §

1.) A Képviselõ-testület az 1. §-ban megjelölt területekre, az adott te-
lepülésrészt érintõ településrendezési feladatok megvalósítása érdeké-
ben, a tervezett út kialakításáig egy év idõtartamra építési tilalmat ren-
del el. 

2.) Az építési tilalmat egy év eltelte után felül kell vizsgálni. 

3. §

1.) A tilalom ideje alatt a tilalom alá vont területen a törvény 22. §(2) 
bekezdésében meghatározott munkák kivételével más építési munkát 
végezni nem szabad. 

2.) A tilalom hatályba lépése elõtt megszerzett jogokra a törvény 20. 
§ (7) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

4. §

1.) A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

2.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik. 

 Laboda Gábor Dr. Balogh Szilvia
 polgármester jegyzô
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Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 
25/2011 (X. 20.) számú önkormányzati rendelete az egysé-
ges szerkezetbe foglalt 17/2007 (X. 24.) számú önkormány-
zati rendelet módosítására a helyi adókról 

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az egységes szer-
kezetbe foglalt helyi adókról szóló rendeletét (a továbbiakban: Ör) – fi-
gyelemmel az 1990. évi C törvény 1. § (1) bekezdésére, továbbá az 1990. 
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésére –   az alábbiak szerint módosítja. 

1. §

Az Ör 1. § kiegészítésre kerül az alábbiakkal: 

„Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó, 
vagy ideiglenes jelleggel végzett gazdasági, vállalkozási tevékenység. 
(iparûzési tevékenység) 

2. §

Az Ör 13. § (1) a.) b.) pontja elé az alábbi bekezdés kerül: 

„Állandó jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén:” 

3. §

Az Ör 13. § (1) bekezdése kiegészül egy új c.) ponttal: 

„Ideiglenes jelleggel végzett iparûzési tevékenység esetén az adót, a 
tevékenység végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani.” 

4. §

Az Ör 13. § (2) bekezdése kiegészül egy új bekezdéssel: 

„A 13. § (1) bekezdés c.) pontja alapján megállapított tevékenység 
végzése esetén egy naptári napra az adó mértéke: 4.000 Ft 

5. §

1.) Az Ör egyéb rendelkezései nem változnak. 

2.) A jelen rendelet 2011. november 01.én lép hatályba. 

3.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik. 

Üröm, 2011. október 18. 

 Laboda Gábor Dr. Balogh Szilvia
 polgármester jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve: 
Üröm, 2011. október 20.

 Dr. Balogh Szilvia
 jegyzô

A 25/2011 (X. 20.) számú önkormányzati rendelet Indokolása

A helyi adók bevezetésére alkotott önkormányzati rendelet nem tar-
talmazta az ideiglenes jelleggel végzett iparûzési adó fizetésére vonatko-
zó kötelezettséget, így adott esetben nem volt lehetõsége az eljáró adó-
hatóságnak arra, hogy ideiglenes jelleggel végzett iparûzési tevékeny-
ségre adót állapítson meg. 

Az 1990. évi C törvény 37 § (2) bekezdés a.) pontja értelmében ideigle-
nes jellegû az iparûzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi terü-
letén az ott székhellyel, telephellyel nem rendelkezõ vállalkozó építõipari te-
vékenységet folytat, illetõleg természeti erõforrást tár fel, vagy kutat, feltéve, 
hogy folyamatosan, vagy megszakításokkal végzett tevékenység idõtartama 
adóéven belül a 30 napot meghaladja, de nem éri el a 181 napot. 

Az 1 § alapján beépítésre került fentiek figyelembe vételéve az ide-
iglenes jelleg. A 4 § értelmében több alternatíva került meghatározás-
ra, az adótörvény pedig a megállapítható adó mértékét maximum 5.000 
Ft-ban állapítja meg. 

Üröm, 2011. október 18.

 Laboda Gábor Dr. Balogh Szilvia
 polgármester jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 
26/2011.(X.20.) Kt. sz. rendelete a helyi építészeti-mûszaki 
tervtanács mûködési rendjérõl.

Üröm Község Önkormányzata az épített környezet alakításáról és 
védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 6.§. (7) bekezdése szerinti felha-
talmazás alapján – figyelemmel a településrendezési és építészeti-mûszaki 
tervtanácsokról szóló 252/2006.(XII.04.) sz. Korm. Rendelet (továbbiakban: 
Kormányrendelet) elõírásaira, Üröm Község a helyi építészeti –mûszaki 
tervtanács mûködési rendjérõl az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya, alkalmazási köre:

1. §

A rendelet hatálya Üröm Község Önkormányzatának teljes közigaz-
gatási területére kiterjed. A rendelet elõírásait alkalmazni kell a Kormány-
rendeletben és e rendeletben meghatározott építmények, telekalakítások 
építészeti-mûszaki tervezési és engedélyezési eljárásaiban.

A Tervtanács szervezete

2. §

Üröm Község közigazgatási területén a helyi építészeti-mûszaki terv-
tanács feladatkörét a Pest Megyei Építész Kamara által mûködtetett Helyi 
Építészeti-mûszaki Tervtanács (továbbiakban: Tervtanács) látja el.

A Tervtanács véleményezési területei

3. §

(1) A Tervtanács véleményét kötelezõ beszerezni mindazon tervek 
esetében, amelyeket Kormányrendelet, az önkormányzat jelen rendele-
te, a település Szabályozási Terve (SZT) kijelöl abból a célból, hogy azo-
kat helyi építészeti-mûszaki tervtanács véleményezze.

(2) A Tervtanács véleményét kötelezõ beszerezni mindazon tervek 
esetében, amelyeket a képviselõ-testület, a polgármester, a települési 
fõépítész, az építési hatóság, a tervezõ, az építtetõ, más tervtanács vé-
leményezésre kijelöl, vagy benyújt.

(3) A alábbi jogszabállyal építési engedélyezéshez, a településké-
pi követelmények tisztázását szolgáló elvi  építési engedélyezéshez kö-
tött építészeti-mûszaki tervekhez be kell szerezni a Tervtanács szakmai 
véleményét.

a)  egy telken kettõnél több lakást eredményezõ építési tevékenység 
terve.

b)  Mûemléki környezetben, helyi értékvédelmi területen, helyi véde-
lemre javasolt utcasorral határos ingatlanon történõ új építési te-
vékenység, az utcai homlokzatot érintõ építési tevékenység terve,

c)  500m2 összes szintterületet meghaladó épület terve,
d)  6 gépjármûnél több, telken belüli parkolást igénylõ funkciójú épü-

let terve.

Záró rendelkezések

4. §

1.) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit az 
építési engedélyt még nem kapott tervek esetén kell alkalmazni.

2.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ a helyben szokásos módon 
gondoskodik.

Üröm, 2011. október 18.

 Laboda Gábor Dr. Balogh Szilvia
 polgármester jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve: 
Üröm, 2011. október 20.

 Dr. Balogh Szilvia
 jegyzô

REnDELEtEk
Ürömi Tükör
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Tisztelt Állampolgárok!
Közeledik a Karácsony, elérkezett az adventi gyer-
tyagyújtás ideje. Évente több ember esik áldo-
zatul az ott felejtett gyertyák, nem megfelelû 
mûszaki állapotú karácsonyi égôk által keletkezett 
tûzeseteknek.

Saját és családtagjaik, lakótársaik biztonsága érdekében 
felhívjuk figyelmüket a következôkre:

•  A karácsonyi égôk üzembe helyezése elôtt minden év-
ben gyôzôdjenek meg arról, hogy nem zárlatos, nem me-
legszik túl.

• A meggyújtott gyertyákat soha ne hagyják ôrizetlenül.
•  Az égôket és a gyertyákat ne tegyék közvetlenül gyúlé-

kony anyag mellé (pl. függöny, papírkép stb.).
• A gyertyákat eldôlés ellen biztosítsák.
•  Karácsonyfára égû gyertyát ne tegyenek, csillagszórót fo-

kozott figyelemmel használjanak.

Tûz-és balesetmentes, békés karácsonyi ünnepeket 
kívánunk!

Rózsa Gábor tûzoltó ôrgy. s.k.
     mb. tûzoltóparancsnok

FELHÍVÁS

Kedves Ürömiek!
Pályázat „Az év kiváló sportolója” cím elnyerésére

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete azon tehetséges sportolók számára, akik tehetségükkel, 
sportsikereikkel hozzájárultak Üröm település elismertségéhez, jó hírnevének öregbítéséhez 

„Az Év kiváló sportolója – Üröm” elnevezéssel kitûntetõ címet alapít. 

Évente két díj adható egyéni sportolóknak és egy díj adható csapatoknak, az alkalomnak megfelelõ idõpontban. 

A kitûntetés adományozására javaslatot tehet: 

– polgármester 
– települési képviselõ
– az önkormányzat bármelyik állandó bizottsága
– társadalmi szervezetek 
– oktatási, nevelési intézmény vezetõje. 

A javaslat benyújtására minden év január 31-éig van lehetõség. 

A javaslatnak tartalmazni kell: 
– a javasolt személy/csapat nevét,
– lakcímét, 
– annak a kimagasló sporttevékenységnek a bemutatását, amelyért a kitûntetés adományozását a javaslattevõ 
javasolja. 

A javaslatot zárt borítékban, Üröm polgármesterének címezve kell elõterjeszteni. 
A kitüntetés célja, az egyéni és csapatteljesítmények elismerése, a sportolás és egészséges életmód népszerûsítése 
Ürömön. 
Várjuk a jelöléseket, hogy a díjazottaknak mielõbb együtt örülhessünk.

Lengyel Katalin
 Ifjúsági és Sport Bizottság

elnöke 
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A statisztikák szerint a karácsonyi bevásárlások 
idõszakában a leggyakoribb bûnelkövetési mód a zseb-
lopás, ami visszavezethetõ arra, hogy ez az idõszak több 
okból is kiváló lehetõséget kínál a bûnözõknek. A bevá-
sárló helyeken nagyobb a tömeg, a vásárlók a szokásos-
nál több pénzt tartanak maguknál, és figyelmük is in-
kább a vásárlásra koncentrálódik, ezért könnyebb ész-
revétlenül eltulajdonítani értékeiket.

A zseblopások jellemzõ helyszínei elsõ sorban a zsúfolt he-
lyek. Különösen veszélyeztetett területek a tömegközlekedé-
si eszközök, – a metrók, a földalatti, a 7-es viszonylatszá-
mú busz vonala, a 4-6-os viszonylatszámú villamos vonala 
– továbbá a mozgólépcsõk, az aluljárók, bevásárlóközpont-
ok, vásárcsarnokok, a bevásárló utcák és a bolhapiacok, a 
nagyobb pályaudvarok környéke, ahol egy idõben sok em-
ber fordul meg.

Az elmúlt években elkövetett zseblopásokat elemezve 
megállapítható, hogy az elkövetési módszerek gyakorlatilag 
nem változtak, a zseblopások legnagyobb részét továbbra is 
a táskából, hátizsákból, illetve a zsebekbõl történõ lopások 
teszik ki.

Általában táska nyitása a jellemzõ, ritkábban elõfordul a 
táska, a bevásárlószatyor valamilyen éles tárggyal történõ 
metszése, vagy a táska vállszíjának levágása által történõ 
eltulajdonítás. Az elkövetõk legtöbbször a közlekedési körül-
ményeket – elsõsorban a fel-, és leszállásnál összetömörülõ 
tömeget – kihasználva kerülnek közel a sértetthez, ritkábban 
valamilyen trükköt használnak annak érdekében, hogy az ál-
dozat közelébe férkõzzenek. Például eltévedt turista pénzvál-
tás utáni érdeklõdésének színlelésével, de elõfordul az úgy-
nevezett „prostituált”, „elájulás”, „hol vetted a kabátot”, vagy 
agresszív magatartással történõ figyelemfelkeltés: „Te verted 
meg az öcsémet” – trükk alkalmazása is. Újabb keletû mód-
szer az úgynevezett „liftes lopás”, amikor idõs nõk sérelmére 
liftben történõ utazás közben követik el a bûncselekményeket.

Az elkövetés elsõsorban változatlanul a pénztárca, vagy 
pénztárcának látszó tárgyak, illetve az abban lévõ értékek, 
igazolványok, bankkártyák felé irányul. A zsebtolvajokra nem 
jellemzõ, hogy az eltulajdonított igazolványokkal visszaél-
nek, ezeket általában eldobják.

Lényegesen gyakoribb a bankkártyával történõ vissza-
élés, a tettesek szinte minden esetben megkísérlik a pénz-
felvételt, illetve a vásárlást. A sértettek nagy része a bank-
kártya PIN-kódját a sorozatos figyelmeztetések ellenére is a 
kártyájával együtt tárolja, így megkönnyítik az elkövetõk dol-
gát, lehetõvé teszik a visszaélést.

Gyakori a mobiltelefonok zseblopás módszerével történõ 
eltulajdonítása is, hiszen a sértett nyilvános helyen történõ 
telefonáláskor önkéntelenül is felhívja magára, illetve készü-

lékére a körülötte lévõk figyelmét. A zsebtolvajok az érté-
kesebb készülékkel rendelkezõket innentõl titokban figyelni 
kezdik, és ha a sértett a beszélgetés végén telefonját óvatla-
nul zsebébe, vagy táskája valamely jól hozzáférhetõ részé-
be teszi el, a következõ alkalmas pillanatban már meg is kí-
sérlik a lopást.

