
ÜRÖMI    TÜKÖRÜRÖMI    TÜKÖR
2012. április - május - június

Az ürömi önkormányzat                                        közéleti havilapja

Helyszín: a Polgármesteri Hivatal eló́tti tér.
A programokon való részvétel ingyenes!

XIII. Ürömi Nyári Fesztivál
2012. június 15–16–17.

Napoleon Boulevard
június 16. 22:00 óra

Kyru Gotta Humble
június 15. 22:15 óra

Vastag Csabajúnius 17., 20:50 óra

Neoton Família Sztárjai
június 17. 22:00 óra

A helyi és környékbeli civil szervezetek, 
a József Nádor Általános Iskola tanárai és tanulói, 
a Napraforgó Óvoda óvodásai, 
a Duna Karnevál csoportjai 
és fellépó́ sztárok közremú́ködésével.
(Részletes program az újság hátoldalán található.)
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Önkormányzat
Ürömi tükör

Aktuális információk
Tisztelt Lakótársaim! 

Mivel az év elsõ hónapjai – általában – az adott  
évre kitûzött feladatok elõkészítõ munkáival 
telnek, így e tájékoztató keretében elsõdlege-
sen ezekrõl a feladatokról, illetve egyéb ak-
tuális információkról adok röviden számot.

Beruházások elõkészítése:

A 2011. évre elfogadott költségben foglaltak-

nak meg felelõen került sor a községi sportpá-

lya és a játszótér között a gördeszkapálya, és a 

kosár- és kézilabdapálya kivitelezési munkáinak 

elõkészítésére. A képviselõtes tület meghívásos 

pályáztatás keretében választotta ki a nyertes  

pályázót, aki a kivitelezési munkákat megkezdte. 

Jelenleg a munkák még folynak, várhatóan május 

végén, június elejére készül el a két létesítmény. 

Az új létesítmények mûszaki tartalmát 
tekintve:

• A gördeszkapálya szilárd burkolattal ellátott 

mérete 10×22 m, azaz 220 m2. Ez a terület 150 cm 

magas körbekerítéssel lesz ellátva, valamint 2 db 

120×150 cm méretû nyílással készül.

A kosárlabdapálya szilárd burkolattal ellátott mére-

te 18×30 m, azaz 540 m2. Ezen a területen kerül elhe-

lyezésre 2-2 db kosárlabdapalánk és kézilabdakapu. 

A burkolati jelet tekintve a nemzetközi versenyeken 

Virágokból kirakva megjelenik a 800-as szám is

Virágosítás a Templom téren 
Üröm 800. évfordulója alkalmából



IV. – V. – VI. 3

Önkormányzat
Ürömi tükör

elfogadott felfestéssel készül. A pálya berendezése 

tehát 2 db kézilabdakapu hálóval, 2 db bebetonozott 

kosárlabdapalánk gyûrûvel, hálóval.

• A kátyúzási munkák indításának elõ ké szí té-

seként megtörtént a felmérés. A kép vi selõtestület 

még a márciusi ülésén egy 3 fõs bizottságot hozott 

létre a testület tagjaiból, akik a felmérést irányították, 

illetve a bekért ajánlatok alapján döntöttek a nyertes 

kivitelezõrõl. A nyertes kivitelezõ a munkákat május 

hó folyamán indítja és várhatóan június közepén fejezi 

be. A kátyúzással érintett utcákról, a konkrét mûszaki 

tartalomról a munkálatok elvégzését követõen fogom 

tájékoztatni lakótársaimat. Talán még annyit, hogy a 

felmérés Üröm valamennyi utcáját érintette.

• Megtörtént a Fõ utcai park tavaszi munkáinak 

elvégzése, a szükséges növények, cserjék pótlása.

• Ugyancsak elvégeztük a buszvárók és környé-

kének rendbetételét, festését, a növények szüksé-

ges pótlását. 

• Folyamatban van a település gyommentesítése, a 

közterületeken, ezért a kaszálások intenzíven folynak.

• Sürgõsen elvégzendõ karbantartási munkára 

került sor az általános iskola tetõ szer kezetén, mivel 

a tetõ a könyvtár felett olyan állapotba került, hogy 

a csapadékvíz az épület helyiségeibe beömlött. 

Az állag megóvási munkákat a kivitelezõ befejezte.

• A gyalogosok védelmére a Posta és a Mû-

velõdési Ház közti szakaszon a gyalogjárda mel-

lé védõkorlátot tervezünk kiépíteni kb. 20 fm-en, 

mivel túl keskeny itt a járda, a mellette húzódó fõ 

közlekedési útvonal gépjármû forgalma pedig nagy 

és ez igen veszélyes a gyalogosan közlekedõkre. 

A munkák május hó folyamán elkészülnek.

• Jó hír viszont, hogy tovább javult Üröm köz-

biztonsága. Errõl számoltak be Budaörs Város 

Rendõrkapitányság és a Pilisvörösvári  rendõrõrs 

vezetõi. A betöréses lopások száma 36,84%-kal 

csökkent 2011-ben.

Megtörtént a buszvárók rendbetétele

Kellemes felüdülést kínál a Fõ utcai park

Folyamatos a gyomirtás és fûkaszálás a település zöld területein
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• Köszönetemet fejezem ki azoknak a Lakótár-

saimnak, akik az április 17-i ortodox istentisztelet-

re eljöttek és az Alexandra sírkápolna kertjében 

az ünnepi liturgiát végighallgatták és részesei vol-

tak a körmenetnek is, majd a kitüntetési ceremó-

niának. 

Lakótársaim elõtt is ismert, hogy Üröm ön-

kormányzata évek óta jó kapcsolatot tart és 

példaértékû együttmûködést épített ki és ápol az 

ortodox egyházzal. Ennek az együttmûködésnek 

köszönhetõen került sor a sírkápolna felújítására, 

a nagyközönség számára is látogathatóvá tételé-

re, illetve a II. Világháborúban az Ürömön elesett 

orosz katonák sírkertjének a felújítására az ürömi 

köztemetõben, illetve a felújított sírkert ünnepélyes 

keretek között történõ felszentelésére.

E példaértékû együttmûködést kívánta elismer-

ni Üröm lakosságának Kirill õexelenciája Moszk-

va és egész Oroszország Pátriárkája a Szent 

Danyiil érdemrend adományozásával. Igaz az ér-

demrendet Üröm polgármesterének adományozta 

Õexelenciája, de ez a 

település egész lakos-

ságának szól, és én ezt 

a kitüntetést e gondo-

latok jegyében vettem 

át és nyújtom most át 

valamennyi ked ves la-

kótársamnak.

Tisztelt 
Lakótársaim! 

Az év eleji interjúmban 

már je leztem, hogy a 2012-es év önkor mányzatunk 

számára is a küszöbön álló önkormányzati, illetve az 

államigazgatási rendszert érintõ változások éve, s mint 

ilyen a várakozás éve. A központi intézkedések és vég-

rehajtási jogszabályalkotások még folynak, és remé-

nyeink szerint formálódnak is. Ennek köszönhetõen 

például korábban az iskola fenntartást, kizárólag „egy-

ségként” kezelt elgondolás enyhül, ami azt jelenthe-

ti, hogy az irányítási feladatok az államhoz kerülnek, 

az iskolák fenntartási fel-

adatai pedig az önkor-

mányzatokhoz kerülhet-

nek. Az átalakítás, illetve 

a változások részeként 

az igazgatás területén 

is zajlanak az elõkészítõ 

munkák, az adatszolgál-

tatások. A konkrétumok, 

és a szerzõdések megkö-

tése ez év õszére várha-

tóak. A rendelkezésemre 

álló információk alapján 

folyamatosan fogom tájé-

koztatni lakótársaimat a 

konkrét változásokról.

Üröm, 2012. május hó

Laboda Gábor

polgármester
Szovjet katonai emlékmû az ürömi köztemetôben

Szent Danyiil érdemrend
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Üröm község 800. éves évfordulójának 
programajánlata

2012. február 18-án farsangi álarcosbállal és jelmezversennyel kezdôdött a 800 éves évforduló 
ünnepségsorozata, amely egész évben kínál szórakozási lehetôséget.

Május 25. 
TáNCSzíNHázi BemuTATó 
Az Ürömi Öröm Néptáncmûhely 
színházi elôadása
Felelôs: Néptáncmûhely
Helyszín:  Mûvelôdési Ház

Május 26–27–28. 
KiTeLepíTeTT NémeTeK  
FoGAdáSA 
Felelôs: 
Német kisebbségi Önkormányzat

Június 16–17. 
KözépKori zeNe 
(KB. 1-1 órA miNdKéT NAp 
A Nyári FeSzTiVáLoN)
Felelôs: Mûvelôdési Ház

Szeptember 29. 
A  800 éVeS éVForduLó 
emLéKNApjA
Koncert,  vásárosok, 
gyermekprogramok, 
középkori vetélkedôk

SzüreTi BáL 
Felelôs: Mûvelôdési ház
Helyszín: Iskola, vagy 
a Mûvelôdési Ház

November 30. 
vagy december 1. 
SzeNT ANdráS NAp
Felelôs: Mûvelôdési Ház

Richard Wagner

AZ ISTENEK ALKONYA
III. felvonás
2012. május 20. vasárnap 20 óra
Ürömi Római Katolikus Templom (Üröm. Fõ út 56.)

MARcATO EgYÜTTES (mûvészeti vezetõ: Matuz gergely)

MATuZ gERgELY – fuvolák
SIMON MELINdA – fuvolák
LéLEK RéKA – hegedû
LáNg ANdRáS – brácsa
FAZEKAS gYÖRgY – brácsa
SZIgETI dávId – gordonka
BARTáNYI RéKA – nagybõgõ

Köszönjük a támogatást: 
Reneszánsz Kõfaragó Zrt., Ürömért Egyesület, Ürömi Önkormányzat, Pilisborosjenõi gyógyszertár, 

Ürömi kínai ruhaüzlet, dr. Hoffmann Márta, Samata Kft.

A BELéPéS díjTALAN!

800 éVes éVforduló
Ürömi tükör
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Április 17-én, kedden Fõpapi Szent 
Liturgiára került sor Ürömön az 
Alexandra Pavlovna kápolnában. 
A kedvezõtlen, hideg idõ ellenére 
az istentiszteleten közel 300-an je-
lentek meg.

Az istentisztelet a kápolnában 

zajlott, majd ezt követõen ünnepi 

körmenetre került sor. A szertartást 

Márk Jegorjevszki érsek, az orosz 

ortodox egyház magyarországi 

egyházmegyéjének vezetõje tar-

totta. A körmenettel és a jelenlevõk 

megszentelésével nem ért véget 

az ünnepség, mivel az érsek úr rövid 

beszédében méltatta Üröm és az or-

todox egyház között évek óta fennálló 

kölcsönös jó viszonyt, együttmûködést 

és baráti kapcsolatot, majd beszéde 

végén bejelentette, hogy Kirill, Moszk-

va és egész Oroszország patriarchája 

a Szent Danyiil érdemrenddel tüntette 

ki Laboda Gábort, Üröm polgármes-

terét, az orosz-magyar kapcsolatok 

érdekében végzett kiemelkedõ tevé-

kenységéért. 

A kitüntetést az érsek úr adta át 

Laboda Gábor polgármesternek. La-

boda Gábor polgármester rövid be-

szédet mondott, melyben kitért a több 

éve fennálló együttmûködésre annak 

jelentõségére majd egész Üröm ne-

vében megköszönte a kitüntetõ elis-

merést. A szertartáson a nagy számú 

helyi lakosság mellett részt vettek az 

orosz egyház képviselõi, az orosz 

nagykövetség munkatársai, egyhá-

zi és világi személyiségek, illetve a 

Húsvéti liturgia az 
Alexandra Pavlovna 
kápolnában

Szertartás a kápolna kertjében

Szent Liturgia a kápolnában
Márk Jegorjevszki érsek úr
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Habsburg család képviselõje. Megjelentek a Kormány, 

valamint a parlamenti pártok képviselõi is. 

Az ünnepi istentisztelet egyébként is megindítóan 

szép külsõségek és az Ürömön meglévõ ortodox ha-

gyományok szerint zajlott le. 

Az ünnepi szertartást követõen fehér asztalnál 

folytatódott a baráti beszélgetés, melyen Üröm pol-

gármestere és a Képviselõ-testület látta vendégül 

a meghívott vendégeket. A jól sikerült és jól szerve-

zett ünnepség elõkészítésében és lebonyolításában 

résztvevõket köszönet illeti. 

Üröm, 2012. május hó 

       

Madaras Krisztina 

a Mûvelõdési ház munkatársa 

Az ünnepség résztvevôi a kápolna kertjében

Laboda Gábor polgármester köszönetét fejezi ki. 
A kép jobb oldalán Márk Jegorjevszki érsek

Márk Jegorjevszki érsek úr átadja a Szent Danyiil 
érdemrendet Laboda Gábor polgármesternek
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Mándy Stefánia sorait szívesen olvas-
gatom mostanában.

Végre itt a jó idõ, újra zöldbe borul 
a természet, lassan-lassan visszatér 
mindenbe az élet. A tavasz sem-
mihez sem hasonlítható illattal és 

hang ja i -
val gyer-
mekkoro-
mat idézi 
fel. Óhatatlanul nosztalgiázni 
kezdek, amikor meghallom a 
madarak csicsergését, ami-
kor egy zápor megáztatja a 
földet.

Ilyenkor a bölcsõdében is 
valahogy minden más han-
gulattal itatódik át. A jó idõvel 
együtt a tevékenységek is 
megsokasodnak. A gyerekek 

izgatottan veszik újra birtokukba az 
udvari játékokat, a homokozót.

Két nagy ünnepünkrõl is megem-
lékeztünk már a tavasz beköszön-
tével. Idén a Húsvét nagyon korai 
idõpontra esett. A nyuszi a bölcsis 
gyerekeket is meglátogatta. Minden 
csoport másképp ünnepelt. 

Voltak, akik megint az udvaron ke-
resgélték meg az elrejtett ajándéko-

kat, voltak viszont olyan csoportok is, ahol a tapsifüles a 
szobában hagyta kis „csomagját”. Már ekkor megkezdték 
a gondozó nénik a gyerekek felkészítését a másik (peda-
gógus szemmel talán a legszebb) ünnepre. Ez pedig az 
Anyák napja. Mindenhol izgatott készülõdés, énekelgetés, 
mondókázás hallatszott. 

Még nagyon sok dolog vár ránk ezen a tavaszon. Mi-
re ez az újságcikk megjelenik, megtörténnek a beirat-
kozások, és készülõdünk a gyermeknapra, valamint a 
bölcsõdébõl óvodába távozó gyermekek elbúcsúztatására. 

Tavasz
a bölcsõdében

„Eget fest kékre
réteket  zöldre,
arcodat mossa,
festi pirosra,
fényt szór a földre,
lombot a tölgyre,
szirmot havaz – a tavasz.”
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Bizony ilyenkor már nem unatkozunk.  Fáj a szívünk a „na-
gyokért”, akik nálunk tanultak meg beszélni, s mondtak 
olyan komoly dolgokat, mint „azért fúj a szél, mert fúj a 
szél”, vagy kérdezték meg a gondozó nénitõl, hogy „És ér-
ted Ildi Néni ki fog jönni?”, vagy  a mi segítségünkkel váltak 
szobatisztává, tanultak meg önállóan enni…

Egyik szemünk sír, a másik viszont nevet, mert jön-
nek a „picúrok”, akik között már most látjuk, hogy lesz-
nek Ferrari – pilóták, királylányok, királyfiak, tündérek és 
boszik, egyszóval a legszebb és legokosabb gyerekek.

Kedves Édesanyák! Engedjétek meg, hogy e kis 
versrészlettel búcsúzzak:

Csordásné Tõkés Katalin
bölcsõdevezetõ

Nádas Orsolya: Megkésett köszöntõ

     

Van egy szó, van egy név ezen a világon,

melegebb, színesebb, mint sok édes álom.

Csupa virágból van, merõ napsugárból,

ha ki nem mondhatom, elepeszt a vágytól.

Tisztán cseng mint puszták esteli harangja,

örömében is sír, aki e szót hallja.

 

Van egy szó, van egy név, valóság vagy álom,

nekem a legdrágább ezen a világon.

Ez a legforróbb szó, az én legszebb imám,

amikor kimondom: Anyám, 

Édesanyám!

Luca még egy évig gyakorol nálunk...

Kis fodrászok csinosítják a vendéget Tánc közben
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Anyák napi köszöntés az óvodában

Mint minden évben, 
idén is nagy-nagy öröm-
mel és izgalommal ké-
szültek az óvó nénik, 
és a gyerekek, az édes-
anyák és nagymamák 
köszöntésére.

Szorgos kis keze-
ikkel, szebbnél-szebb 
ajándékokat készítet-
tek: nemezelt fülbevalót, 
nyakláncot, szappant 
öntöttek, papírvirágot 
hajtogattak. Minden 
csoport nagyon szép kis 
mûsort adott elõ. Éne-
keltek, verset mondtak, 
és mesejelenetet adtak 
elõ, vagy táncoltak.

Óvodánkat ismét 
meghívták, a minden 
évben megrendezésre 
kerülõ a Német Nem-

zetiségi Gyermekdalok és Játékok Fesztiváljára, május 
18-án, amelynek házigazdája idén Kismaros lesz.  Két 
évvel ezelõtt a mi óvodánk volt a fesztivál rendezõje. Na-
gyon nagy sikert arattunk, mind a szervezésben, mind 
a kivitelezésben. Azóta is nagyon sok dicsérõ visszajel-
zést kapunk.

„Édesanyám hajolj hozzám egy kicsit,

Figyelj csak rám, súgok Neked valamit.

Azt súgom, hogy nagyon-nagyon szeretlek!

Olyan nagyon, mint Te szeretsz Engemet!”
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Óvodánk életében a következõ jeles nap a szo-
kásos gyermeknapi „Napraforgó Nap”, melyet má-
jus 19-én (szombaton), 10-14 óra között tartunk 
az óvoda udvarán.

Szeretettel várjuk a családokat, gyerekeket, 
leendõ ovisokat, szülõket, nagyszülõket.

Programjaink: táncház, népi játszóház, játékos 
vetélkedõ, lufi hajtogatás, bábkészítés, só- liszt-
gyurmázás, gyöngyvasalás.

Nagycsoportosaink életében eljön a nagy nap 
június 1-jén, pénteken 16 órakor elballagnak az 
óvodából. Nagy lelkesedéssel készülnek a bal-
lagó mûsorra, hogy ezáltal is bebizonyítsák, Õk 

bizony nemsokára „nagy” iskolások lesznek. Miután 
sok ballagó gyermekünk van, ezért az iskola, rendel-
kezésünkre bocsájtja tornatermét, ahová szeretettel 
várunk minden kedves hozzátartozót, érdeklõdõt. 

                                                                                                     
Stoffer Judit, Schmidt Laura
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A Hagyományõrzõ egyesület szervezésében is-
mét megrendezésre került a télbúcsúztató – 
tavaszköszöntõ ünnepség a Mûvelõdési Házban.

Az egyesület tagjai, néptáncosok és hastáncosok, 
valamint szép számú érdeklõdõ kíséretében vonul-
tak a Templom térre, ahol jelképesen elégették a telet 
megszemélyesítõ kiszebábot.

A „szertartás” után ünnepi mûsorra került sor, az ürö-
mi néptáncosokkal Szilvási Bea vezetésével,  illetve Király 
Emmikével és hastáncosaival.