A zseblopások kockázata a következõ ajánlások megfo-
gadásával jelentõsen csökkenthetõ: 

– Pénztárcáját, bankkártyáját tegye biztonságos helyre, 
például ruházata belsõ zsebébe, vagy kézitáskája belsõ ré-
szébe (nem biztonságos hely a farzseb, a külsõ kabátzsebek 
és a hátizsákok)!

– Ha teheti, ne tartson magánál sok készpénzt, illetve 
azt több helyen tárolja, ahol lehet, inkább bankkártyával fi-
zessen!

– Használjon olyan, a kiskereskedelmi forgalomban kap-
ható pénztárcát, amely egy kis lánccal az övhöz vagy a tás-
kához rögzíthetõ!

– A bankkártyáját, és annak PIN-kódját soha ne tartsa 
egy helyen, pénzfelvétel esetén idegen személy ne lássa a 
beütött kódot, illetve azt, hogy mennyi pénzt vett fel, továbbá 
a bizonylatot se hagyja a helyszínen!

– Mobiltelefonját lehetõleg ne látható helyen viselje!
– Idõsebb, beteg emberek lakókörnyezetükben ne szállja-

nak be idegenekkel a liftbe!
– Tömegközlekedési eszközökön, különösen a fel- és le-

szállások alkalmával figyeljenek környezetükre, kézi-, illetve 
válltáskájukat szorítsák a testükhöz!

A trükkös lopások elkövetõi karácsonykor sem pihennek! 
Az otthon melege is hozzájárul az ünnep fényéhez. Las-

san sorra meggyulladnak a gyertyák az adventi koszorúkon, 
és kalács illata lengi át a szobákat. Azonban egyes elkövetõk 
szintén tevékenyebbek ebben az idõben:

– Lakásunkba csak olyan személyt engedjünk, akit isme-
rünk! Hivatalos szervezetek (gázmûvek, víz- és csatornázá-
si mûvek) csak IGAZOLVÁNNYAL ellátott munkatársakat kül-
denek ki! De egy óvatos kérdés (pl. a szomszédnál, közös 
képviselõnél) ilyenkor is hasznos lehet, és még inkább iga-
zolhatja a kopogtatót!

– Régi trükk, hogy „Csak egy pohár vizet!” szeretne vala-
ki, vagy gyermeket akar tisztába tenni, de erre a mi lakásunk-
nál alkalmasabb helyet is találhat (pl. a nagy forgalmú, nyilvá-
nos helyeken ma már gyakran található pelenkázó hely). Ám 
ha valóban csak egy pohár vizet szeretne valaki, az ajtót zár-
va tartva, a biztonsági lánc használata mellett, azt az ajtóból 
is kinyújthatjuk neki.

– Ha valaki bármiféle „kecsegtetõ” ajánlattal kopogtat 
hozzánk, vagy szólít meg bennünket az utcán, netán „segít-
ségre” van szüksége, az egészséges bizalmatlanság sosem 
árt! Pénzt váltani nem feltétlenül mi tudunk a legjobban, ar-

Bûnmegelõzési tanácsok
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ra ott vannak a hivatalos pénzváltóhelyek! Ha valakit baleset 
ért, a kórházban ellátják, s majd ott el tudja intézni hivatalos 
ügyeit is. De bármilyen ürügy legyen is az, amivel megszólí-
tanak bennünket, vagy becsöngetnek hozzánk, elõször min-
dig gondoljuk át, mit is tehetünk az ügyben (kell-e tennünk 
valamit egyáltalán), s csak a mérlegelés után cselekedjünk. 
Az elkövetõk gyakran éppen a jó szándékunkat próbálják ki-
használni, ne engedjük, hogy visszaéljenek vele!

– Hasonló lehet, amikor jótékony célt színlelve, karácso-
nyi segélyt „gyûjtõk” kopogtatnak.

Ilyenkor is legyünk elõvigyázatosak, udvariasan kérjük 
meg az illetõt, hogy az ajtó elõtt várakozzon, s csak így, a 
biztonsági lánc, vagy az ajtón lévõ, kihajtható ablak haszná-
lata mellett hallgassuk meg! S talán, ha valóban jótékonyság-
ról van szó, egy, a szervezet nevére szóló, postai csekk elké-
rése a legbiztosabb segítségnyújtás.

Ez ugyanis a postán, biztonsággal befizethetõ.
A gépjármûfeltörések megelõzése érdekében az alábbi-

akra érdemes figyelmet fordítani:
A karácsony elõtti hetekben, köszönhetõen elsõsorban a 

családi, ünnepi nagybevásárlásoknak, illetve az évszaknak 
megfelelõen gyakorta zord idõjárásnak, az autóforgalom is 
többszörösére duzzad, kiváltképp a belvárosban, valamint 
a bevásárlóközpontok közelében. A sok õrizetlenül hagyott 
parkoló autó azonban az elkövetõk dolgát is megkönnyítheti. 
Figyeljünk az alábbiakra, s azzal jelentõsen növelhetjük au-
tónk biztonságát:

– Gépjármûvét lehetõség szerint õrzött parkolóban 
hagyja!

– Semmilyen értéktárgyat, okmányt ne hagyjon a 
gépjármûben látható helyen!

– A gépjármûtõl való távozás elõtt gyõzõdjön meg az aj-
tók, valamint az ablakok zárt állapotáról, a riasztó bekap-
csolásáról, a mechanikus biztonságtechnikai eszközök 
felhelyezésérõl!

– Használja a csomagmegõrzõket, a vásárolt árukat csak-
is egyszerre, a vásárlás befejezését követõen helyezze el a 
gépjármû csomagtartójában.

Mi a teendõ rablás esetén? 
Rablás sértettjévé a fent vázolt valamennyi bûnelkövetési 
módszer erõszakos alkalmazásakor válhatnak. Ezekben az 
esetekben a szituáció nem biztosít lehetõséget segítségké-
résre, ezért célszerû az alábbi magatartásformákat tanúsí-
tani:

– Ne szálljon szembe a támadóval, támadókkal, ha nem 
biztos fizikai erõfölényében!

– Mindig személyes biztonságát helyezze elõtérbe az 
anyagi javakkal szemben!

– Személyes biztonsága, egészsége megtartása érdeké-
ben felszólításra adja át a követelt értéktárgyakat!

– Próbáljon minden részletet megfigyelni a támadóról egy 
késõbbi, használható személyleírás adásához!

– Amennyiben bûncselekményt követtek el az Ön sérel-
mére, azonnal tegyen feljelentést a forrónyomon üldözés si-
kere érdekében!

– A feljelentés megtétele során, illetve azt követõen kér-
ni fogják Öntõl eltulajdonított értékeinek listáját, sorszámát, 
egyedi azonosításra alkalmas jellemzõit, így azokat õrizze 
meg!

– Minél elõbb tiltsák le bankkártyájukat, illetve mobiltele-
fonjukat az esetleges visszaélés elkerülése érdekében!

– Amennyiben lakáskulcsaikat irataikkal együtt tulajdoní-
tották el, célszerû zárat cseréltetni a lakásajtón az esetleges 
betörés elkerülése érdekében!

Mire ügyeljünk vásárláskor? 
– Mindig legyünk résen, amikor az ajándéknak szánt áruért fi-
zetünk, és még akkor is számoljuk, nézzük át a visszakapott 
összeget, bankjegyeket, ha mögöttünk éppen százak toporog-
nak, különösen, ha karácsonyi faluban, vásárban vettünk va-
lamit. Az elhasználódott bankjegyek mellett ugyanis bizony a 
hamisítottak is gondot okozhatnak! Figyeljenek rá, ha a meg-
szokottól eltérõ tapintású pénzjegyet adnának esetleg Önök-
nek vissza! Azt sem szabad elfelejteni, hogy az 1000 forinto-
sok már csak a csillogó fémes szállal érvényesek! Ha más fé-
lét kapnának, azt inkább elõzékenyen adják vissza!

– Fontos, hogy vásárlásnál figyeljünk az összegekre, 
hiszen akár véletlenül is elõfordulhat a nagy forgalomban, 
hogy nem pontosan kapunk vissza. Ha ilyet tapasztalnak, azt 
jelezzék még a pénztárnál! S a termékeket is érdemes egy 
kicsit megvizsgálni, a mûszaki cikkeket – lehetõség szerint – 
megvásárlás elõtt kipróbálni!

(Piacokon ezért ilyen terméket nem tanácsos vásárolni!) 
Ha bármi gondunk van, jelezzük ezt az eladónak, vagy an-
nak vezetõjének, s végsõ esetben kérjük a Vásárlók Könyvét, 
vagy forduljunk a fogyasztóvédelemhez!

– Szintén örökzöld tanács, hogy a nyugtát mindig õrizzük 
meg! Az esetleg túl kicsi, vagy éppen nagy ruhadarab, a 
megajándékozott ízlését nem mindenben eltaláló ajándék, 
csak akkor cserélhetõ vissza, ha a blokkot megõriztük! Gon-
doljunk erre már a vásárlásnál is!

Balesetmentes ünnepeket!
Az év végi ünnepi forgalom biztonságos, és a körülmények-
hez képest zavartalan lebonyolítása érdekében a Pest Me-
gyei  Rendõr-fõkapitányság az alábbi ajánlásokat teszi a 
közlekedõk számára, hogy a szeretet ünnepére ne vetítsen 
árnyékot közlekedési tragédia:

– Elõre tervezze meg vásárlásait, ne az ünnep hetében 
kezdje meg a bevásárlást!

– A tervezésnek legyen része annak eldöntése is, hogy a 
megvásárolandókat hol szeretné megvenni!

– „Idõtervében” hagyjon idõt bõven a bevásárlásra!
– A bevásárlóközpontok környékén, és különösen kanya-

rodáskor számítson arra, hogy jelentõs gyalogosforgalom 
várható!

– Számítson rá, hogy az idõskorú gyalogosok gyakran 
nem a kijelölt helyeken mennek át az úton, hanem a legrövi-
debb úton, sokszor szabálytalanul haladnak!

– Mint ahogy arra is, hogy a nagy csomagokkal haladók 
még a vártnál is lassabban közlekednek!
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– A parkolók jelentõs gyalogosforgalma miatt ott különö-
sen óvatosan parkoljon, közlekedjen, a tolatáshoz kérje csa-
ládtagja segítségét!

– Szilveszterkor csak az használja autóját, akinek feltétle-
nül szükséges és nem kíván alkoholt fogyasztani!

– A hajnalig tartó ünneplés után lehetõleg ne vezessen, 
mert fáradtan nõ a balesetek kockázata!

– Kísérje figyelemmel a forgalomkorlátozásokról szóló hí-
reket, információkat!

– Külön figyeljenek a gyermekekre, akiknek a „vásárlási 
láz" felfokozott örömet jelent, a parkolókban, a kocsik körül 
szaladgálhatnak!

– A Fõvárosban közlekedõk között ebben az idõszakban 
jelentõsen megnõ azok száma, akik nem rendszeresen közle-
kednek Budapesten (fõváros környékiek, turisták, jármûvüket 
csak alkalmanként használók), így számítsanak a rutintalan, 
a tájékozatlan jármûvezetõkre!

– Az esõben, hóesésben esernyõt használók gondoljanak 
arra, hogy jóval késõbb és rövidebb útszakaszt látnak be az 
úton való átkeléskor, és arra, hogy a féktávolság megnõ!

– Legyenek tisztában vele, hogy a Pest Megyei Rendõr-
fõkapitányság az ünnepek alatt is folyamatosan igyekszik 
majd kiszûrni az ittas jármûvezetõket, így a gépjármûvek 
vezetõi családjuk mellett jogosítványukra is gondoljanak, 
mielõtt autóba ülnének!

– Még idõben vizsgáltassák át gépjármûvük mûszaki ál-
lapotát, hogy az esetleges és bosszantó kisebb hibák se ke-
serítsék meg az ünnepek hangulatát!

– Ne feledkezzenek el a téli útviszonyokra való legfonto-
sabb mûszaki felkészülésrõl sem, tegyék fel a téli gumikat, 
ellenõriztessék a fék- és kormányberendezést, a szellõztetõ 
és a fûtési rendszert!

A Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság kéri Önöket, hogy 
az ünnepi bevásárlások helyszínét, ha módjukban áll, tömeg-
közlekedési eszközökkel közelítsék meg. Amennyiben a sa-
ját jármûvüket veszik igénybe, használják a központi parko-
lókat, és ne várakozzanak szabálytalanul!

Köszönjük, hogy figyelnek a tanácsainkra, és kérjük, hogy 
azokat használják is, hogy az ünnepek valóban szépek, biz-
tonságosak, és meghittek lehessenek!

 
Nyaralóházak biztonsága 
Az õszi idõszakban elnéptelenedõ nyaralóházakra mind a ter-
mészet, mind a betörõk komoly kockázatot jelentenek. A termé-
szeti csapások (vihar, hónyomás, csövek elfagyása, stb.) által 
okozott károkat jelentõsen növelheti, hogy azokról a tulajdono-
sok esetleg csak hetekkel késõbb értesülnek. A betörések esé-
lyét pedig az fokozhatja, hogy egyre több értékkel szereljük fel 
a nyaralóinkat is. A viszonylag alacsony kockázat szinte csábít-
ja a rossz szándékkal közeledõket.

Speciálisan a nyaralókra jellemzõ, hogy a behatolókat nem-
csak az ott található értékek vonzhatják. A véletlenszerûen 
megjelenõ tulajdonosok viszonylag gyakran találkozhatnak hívat-
lan „albérlõk” jelenlétének egyértelmû nyomaival is; a beköltözõ 
hajléktalanok általában akkor is jelentõs károkat tudnak okozni a 
berendezésben, ha értékeket nem tulajdonítanak el.

 A betörések ellen az elõrelátás a leghatékonyabb 
fegyver. Néhány alapvetõ tipp arra, hogyan csökkentsük 
a nyaraló feltörésének kockázatait: 

1. Használjunk biztonsági zárat, illetve rácsot a könnyen 
megközelíthetõ ajtókon, ablakokon. Az ajtókra rakhatunk pót-
zárakat, de ezek csakis akkor érnek valamit, ha az ajtó tok-
szerkezete stabil. Az ablakoknak sem árt az extra védelem. 
Az alacsonyabban fekvõ ablakokat, erkélyeket védhetjük rá-
csozattal, betörésgátló fóliával vagy redõnnyel.

2. Gondoskodjunk valamennyi melléképület megfelelõ 
zárhatóságáról.

3. Alkalmazzunk riasztóberendezéseket.
4. Az értéktárgyainkat szállítsuk haza, de legalább a köny-

nyen látható helyekrõl távolítsuk el ezeket.
5. Tartsunk rendet a nyaraló közvetlen környezetében és 

a kertben. A széthagyott kerti szerszámok, gépek, valamint 
a könnyebben elmozdítható kerti bútorok könnyedén ellop-
hatók, ráadásul egyenesen vonzzák a besurranó tolvajokat.  
Bizonyosodjunk meg arról, hogy nem hagyunk olyan tárgya-
kat az ablakok közelében, amely esetleg segítséget nyújt-
hatna a betörõknek a fal megmászásához. A ház körül pél-
dául ne maradjon kint létra vagy egyéb kerti bútor. Ezeket 
lehetõség szerint tároljuk épületen belül, de mindenképpen 
zárható helyen.

6. A sûrû növényzet kiváló rejtekhelyül szolgálhat a 
betörõk számára. A dúsabb bokrokat, fákat ritkítsuk meg any-
nyira, hogy a betörõk ne tudjanak észrevétlenül tevékenyked-
ni. A házhoz, ablakokhoz közel álló fák ágait kissé vágjuk 
vissza.

7. A villanyóra szekrényét zárjuk biztonságosan, hogy 
a behatoló ne tudja elõre elsötétíteni a lakást, illetve ezzel 
együtt az elektronikus riasztást is kiiktatni.

8. Helyezzünk ki minden bejárathoz mozgásérzékelõt, hi-
szen egy olyan lámpa, amely a mozgást érzékelve hirtelen 
felkapcsol, elbizonytalaníthatja a betörõket, mivel ezt annak 
jeléül veszik, hogy az adott háznál vigyáznak a biztonságra.

9. Mivel a kockázatokat teljesen lehetetlen kizárni, ezért 
kössünk biztosítást a nyaralóra.

10. Amennyiben mégis betörtek, vagy betörésre utaló je-
leket fedezünk fel, úgy haladéktalanul értesítse a rendõrséget 
a mobiltelefonról is ingyenesen hívható 107, vagy 112-es se-
gélyhívó-számokon, vagy a helyi rendõrség közvetlen tele-
fonszámán, mielõtt bármihez hozzáérne. A bûncselekmény 
helyszínét ne változtassa meg!

Pest Megyei Rendõr Fõkapitányság

Matisz Péter r. ftõrm.
Budaörs Rendõrkapitányság

Pilisvörösvár Rendõrõrs
Üröm Körzeti Megbízott

Munkahelyi tel.: 06 26 330 130
Szolgálati tel.: 06 20 489 67 12
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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: 07.30-11.30 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

Kitünõ formában lesz, fõleg az év elején. 
Magabiztosságát még kollégái epés meg-
jegyzései sem fogják tudni letörni.

Tavasszal pozitív változás várható: esetleg 
elõléptetés, de anyagi téren is jó idõszak kö-
vetkezik.

Jövõ évben jól fog keresni, ennek ellenére 
úgy fogja érezni, hogy nem eleget. Jobban 
kell vigyáznia a kiadásaira!

Nagyszerû ötletei lesznek, és megvalósítá-
sukhoz támogatót is fog találni.

Nem lesz könnyû a következõ év az Ön szá-
mára sem. Sok váratlan kiadással kell szá-
molnia. Ha ezeket kalkulálja és szerényeb-
ben él, akkor nem lesz oka panaszra.

Legyen óvatos és higgadt, mert komoly vál-
tozások várhatóak az életében, mind érzel-
mi, mindpedig anyagi vonatkozásban.

Az év elsõ felében munkahelyén kisebb za-
varok, intrikák lesznek, de õsztõl stabilizá-
lódik a helyzete.

A megpróbáltatások ideje lejár, tavasszal új 
lehetõségek nyílnak Ön elõtt. Esetleg egy új 
állást kínálnak, de mindenképpen kiegyen-
súlyozottabb idõszak várható.

Az élet eddig tálcán kínálta a lehetõségeket, 
de ez a jövõ évben egy kicsit változni fog. 
Nem mindig fog teljesülni az, amit szeret-
ne elérni.

Eddig kivülrõl szemlélte, hogy üzleti vállalkozá-
sok hogyan lesznek sikertelenek, de ez Önt is 
jelentõsebben érinteni  fogja. Nagyon sok ötlet-
re lesz szüksége, hogy talpon maradjon!

Képtelenség mindenki gondjával foglalkoz-
ni és azok megoldásán fáradozni. Gondol-
jon saját magára is, hiszen Önnek is van épp 
elég!

Vegyen erõt magán és ne legyen kiméletlen 
kritikus. Nem ártana jövõre egy új „szem-
üveget” feltenni, hogy másképp lássa a vi-
lágot!
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kÖzéRDEkű tELEfonSzámok
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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
Magyar Kémény Kft.
1126 Bp. Böszörményi út 24/b 06 1 766-5850
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 H. KÖKH: 1010 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 06-26-898-091
Általános Iskola  06-26-350-165, 350-158
Könyvtár  06-30-458-7615
Óvoda  06-26-350-185
Bölcsôde  06-26-898-089
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
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
Rendõrség – Ürömi körzeti megbízott  06 20 489 67 12

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 szer-
dán 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
Üröm és Pilisborosjenô 18 éven aluli gyermekeit ügyeleti idôn 
kívül a két gyermekorvos 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 

Sürgõsségi orvosi ellátás
Ürömön hétköznap reggel 7 órál 17 óráig
sürgôs orvosi ellátás elérhetô:
26/350-224 telefonszámon (Ürömi orvosi rendelô)

Pilisborosjenôn minden hétköznap reggel
7 órától 17 óráig a nappali
sürgôsségi orvosi ellátást Dr. Kovács Levente
biztosítja. Tel.: 06-20/ 7735-365
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Az Ürömi Öröm Néptáncmûhely Alapítvány 2010. évi közhasznúsági jelentése
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

• Immateriális javak 29
• Követelések 316
• Pénzeszközök 1081
• Aktív idõbeli elhatárolások 0
Eszközök összesen: 1426

• Jegyzett tõke 20
• Tõkeváltozás -224
• Tárgyévi eredmény         - 203
• Rövid lejáratú kötelezettség 1620
• Passzív idõbeli elhatárolás 213
• Források összesen: 1426

Egyszerûsített beszámoló eredmény levezetése

• Pályázati úton elnyert támogatás 2192
• Közhasznú tevékenységbõl származó bevétel 7414
• központi költségvetési 300
• helyi önkormányzati 8600
• 1% bevétele 3307
• egyéb bevételek 34
Összes bevétel 21847

Anyagjellegû ráfordítások 17641
Személy jellegû ráfordítások 4173
Értékcsökkenés 236
Egyéb ráfordítás 0
Összes ráfordítás 22050

Adózás elõtti eredmény 203
Fizetendõ társasági adó 0
Tárgyévi eredmény 203

Közhasznú tevékenység tartalmi beszámolója:

Az Ürömi Öröm Néptáncmûhely Alapítvány a 2010-es évben az Alap-
szabályban lefektetett célkitûzéseit szem elõtt tartva végezte munkáját. 
Az Alapítvány mindennapi munkájában az oktatás és ismeretterjesz-
tés alaptevékenységnek számít. A néptáncegyüttes gyermekcsoportja-
iba járó gyermekek oktatásánál célunk, hogy alapvetõ készségeik úgy 
fejlõdjenek, hogy ne okozzon gondot bonyolultabb mozgások, táncfolya-
matok, koreográfiák megtanulása és elõadása számukra.

Jelenleg a néptáncegyüttesben a néptáncoktatás 11 csoportban, (4 
óvodás, 6 iskolás és 1 felnõtt), a balett oktatás egy csoportban folyik. 

Alapítványunk célja az Ürömi Öröm Néptánccsoport mûködésének 
hatékony segítése, azaz elõadásainak, táncmûsorainak, fesztiváljainak, 
külföldi turnéinak, néptánc táborainak szervezéséhez és lebonyolításá-
hoz szükséges anyagi és egyéb eszközök biztosításának elõsegítése, 
a népi kultúra és a hagyományok ápolása, megõrzése. Táborozások és 
egyéb, költségekkel járó programok alkalmával a szociálisan rászorulókat 
alapítványunk anyagilag támogatja. A néptánc oktatáson kívül fellépünk 
falunk és a környezõ települések rendezvényein, két nagyszabású feszti-
vál teljes lebonyolítását végezzük.

2010-ben történt események és rendezvények, melyek 
szervezõi, résztvevõi voltunk:

Január:  – Disznóvágás – A néptáncmûhelybe járó gyermekek 
és szüleik részére a Közösségi Ház udvarán

Február:  – József Nádor Ált. és Mûvészeti Isk. félévzáró 
elõadás – Borosgazdák Bálja – fellépés

Március:  – Hagyományõrzõ Egyesület Télbúcsúz ta tó
rendezvényén fellépés 
– Gyermek Népzenei és Néptánc Fesztivál
(szervezés, lebonyolítás) 35 együttes – több mint 50 
gyermek résztvevõ

Május:  – Kerekes majális (Pilisborosjenõ – fellépés) 
– Majális Ürömön (szervezés – májusfa állítás) 
– József Nádor Nap – fellépés 
– Ürömi Idõsek Otthonában – fellépés

Június:  – X. Ürömi Nyári Fesztivál (szervezés, lebonyolítás) 
összes csoportunkkal fellépés –  nézõk létszáma kb. 
5000 fõ, és 600 fellépõ  
– József Nádor Mûvészeti Iskola Évzárója – fellépés 
– Vörösmarty tér – fellépés ( két alkalommal) 
– egy hetes Márokpapi néptánc tábor
(szervezés, lebonyolítás) 60 gyermek részvételével

Július:  – Egy hetes tunéziai turné (naponta 1 órás fellépések) 
– Egy hetes erdélyi néptánctábor (felnõtt együttes)

Augusztus:  – Pilisborosjenõi várjátékok – fellépés 
– Balatonalmádi – fellépés 
– Tûzoltónap Pilisborosjenõn – fellépés

Szeptember:  – Pilisborosjenõi Várjátékok – fellépés 
– Szüreti mulatság Pilisborosjenõn – fellépés

Október:  – Ürümi Szüreti Nap – szüretelés, mustkészítés-kósto-
lás, gyerekek vendégül  látása  az ürömi Közösségi Ház 
udvarán  
– Nemzetközi Néptáncfesztivál (verseny)
Díjak: 3 arany minõsítés és 2 ezüst

November:  – Csepel – Fellépés 
– Bródy Imre Oktatási Központ – fellépés

December:  – József Nádor Ált. és Mûv. Isk. karácsonyi mûsor  
összeállításában segítés és fellépés  
– Mikulást váró játszóház és táncház lebonyolítása 
– Károlyi M. Közg. Szakközépiskola szalagavatója – 
fellépés

Úgy gondoljuk, hogy tevékenységünk nagyban hozzájárul ahhoz, 
hogy népi hagyományainkat, kultúránkat a jövõ generáció számára is 
élõvé tegyük és átörökítsük, valamint a szabadidõ hasznos eltöltéséhez 
számtalan ötleteket, inspirációt adjunk (néptánccsoporthoz való csatla-
kozás, táncházak, kulturális rendezvények, stb.).

néptánC
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2011. pünkösdjén az ide látogató Ürömrõl kitelepítetteket megajándékozták „Üröm az idõk sodrában” címû könyv-
vel. Ez után Hambach úr jelezte felém, hogy neki is vannak Üröm történetével kapcsolatos kutatásai, amelyeket szí-
vesen megosztana velünk. Kérésünkre elküldte tanulmányát és rövid életrajzát, melyet Tölgyesiné Vajda Magdolna 
fordított magyarra. 
A teljes anyag, a szövegek német eredeti változatával együtt az ürömi könyvtárban elhelyezésre kerültek.
Úgy gondoljuk, hogy a tanulmány érdekes és sok újdonságot tartalmaz, ezért a magyar nyelvû változatot az Ürömi 
Tükörben leközöljük.

Báldiné Beke Mária

Üröm község betelepítése a török hódoltság után

A török megszállás alatt a budai és pilisi hegyvidék sok 
községe teljesen elnéptelenedett. 1686-ban szabadították 
föl a császári csapatok Budát a török alól. Nem sokkal ez-
után kezdõdött meg a mai Budapesttõl északra és nyugat-
ra esõ falvak újranépesítése. Pilisvörösvár volt az elsõ né-
met település, mely a török kiûzése után létrejött.