Este már nem a program részeként,  de ahhoz kapcso-
lódva került sor Kaizer Zoli batyusbáljára, amely hajnalig 
tartott. 

    Papp Ákos

Tavaszköszöntõ

műVelŐdésI ház
Ürömi tükör
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műVelŐdésI ház
Ürömi tükör
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TANuLáS, TudáS, meGméreTTeTéS
          SiKer, juTALom
                    KiérdemeLT SzórAKozáS

Tanulóink az idei tanévben az alábbi versenyeken vettek részt és 
legjobbjaink a következõ nagyon szép eredményekkel végeztek:

Kisvakond Országos Levelezõ Verseny
Országos Mozaik Tanulmányi Verseny
Matematika: Csörgõ Ferenc (2.a):
 bekerült az országos döntõbe
Matematika: Kovács Péter (4.a):
 országos döntõ 20. helyezett
Természetismeret: Ötvös Bernadett (5.b):
 1030 versenyzõbõl 52. helyezett
Kémia: Bartal Balázs (8.o.): 12. helyezett
Angol: Kocsis Adrienn (8.o.): 12. helyezett
 Hrisztov Sára (8.o.): 19. helyezett

Hermann Ottó Természetismereti Verseny:
15 tanuló jutott a II. fordulóba

Arany János Verseny
Országos döntõ: Ötvös Bernadett (5.b): 9. helyezett
 Viktor Tibor (5.b): 16. helyezett

Kazinczy Verseny (területi)
Szabó Patrícia (4.a) 5. helyezett

Alma Mater Verseny 
Odüsszeusz Országos Történelem Verseny
Német Kisrégiós Szavaló, Próza és Ének Verseny
Lajer Máté  (5.b): I. helyezett
Kern Robin (2.b): II. helyezett
Pesti Patrik (3.a): II. helyezett
 
Német Megyei Szavaló, Próza és Ének Verseny
Lajer Máté (5.b): II. helyezett
(országosra tovább jutott)
   
Német Titok Online Verseny 
Zrínyi Matematika Verseny
Megyei: 5. évfolyam kb. 350 fõbõl
Halász Máté (5.a): 107. helyezett
Ötvös Bernadett: (5.b) 154. helyezett
Lajer Máté (5.b): 170. helyezett

6. évfolyam kb. 280 fõbõl
Poros Márton (6.b): 6. helyezett
Szászvári Csongor (6.a): 52. helyezett
Mihálffy Boglárka (6.b): 55. helyezett
Tóth Kata (6.a): 66. helyezett

7. évfolyam kb. 280 fõbõl
Szegedi György (7.o): 130. helyezett

Népdaléneklési Verseny (114 versenyzõ)
Nagyon nagy sikert aratott!

Megyei, Országos Diákolimpia
Mandeville Dominika (5.b): 8. helyezett

Sakkbajnokság

„Mindenhol jó, de a legjobb otthon”, 
… ÉS AZ ISKOLÁBAN…
A József Nádor Általános és Mûvészeti Iskola 2011/2012-es tanév második 
félévének „életképei” kulcsszavakban és fotókban:

A pilisszentiváni német versenyen résztvevõ tanulók

Népdaléneklési verseny

Népdaléneklési verseny

Iskola
Ürömi tükör
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Gyermekeinknek a tanuláson és a megmérettetéseken kívül 
másra is jutott idejükbõl és energiájukból:

– Arany János Felolvasó Est (helyesebben: éjszaka); 14 órás
– Farsang elõkészítése és lebonyolítása
– Március 15-i községi ünnepség
– Víz világnapja
– József Nádor napi megemlékezés, koszorúzás
– Föld napja 
– Anyák napi mûsorkészítés
– Kihívás napja
– Nemzetiségi napok
– Papírgyûjtés
– Akadályverseny
– Bolhapiac…

Ám jutalmuk sem maradt el...

Diákjaink a következõ helyeken jártak és szórakoztak nagyokat:
– Élményváros-játszóház (Dunakeszi)
– Fõvárosi Nagycirkusz
– Csodák Palotája
– Disneyland Játszóház
– Közlekedési Múzeum
– Láthatatlan Kiállítás
– Operettszínház
– Aquincumi Múzeum
– Liszt Ferenc Repülõtér
– Fõvárosi Bábszínház
– Táncszínház
– Piliscsévi Játékpark…

Számunkra, pedagógusok számára azonban a gyermeki mo-
solyon, kacajon és örömön felül a legnagyobb boldogságot az 
alábbi sikerek jelentik.
Tanulóink többek között a következõ gimnáziumokba nyertek fel-
vételt:

Berzsenyi Dániel Gimnázium, II. Rákóczi Ferenc Gimnázium,  
Óbudai Gimnázium, Szentendrei Ferences Gimnázium, Toldy 
Gimnázium…

Ezek után még egy kompetenciamérést teljesítve, s az év végi 
felmérõket megírva tanulóink méltán megérdemlik a több napos osz-
tálykirándulásokat: pl. Székesfehérvár, Nagyvázsony, Tihany vagy 
Bogács vagy Hûvösvölgy (gyermekvasút), VAGY…VAGY…VAGY…

„Zakatol a vonat, s azt „fütyüli”
Kellemes vakációt Sári, Peti!!!”

Mindenkinek nagyon kellemes pihenést kívánunk  a nyári 
szünidõre!

Tagschererné Braun Mária

Badacsonyi László alpolgármester és a civil szervezetek képviselôi 
koszorút helyeznek el Kossuth Lajos emléktáblájánál

Alsós farsang

Tavaszi
bolhapiac

A József nádor Általános Iskola tanulóinak ünnepi mûsora

Iskola
Ürömi tükör
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Április hónapban Üröm központjában az Önkor-
mányzat megbízásából kertészeti munkálatokat 
végeztek.

  90 m3  termõföld felhasználásával, 8000 virágpalán-
ta – árvácska – beültetésével újult meg a római határkõ 
– Posta – Virágbolt által határolt terület.  

Földpartok kialakításával, a színes virágok megfelelõ 
csoportosításával vitathatatlanul gazdagodott a térélmény. 
A virágbolt felöli földpartra elhelyezett virágokból kialakított 
800-as szám utal a település 800 éves múltjára. 

A tér rendezésével az Önkormányzat a nevezetes 
évfordulót kívánta emlékezetessé tenni. Az évforduló 
jegyében az Önkormányzat ez évben még egy alkalom-
mal fogja az említett központi teret megújítani.

Vidákovits Tibor 
alpolgármester

Virágosítás

Önkormányzat
Ürömi tükör
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fIatalok egyesÜlete
Ürömi tükör

Megalakult az Ürömi Fiatalok Egyesülete
Tisztelt Ürömi Lakosok!
2012. április hó folyamán alakult meg egyesületünk, Ürömi Fiata-
lok Egyesülete néven. Mint az egyesület elnöke szeretnék bemu-
tatkozni, Ficze Bálintnak hívnak, születésem óta (21 éve) ürömi 
lakos vagyok és a szüleim, nagyszüleim is Ürömön élnek.
Célkitûzésünk, hogy az Ürömön élõ fiatalok, a saját szabadidejüket 
lehetõség szerint hasznosan töltsék el, illetve nagyon fontos lenne, 
hogy a helyben élõ, velünk közel egykorúak kölcsönösen megis-
merjék egymást. Mivel egyesületünk egy civil szervezet, így min-
den ürömi fiatal (15 és 28 év között) önként csatlakozhat hozzánk, 
amennyiben tenni akar vagy tud a lakókörnyezetünkért. Nonprofit 
szervezet vagyunk, ezért jelképes havi 100 forintos tagdíjjal szük-
séges hozzájárulnia annak, aki tagja kíván lenni az egyesületnek, 
hiszen az egyesület minimális fenntartását, mûködését biztosítani 
kell. Természetesen a tagoknak és az újonnan jelentkezõknek tu-
domásul kell vennie, hogy az egyesület teljes egészében politika-
mentes azaz, az ÜFE-ben és a nevében semmilyen politikai meg-
nyilvánulásnak helye nem lehet. Annak örülünk, hogy viszonylag 
rövid idõ alatt már több mint 60 tagot tudhatunk soraink között. 
A képviselõ-testülettõl megkaptuk az engedélyt az Ürömi címer 
használatára és arra, hogy az egyesület a Dózsa György út 18. 
szám alatt található ingatlant jelölhesse, meg mint székhelyét és 
alkalomszerûen használja is. Sajnos a Dózsa György úti helyisé-
get valószínûleg nem tudjuk használatba venni még a jelenlegi 
tagokkal sem, mivel nem férnénk be.
Az elsõ közös programunk a majálison tartott fõzõversenyen való 
részvétel volt. Több szempontból sikeres volt ez a nap, az általunk 
elkészített étel elnyerte a zsûri tetszését, és ha nem is dobogós 
helyet, de különdíjat szereztünk, illetve ezen a napon több mint 
20 fiatal csatlakozott hozzánk, mert megismerték a céljainkat.

Terveink, céljaink: 
• Sport tevékenységek 
• Kirándulások
• Közös programok (bowling, mozi)

• Az ürömi programokon való részvétel
• klubszerû délutánok/esték szervezése
• Elõadások
• Drogprevenció
Az általunk vállalt feladatok:
• Településünk tisztántartása: szemétszedés
• Településünk közbiztonságában való segítségnyújtás: éjszakai 
járõrözés
• Szeretnénk segítséget nyújtani a rászorultaknak, illetve az 
idõseknek. Természetesen mindezt teljesen díjmentesen!  (Be-
vásárlás, fûnyírás, hóeltakarítás)

Szeretettel várjuk az ürömi fiatalok jelentkezését és azokét is, 
akik úgy érzik, hogy egyesületünk segítségére tudnak lenni.
Az egyesület megtalálható a Facebook-on: ÜFE (Ürömi Fiatalok 
Egyesülete) néven

Elérhetõek vagyunk telefonon:
Ficze Bálint: (elnök): 06-30-498-9339

Kausál Vivien: 06-30-719-3379
Rácz István Máté: 06-30-408-5842
Ifj. Laboda Gábor: 06-20-951-4094



IV. – V. – VI.18

Hõsök Napja 2012.