Az ország visszahódítása után a régi birtokosok is visz-
szaigényelték korábbi uradalmaikat, melyeket meg is kap-
tak. Azon igyekeztek, hogy birtokaikról, telkeikrõl újból jö-
vedelmet szerezzenek. Ezért olyan betelepülõket keres-
tek, akik a földeket termõvé teszik, hogy azokat ismét 
szántóföldként vagy legelõként hasznosíthassák.

Mi indíthatta arra az embereket, hogy hazájukat el-
hagyva Magyarországra költözzenek? Mindenek elõtt a 
rossz termés miatti éhínség. Aztán a drágaság és a hábo-
rús események.

Némely országokban a legidõsebb fiú örökölte a pa-
rasztgazdaságot. A kisebb fiúk legfeljebb abban remény-
kedhettek, hogy egy gazdaságba benõsülhetnek, vagy ép-
penséggel kivándoroltak. A Manumisios-jegyzõkönyvekben 
gyakran egy hajadon nõ meg nem engedett teherbeejtése 
az ok arra, hogy valakit kiutasítsanak. Végül a három adó-
mentes év is valószínûleg vonzó ígéretnek számított.

Az elsõ felmérések a török kivonulása után elég 
szûkszavúak. Néha csak annyi derül ki belõlük, hogy a te-
lepülés abban az idõben lakott vagy néptelen volt. A tu-
dósítások szerint a budai hegyvidéken csak kevés község 
jött létre. Az 1690-es összeírás Ürömöt nem említi,vagyis 
az lakatlan vidék volt. Az ürömi birtokrészt 1697-ben 
Stefan Huszár vette meg, Pilisvörösvár postameste-
re, a Drahosóczy-örökösöktõl 600 guldenért. Ezután egy 
Markus Mayer nyerte el a falut. Az idõpont és a körülmé-
nyek ismeretlenek.

Az óbudai klarissza-rend apácái régtõl birtokosok vol-
tak Ürömön. A török kiûzése után az apácák egy része 
visszatért Pozsonyból Budára, hogy gazdaságukat job-
ban kormányozhassák. Be is nyújtották igényüket. A bí-
róság pedig megítélte jogukat a birtokra és így Üröm az 
õ tulajdonukba ment át. Piliscsaba és Pilisborosjenõ is a 
klarisszáké volt. Ürömért cserébe Markus Mayernek 1500 

gulden kártérítést kellett fizetniük. Mindez körülbelül az 
1715-ös évben történhetett.

Hogy hogyan jöttek a német birodalom területén verbu-
vált parasztok és mesteremberek Magyarországra, mind-
ez részleteiben nem ismert. Három lehetõség jöhet szó-
ba: gyalogosan, valamilyen szállítójármûvel vagy hajóval 
a Dunán. Az úgynevezett „ulmi skatulyával” való utazás, 
ahogyan az általánosan elfogadott vélemény, valószínûleg 
nem lehetett jelentõs, mivel drága volt. Az „ulmi skatulya” 
csak folyásirányban volt alkalmas a hajózásra, a célhoz 
érve szétszedték a hajót, a faanyagot eladták és a kapi-
tány szárazföldön tért vissza hazájába.

A betelepítés természetesen nem egyszerre történt, 
elõször csak kisebb részletekben, apránként, ahogyan azt 
az anyakönyvekbõl láthatjuk. A népesség szaporodására 
is ezekbõl a bejegyzésekbõl következtethetünk.

Mit találtak itt a betelepülõ parasztok? Üröm lakat-
lan és puszta volt. A földek évek vagy akár évtizedek óta 
mûveletlenül hevertek, ami azt jelenti, hogy gyom és bozót 
borította õket. Az ideérkezõ parasztoknak elõször ezt kel-
lett kiirtaniuk, hogy szántóföldet és legelõt nyerjenek, hogy 
vetni tudjanak. Egészen biztos, hogy ez nehéz és hossza-
dalmas munka lehetett.

Üröm betelepítésének eseményeit nem ismerjük, mivel 
errõl mindeddig semmilyen feljegyzés sem került elõ. 

Két utalás azonban jelzi,hogy a falu benépesülése 
1698-ban vette kezdetét.

1. A pilisborosjenõi templomi iratok: 
Az anyakönyvek az 1689-es esztendõvel kezdõdnek. Az 
elsõ bejegyzések az ürömi lakosokról 1699-bõl származ-
nak. 1699. január 11-én egy esküvõrõl, és egy ikerpár 
keresztelõjérõl február 21-én. Ebbõl kiindulva következtet-
hetünk arra, hogy az elsõ telepesek az 1698-as évben ér-
kezhettek Ürömre.
2. Az adólisták:
1701-ben említenek elõször ürömi adózókat. Ha az adó-
elengedés miatti három évet levonjuk, akkor is az 1698-
as esztendõt kapjuk. A kezdeti idõkben gyakran válta-
koztak Üröm birtokosai. Elsõként Stefan Huszár, majd 
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Markus Mayer, és körülbelül az 1715-ös évtõl az óbudai 
klarisszák. II. József császár kisajátította a legtöbb kolos-
tort az 1781-es évben, köztük a klarisszákét is. Ezért ke-
rülhetett Üröm, de Piliscsaba és Pilisborosjenõ is az elkob-
zott egyházi birtokok vagyonkezelõi alapjába. Az 1800-as 
évben József fõherceg, Magyarország nádora innen vásá-
rolta meg Üröm települést. Vagyis 100 esztendõ alatt a fa-
lunak öt birtokosa volt. Hogy mely uraság melyik részét tu-
lajdonolta a falunak, nem tudjuk. Hogy Stefan Huszár vagy 
Markus Mayer esetében a földesúr fogalmának klasszikus 
értelmezésérõl beszélhetnénk, az igen kétséges, mivel 
sem személyi, sem anyagi eszközökkel nem rendelkez-
hettek egy betelepítéshez. Valószínûleg a birtokviszonyok 
sûrûn változó helyzete a legfõbb oka annak, hogy a kezde-
tekkor nem készült betelepítési szerzõdés Ürömön. Ezek-
ben a szerzõdésekben rögzítették a telepesek kötelessé-
geit és jogait. Idõvel több ilyen is született, melyek az alatt-
valóknak a földesúrhoz fûzõdõ jogviszonyát újra meg újra 
szabályozták. Bonominak egy észrevétele arra enged kö-
vetkeztetni, hogy a klarisszáknál mégis található lenne 
egy ilyen szerzõdés. Mindenesetre, ez sem a legrégebbi 
idõkbõl származna.

Mivel az ürömi állapotok hasonlók voltak a Pest-
hidegkútihoz, ezért az 1711-bõl való hidegkúti szerzõdés 
tíz pontjából idéznék:

„Átengedek nekik egy bizonyos területet, amint az ki-
mérve és (olvashatatlan szó) elhelyezkedik az én falum-
ban, Hidegkúton, mely telket tetszésük szerint élvezhetik, 
és legjobb tudomásuk szerint saját hasznukra mûvelhetik.

Három évig mentesüljenek minden kis és nagy adó alól 
a kilencedet kivéve.

Annak lejárata után minden porta évi 6 fl -t (fl=Florin, 
gulden) fejenként 2 fl-t fizessen.

Tûzifát házi szükségleteik szerint kapjanak.
Minden porta fizessen 2 pár tyúkot és 2 kacsát.
Ha szõlõt akarnak telepíteni, két évig szabadok. Ezután 

fizessék a tizedet.
Senki sem költözhet el a földesúr engedélye nélkül, ki-

véve, ha maga helyett tisztességes gazdát állít az uraság-
nak, és fizeti annak útiköltségét.

A kiadott birtokban addig marad adómentes a gazda, 
amíg a szõlõjük termõre nem fordul. Azután egy negyed 
évig a borkimérés hasznát kapják meg.

A vadászterületet maguk élvezzék, idegen vadászt 
ne engedjenek vadászni, hanem a puskáját vegyék el, 
ellenkezõ esetben egy guldent és 30 krajcárt fizessenek, 
ám elsõ esetben figyelmeztessék õket.

Actum Ofen (Óbuda), 1711. július 15.”
Késõbb, Mária Terézia idejében, 1770-ben kiadták az 

urbárium-törvényt. Ez volt hivatva a földesúr és alattvaló-

ja közötti jogviszonyt rendezni. Ezek a szerzõdések a Pest 
megyei Levéltárban megtalálhatók. Hogy mennyire meg-
alázó volt sokszor ez a viszony az úr és alattvalók között, 
azt az ürömi községi elöljárók következõ levele is bizonyít-
ja: ebben az esetben a földesúr a volt egyházi birtokok 
alapja (Religionsfond) :

Mi, alulírottak, a bíró és esküdtek, okmányba foglaljuk, 
hogy méltóságos Urunk és annak hivatalnokai ellen, azok 
urbáriális adói és járandóságai, valamint azok túlkapásai 
ellen az 1781-es esztendõben a legkisebb panasszal vagy 
tiltakozással sem élünk, amit saját nevünkkel, aláírásunk-
kal, és a község pecsétjével szentesítünk, és mindezeket 
megerõsítjük.

Ürömön,1781. december 29-én
Johannes Sedlach bíró

Engelberth Freystadl
Leopold Scharer

Leonhard Schießl
Jacob Tamplmar

És mind az egész község

Az eredeti levél a Pest megyei Levéltárban található. 
Sajnos a községi pecsét nehezen felismerhetõ.

A Pest megyei Levéltár kiadott könyvében, melyben a 
korai községi pecséteket évszámokkal közlik, több ürömi 
pecsét is található.

Üröm község lakosságának alakulása az adólisták, az 
állami, valamint az egyházi iratok alapján
1703-ban 17 paraszt és 2 kézmûves
1715-ben 16 adóköteles német portát számoltak
1720-ban már 35 adóköteles háztartás volt, és ebbõl 34 
német és egy szláv
1725-ben 38 adóköteles porta
1728-ban 35 adóköteles háztartás, 21 paraszt és 17 mes-
terember, valamint 2 bérlõ
1744-ben 52 háztulajdonos, 50 német és két szláv
1745-ben 213 lakost számoltak össze
1745-ben 258 lakost,
1747-ben már 402 a lakosok száma
1869-ben 700 lakos van
1890-ben 1000 lakost számoltak
1910-ben 1328 lakost,
1920-ban 1363 lakost számoltak össze.
Az 1930-as népszámláláskor Ürömnek már 1616 lakója 
volt, és abból 1545 német.

A népesség összetételének pontosabb áttekintésére az 
1747. évi veszprémi püspökségi vizitáció ad lehetõséget. 

A vizitációs jegyzõkönyvekhez tartozik egy lakossági 
névsor, olyan adatokkal, mint az életkor és a családi kap-
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csolatok. Ürömön 1747. szeptember 24. és október 23. kö-
zött zajlott a vizitáció. A „Német telepesek Budapest kör-
nyékén” (Deutsche Siedler in der Umgebung von Buda-
pest) címû kiadvány közli az óbudai kerület, valamint a „te-
kintetes pilisi vármegye” lakosságlistáit, így Ürömét is. 

(Ezt a könyvet a szerkesztõ és kiadó 2006 pünkösdjén 
adta át Laboda Gábor ürömi polgármesternek.)

A község közigazgatása
A falu életében mindenek elõtt a földesúr akarata volt a 
mérvadó. Földesúri hivatalnokok szereztek érvényt ennek. 
Hogy ez a kezdeti idõkben (1715-ig) hogyan állt Ürömön, 
nem tudjuk. A községi elöljáróság hatásköre elsõsorban a 
belsõ ügyekre korlátozódott. Tagjai (a bíró, vagyis a pol-
gármester, a jegyzõ, és az esküdtek) a hivatalos ügyek-
ben jártas jegyzõig bezárólag a helyben lakó népességbõl 
kerültek ki. Mikor választottak elõször bírót Ürömön, nem 
tudjuk. 

Az 1715-ös összeírás jegyzõkönyve Jakob Germet 
említi bíróként. Ugyanígy 1725-ben is. 1728-ban aztán 
Friedrich Milner töltötte be ezt a tisztséget. A templomi 
anyakönyvekben csak sokkal késõbb kezdtek foglalkozá-
sokat feltüntetni, így a kezdeti idõkben nem tudunk ilyene-
ket a nevekhez kapcsolni.

Egészségügy
Az egészségügyi ellátás nem volt ilyen jó helyzetben. Bába 
minden községben volt, de orvos, seborvos (chirurgus) 
csak nagyobb településeken. Mint másutt, Ürömön is nagy 
volt a gyermekhalandóság.

1710-ben és 1739-ben a budai hegyvidéken kitört a 
pestis. A második, sokkal súlyosabb járványban Ürömön 
1739. május 1-tõl október 31-ig 98 ember halt meg. Ez kö-
rülbelül a lakosság egyharmadát tette ki. Némely családok 
teljesen kihaltak.

Gazdasági fejlõdés
Kezdetben csak parasztok és elvétve kézmûvesek laktak 
itt. Saját szükségletük mellett csak búzát és árpát vetettek, 
feltehetõen a földesúr kívánságára. 1703-ban Ürömön 29 
pozsonyi mérõ búzát és 18 mérõ árpát arattak. 