Az Üröm-Pilisborosjenõi Református Egyházközség heti rendje

A Hõsök Napjára emlékezünk május 27-én vasárnap az 
ürömi római katolikus templom elõtti turult formázó 
háborús emlékmûnél. 

„Csak törpe nép feledhet õs nagyságot,
Csak elfajult kor hõs elõdöket,
A lelkes eljár õsei sírlakához,
S gyújt régi fénynél új szövétneket!”

Ürömi Teleház Egyesület

református egyház
Ürömi tükör

Kedves Református Hívek és Érdeklõdõk!

Nagy szeretettel hívunk benneteket gyülekezeti alkalmainkra, ame-
lyek a következõk:

Kedd:  8:00–9:30 Óvodás hittan Ürömön az oviban
  10:00–12:30  Pilisborosjenõn mindig más családnál 

baba-mama kör
Szerda:  7:00–7:45  Református hittanos Istentisztelet és kö-

zös imareggeli (Agapé) 
  10:00–12:00  Hivatali fogadó idõ (keresztelés, esküvõk, 

temetések bejelentése, lelkigondozás)
  15:45–16:30  Ürömi Keresztyén Csillagász Szakkör 

(alsós gyermekek az iskolában)
  17:30–18:15  Ürömi Keresztyén Csillagász Szakkör 

(felsõs gyermekek)
  18:15–19:00  Konfirmációs óra a gyermekeknek I.
  19:30–20:30  Gyülekezeti Bibliaóra (minden hónap 

harmadik szerdáján presbiteri gyûlést 
tartunk)

Csütörtök:  9:00–10:00  „Szépkorúak Bibliaórája”
  10:00–11:30  hivatal Ürömön, vagy látogatás Pilis-

boros jenõn
  18:00–19:30  Gyermek konfirmáció II.
  19:30–21:00  Felnõtt konfirmáció
Péntek:  10:00–11:00  Baba-mama kör (Becker Norbert Gyula 

és Cserjési Kata) 
  15:00–16:30  Toff-ifi (6-8.o. hittan)
  17:00–19:00  Refi-ifi (gimis, konfirmáció 1-es csoport 

hittan)
  20:00  Ádám kör (havonta egy alkalom)

Szombat:  9:00–10:00  Alsós hittan
  18:00–19:30  Ézsaiás Ifi
  19:30–21:00  Éva kör
Vasárnap:  10:00  Istentisztelet (minden hónap elsõ va-

sárnapján Úrvacsora), ill. Gyermek-
Istentisztelet    

  11:00–11:45  Konfirmációs óra I.
  16:00   „Babakocsis Istentisztelet” a kisbabás és 

óvodás gyermekeknek és szüleiknek          
  19:00   Fiatal felnõttek Bibliaköre

„Jöjjetek énhozzám 
mindnyájan akik 
megfáradtatok nehéz 
terhetek súlya alatt, és 
én megkönnyebbítlek 
titeket.” 

(Máté 11:28)

Üröm, 2096
Fõ u. 64–66

Tel.: 06 26 350-686
Lelkész:

Becker Norbert Gyula
(06 30 526-8010)
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református egyház
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Beszámoló az Üröm-Pilisborosjenõi Református 
Egyházközség életérõl…

Nem nagy idõintervallum, mégis jó végigtekinteni, hogy honnan 
indult el, s hova jutott el egy év alatt az Üröm-pilisborosjenõi 
reformátusság…
A gyülekezet életében komoly változás történt, mert 20 év 
szolgálat után Isépy Gáborné nyugdíjba vonult 2011. áp-
rilis 30-ai hatállyal, s az egyházközség új megválasztott 
lelkipásztora Becker Norbert Gyula lett. Szolgálatát 2011. 
május 1-vel kezdte meg.

Milyen volt a kezdet?
Minden kezdet nehéz… A gyülekezeti kép akkortájt 

elég siralmas volt 20-30 ember fordult meg az Istentisz-
teleten, a perselypénz egy vasárnap alig haladta meg a 
10 000 Ft-ot, s komoly számlatartozások is voltak még 
ekkor. S innen indult a munka, amelynek során év végé-
re olyan hatalmas változás állt be a gyülekezet életébe 
– amiért Istené a dicsõség –, hogy év végére minden 
sárga csekk ki lett egyenlítve és a felújítási munkála-
tok parókiát érintõ nagyobb részével is sikerült végez-
ni. Ráadásul a gyülekezet templomba járó közössége 
megnégyszerezõdött. Meggyõzõdésem, hogy mindez 
az óvodai és az iskolai hittanoknak köszönhetõ, ahova 
közel 200 gyermek van beíratva, s jár a lelkipásztorhoz 
heti rendszerességgel, valamint, hogy vasárnap már két 
Istentisztelet van, s mindezek mellett, külön van Gyer-
mek Istentisztelet az óvodásoknak és az iskolásoknak, 
a felnõttek Istentiszteletével egy idõben. 

Mi volt a gyülekezet életében a legnagyobb öröm, 
legjelentõsebb esemény 2011-ben és a 2012-es tavaszi 
idõszakban?

Tulajdonképpen számos dolgot említhetnék, de ami 
leginkább megmozgatta a gyülekezetet az szeptemberben 
a Hittanos Családos Nap eseménye volt, ahol közel 120-
an vettek részt, a hittan és sportversenyeken. 

Második helyen áll az Óvodások Karácsonya, amely Is-
tentiszteletre 260-an voltak kíváncsiak. Kevés volt a szék, 
az új padjainkat kellett behozni, hogy elférjünk, de így is 
számos szülõ a templom elõterében állva volt kénytelen 
végignézni gyermekeik szereplését.

A harmadik helyen áll a „Szépkorúak” Bibliakörének 
Karácsonya, a gyülekezeti Karácsony, ahol közel 80 idõs 
testvérünk vett részt az ünnepi Istentiszteleten és az azt 
követõ vacsorán. Külön meg szeretném említeni, hogy az 
új idõ óta ez a frissen alakult Bibliakör a legaktívabb, s 
mind az óvodások Karácsonyára, mind az iskolásokéra ké-
szítettek karácsonyi ajándékot, s a legnagyobb sikere az 
ovis papucsoknak lett.

Negyedik helyen áll, amiért külön hálás vagyok, hogy 
ugyan 65%-ban, de elkészült a parókia felújítása. Közel 
3,5 millió forintból, nem kis áldozatok árán. Remélem idén 
sikerül befejeznünk a munkálatokat, s megoldódik az épü-
let és a templom kifûthetetlenségének kérdése is a külsõ 
és belsõ szigetelés megvalósulása által.     .

Mi jellemzi a gyülekezet missziói életét? Miben volt tapasz-
talható áldás, hol éltek meg kudarcokat?

A missziói életre az a jellemzõ, hogy hosszú ideig nem 
volt. Jó példa erre, hogy a gyülekezetben ideérkezésem 
elõtt nem volt egyáltalán ifjúsági élet. Sajnos a hitoktatás-
ban se voltak felsõs hittanosok, elvétve egy-kettõ. Mindent 
elölrõl kellett kezdeni, ami hatalmas kihívás. A misszióban 
vannak nehézségek, de kudarcok nincsenek, az csak ak-
kor lenne, ha feladnánk a harcot. Egy csata elvesztése 
még nem vereség! Nagyon hálás vagyok az Élõ Istennek, 
hogy ma ott tartunk, hogy a két faluban közel kétszáz hit-
tanosunk van az óvodákban és az iskolákban, valamint 
megalakult három ifjúsági kör is. A Toff-ifi (6-8. osztályos 
gyermekek járnak ide, péntekenként 15:00-tól), a Ref-ifi 
(ide a konfirmáció elsõ éves gimis diákok járnak, pénte-
kenként 17:00-tól), valamint szépen mûködik vasárnapon-
ként 19:00-tól a Fiatal Felnõttek Bibliaköre, ahova végzõs 
gimnazisták és az egyetemisták járnak. Ezeken az ifi alkal-
makon közel 20-25 gyermek és fiatal jelenik meg hetente.

Szerdánként 19:30-as kezdéssel beindult a presbite-
ri-családos Bibliakör, csütörtök reggel 9:00-tól a „Szép-
korúak” Bibliaköre. Külön szeretném kiemelni az Ürömön 
mostanában beindult Baba-mama kört, amely pénteken-

Interjú Becker Norbert Gyula 
lelkipásztorral, aki egy évvel 
ezelõtt kezdte meg szolgálatát 
közöttünk…
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ként 10:00-tól van, kisbabás anyukák számára. Szépen 
mûködik a Pilisborosjenõi Baba-mama Klubunk, a BeTérõ, 
ahol több édesanya is élõ hitre jutott az év folyamán, va-
lamint a nemrég alakult Éva kör (nõk és asszonyok Biblia-
órája) és az Ádám kör (férfiak és férjek Bibliaórája) is. Jó 
mindezeknek részesének lenni.

Mi jellemzi a gyülekezet diakóniai szolgálatát?
Hála Istennek a diakóniai szolgálatot Jandó Tiborné, 

Ági vette kézbe. Szépen látogatja a gyülekezetünk örege-
it, betegeit. Ebben a munkában a „Szépkorúak” Bibliaköre 
is segít neki. A Nosztalgiaklubbal is nagyon jó a viszony. 
Most Pünkösdkor számosan jönnek velünk Erdélybe.

Milyen anyagi helyzetben van a gyülekezet?
Csak megismételni tudom: a legnagyobb gond még 

mindig a gyülekezet anyagi helyzete. Mondjuk óriási cso-
da, hogy ez év március 15-én le tudtuk zárni a tavalyi évet 
adósság nélkül. Ennek oka, hogy a gyülekezet megmoz-
dult. Ez számomra nagyon sokat jelent, mert látom, hogy 
szeretnek a hívek, s a református összefogás újra mûködik 
nálunk is.

Ami pedig a rentabilitás megteremtését szolgálná eb-
ben az évben az a parókia és a templom külsõ és belsõ 
szigetelésének halaszthatatlan megoldása, illetve a temp-
lom ablakainak szintén halaszthatatlan cseréje, mert ezek 
nélkül a gyülekezet rövid úton csõdbe jut a közüzemi 
számlák következtében. Ezt idén a téli idõszakban azért 
úsztuk meg, mivel három hétig vállaltam, hogy 6 °C fok-
ban(!) lakom a parókián, mert a gázfûtés ára egy hónapra 
kivetítve, a templom temperált fûtésének szükségességét 
figyelembe véve: 290 000 Ft körül mozgott volna. Senkinek 
nem kívánom, hogy ilyen körülményeket kelljen valaha is 
átélnie. Ezért is írtam, hogy elengedhetetlen a parókia és 
a templom szigetelésének megoldása.

Milyen fontosabb presbiteri döntések születtek?
Májusban döntöttünk a parókia felújításáról, a nyári 

csendes hetekrõl. Miután elindultak a felújítási munkála-
tok sorra születtek meg a határozatok a fontossági sor-
rendet illetõen. Majd szeptemberben a tanévkezdéssel 
átütemezõdtek a munkák. A hittanos családos nap elfo-
gadása nagy fegyvertény volt. A jövõre, a gyerekeinkre, a 
misszióra áldozni kell. Majd döntés született az új presbi-
tériumot érintõen.

Kiemelkedõ esemény volt októbertõl kezdve a pres-
biterválasztás folyamata, amelynek keretében számos 
élõhitû presbitert jelölt és választott meg a gyüleke-

zet. S az új szelek folyományaként külön gondnoka lett 
Pilisborosjenõnek Nagy Gábor Árpád személyében, s 
Üröm tekintetében Darabont István tölti be ezt a szolgála-
tot. Tiszteletbeli fõgondnoknak a gyülekezet Nagy Gábort 
választotta meg. Aki nagyon sokat tett és tesz az egyház-
községért.

Milyen konkrét céljai vannak a gyülekezetnek a misszióban?
Az elsõ célja a gyülekezetnek a választói névjegyzék-

ben szereplõ „alvó” tagok aktivizálása, bevonása a gyü-
lekezeti életbe. Ennek útja a családlátogatások további 
folytatása.  Másodsorban ehhez kapcsolódóan további 
gyülekezeti és házi Bibliakörök létrehozása Ürömön és 
Pilisborosjenõn. Harmadszor a hittanos óvodás és isko-
lás gyermekek és szüleik bevonása a gyülekezeti élet-
be. Ennek elsõ lépése a lelkipásztori látogatások további 
folytatása, illetve olyan célirányos programok szervezése, 
amelyre „behívhatók” a családok. Negyedszer a diakóniai 
szolgálat bõvítése, új munkatársak szolgálatba állítása. 
Idõsgondozás. Ötödjére pedig olyan kiemelt alkalmak szer-
vezése, amely aktivizálja az egész egyházközséget. Ilye-
nek voltak és lesznek például idén a Tegez Lajos napok, a 
„800 éves Üröm” programsorozat részeként komolyzenei-
egyházzenei koncertek a templomban (következõ kon-
cert: június 3, vasárnap 18:00, Liszt: Magyar Rapszódia), 
valamint ehhez kapcsolódóan Csíksomlyóra szervezünk 
ökumenikus zarándoklatot Pünkösdkor, s reménységünk 
szerint mindezen programokat az ürömi önkormányzat is 
támogatni fogja. Én bízom Laboda polgármester úr szavá-
ban és segítségében, aki a tavalyi évben is mellénk állt. A 
misszió hatodik állomása a nyári csendeshetek, ahol al-
kalom nyílik mély evangélizációra, minden korosztálynak 
a maga helyén és nyelvén. Az alsós hittantábor Balaton-
almádiban lesz, július 29-augusztus 4-ig, a felsõs hittan-
tábor augusztus 5-12-ig. Jelentkezni nálam lehet ezekre 
május 31-ig. A hetedik pedig a körzetesítés munkájának 
elvégzése mindkét települést érintõleg, s az egyházi láto-
gatószolgálat beindítása.

Bízom abban, hogy az Élõ Isten, Aki ide vezérelt engem 
betölti rajtam és a gyülekezet közösségén is az Igéjét, ígé-
retét: „Vezérel téged az Úr szüntelen, s megelégíti lelkedet 
a nagy szárazságokban is, és csontjaidat megerõsíti és 
olyan leszel, mint jól öntözött kert, s mint vízforrás, mely-
nek vize soha el nem fogy!” (Ézsaiás 58:11)

Nagy szeretettel várjuk református testvéreinket gyüle-
kezetünkbe! 

Áldás, Békesség!
Norbert tiszteletes
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kÖzérdekű telefonszámok
Ürömi tükör

Csatornázási Üzem
2000, Szentendre, Ipar u. 
Hibabejelentés (éjjel-nappal):  06-26-310-796
TIGÁZ Rt. 2000 Szentendre, Paprikabíró 16.  06/26/501-100
ELMÛ: Eurocenter 1032 Budapest, Bécsi út 154.
ELMÛ Szentendre: 06-26-318-051, (26)318-050
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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kÖzérdekű
Ürömi tükör

A Kormányablakokban jelenleg 61 különbözõ 
ügyet lehet indítani, de bármilyen hatósági ügy-
ben tudnak általános tájékoztatást nyújtani az 
ügyintézéssel kapcsolatosan, illetve a szükséges 
nyomtatványok kitöltésében. A 61 féle ügy közül 
néhány a teljesség igénye nélkül:

•  ügyfélkapu nyitására, elektronikus kapcsolattar-
tással összefüggõ felvilágosítás, tájékoztatás, 

•  családtámogatási ellátások (anyasági támoga-
tás, családi pótlék, GYES, GYED, TGYÁS, stb. 
igénylése), 

•  utazási költségtérítések igénylése egészségbizto-
sítási ellátáshoz,

•  nyugdíjügyekkel kapcsolatos tájékoztatás, kérel-
mek, változás-bejelentések átvétele

•  TAJ kártya igénylése,
•  Európai Egészségbiztosítási kártya igénylése,

•  adóigazolvány igénylése,
•  egyszerûsített honosítási eljárás megindítása,
•  egyéni vállalkozással kapcsolatos ügyintézés,
•  fogyasztóvédelmi panaszok átvétele, stb.

Az intézhetõ ügyek teljes listája és a kapcsoló-
dó ismertetõk megtalálható a www.kormanyablak.
gov.hu oldalon. A siket ügyfelek számára jelnyelvi 
tolmács segíti az ügyintézést.

A Váradi utcai Kormányablak tömegközlekedéssel 
megközelíthetõ az 1-es, 1A és a 17-es villamossal, 
a 160-as és 260-as busszal. A személygépkocsival 
érkezõk számára ingyenes parkolásra van lehetõség.

Fischer Tamás
a Bp. III. Váradi utcai Kormányablak 

szolgálatvezetõje

Integrált Kormányzati Ügyfélszolgálat – Kormányablak – nyílt 
a Budapest III. kerület, Váradi Sándor utca 15. szám alatt!

Az eddig a Bp. XI. kerület Bartók Béla úton mûködõ Integrált Kormányzati Ügyfélszolgálat – 
Kormány ablak – 2012. április 2-ával új helyre költözött, a Budapest III. kerület, Váradi Sándor 
utca 15. szám alatt (a Vörösvári úti Szakrendelõ közvetlen közelében) is változatlan idõpontban, 
minden hétköznap 8-20 óra között várja a helyi és környékbeli lakosokat.

Impresszum:
Megjelenik havonta 3000 példányban
Kiadó:  Üröm Község Önkormányzata

Telefon: 06/26/350 054 • Fax: 06/26/350-187 
Felelôs kiadó: Kultúrális és Sportbizottság 

Szerkesztés, nyomdai elôkészítés: Gamma Komm Kft. 
Szerkesztôség vezetôje: Csizmadia Gizella 

Tel.: 06/30/630-8980
A lap ISSN azonosító száma: 2060-4637

Hirdetésfelvétel:
e-mail: mediamax@hu.inter.net 

Nyilvántartási szám: 2.2.4/812/2003.
Csak névvel ellátott, aláírt cikkeket áll módunkban közölni.

A szerkesztôséghez küldött írásokat 
nincs lehetôségünk megôrizni vagy visszaküldeni. 

Az Olvasói levelek oldalon megjelenô írások nem feltétlenül 
tükrözik a szerkesztôség álláspontját. 

Azokért szerkesztôségünk felelôsséget nem vállal.

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
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kÖzérdekű
Ürömi tükör

A biztonsági öv használata életet ment!
A gyerekeinket visszük reggelente bölcsödébe, óvodába, iskolába, aztán 
rohanás a munkahelyre. Sietünk és azt hisszük velünk nem történhet baj. 
Pedig a közúti balesetek nagy része figyelmetlenségbõl, az idõjárási és 
látási viszonyoknak nem megfelelõ sebesség megválasztásából, a kanya-
rodás és elsõbbség adás szabályainak megsértésébõl fakad. Sajnos sok 
esetben a baleset vétlen elszenvedõje is súlyos – akár halálos sérülést 
szenved. Ne legyünk könnyelmûek! Még egy-két kilométeren belül is lehet 
súlyos balesetet szenvedni. A KRESZ ismerete nem elég. A legjobb, ha 
defenzív vezetési stratégiát alkalmazunk. Mit is jelent ez?

– Mindig körültekintõen – baleseti helyzetre folyamatosan szá-
mítva – vezessünk.