Egy pozsonyi mérõ (pressburger Kübel) egy hektár be-
vetésére elég. Ürömnek 1703-ban két igásökre, két lova és 
négy tejelõ tehene volt. Kérdés, hogy ezeket az állatokat a 
telepesek hozták-e magukkal, vagy már itt, Magyarorszá-
gon vásárolták?

A mesterséget ûzõk 1729-dik évi listájára három ne-
vet vettek föl: Jakob Holczernek borkimérése volt, Mathias 
Valler hentesként a földesúri mészárszéket vitte, Melchior 
Speck serfõzõ a birtokos sörfõzdéjét üzemeltette.

1733-ban az óbudai zsidó származású Isak Ábrahám 
bérelte a klarisszáktól az ürömi sörfõzdét három évre. 

A bérleti szerzõdés értelmében kötelesek voltak Üröm, 
Piliscsaba és Pilisborosjenõ lakói az õ sörét inni.

Egy 1744-es dokumentum megemlíti, hogy Ürömnek 
volt egy vízimalma, Lómalomnak nevezték. Az 1715-ös és 
1728-as följegyzések szerint még nem létezett Ürömön ez 
a malom. Hogy hol is állhatott a sörfõzde és a malom, nem 
maradt róla írásos nyom. Ha azonban Üröm vízfolyása-
it tekintjük, nehéz elképzelni a malom hol is állhatott. Ez-
zel szemben följegyezték annak a háznak a helyét, mely-
nek pincéjében az árpát érlelték (Maltzhaus=malátaház). 
Ez az a sarokház volt, mely a Rókahegyi út és a Köbányai 
út között állt.

Valamennyi földösszeíráshoz mellékelték a község le-
írását is. A következõkben az 1728. évi összeírás faluképét 
találjuk. A szöveg a Pest-Pilis-Solt vármegye 1728. évi év-
könyve 111.oldaláról való.

Pilisi járás
12. Üröm possessio

Megjegyzések

Bár a falunak csak egy vetö csekély szántóföldje van, de 
számos kis földdarabot második nyomásnak vagy ugarnak 
szoktak hagyni, melynek teljes termõképessége a többi 
földekkel együtt a rubrikákban található. Mivel azonban e 
földeket az ínség ideje miatt évröl-évre használni szokták, 
azért, hogy teremjen valamit, trágyázni kell. Földjük rész-
ben feketés, részben vöröses.

Földje terméketlen, de miveI trágyázzák, közepesen 
termékennyé válik, vegyes gabonából közepes termés 
idején egy pozsonyi mérõ elvetése után 2 pozsonyi mérõt 
terem, de ez saját szükségletükre sem elég, sohasem ad-
nak el belõle, sõt máshonnét keIl szerezniük.

Kenderföldjeik nincsenek.
Rétjeik nincsenek.
Legelõjük saját területükön majdnem semmi sincsen, 

ezért allodiális marháik eltartására nyári legelõ céljára Bé-
kásmegyer (Békás Meger) puszta bozótos részén idegen 
földesuraktól, a Zichy családtól évrõl-évre bizonytalanul, 
mert e földesurak jóindulatátol függ, szoktak bérbe venni 
évi 20 eke megmûvelése fejében. Ezen nyári idõben kb. 
60 allodiális marhát tudnak eltartani. Ezekbõl saját szük-
ségleteiken túI más hasznuk nincs. Pusztájuk nincs, elte-
kintve attól, ahoI a nevezett legelõjük van, a lakosok közül 
egyesek ott összesen 7 1/2 pozsonyi mérõ termõképessé-
gû szántóföldet mûvelnek.

Szölejük egy nagyobb hegy oldalán van, s egy kapás 2 
csöbör bort terem, amit a lakosok fõként otthon fogyaszta-
nak el, a többit 1 forintért árulják.

Erdejük nincs, csak csekély cserjésük, ahonnét nem 
tudnak elég tûzifát nyerni, de az apácák, mint földesuraik 
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akaratából a szomszédos csabai erdõkbõl szerezhetnek 
maguknak.

Malmuk nincs.
Halászóvizeik nincsenek, sõt szárazság esetén fél mér-

földrõl, a Dunából kell vizet hordaniuk.
Kereskedelmük nincs.
Földjeik dombon feküsznek, közepesen termékenyek. 

Ezért õszi vetés alá háromszor, tavaszi alá kétszer vagy 
egyszer kell négy ökörrel szántani.

Ha van eladnivalójuk, szárazföldön egy mérföldre Bu-
dára vihetik.

A szemrevételezés során semmi olyat nem láttak, ami-
vel a lakosok jelentését ki kellene egészíteni.

Oktatásügy
A felvilágosodásig a 18. században a népiskolák fölállítá-
sa az egyházra és a községekre hárult. Mária Terézia 
császár nõ azonban felismete, hogy az iskolarendszer 
a társadalmi és állami berendezkedés fejlesztésének és 
megszilárdításának lehet alkalmas eszköze. Ezért mind 
a felsõ-, mind az alsófokú oktatási intézmények átfogó 
megújítását kezdeményezte. 

Különösen a tanítóképzés ügyét viselte a szívén, amely 
addig nem volt megszervezve.

A császárnõ a magyar oktatásügy megszervezése 
céljából iskolatörvényt – Schulordnung – dolgoztatott ki, 
a Ratio Educationis-t, mely 1777-ben jelent meg. Ennek 
értelmében valamennyi magyarországi nemzetiség anya-
nyelven oktató iskolákat hozhatott létre. „Triviál-iskolának” 
nevezték õket, tri=3, a három készség (olvasás, írás, szá-
molás) után.

A templomi vizitációk és egyházi összeírások jelentik az 
egyetlen forrást, ahonnan valamit megtudhatunk az iskolá-
król és a tanítókról. Túl sokat ezekbõl sem olvashatunk ki. 
Mindenesetre elmondják, hogy az 1740-es években már a 
legtöbb faluban, ha elég szerény is, de mûködött egy isko-
laépület, vagy legalább egy tanterem egy tanítóval. Ezek 
felekezeti iskolák voltak. Az iskolamesterek a jegyzõi fela-
datokat is ellátták, valamint az egyházszolga, néha még a 
kántor-orgonistáét is. Képzettségük a törvényben elõírta-
knak megfelelt.

Íme itt következik az ürömi tanítók névsora, amennyire 
az az anyakönyvekbõl kiolvasható:
1755-1756 Mathias Trapler (Trepler) tanító
1757 Johann Maizermann tanító
  Egyidejûleg J.Maizermann Pilisboros jenõn 

is tanítóskodott.
1772 Johann Weizer tanító
1777-1801 Valentin Ulrich tanító
 Josef Blassek tanító
1803-1816 Johann Lentz tanító
1810-1854  Martin Thoma tanító és jegyzõ

  Feleségének 1860. január elsején bekövet-
kezett halála alkalmából a halotti bejegyzés 
így szól: „Anna Thoma, felesége a nyugal-
mazott iskolamesternek (ludimagister) és 
jegyzõnek, Martin Thomának.” Hogy Thoma 
tanító mikor mehetett nyugdíjba, nem is-
mert. 1854-ben 67 éves lehetett.

1854-1880  Anton Thoma tanító és jegyzõ (fia a fent em-
lített Martin Thomának)

1870  Josef Milcz altanító (házasságkötésekor 
jegyezték így be)

1870  Josef Milcz segédtanító (gyermeke keresz-
telésekor)

1887 Julius Mussong tanító és éneklész

Mivel az 1747. év kánoni vizitációs jegyzõkönyve Pilis-
borosjenõn egy tanítót nevez meg, Ürömön azonban egyet 
sem, ezért azt gondolhatjuk, hogy az ürömi és a boros-
jenõi gyerekeket ugyanaz a tanító oktatta. (Hiszen közös 
földesúr alá tartoztak.) Ugyanezt a képet mutatja az 1769.
év összeírása is, Pilisborosjenõn egy ludimagisztert és 
egy préceptort említ, Ürömön egyet sem.

Egyház
A török hódoltság elõtti idõkben is állt már Ürömön egy 
templom, a Szent Keresztnek szentelték. Hogy maradtak-
e töredékek ebbõl az épületbõl a török uralom után, ezt 
nem tudjuk. Földrajzi elhelyezkedése alapján azonban 
arra lehet következtetni, hogy a 18 században a régi ala-
pokra építkeztek. A vizitációs beszámoló 1747-bõl említi a 
falu templomát, melynek védõszentje Szent György.

Egy templom harangjainak a faluközösség életében 
fontos szerepe volt. Nemcsak a szentmisére, imádkozni 
hívta a híveket, hanem temetésre, körmenetekre, engesz-
telõ zarándoklatokra is, de zivatarok és tûzvészek esetén 
is harangoztak. 

1747-ben Ürömön két harangja volt a templomnak, egy 
80 fontos, és egy 30 font súlyú. 1805-ben négy harangot 
említenek, 430, 244, 100 és 58 font súlyúakat. Üröm, ugya-
núgy, mint Pomáz, Csobánka vagy Budakalász, a pilisbo-
rosjenõi egyházközség filiáléja volt, és csak 1821-tõl vált 
önálló plébániává. Az elsõ adatot a templom anyakönyvé-
be 1821. január 10-dikén vezették be, egy keresztelõt.

Honnan érkeztek az ürömi betelepülõk:
A kezdeti idõkbõl mind az ürömi, mind a pilisborosjenõi 
plébánia iratai csak nagyon kevés utalást tartalmaznak 
arra nézve, hogy a telepesek honnan származnak. De 
tudjuk, hogy Ausztriából, Bajorországból, és elsõsorban 
Baden-Württembergbõl, bajorok, frankok és osztrákok 
jöttek. Késõbb más régiók is csatlakoztak hozzájuk. 
Családkutatók a kivándorlók származási helyét elsõsor-
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ban Werner Hacker kivándorlási könyvei alapján azo-
nosították.

A Mayer család Pfullendorfból, Baden-Württembergbõl 
való. Elõször Dunaharasztiban laktak.

A Schieszl család Üröm elõtt Budavárra került, ott ke-
resztelték meg a fiúkat, Johann Martint.

A Weiszharok a Schwenningen melletti Weigheimbõl 
érkeztek, Baden-Württembergbõl.

A Payer család szintén Weigheimbõl érkezett.
A Marlok család a Pforzheim melletti Lehningenbõl 

(Baden-Württemberg), elõször Budakeszin laktak.
A Resch család Neudingenbõl jött (Baden-Württem-

berg). Elõször Pesthidegkúton telepedtek le.
A Perndl (Pálfalusi) család elõszõr Szigetújfalun élt, õk 

Alsó-Ausztriába, Münnichreith-be valók.
A Wimme család Baden-Württembergbõl, Schotten-

hausenbõl jött, elõször Pilisborosjenõn laktak.
Martin Szám (Saum) az Ulm melletti Volkersheimbõl 

származott, elõször Felsõgallán élt.
Jakob Landauer a Cseh-erdõbeli (Csehország) Lan-

gendorfból érkezett. Elõször Budapesten, Lipótvárosban 
lakott. Józsefvárosban keresztelték a gyermekeit.

A Basso család Isztriáról, Rijeka (Fiume) környékérõl 
(ma Horvátország) származik.

A Kasoni család a Belluno melletti Sedico-ból, Észak-
Olaszországból jött.

Stefan Simak Turzófalváról, a Felvidékrõl (ma Szlová-
kia).

Julius Mussong, az egyik tanító a felvidéki Meczensef-
bõl (ma Szlovákia.)

Johann Zeisl (Czeisl) szintén a Felvidékrõl, Német-
prónáról származik.

Ignaz Kurbel (Kürtös) szintén innen való.

Egyetlen család esetében egészen pontosan meg-
határozható a bevándorlás idõpontja: Simon Payer 1702. 
október 22-dikén született a Schwenningen melletti Weig-
hemben. 1741. október elsején házasodott a Donauesching 
melletti Neudingenben, Anna Metzgert vette el, aki 1723. 
július 31-én született Neudingenben. Elsõ gyermeküket 
Ürömön, 1744. július tizenhatodikán keresztelték.

Hermenegild Weisshar (Weiszhar) unokatestvére volt 
Simon Payernek, 1715. április tizenharmadikán született 
Weigheimben. 1744. január huszonhetedikén a Fekete-Er-
dõben lévõ Fischbachban vette el Cecilia Linket, aki Fisch-
bachban született 1716-ban. Elsõ gyermeküket Ürömön, 
1745. május tizedikén keresztelték. Walburga Link, Cecilia 
lánytestvére 1717-ben szintén Fischbachban látta meg a 
napvilágot. 

Ürömön ment férjhez 1745. június nyolcadikán a tárnoki 
Thomas Schwartzhoz. Vagy együtt jöttek õk valamennyien 

1744 tavaszán, vagy Simon Payer feleségével elsõnek ér-
kezett, sógornõje és sógora csak késõbb követték õket.