– Indulás elõtt gyõzõdjünk meg arról, hogy mindenki becsatolta-e 
a biztonsági övét.

Egy nemrégiben történt balesetnél a 10-es úton 40 km/h se-
bességnél a be nem csatolt 5 éves kisgyerek a hátsó ülésrõl a 
szélvédõnek vágódott. Olyan súlyos gerincsérüléseket szenvedett, 
hogy egész életét tolókocsiban fogja tölteni. 

Egy 50 km/h sebességgel ütközõ autóban a bent ülõket 
1 tonnánál nagyobb ütés éri. Ezt csak nagy szerencsével le-
het túlélni. Az ütközés 0,7 másodperc alatt zajlik le. Nézzük 
mit történik ez idõ alatt:

•  0,1 mp: az elsõ lökhárító eltörik, a fém részei 4 centimétert torlód-
nak az utastér felé

•  0,2 mp: a motorháztetõ rávágódik a szélvédõre, a bennülõ teste 
ekkor már 1300 kg erõvel vágódik elõre, a lábak a pedáloknak üt-
köznek

•  0,3 mp: a test elõrecsúszik az ülésen, a térdek nekiütköznek a 
mûszerfalnak és eltörnek, a kormány meghajlik, a test elõrevágódik

•  0,4 mp: a karosszéria elsõ része 60 centiméterrel torlódott, a hát-
só része még tovább halad elõre, a motorblokk kezd az üléstérbe 
hatolni

•  0,5 mp: a vezetõ a kormánynak vágódik, a mellkast átfúrja, a 
nagy erek szakadnak, belsõ sérülések keletkeznek, a fej és a nyak 
ostorcsapásszerûen hátra vágódik

•  0,6 mp: a karosszéria „összeomlik”

•  0,7 mp: az ülések kiszakadnak, az ajtók kinyílnak, a bennülõk teste 
kirepül a roncsból, további súlyos-életveszélyes sérülések, baleseti 
halál

Teli vagyunk tévhitekkel a biztonsági övvel kapcsolatban, 
vegyük hát sorra ezeket is:

„Lassú haladásnál nem kell öv”

2008-ban 160 ember halt meg 50 km/óránál alacsonyabb sebes-
séggel közlekedve.

„Városban nincs értelme az övnek”

A balesetek túlnyomó többsége a lakóhely 12 kilométeres körze-
tében következik be.

„Hátsó üléseken felesleges az öv”

2008-ban 94 ember halt meg hátsó ülésen utazva.

„A légzsák elegendõ védelmet nyújt”

A légzsák csak a biztonsági öv bekötésével együtt hatásos. 
A biztonság 50%-át a bekötött biztonsági öv és csak 20%-át 
a légzsák adja.

Kevesen tudják, hogy a gépjármûben utazó gyermekek sérülési, 
halálozási kockázata 7-szer nagyobb akkor, amennyiben testi épsé-
güket gyermekbiztonsági rendszer nem védi. Egy 2010 február 6-án 
Jász-Nagykun-Szolnok megyében bekövetkezett balesetben egy sze-
mélygépkocsi belerohant egy kamionba. A sofõr azonnal meghalt, a 
hátul a gyermekülésbe bekötött 7 éves gyermek könnyû sérüléseket 
szenvedett. „A gyermek a baleset után – fizikai értelemben – mind-
össze a mellkasát fájlalta, s nyakán keletkezett kisebb hámhorzsolás, 
ami az ilyen baleseteknél a biztonsági gyermekülés használatának a 
velejárója. Amennyiben a gyermek a balesetkor nem gyermekülés-
ben utazik, akkor az ütközés erejénél fogva olyan nagy erõvel lendült 
volna elõre, hogy a valószínûsíthetõ sérüléseket – a tapasztalatok 
alapján – az élettel aligha lehetett volna összeegyeztetni.”

Ez a megdöbbentõ adat egyértelmûen jelzi az eszköz szerepét, 
és használatának fontosságát. Ne legyünk hát rest! Mindig hasz-
náljunk biztonsági övet és gyermekülést, még akkor is ha csak pár 
percre tervezünk autóba ülni – nehogy hosszabb ideig tartson végül!

További információ az Országos Balesetmegelõzési Bizottság 
honlapján, a www.baleset-megelozes.hu címen.

•  Bojánka néni zöldségüzlet 
•  Szabados Mónika virágüzlet 
•  Balázs Judit 
•  Szilvási Károly 
•  Tóthné Török Mária 
•  Bartalné Papp Márta 
•  Tamási Marcsi 
•  Budai Erzsi és a lányok: 

Réka, Brigi, Regi, 
B2 szépség stúdió 

•  Supra-Trend Kft 
•  Mercedes Bontó-Üröm 
•  Pajzs gépjármûvédelem 

•  Illés István és Illésné Tóth Erika 

•  Füle István és Szabó Kriszta 

•  Saunabau 

•  Rugly Béla 

•  Németh Csaba, Kétkertész Kft. 

•  Pathó Judit lufidekoráció

•  Kosztyu Mûkõipari Kft.

•  Wührl és Társai Szerviz Kft. 
2096 Üröm, Ürömi út 12. 

•  Fuchs Oil Hungária Kft. 
2040 Budaörs, Gyár u. 2.

•  Fehér Istvánné órásmester 
2096 Üröm, Fõ u. 36. (Lottózó) 

•  Autocom Kft. 

•  Badacsonyi László 

•  Mûvelõdési ház – Üröm 

•  Ficze Klára – kozmetikus 

•  Rákóczi Mónika – grafológia 

•  Ficze Márta – mûköröm 

•  Monszport Kriszta és Csenge 

•  Poros család, Himalája-sóbarlang 

•  Bukfenckuckó 

•  Pesti Marica 

•  Szabóné Margit fodrász 

•  Vidákovits ékszerüzlet

Jótékonysági Iskolabál 2012.február 11.
Köszönjük támogatóinknak hogy adományaikkal hozzájárultak az idei iskolabál sikeréhez!

A poLGárÕrSéG roVATA
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rendeletek
Ürömi tükör

üröm Község önkormányzat Képviselõ-testületének 
5/2012 (iii. 30.) számú önkormányzati rendelete a 23/2003 
(Xii. 01.) számú rendelet módosítására a szociális gon-
doskodás helyi szabályairól 

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormány-
zatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatáro-
zott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el: 

1. §

A 23/2003 (XII. 01.) számú rendelet (továbbiakban: Ör.) preambuluma 
helyébe a következõ rendelkezés 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. § (3) bekezdés 
b.) pontjában, 26. §-ban, 32. § (1), (3) bekezdésében, 37. § (1) bekezdé-
sének b.) pontjában, 37/A § (3) bekezdésében, 43/B § (1) bekezdésé-
ben, 45. § (1) bekezdésében, 46. § (1) bekezdésében, 47. §-ban, 48. § 
(4) bekezdésében, 50. § (3) bekezdésében, továbbá a 138. §-ban kapott 
felhatalmazás alapján az önkormányzat szociális gondoskodás helyi sza-
bályaira az alábbi rendelete alkotja.” 

2. §

Az Ör. 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: 

„A Képviselõ-testület felhatalmazza a Szociális-, Családügyi- és 
Egészségügyi Bizottságot, hogy e rendelet rendelkezései alapján átru-
házott hatáskörben döntsön: 

a.) közüzemi díj támogatás, 
b.) átmeneti segély, 
c.) szemétszállítás díj átvállalása
d.) ápolási díj 
e.) szociális étkeztetés 
f.) házi segítségnyújtás”

3. §

Az Ör. 9 .§ (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: 

„A pénzbeli szociális ellátások fajtái: 

a.) rendszeres szociális segély 
b.) közüzemi díj támogatás 
c.) szemétszállítási díj átvállalás 
d.) ápolási díj 
e.) átmeneti segély 
f.) temetési segély” 

4. §

Az Ör. 13. § helyébe a következõ rendelkezés lép: 

„Közüzemi díj támogatás 

A közüzemi díj támogatás a szociálisan rászoruló személyeknek, 
családoknak az általuk lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló he-
lyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadások viseléséhez nyúj-
tott hozzájárulás.” 

5. §

Az Ör. 15. § helyébe a következõ rendelkezés lép: 

1.) Közüzemi díj támogatásra jogosult a lakásban életvitelszerûen élõ 

személy, akinek az egy fogyasztási egységre számított havi jövedelme 
az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 300%-át, a háztartásban 
együtt élõ személyek esetében az öregségi nyugdíj legkisebb összegé-
nek 260%-át nem haladja meg. 

2.) A támogatás havi összege egyedülálló esetén 5 000 Ft, házastár-
sak esetén 4 000 Ft/fõ fogyasztási egységenként. 

3.) Különleges méltánylást érdemlõ esetben, a kérelem elbírálásra 
jogosult – a méltánylást érdemlõ körülmények kivizsgálását követõen –  
ellátást 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 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. 

6. §

AZ Ör. 17. § helyébe a következõ rendelkezés lép: 

„1.) A kérelem évente egy alkalommal nyújtható be, tárgyév augusz-
tus 31-ig. A kérelmek elbírálására tárgyév szeptember 30-ig kerül sor.

2.) A közüzemi díj támogatást egy évre kell megállapítani.” 

7. §

Záró rendelkezések

1.) A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
2.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik. 
3.) Az Ör. 6. §, 7. §, 8. §, 9. § alapján, azt a személyt akinek 2012. 

március 31-ig helyi lakásfenntartási támogatás kerül folyósításra, 2012. 
április 1-tõl közüzemi díj támogatásra jogosultnak kell tekinteni és részé-
re a közüzemi díj támogatást a helyi lakásfenntartási támogatást megál-
lapító határozatban megjelölt idõpontig folyósítani kell.

Üröm, 2012. március 21.

 Laboda Gábor Dr. Balogh Szilvia
 polgármester jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve: 
Üröm, 2012. március 30.