Ebben az összefüggésben ismertetném, mely családo-
kat említik elsõként az anyakönyvek: 

Basso 1882, Isztria (bevándorló); Bauer 1775; Ben-
der 1882, elõzõleg Perbálon élt; Bõsinger 1892, elõzõleg 
Pilisborosjenõn; Czankárs 1871, elõbb Pesthidegkúton; 
Czeisl (Zeisl) 1875, elõzõleg Németpróna, (bevándorló); 
Ehleiter 1902, elõbb Pilisborosjenõn és Budajenõn lakott; 
Entzmann 1918, elõbb Solymáron, Folhoffer 1716; Gil-
litzer 1782; Götz 1807; Gröschl 1741, Gschöpf 1840, 
Halbauer 1931, elõbb Pilisborosjenõn; Hambach 1890, 
elõbb Pilisborosjenõn laktak, és már 1735-ben Csolno-
kon; Hartwiger 1887; Hau 1744, Herzog 1884; Höltzl 
1714; Huber 1807; Hui 1868, elõzõleg Budakalászon; 
Kasoni 1897, Sedico, Olaszország (bevándorló); Kellner/
Keller 1781, elõbb Pilisborosjenõn; Klinger 1894, elõbb 
Máriahalmon; Klupp 1764; Koch 1885, elõbb Piliscsabán 
laktak; Kohlberger 1714; Kohnle/Koinle 1774; Koller 
1715, elõbb Pilisborosjenõn, Krepárt 1798; Kurbel 1882, 
elõbb Németprónán lakott (bevándorló); Landauer 1854, 
elõzõleg Budapest-Józsefváros, (nem Budakalász!); Lack 
1875, elõbb Budajenõn; Leoff 1806, elõzõleg Zsámbék; 
Liebl 1907; Lommel 1862; Meerwald (Mirwald) 1759; 
Metzler 1840; Milcz (Mitz) 1776, elõzõleg Pilisszenti-
vánon; Nick 1762, elõzõleg Pilisvörösváron; Oppenau-
er (Orbán) 1870, elõzõleg Pilisborosjenõn; Payer 1744, 
(bevándorló); Peller 1931, elõzõleg Pilisvörösváron éltek; 
Perndl 1870, elõbb Szigetújfalun; Peszold 1877; Platner 
1715 (adóíven); Puppan 1745; Resch 1898, elõzõleg Pi-
lisborosjenõn/Pesthidegkúton; Riberger 1921, elõbb Pilis-
borosjenõn; Ruppel 1888, elõbb Perbálon; Scharer 1747; 
Scherer 1892, elõzõleg Pesthidegkúton; Schifferer 1715 
(adóíven), késõbb Békásmegyerre költöztek; Schilk 1740; 
Schnitterbaum 1827, talált gyermek, akit Johann Koinle 
talált, és fel is nevelte; Scholl 1835, elõzõlegBudakalás-
zon; Schuck 1761; Szedlak 1723; Simak 1893 (bevándor-
ló, kõfaragó); Stampf 1848, elõbb Pilisborosjenõn laktak; 
Szam 1886, elõzõleg Szár; Thomayer 1750; Türk 1728; 
Wagensommer 1848, elõzõleg Szomor faluban lakott; 
Wagner 1919, elõbb Etyeken; Weiszhar 1745 bevándorló, 
Veszprémi`=Weiszhar; Westwinkel 1797; Wimme 1909, 
elõbb Pilisborosjenõn lakott; Witzenleiter 1810; Wührl 
1904, elõzõleg Pilisborosjenõn.

Ez a névsor az „Üröm az idõ sodrában” címû könyv 
91. oldalán található, kiegészítettem néhány névvel, me-
lyek Ürömön is felbukkannak. Sok név a korai idõkbõl már 
eltûnt.

Eddig tart a beszámolóm a török hódoltság alól felsza-
badult Üröm betelepítésérõl, mely lényegében az elsõ 100 

Ürömi Tükör
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év történetét öleli fel. Célom az volt, hogy bemutassam a 
faluközösség létrejöttét is. Ürömön különbözõ népcsopor-
tok találkoztak, valamennyi csoport saját dialektusát bes-
zélte, saját szokásai voltak viseletben éppúgy, mint vallá-
si szokásaikat tekintve, melyeknek szintén össze kellett 
csiszolódniuk. Egészen bizonyos, hogy kezdetben nagy 
szükség volt egymás támogatására, mivel nem minden 
„colonus”, telepes rendelkezett valamennyi szükséges 
eszközzel.

2011.augusztus 24.
Georg Hambach

Források:
 1. Bonomi Jenõ: Pilisvörösvár betelepítésérõl
 2.  Bonomi Jenõ:  A budai hegyvidék betelepítésének ide-

je I. fejezet
 3. Bonomi Jenõ:   A betelepítés ideje II. fejezet Nr19. 

(Acta Monialium Budaenseum,Mon.
Bud. 7.7.Nr19.)

 4.  Marlok István:  Kutatási eredmények a Pest Megyei 
Levéltárban

 5. Bonomi Jenõ: A betelepítés ideje II. fejezet Nr.1.
 6.  Marlok István:  Egy bírósági jegyzõkönyvrõl a Pest 

Megyei Levéltárban
 7.  Genczler Márton:  Az „ulmi skatulya” mint a 18. száz-

adi bevándorlás jelképe, Az „Unsere 
Post” cikke 2010. július, 21. oldal

 8. Az 1701-es népszámlálás
 9. Bonomi Jenõ: A benépesedés ideje V. fej.,Nr.3.
 10.  Tafferner Antal:  Forráskönyv a dunai svábok történe-

téhez, Stuttgart 1977. 150. oldal

 11. A Pest megye múltjából címû könyvbõl
 12. Az 1715. évi összeírás
 13. Az 1720. évi összeírás
 14. Az 1725. évi összeírás
 15. Az 1728. évi összeírás
 16. Az 1744. évi összeírás
 17.  A veszprémi egyházmegye 1745-ös, Üröm/Pilis-

boros jenõn végzett vizitációjának jegyzõkönyve 
nyomán

 18.  A veszprémi egyházmegye 1747-es, Üröm/Pilis-
boros jenõn végzett vizitációjának jegyzõkönyve 
nyomán

 19.  Az 1776-os õsszeírás (Marlok István adatai)
 20. Az elsõ hivatalos népszámlálás nyomán
 21.  A szerzõ, Georg Hambach. A könyv második felét (A 

pest-pilisi adólisták 1725-bõl) feldolgozta Andreas Rit-
ter. A harmadik részét, „A soroksári község 1744-es 
adólistája”, feldolgozta Schöffer Mihály

 22. Bonomi Jenõ: A benépesedés…V. fejezet Nr.6.
 23. Pilisborosjenõ/Üröm halotti anyakönyvei
 24. Árlisták 1729, Pest Megyei Levéltár 23.o. CPII.17.
 25.  Bonomi Jenõ:  A benépesedés… V. fej. NR.7. (Mon.

Bud. F. 7. Nr.23.)
 26.  Bonomi Jenõ:  A benépesedés… V.fejezet Nr.7. 1744 

Mon. Bud. F. 6. Nr.24.
 27.  Greßl Franz:  Jenõ herceg német települései Magyar-

országon 63. ff oldal
 28. Bonomi Jenõ: A benépesedés…V. fejezete Nr.10.
 29.  Marlok István:  Egy perirat, melyben az ürömi templom-

ra vonatkozó adatok találhatók
 30.  Kánoni vizitáció 1747-bõl és 1805-bõl

Hambach Georgnak hívnak, 1939-ben születtem Ürömön. 
Édesapám Wilhelm, édesanyám Landauer Róza. Óvodá-
ba és iskolába Ürömön jártam. 1946. április 25-én el kellett 
hagynunk Ürömöt.

Németországban az általános iskola befejezése után a gé-
pész szakmát tanultam ki, Esslingenben a Mûszaki Fõiskolán 
mérnöki diplomát szereztem ebbõl. A szakmai életem utolsó 
32 évében üzemvezetõ mérnökként dolgoztam.

Stuttgart mellett Schorndorfban lakunk. 
Feleségem Milcz Magdolna szintén Ürömön született. 

Két gyermekünk van és öt unokánk.
50 éve foglalkozom családfa-kutatással. Ennek elindítója 

egy levél volt, amelyet Landauer József írt 1821. 01. 21.-én 
a fiának, Jakabnak, aki Budapestre vándorolt ki. A levelet 
családunk megõrizte.

Másik szabadidõs tevékenységem az ikonfestés ortodox 
egyházi tradíciók alapján.

Ürömi Tükör
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Tudta Ön?
– Amennyiben új háztartási gépet vásárol, az eladó 
áruházban lehetõsége van leadni a használt, tönkre-
ment berendezését! Elektromos készülékeket árusí-
tó kereskedõknél az e-hulladék leadása a lakosság 
számára ingyenes!

Veszélyeshulladék gyûjtés
Idén is megrendezésre került novemberben a lakos-
ság számára ingyenes veszélyes hulladékgyûjtés. 
A már hagyományosnak mondható gyûjtést igen 
sokan vették igénybe.

Legtöbben a „kiszolgált” háztartási kisgépeiket hoz-
ták el, de sok festéket, olajat, elemet, stb. is leadtak a 
két helyszínen történõ átvétel ideje alatt.

Azok, akik valamiért lemaradtak a gyûjtésrõl Buda-
kalászon a Hulladékudvarban, illetve Óbudán tudják fo-
lyamatosan leadni a háztartásban keletkezõ veszélyes 
hulladékot.

Vidákovits Tibor 
alpolgármester

Civil felajánlás
Az Ürömiek Baráti Társaságának felajánlásából  6 db 
fa került elültetésre novemberben az Úttörõ utca és a 
Kálvária közötti területen.  A civil szervezet aktivistái és 
segítõ szándékú ürömiek közösen ültették el a facseme-
téket, amelyek között dió- és cseresznyefák találhatóak. 
A felajánlást és segítséget ezúton is köszönjük!

Vidákovits Tibor
alpolgármester

kÖRnyEzEtvéDELEm
Ürömi Tükör
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Rubint Blanka, 3. osztályos ürömi lányka a 14 év 
alattiak egyik legnagyobb európai fal (sport) mászó 
megmérettetésén, elsõ helyen végzett!

A neves versenyt (Rock Junior) az olaszországi Arcoban 
rendezték meg, nem mindennapi körülmények között, 
több mint 600 gyermek részvételével. Blanka nem-, és 
korcsoportjában 12 olasz, osztrák, német, román kis-
lány versengett. Három számban mérték össze ere-
jüket, gyorsasági, nehézségi és boulder mászásban, 
ahol az utóbbi kettõben õ volt a legjobb, speedben a 
második helyre szorult, de összetettben, boldogan vet-
te át a megérdemelt elismerést! Másfél éve foglalkozik 
a sportmászással, heti 2-3 alkalommal, 2-3 órás edzé-
sek keretében fejleszti ügyességét az óbudai SPIDER 
CLUB (Fényes Adolf utca) kötelékében, de a kedvenc 
edzésformája még mindig a játszóterek mászókáinak 
meghódítása. Eddigi eredményeit tekintve a magyar-
országi versenyeken is az elsõk között szerepel, nyá-
ron a szomszédos ausztriai Petzen Trophy-n, negyedik 
helyezést ért el a nemzetközi mezõnyben, amely mé-
retére jellemzõ, hogy még Kazahsztánból is érkeztek 
versenyzõk. Bízunk a sportmászás magyarországi fel-
virágzásában, amelyre leendõ olimpiai sportágként meg 
is van az esély, így lehetõséget teremtve, hogy minél 
többen hódolhassanak e szenvedélynek!

RUBINT

Az alábbiakban interjút közlünk az Ürömi SC labda-
rúgó szakosztályának vezetõjével, Podhorcsek Mik-
lóssal és Egervári Zsolttal az egyesület utánpótlás-
ért felelõs szakágvezetõjével.

Ú: Elõször általánosságban kérdezném: él és virul az 
egyesület?

PM: Mi az hogy! Sosem voltunk még ennyire erõsek 
és életvidámak. Elmondhatjuk, hogy az Ürömi Sport Club 
Üröm és a környék futballozni vágyó fiataljainak és ke-
vésbé fiataljainak, hölgyeinek és urainak egyaránt ma-
gas szintû sportolási lehetõséget biztosít. Óriási öröm szá-
momra, hogy jelenleg a magyar labdarúgás szinte minden 
porondján megtalálhatóak vagyunk, hiszen a felnõtt csa-
patunkkal a megyei másodosztályban, az öregfiúk csa-
patunk a regionális csoportban és utánpótlás csapataink 

Rubint Blanka Európa-bajnok!

Interjú Podhorcsek Miklóssal és Egervári Zsolttal
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szintén a megyei korosztályos bajnokságokban igyekez-
nek öregbíteni községünk hírnevét. Korántsem utolsósor-
ban felnõtt lánycsapatunk is edz és mérkõzéseket játszik!

Ú: Ez azt jelenti, hogy az egyesület taglétszáma is 
megnövekedett?

PM: Én ezt jelen idõben fogalmaznám. Folyamato-
san növekszik a létszám, leginkább az utánpótlás csapa-
tainkhoz érkeznek a gyerekek egyre nagyobb számban. 
Az egyesületben jelenleg 141 igazolt labdarúgót tart nyil-
ván a Magyar Labdarúgó Szövetség, de miután a Bozsik 
Intézményi Programban is részt veszünk (segítve a he-
lyi intézményeket, hogy sporteszközökhöz jussanak 137 
gyermeknek intézzük a részvételt a programban), és több 
– elsõsorban utánpótláskorú – játékosunknak folyamatban 
van a leigazolása elmondható, hogy mindösszesen közel 
300 labdarúgó sportol az Ürömi SC-ben!

Ú: A sok edzés a gyümölcsét is meghozza bizonyá-
ra. A felnõtt csapat számára eredményesen zárult az õszi 
szezon?

PM: Ha az elõzetesen kitûzött célt nézem, egyértelmûen 
igen, hiszen újoncként a 8. helyen állunk a bajnokságban 
és a 6-10. helyet céloztuk meg. Ha arra gondolok, hogy 
az utolsó két meccsünket nyerhettük volna, de pont nél-
kül zártuk nem vagyok annyira boldog. A dobogósok mö-
gé tudtunk volna felzárkózni közvetlenül, ha sikerül a két 
meccset nyerni…

Ú: Az utánpótlás csapatok szereplése?
EZS: A legnagyobb várakozással talán az U15-ös baj-

nokságot figyeltük, hiszen ebben két ürömi csapat is elin-
dult. Mindkettõ jól szerepel, a nagyobbak a 3., az U14-esek 
a 6. helyen várják a tavaszi folytatást. Fontos megjegyezni, 
hogy mindkét csapatunk a korosztályos átlag alatt van a já-
tékosok életkorát tekintve, magyarul idõsebbek között bizo-
nyítják tudásukat hétrõl hétre! Ami a helyezésénél is fonto-
sabb: ebbe a korosztályba is folyamatosan érkeztek a játé-
kosok, jelenleg 30 gyermek alkotja a két csapat összesített 
keretét. Az U13-asaink számára az idény a csapatépítésrõl 
szól, szeretnénk, ha a jövõ szezonban egy ütõképes gár-
dával tudnánk nekiindulni a bajnokságnak, 2011/12-ben õk 
kuparendszerû bajnoki tornákon vesznek részt. U11-eseink 
(2001.01.01. után születettek) elsõsorban a Bozsik torná-
kon bizonyítanak, ahol a fejlõdésük tetten érhetõ. Az U9-
esek szintén elsõsorban a Bozsik tornákon képviselik Ürö-
möt (legutóbb két csapattal is), õk már a tornagyõzelem ízét 

is megérezhették! Az U7-esek is nagyon szépen fejlõdnek, 
a Bozsik tornák nekik is kiváló alkalmat nyújtanak az 
elõrelépésre. Utóbbiaknál  a játék öröme kézzel fogható, 
kortól és nemtõl függetlenül mindenkinek ajánlom, hogy jöj-
jön el egy edzésükre, hogy feltöltõdjön!!!

Ú: Meddig lehet még tovább növekedni? Gondolom az 
egyesület kapacitásai végesek…

EZS: Mint eddig minden helyen, itt is csak azt tudom 
mondani: megteremtjük a lehetõséget arra, hogy a gyer-
mekek kitûnõ körülmények között, komoly szakértelemmel 
rendelkezõ, a gyerekek nyelvén értõ edzõk irányításával 
jó hangulatú edzéseken, mérkõzéseken, programokon ve-
hessen részt. Erre nincs korlát, bármilyen létszámról le-
gyen szó, ezt garantáljuk! Egyet kérünk cserébe: szeresse 
a focit, a világ legnagyszerûbb játékát.

(szerk)
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6 induló, 5 aranyérem a Balaton Karate Kupán

A Pilis Verseny Karate Mûhelyt (PVKM) 2011-ben hozták létre 
Szente Gyula (3. dan WIKF Wado-ryu Karate-do) és Szabó János 
(5. dan IKGA Goju-ryu Karate-do) mesterek. Az egyesülés célja: 
hogy magas színvonalú versenykarate képzést tudjanak biz-
tosítani térségben. Mindkét mester foglalkozik tradicionális 
harcmûvészeti oktatással, és sportolói utánpótlás neveléssel. 
A versenyzõi edzéseket Szabó János vezeti jelenleg Tinnyén, 
és Budapest III. kerületében. Az egyesülés tagjai: Wadofight KK, 
Pilisborosjenõi SE Karate Szakosztálya, és a Gankaku Sportegyesü-
let, mely szervezet Ürömön is jelen van Szabó János sensei vezeté-
sével. Az idény elsõ próbatételén, a Balaton Karate Kupa Nemzet-
közi Versenyen a PVKM 6 indulója összesen 5 arany-, 6 ezüst, 
és 2 bronzéremmel lett gazdagabb. A Gankaku Sportegyesület 
indulója Szabó Levente (12) 1 arany-, 1 bronz, és 1 Csa-
pat ezüstérmet szerzett!

A Gankaku Sportegyesület az oktatáson kívül aktívan 
foglalkozik sportszervezéssel is. Minden évben megren-
dezik meghívásos országos Karate versenyüket, melyet 
évrõl-évre egyre nagyobb figyelem övez. Idén december 
6.-án Ürömön, az Általános Iskola tornatermében tartják 
„VI. Ürömi – Gankaku Kupájukat”, az Ürömi Önkormány-
zat, illetve Laboda Gábor polgármester úr, Dr. Bodó Tibor 
(az elõzõ verseny Fõvédnöke) és Vidákovits Tibor alpol-
gármester urak segítõkészségének köszönhetõen immá-
ron 6. alkalommal! 

Balaton Kupa Harcos lányok
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Az esemény különlegessége, hogy nem az aktív ver seny-
zõkre koncentrál. Lehetõséget kapnak a megmérettetésre: az 
utánpótlás sportolók, a nem versenykaratét preferáló felnõttek, 
valamint a teljesen kezdõ, illetve nem is karatézó gyermekek, 
akiknek külön játékot fejlesztettek ki. (A játék lényege, hogy 
az indulóknak egymás ruhájáról csipeszeket kell megszerez-
ni, megõrizve sajátjukat.) Az egyesület örömmel várja az ürö-
mi gyermekek jelentkezését, akiket edzésein díjmentesen beta-
nít! Edzések: kedd és csütörtöki napokon 16:00-17:00-ig a Jó-
zsef Nádor Általános Iskola tornatermében (Üröm, Iskola u. 1.) 

Az Önkormányzat segítsége jelentõs, de a verseny ma-
gas színvonalú lebonyolításához szükséges még külsõ for-
rásokat bevonni! Az egyesület keresi eseményének névadó 
támogatóját is! Örömmel fogadnak minden pénzbeli, és tár-
gyi felajánlást. 

Elérhetõségek: személyesen kedden és csütörtökön 
16:00-17:00-ig az iskola tornatermében, tel: 06-30/930-6237, 
e-mail: gankaku@freemail.hu, web: www.gankaku.hu, 
facebook: Gankaku Team Hungary

Szabó Tünde

Megvan a csipesz!

Én is kérek cukrot!
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„Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít 
minden embert, õ jött el a világba.” (János 1:9)

Kedves Ürömi Polgárok, Felekezetünk Tagjai!

Nyakunkon a Karácsony, s jó kérdés ilyenkor mire meny-
nyi idõt szánunk, hogy ne ússzunk el…rengeteg a fel-
adat az ünnep kapcsán, de tudunk-e ilyenkor egy kis 
idõt szánni arra, hogy megálljunk, s végiggondoljuk, va-
jon mi is a Karácsony jelentõsége? Meglepni szerette-
inket? Kicsit jobban odafigyelni egymásra, ha már ez a 
Szeretet ünnepe? Vagy csak egymás megajándékozá-
sának tartjuk? Nagy baj, ha csak ennyi számunkra…
mert az ünnep igazi üzenete, hogy Isten Fénye, Jézus 
Krisztus jött el ebbe a világba, s nem másért, minthogy 
szétossza Magát minden ember számára, hogy szét-
szórja a Fényét, hogy a mi sokszor sötét és hideg szí-
vünket az Õ világosságával meggyógyítsa. Ezekkel a 
gondolatokkal kívánok Mindenkinek áldott Karácsonyt 
és békés, boldog Új Esztendõt!

Milyen események történtek a reformátusok háza táján a 
bemutatkozó cikkem óta?

Elõször is kell szólnom a nyári hittan, missziós- és csil-
lagász táborainkról, amelyek részben Tiszakesziben, 
részben Almádiban voltak. Idén is közel 120 gyermek 
jött velünk ezekre a hetekre összességében és sok ál-
dást éltünk át együtt.

Majd mindezekkel párhuzamosan az önkormányzat és 
híveink adakozása nyomán elkezdõdött a parókia felújítá-
sa és az elsõ ütemterv végénél járunk. Ez tette lehetõvé, 
hogy augusztus közepén beköltözzek. Köszönet ezért 
mindazoknak, akik ezt lehetõvé tették! S jövõre folytató-
dik ez a munka is.

Mindezek után az új tanévvel újra indultak a hittanok és 
nagyon hálás vagyok Istennek, mert közel 80 óvodás és 
62 iskolás jár hozzám hetente itt Ürömön. S jó látni, hogy 
a gyermekekkel a családok is megjelennek a templomban, 
az óvodás és az iskolás gyermek Istentiszteleteken. Jól si-
került a Hittanos Családos napunk is, közel 120-an voltak 
Istentiszteleten és 90-en maradtak a gyermekeikkel a ren-
dezvény végéig.

Új Bibliakörök is szervezõdtek az új tanévben. Szé-
pen mûködik nagy létszámmal a „Szépkorúak” Bibliakö-
re csütörtök 8:00-tól, a szerdai Presbiteri-családos Bib-
liakör, s most vannak szervezés alatt az ifik és az ürömi 
Baba-mama kör.

Amirõl kicsit részletesebben beszélnék, hogy kö-
zös gyülekezeti kirándulásaink is vannak már. Így vol-
tunk október 23-án Ópusztaszeren, majd a „Szépkorúak 
Bibliakörével november 11-13 között Hajdúszoboszlón 
egy kedvezményes lelki-testi wellnes hétvégén, amelyet 
a gyülekezetünk és Laboda Gábor polgármester úr is 
támogatott. A hétvége témája János Elsõ Levele volt, 
amelyet végig is tanulmányoztunk. S mindezek mellett 
kirándultunk és „pancsolásztunk” is.

Most Advent idején pedig gõzerõvel készülünk a 
hittanos és gyülekezeti Karácsonyokra, amely alkal-
makra nagy szeretettel hívunk Mindenkit! December 
18-án 10:00 h-tól lesz az Óvodások Karácsonya, majd 
december 20-án 16:00 h-tól a „Szépkorúak Bibliaköré-
nek és a gyülekezetnek a Karácsonya, ezután decem-
ber 23-án 18:00 h-tól a Gyermek és Szegénymisszió 
Karácsonya, ahol fellépnek iskolás hittanosaink, majd 
december 24-én 14:30 h-tól az iskolás hittanos Kará-
csony. Örömmel veszünk ezen alkalmak sütemény fel-
ajánlásokat!

Illetve a szokásos ünnepi rend lesz: december 24-
én 23:00 h-tól hálaadó éjjeli gyertyás Istentisztelet, 
majd 25-én és 26-án 10:00 órától Úrvacsorás Istentisz-
teleteket tartunk. Az élõ Isten legyen gyülekezetünk 
õrizõ pásztora! Áldás, Békesség! 

Norbert tiszteletes (06 30 526 80 10)

Az ürömi Református Egyház eseményei

Gyülekezeti kirándulás Hajdúszoboszlón
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Kedves, mosolygós, halk szavú hölgy a Pla-
tán Idõsek Otthonának lakója, az országos 
hírû jelmeztervezõ-mûvész, Bíró Istvánné, 
Weingruber Éva.

Az október eleji verõfényben kényelmesen sétálgat az 
otthon szépen gondozott, parkosított udvarában és te-
kintete élénken fürkészi a lenyûgözõ panorámát, ami 
körülöleli az épületegyüt-
test és a községet. Ezalatt 
az elõcsarnokunk falai 
felfrissítõ meszelést „kap-
tak” és pár nappal késõbb, 
október derekán, már meg 
is nyitották a szóban forgó 
kiállítást.

Úttörõ próbálkozás ez, 
az elsõ, a hat éves Pla-
tán életében. Dicséret és 
elismerés jár érte min-
denkinek, akiket illet, a 
megálmodóknak és a 
kivitelezõknek egyaránt…

E jeles esemény kap-
csán kértem a mûvésznõt 
– lakótársamat – egy be-
szélgetésre, aki szeré-
nyen visszautasította a 
mûvésznõ megszólítást, 
és arra kért, hogy „szólít-
sam csak Évának”. Éltem 
a lehetõséggel! – Éva 
kedves, most is fülem-
ben cseng a jól ismert, 
népszerû kuplé (Bilicsi 
Tivadar elõadásában), 
az „Ujjé, a ligetben nagy-
szerû” címû.

– Van-e valami köze a Weingruber névnek a dalban 
inak és az Önének egymáshoz?

– Ó, hogyne! Nagyapám a millenniumi (1896) ün-
nepségek után a kiállítás épületében, a Városligetben, 
kávéházat nyitott, Fõvárosi Pavilon néven.

– Kérem, mondjon magáról egy rövid önéletrajzi váz-
latot, afféle „curriculum vitaet”!