 Dr. Balogh Szilvia
 jegyzô

üröm Község önkormányzat Képviselõ-testületének 
6/2012 (iii. 30.) számú önkormányzati rendelete a 20/2004 
(iii. 29.) számú önkormányzati rendelet módosítására a 
helyi adókról 

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adóról szóló 
1990. évi C törvény 1. § (1) bekezdésében kapott, továbbá a helyi ön-
kormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 16. § (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a 20/2004 (III. 29.) számú önkor-
mányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör) az alábbiak szerint módosítja. 

1. §

Az Ör. 2. § (1) bekezdés b) és c) pontjai helyébe a következõ rendel-
kezés lép: 

„1.) b) A jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, 
egyéb szervezetek. 

1.) c) A magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkezõ sze-
mélyi egyesülése.” 
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2. §

Az Ör. 2. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép: 

„A rendelet alkalmazása szempontjából a mentességre a törvény 3. § 
(2) bekezdését kell alkalmazni.” 

3. §

Az Ör. 3. §-sát hatályon kívül helyezi. 

4. §

Az Ör. 8. § (1) bekezdés b.) pontját hatályon kívül helyezi. Helyette a 
törvény 31. § (1) bekezdés d.) pontjának rendelkezéseit kell alkalmazni. 

5. §

Az Ör. 9 § (1) (2) bekezdését hatályon kívül helyezi. Helyette a tör-
vény 31 § (1) bekezdés í.) b.) és c.) pontját kell alkalmazni. 

6. §

Az Ör. 10. § 81) bekezdés a.) b. ) pontját a (2) bekezdés a.) b.) pont-
ját, a (3) bekezdés a.) b.) pontját, továbbá a (4), (5) bekezdést hatályon 
kívül helyezi azzal, hogy a rendelkezés alkalmazása szempontjából a tör-
vény 32. §, 33. § és a 34. § rendelkezései az irányadóak. 

7. §

Az Ör. 14. § (1) bekezdése helyesen: 

„Az adókötelezettség alá tarozó vállalkozó – a törvény 41. § (4) be-
kezdésében foglaltak kivételével – adóelõleget köteles fizetni.” 

Az Ör. 14. § (2) bekezdése törölve. 

8. §

Az Ör. 15. § (1) bekezdés b) és c) pontjai, a (2) bekezdés a 
következõkkel kerül kiegészítésre: 

„(1) b) pontja számított összege, a törvény 41. § (5) bekezdés b) 
pontjában foglaltakra figyelemmel. 

(2) 15. § (1) bekezdés c) pontja: várható adó összege figyelemmel a 
törvény 41. § (3) (6) bekezdésében foglaltakra.

(3) 15. § (2) bekezdés: az adóhatósághoz, kivéve a törvény 41. § (4) 
bekezdésében felsorolt eseteket.” 

9. §

Az Ör 15. § (4) bekezdésébõl a „fizetésmeghagyásban közli” törlésre 
kerül, helyette „állapítja meg”. 

10. §

Az Ör. 15. § (5) bekezdése hatályon kívül helyezve. 

11. §

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

Üröm, 2012. március 28.

 Laboda Gábor Dr. Balogh Szilvia
 polgármester jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve: 
Üröm, 2012. március 30.

 Dr. Balogh Szilvia
 jegyzô

üröm Község önkormányzat 7/2012.(iii. 30.) Kt. számú 
rendelete a település 2011. évi költségvetésének végre-
hajtásáról (zárszámadás)

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az Államház-
tartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 88. § (1) bekezdésében és a 
91. §-ban, továbbá ennek végrehajtására kiadott 368/2011 (XII. 31.)  
Korm. rendelet 158. §, 162. §-ban foglalt rendelkezések figyelembe-
vételével a 2011. évi költségvetése végrehajtásáról az alábbi rende-
letet alkotja.

1. §

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a település 2011. 
évi költségvetésének végrehajtását 1 266 651 000 Ft (azaz egymil-
liárd kettõszázhatvanhatmillió hatszázötvenegyezer forint) bevételi 
fõösszeggel, és 825 881 000 Ft (azaz nyolcszázhuszonötmillió nyolc-
száznyolcvanegyezer forint) kiadási fõösszeggel, 440 770 000 Ft 
(azaz négyszáznegyvenmillió hétszázhetvenezer forint) záró egyen-
leggel jóváhagyja.

2. §

(1) A település 2011. évi pénzmaradványát  134 318 000 Ft-tal 
(azaz százharmincnégymillió-háromszáztizennyolcezer forinttal) 
hagyja jóvá, a jelen rendelet 13.) 14.) számú mellékleteiben foglalt rész-
letezéssel.

3. §

(1) A jelen rendelet 1.§-ban rögzített 2011. évi bevételek forráson-
kénti alakulását a jelen rendelet 1. számú mellékletében részletezettek 
szerint hagyja jóvá.

(2) Ezen belül:
a.) Az önkormányzat mûködési, saját folyó és átengedett bevé-

teleit 
607 109 000 Ft-ban (azaz hatszázhétmillió százkilencezer forint-

ban) 
b.) Felhalmozás és tõke jellegû bevételeit 14 704 000 Ft-ban 

(azaz tizennégymillió hétszáznégyezer forintban) 
c.) A normatív állami hozzájárulások teljesítését 244 390 000 

Ft-ban (azaz kettõszáznegyvennégymillió háromszázkilencvenezer 
forintban)

d.) Társadalombiztosítástól és egyéb átvett pénzeszközt 77 456 
000 Ft-ban (azaz kétszáztizenhétmillió hétszázkilencvennyolcezer 
forintban)

e.) Támogatás, kölcsön, visszatérülés fõösszeget 1 475 000 Ft-
ban (azaz egymillió négyszázhetvenötezer forintban)

f.) Elõzõ évi pénzmaradvány igénybevételét 322 895 000 Ft-ban 
(azaz háromszázhuszonkétmillió nyolcszázkilencvenötezer forint-
ban) állapítja meg.

g.) Kiegyenlítõ, függõ, átfutó bevételek összegét –1 278 000 Ft-
ban (azaz mínusz egymillió kettõszázhetvennyolcezer forintban) ál-
lapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2011. évi bevételeinek alakulását, gazdál-
kodónkét a rendelet 1/A. számú melléklete tartalmazza.
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4. §

(1) A Képviselõ-testület a jelen rendelet 1.§-ában rögzített kiadási 
fõösszegen belül:

a.) személyi juttatások kiadási fõösszegét 340 792 000 Ft-ban 
(azaz háromszáznegyvenmillió hétszázkilencvenkettõezer forint-
ban) 

b.) munkaadót terhelõ járulékok fõösszegét 89 285 000 Ft-ban 
(azaz nyolcvankilencmillió kétszáznyolcvanötezer forintban)

c.) dologi és egyéb folyó kiadások fõösszegét 247 325 000 Ft-ban 
(azaz kétszáznegyvenhétmillió háromszázhuszonötezer forintban)

d.) mûködési célú pénzeszközátadás fõösszegét 14 639 000 Ft-
ban (azaz tizennégymillió hatszázharminckilencezer forintban) 

e.) felhalmozás célú pénzeszköz átadás fõösszege 5 188 000 Ft-
ban (azaz ötmillió száznyolcvannyolcezer forintban)

f.) társadalom és szociálpolitikai juttatás 65 621 000 Ft-ban (azaz 
hatvankétmillió hatszázhuszonegyezer forintban)

g.) felhalmozási kiadások fõösszegét 58 867 000 Ft-ban (azaz 
ötvennyolcmillió nyolcszázhatvanhétezer forintban) hagyja jóvá, 
és megállapítja, hogy a felhalmozási kiadásokon belül a felújítási 
kiadásokat célonként a rendelet 20. számú melléklete tartalmazza.

h.) hitel-törlesztés kiadás fõösszegét 3 989 000 Ft-ban (azaz há-
rommillió kilencszáznyolcvankilencezer forintban)

i.) függõ átfutó, kiegyenlítõ kiadások fõösszegét 175 000 Ft-ban 
(azaz százhetvenötezer forintban) hagyja jóvá a jelen rendelet 2. 
számú mellékletében részletezettek szerint.

2.a.) Polgármesteri Hivatal összkiadását 414 458 000 Ft 
(azaz négyszáztizennégymillió négyszázötvennyolcezer forint) 
fõösszeggel hagyja jóvá a rendelet 2/A. és 22-es számú mellékletében 
részletezettek szerint.

A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:

– Személyi jellegû kiadásait 114 076 000 Ft-tal (azaz száztizen-
négymillió hetvenhatezer forinttal) 

– Munkaadói járulékokat: 30 857 000 Ft-tal (azaz  harmincmillió 
nyolcszázötvenhétezer forinttal) 

– Dologi és egyéb folyó kiadásait 122 916 000 Ft-tal (azaz száz-
huszonkétmillió kilencszáztizenhatezer forinttal)

– Felhalmozási és finanszírozás kiadását: 57 278 000 Ft-tal (azaz 
ötvenhétmillió kettõszázhetvennyolcezer forinttal)

– Társadalmi és szocpol. kiadását: 65 440 000 Ft-tal (azaz hat-
vanötmillió-négyszáznegyvenezer forinttal)

– Mûködési célú pénzeszközátadás 14 539 000 Ft-tal (azaz tizen-
négymillió ötszázharminckilencezer forinttal)

– Fejlesztési célú pénzeszközátadás 5 188 000 Ft-tal (azaz ötmil-
lió száznyolcvannyolcezer forinttal)

– Hiteltörlesztés kiadását 3 989 000 Ft-tal (azaz hárommillió ki-
lencszáznyolcvankilencezer forinttal) hagyja jóvá.