– Rajzolós gyermek voltam. Képzelje, már 6-7 éves 
koromban WC papírra rajzoltam virágokat. A háborus 

években nagy luxus volt ez a „papír”, de én mégis ren-
dületlenül rajzoltam. A rajzolást folytattam az általános 
iskolában és a gimnáziumban is. Elõbb Lázár Piroska 
magántanárnál, majd a belvárosi Evangélikus Gimná-
ziumban Sárkány Lóránd és Köpeczi Bócz grafikus ta-
nárok vezetésével. Végül az Iparmûvészeti Iskolában 
tanultam, a késõpbbi híres grafikus-mûvész, Kass Já-
nossal együtt. Tussal, temperával dolgoztunk, plakáto-

kat, könyv-illusztrációkat 
készítettünk. Tanulmánya-
im végeztével három he-
lyen dolgoztam. Kiemelem 
a Róna utcai filmgyárat. Itt 
díszlettervezõ gyakornok-
ként, filmdíszítõ-festõként 
dolgoztam. Nagy háttere-
ket festettünk, díszlet ab-
lakok mögé, ami igen fá-
rasztó volt, mert sokat kel-
lett le- és felmászni a lét-
rán. Nem tudtam ugyanis 
megtanulni a kétágú létrá-
val való járást. Ez a mun-
ka nyolc évig tartott. Az-
tán divattervezõ lettem a 
Kézmûipari Vállalatnál. Ez 
egy ruházati cég volt. Itt 
dolgoztam 65 éves koro-
mig. Sokat terveztem az 
akkori legismertebb divat-
lapnak, az „Ez a Divat”-
nak is. Számos manöken-
nel kerültem kapcsolatba, 
mert évente két divatbe-
mutatót csináltunk.

– Hogyan vezetett az út 
a jelmeztervezéshez?

– Már a filmgyárban és a Kézmûipari Vállalatnál is 
kaptam színházi és filmes felkéréseket. Az elsõ szín-
házi munkám a kaposvári Csiki Gergely Színházhoz 
fûzõdik. Egy operett jelmezeit terveztem, késõbb a Bel-
ügyminisztérium Táncegyüttesének ruháit, jelmezeit ké-
szítettem, de felkérésekre divatlapoknak is dolgoztam.

– No, és a filmmel, a nagy szerelemmel hogyan ke-
rült kapcsolatba?

– 1949-tõl kaptam megbízásokat. Szívesen emlé-
kezem a „Dollárpapára”, Gertler Viktor filmjére, Rajz 

Egy kiállítás margójára…
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Jánossal, vagy a „Bakaruhában”, a szépséges Bara Margittal és Darvas 
Ivánnal, a Makk Károly rendezte „Ház a sziklák alatt”, Psota Irén, Bara 
Margit és Görbe János szereplésével, és Bán Frigyes filmjére, a „Király ne-
vében”, ami a Martinovics-féle összeesküvésrõl szól. De a szívem csücs-
ke, a szintén Makk Károly rendezésû „Liliomfi” 1950-ben.

– Valóban, itt se szeri, se száma a jobbnál-jobb színészeknek (Daj-
ka Margit, Krencsey Mariann, Ruttkai Éva, Darvas Iván, Pécsi Sándor, 
Balázs Samu, Soós Imre stb.) Az õ jelmezeik teszik ki a kiállítás felét. 
Ezek a színpompás ruhaköltemények szemet-lelket gyönyörködtetõen 
sorakoznak szép rendben. Nagyszerû vonalvezetésû, könnyen, kecse-
sen omló, elegáns, korhû ruhák, elbûvölõek, kedvesek, de sok-sok hu-
morral is öltöztetik az említett színészóriásokat. Aki végignézi e rajzcso-
dákat, maga elõtt látja, láthatja leperegni a magyar filmgyártás egyik 
örökbecsû alkotását.

Jó érzékkel állították, „ragasztották” a szemben lévõ falra Kóródi Éva és 
Flohr János, a „kivitelezõk” azt a 17 rajzból álló karikatúra-sorozatot, ami 
egy nagy szerelem emlékét örökíti meg: „Rajzok egy szeretett férfinek” cím-
mel. Éva vallomása ez, rajzban és szóban, az USA-ban élõ férfinek. Együtt 

van itt a megkérdõjelezhetetlen rajztudás, a biztos vo-
nalvezetés és a humorral teli szöveg egy nagyszerû 
rajzos-napló keretében. Szép emlékezés ez a grafika 
– mi tagadás! Ha az utca felõl kezdi el a nézelõdést a 
látogató, és úgy halad befelé, a találó szövegmagya-
rázatok jó idegenvezetõként fogják a kezét, és vezetik 
a megkísértés pillanatától (egyes számu grafika) a be-
teljesedés óhajáig (tizenhetes számú grafika).

Sokféle jelmezterv van itt még kiállítva, pl. operák-
ról szólók. Szintén sok humorral üzenõk ezek a raj-
zok – a Don Giovanni, Tanhäuser, Walkür, Lohengrin 
és a Bolygó hollandi – frappáns szövegaláírásokkal 
egészítik ki, a minden szempontból színvonalas kiál-
lítást. Köszönet érte!

Hasznos lenne e tanulságos kiállítást máshol is 
megrendezni, bemutatni községünkben…

Oroszy Kovács István
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Elsõ éve az Ürömi Német Nemzetiségi Önkormány-
zatnak tapasztalatok szerzésével,kapcsolatok kere-
sésével és kialakításával,valamint rengeteg feladat 
szükségszerûen gyors megoldásával telt.

Szép tavaszi idõben szerveztünk egy kirándulást 
Ausztriába,ahol gyönyörûbbnél-gyönyörûbb tájakat cso-
dálva összébb kovácsolódott közösségünk.

Nemzetiségi feladataink megoldásánál mindenkori fon-
tos segítõnk az ÉMNÖSZ vezetõsége, akiktõl problémá-
inkra szakszerû válaszokat kapunk. Önkormányzatunk is 
részt vett a német nemzetiségi önkormányzat országos és 
megyei küldöttségének megválasztásában.

Fõ feladatunk volt a kitelepített németek fogadásá-
nak megszervezése. Nagy szeretettel köszöntöttük ked-
ves vendégeinket a Polgármesteri Hivatalban önkormány-
zatunk nevében. Az Ürömi Önkormányzat nevében Bada-
csonyi László alpolgármester köszöntötte a német vendé-
geket. Pezsgõvel koccintottunk, süteménnyel kínáltuk õket. 
Ajándékul a kitelepítés 65.-ik évfordulójának megemléke-

zésére emlékplaketteket adományoztunk mindenkinek. 
Ezután séta közben felkeresték a régi szülõházaikat, em-
lékeiket mesélték az itt töltött évekrõl. Közösen megebé-
deltünk az Öreg Sváb Borospincében. Köszönet Laboda 
Gábor polgármester úrnak és képviselõtestületének, hogy 
ehhez anyagilag hozzájárultak. A  Mûvelõdési Házat na-
gyon szépen feldíszítettük és megterítettünk. A Német 
Nemzetiségi Önkormányzat délutáni sütemény és kávé-
parti keretében folytatta a köszöntést, ahol felléptek: Ürömi 
Öröm Néptáncmûhely, Kevélyhegyi Dalkör, Német Nemze-
tiségi Kórus Pilisborosjenõrõl, Pilisszentiváni Német Nem-

Az ürömi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat 2011-es évi beszámolója

Ausztriai kirándulás

Halottak Napi megemlékezés

Mécsesgyújtás
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zetiségi Táncegyüttes. Nagy tetszéssel és gratulációval 
köszönték meg, hogy ilyen családias légkörben,változatos 
programokat láthattak. Második nap délután kávéra és sü-
teményre voltak hivatalosak és eközben elmesélték életük 
történetét. Másnap reggel búcsút vettünk tõlük.

Másik kiemelt feladatunk a német nyelvi nevelés támo-
gatása az ürömi német nemzetiségi óvodában és iskolá-
ban. Mindkét intézménynek 100-100 ezer forintot adomá-
nyoztunk, melyet könyvvásárlásra, nyelvi versenyre,német 
nemzetiségi napra,továbbképzésre,nemzetiségi szekrény 
bõvítésére és Márton napra fordítottak.

Nagy örömünkre a feladat alapú támogatáson (Wekerle 
Sándor alapítvány) 260ezer forintot nyertünk, melyre na-
gyon büszkék vagyunk.

Szüret után batyus bált szerveztünk, mely nagyon jó 
hangulatban telt,a zenét a Tarjáni Csibészek Sramlizenekar 
(Tar janer Spitz buam) szolgáltatta. Szomorúan tapasztal-
tuk, hogy a legidõsebb korosztályból jóval kevesebben jöt-
tek el, mint elõzõleg. Reméljük, legközelebb ismét annyian 
leszünk, mint elõzõ két alkalommal.

Harmadik kiemelten fontos feladatunk az ürömi öreg 
temetõ III-as és IV-es parcellák  rendbetétele volt. Itt a 
férfiak szorgoskodtak, faágakat, cserjéket vágtak ki, ka-
száltak, gereblyéztek. A második temetõ rendbetétel au-

gusztusban volt és természetesen halottak napja elõtt új-
ra kezdõdtek a munkálatok. Köszönet érte: Mayer József-
nek, Schárer Jánosnak, Metzler Ferencnek,Schultz And-
risnak, Metzler Jánosnak és  Bassó Jánosnak. Örömmel 
értesültünk, hogy terveinkkel egyetértve a temetõ III-as és 
IV-es parcelláját (öreg sváb)részét védetté nyilvánította az 
Ürömi Önkormányzat képviselõ testülete. Halottak napján 
nemzetiségi közösségünk együttesen gyújtott mécseseket 
és virágokat helyezett el a régi sváb sírokon.

Az ürömi Német Nemzetiségi Önkormányzat helyi-
ségében dec. 9-én adventi köszöntõt tartottunk, melyre 
mindenkit szeretettel vártunk. Az Óvodások csodálatos 
mûsorral kedveskedtek, ezt önkormányzatunk nõi kórusa 
karácsonyi dalokkal viszonozta.

Külön köszönet azoknak, akik önkormányzatunk 
mûködését bármivel támogatták.  

„Idõt kell szakítanod embertársaidra, tégy valamit má-
sokért, ha még oly apróságot is valamit,amiért fizetséget 
nem kapsz,csupán a kitüntetõ érzést,hogy megtehetted”

(Albert Schweitzer)  

Minden Kedves Olvasónknak Kellemes Karácsonyi Ün-
nepeket és Boldog Újévet kívánunk!

Wir wünschen unseren lieben Lesern fröchliche 
Weinachten und ein gutes,glückliches neues Jahr!

 Német Nemzetiségi Önkormányzat Üröm
Deutsche Selbstverwaltung Irm

A temetõ rendbetétele

A temetõ rendbetétele

Juhász Gyula: Karácsony felé

Szép Tündérország támad föl szívemben 
Ilyenkor decemberben. 
A szeretetnek csillagára nézek, 
Megszáll egy titkos, gyönyörû igézet, 
Ilyenkor decemberben. 
…Bizalmas szívvel járom a világot, 
S amit az élet vágott, 
Beheggesztem a sebet a szívemben, 
És hiszek újra égi szeretetben, 
Ilyenkor decemberben. 
…És valahol csak kétkedõ beszédet 
Hallok, szomorún nézek, 
A kis Jézuska itt van a közelben, 
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, 
S ne csak így decemberben. 

1902

KELLEMES KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS 
BOLDOG ÚJ ESZTENDÕT KÍVÁN

A SZERKESZTÕSÉG
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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 javí-

tását 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 és társai szerviz Kft.

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!

FELHÍVÁS! 
Tisztelt lakótársak, a mûvelôdési házban minden 
csütörtökön 10-18 óra között Karitasz mûködik. 
Feleslegessé vált, de még jó állapotban lévô ruhát, cipôt, 
játékot, kis bútorokat, baba holmikat ingyen tudjuk bevenni 
és a rászorultakon ezzel segíteni. 
Szívesen fogadunk bármilyen felajánlást a felsoroltak mellett 
még, edényeket, evôeszközöket, konyhai, vagy háztartási 
eszközöket, valamint ágynemûket, hasznos holmikat. 
Köszönettel: 

Karitasz 

Üres LAKÁS KIADÓ ÜRÖMÖN (Kossuth 
utcában) 40 m2-es 1 szobás összkomfortos lakás  
kert kapcsolattal új építésû házban.
45 000 Ft/hó+rezsi (kb.10 eFt/hó).
Jó közlekedéssel (busz 150 m) bútorozva vagy 
bútorozatlanul, gépesített konyhával.
Tel.: 06-30-9924723

MOLNÁR ÁLLATGYÓGYÁSZAT 
ÉS HOMEOPÁTIA

Solymár, Pilisvörösvári u. 17.

(Korona étteremmel szemben)

Hatósági feladatokra jogosult állatorvos.

Rendelési idõ: kedd, csütörtök 14 - 19 h

 hétfõ, péntek 17-19 h

 szombat 9-12 h

ifj.Dr.Molnár Attila 06 30 9642-160

Dr. Molnár Attila   06 30 9846-692

Rendelõ: 06 26 360 919

Ünnepnapokon telefonos ügyelet: 06 30 9642-160

+
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Interwork Temetkezési Kft.
Ügyelet éjjel-nappal:  06-20398-0160, 

06-20/344-6060

Temetés felvételi irodáink 
és bemutatótermeink:
Üröm, Dózsa György út 2/a 
(Szolgáltató ház)
06-20/548-5886

Solymár, József Attila u. 2/a
(az önkormányzattal szemben)
06-20/239-3243

www.utolsout.hu
E-mail: interworkkft@freemail.hu
Szentendre, Tahitótfalu, Pomáz, 
Pilisszentiván és Budakalász településeken

Konténeres, önrakodós darus és billenő-
platós autókkal sóder, homok, termőföld 
szállítás, gépi földmunka.
Építőanyag eladás kedvező áron.

Trunk
építőanyag forgalmazó 

és fuvarozó vállalkozás.

Érdeklődés és konténer rendelés:
0630/934-2838

www.trunk-epitoanyag.hu

KALODÁS TûZIFA 

KAPHATÓ
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