– Kiegyenlítõ, függõ, áfa 175 000 Ft-tal (azaz százhetvenötezer 
forinttal) hagyja jóvá. 

b.) József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási 
Intézmény kiadását 

161 129 000 Ft-tal (azaz százhatvanegymillió százhuszonkilenc-
ezer forinttal) fõösszeggel hagyja jóvá a rendelet 2/A., valamint a 22. 
számú melléklete szerint.

A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:

– Személyi jellegû kiadásait 93 358 000 Ft-tal (azaz kilencvenhá-
rommillió háromszázötvennyolcezer forinttal) 

– Munkaadói járulékokat 24 409 000 Ft-tal (azaz huszonnégymil-
lió négyszázkilencezer forinttal)

– Dologi kiadásait 41 948 000 Ft-tal (azaz negyvenegymillió ki-
lencszáznegyvennyolcezer forinttal)

– Felhalmozási kiadás: 1 233 000 Ft-tal (azaz egymillió 
kettõszázharmincháromezer forinttal) 

– Társadalmi és szocpol kiadás 181 000 Ft (azaz száznyolcvan-
egyezer forinttal) hagyja jóvá.

c.) Napraforgó Óvoda kiadását 123 747 000 Ft-tal (azaz százhu-
szonhárommillió hétszáznegyvenhétezer forinttal) hagyja jóvá a 2/a. 
sz. melléklet szerint.

A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:

– Személyi jelegû kiadását 70 644 000 Ft-tal (azaz hetvenmillió-
hatszáznegyvennégyezer forinttal) 

– Munkaadói járulékokat 18 139 000 Ft-tal (azaz tizennyolcmillió 
százharminckilencezer forinttal)

– Dologi kiadásait 34 964 000 Ft-tal (azaz harmincnégymillió ki-
lencszázhatvannégyezer forinttal) hagyja jóvá.

d.) A Hóvirág Bölcsõde kiadását 33 889 000 Ft-ban (azaz har-
minchárommillió nyolcszáznyolcvankilencezer-forintban) hagyja 
jóvá a rendelet 2/A mellékletében részletezettek szerint.

A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:

– Személyi jelegû kiadását 18 281 000 Ft-tal (azaz tizennyolcmillió-
kettõszáznyolcvanegyezer forinttal) 

– A munkaadói járulékokat 4 631 000 Ft-tal (azaz négymillió hat-
százharmincegyezer forinttal)

– Dologi kiadásait 10 977 000 Ft-tal (azaz tízmillió kilencszázhet-
venhétezer forinttal) hagyja jóvá.

e.) A Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház és Könyvtár kiadását 20 487 
000 Ft (azaz húszmillió négyszáznyolcvanhétezer forint) fõösszeggel 
hagyja jóvá a 2/A. számú melléklet szerint.

A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:

– Személyi jellegû kiadásait 7 741 000 Ft-tal (azaz hétmillió hét-
száznegyvenegyezer forinttal)

– A munkaadói járulékokat 2 012 000 Ft-tal (azaz kétmillió tizen-
kétezer forinttal)

– Dologi kiadásait 10 663 000 Ft-tal (azaz tízmillió hatszázhatvan-
háromezer forinttal) 

– Felhalmozási kiadásait 71 000 Ft-tal (azaz hetvenegyezer fo-
rinttal) hagyja jóvá.

f.) A községgazdálkodás településüzemeltetés költségeit 36 703 
000 Ft (azaz harminchatmillió hétszázháromezer forint) összegben 
hagyja jóvá a rendelet 22. mellékletében részletezettek szerint.

Ezen belül:
– Személyi jellegû kiadásokat 20 961 000 Ft-tal (azaz húszmillió 

kilencszázhatvanegyezer forinttal)
– A munkaadói járulékokat 5 244 000 Ft-tal (azaz ötmillió 

kettõszáznegyvennégyezer forinttal)
– Dologi kiadásokat 10 213 000 Ft-tal (azaz tízmillió kétszáztizen-

háromezer forinttal) hagyja jóvá.
– Tõke és felhalmozási kiadásokat 285 000 Ft (azaz kétszáz-

nyolcvanötezer Ft) hagyja jóvá. 

g.) A Védõnõi Szolgálat kiadását 8 422 000 Ft (azaz nyolcmillió 
négyszázhuszonkétezer forint) fõösszeggel hagyja jóvá a 2/A. számú 
melléklet szerint.

A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:

– Személyi jellegû kiadásait 5 874 000 Ft-tal (azaz ötmillió nyolc-
százhetvennégyezer forinttal)
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– A munkaadói járulékokat 1 481 000 Ft-tal (azaz egymillió négy-
száznyolcvanegyezer forinttal)

– Dologi kiadásait 1 067 000 Ft-tal (azaz egymillió hatvanhétezer 
forinttal) hagyja jóvá.

h.) Az Idõsek Napközi Otthona (Házi segítségnyújtás, szociális 
étkeztetés) kiadását 

17 598 000 Ft (azaz tizenhétmillió ötszázkilencvennyolcezer fo-
rint) fõösszeggel hagyja jóvá a rendelet 2/A. számú melléklete szerint. 

A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:

– Személyi jellegû kiadásait 6 359 000 Ft-tal (azaz hatmillió há-
romszázötvenkilencezer forinttal) 

– A munkaadókat terhelõ járulékokat 1 607 000 Ft-tal (azaz egy-
millió hatszázhétezer forinttal)

– Dologi kiadásait 9 632 000 Ft-tal (azaz  kilencmillió 
hatszázharminckettõezer forinttal) hagyja jóvá.

i.) A Családsegítõ, Gyermekjóléti szolgálat kiadásait 7 502 000 
Ft-tal (azaz hétmillió ötszázkétezer forinttal) hagyja jóvá a rendelet 
2/A. számú melléklete szerint.

A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:

– Személyi jellegû kiadásait 2 517 000 Ft-tal (azaz  kétmillió öt-
száztizenhétezer forinttal)

– A munkaadókat terhelõ járulékokat 661 000 Ft-tal (azaz hat-
százhatvanegyezer forinttal)

– Dologi kiadását 4 324 000 Ft-tal (azaz négymillió háromszázhu-
szonnégyezer forinttal) hagyja jóvá.

j.) A Köztemetõ fenntartásának kiadásait 1 287 000 Ft-al (azaz 
egymillió kettõszáznyolcvanhétezer-forinttal) hagyja jóvá a 2/A sz. 
melléklet szerint.

A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:

– Személyi jellegû kiadásait: 960 000 Ft-tal (azaz kilencszázhat-
vanezer forinttal) 

– A munkaadót terhelõ járulékokat: 239 000 Ft-tal (azaz kétszáz-
harminckilencezer forinttal)

– Dologi és egyéb folyó kiadásait: 88 000 Ft-tal (azaz nyolcvan-
nyolcezer forinttal) hagyja jóvá, a rendelet 2/A mellékletében foglal-
tak szerint.

– Tudomásul veszi, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat 
kiadása 659 000 Ft (azaz hatszázötvenkilencezer Ft) volt. 

5. §

A képviselõ-testület az önkormányzat vagyonának, adósságállomá-
nyának jövedelmi és létszámhelyzetének, költségvetési feladatmutatók-
nak és normatívák alakulásának elszámolását a rendelet 3-as, 4-es, 
5-ös, 6-os, 7-es, 8-as 9-es, és 22-es számú mellékletekben foglaltak 
szerint hagyja jóvá.

6. §

(1) A képviselõ-testület a zárszámadás auditáláshoz szükséges 
könyvviteli mérleget egyszerûsített tartalmú éves pénzforgalmi jelentést, 
a mûködési bevételek és  kiadások, a mérlegadatokat alátámasztó táb-
lázatokat, az éves leltárt, az egyszerûsített pénzmaradvány elszámolást 
és felhasználást a rendelet 10-es, 11-es, 12, 13, 14 és 15. 16. számú 
mellékleteiben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(2) Az éves zárszámadás elemzését tartalmazó Pénzügyi bizottsági 
jelentést, továbbá a Könyvvizsgálói jelentést a jelen rendelet 17, 18-as 
melléklete szerinti tartalommal megismerte és tudomásul vette.

7. §

A képviselõ-testület megállapítja, hogy a 2011-es gazdasági évben 
feladatelmaradás nem volt, szoros gazdálkodás mellett ugyan, de likvi-
ditási gondok nem merültek fel. Az eredeti költségvetésében megfogal-
mazott célkitûzéseket teljesítette, illetve a módosított költségvetésekben 
megjelölt többletfeladatokkal túlteljesítette.

8. §

A képviselõ-testület a 2011. évi költségvetés végrehajtását alátá-
masztó szöveges indokolást elfogadja.

9. §

(1) A Képviselõ-testület megállapítja, hogy több éves kihatással 
járó kötelezettségvállalás – kivéve a rendelet 21. számú mellékletében 
feltûntetett csatorna beruházási hitelek – nincsenek. 

(2) Megállapítja, hogy a 2011-es gazdasági évben közvetett támoga-
tások körébe tartozó adóelengedés nem történt. 

(3) Megállapítja, hogy 2011-ben kedvezményes étkeztetés címén 
13.548.000-Ft./azaz tizenhárommillió ötszáznegyvennyolcezer fo-
rint/ felhasználására, illetve kifizetésére került sor.

10. §

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

(2) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

Üröm, 2012. március 28.

 Laboda Gábor Dr. Balogh Szilvia
 polgármester jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve: 
Üröm, 2012. március 30.

 Dr. Balogh Szilvia
 jegyzô

üröm Község önkormányzat Képviselõ-testületének 
8/2012 (iii. 30.) számú önkormányzati rendelete a többször 
módosított 9/2003 (iV. 19.) számú önkormányzati rendelet 
módosítására az önkormányzat vagyonáról és a vagyonról 
való gazdálkodás szabályairól

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkormány-
zatokról szóló 1990. évi LXV törvény (Ötv.) 16. § (1) bekezdésére, továb-
bá a 2011. évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 
110 §-ra, továbbá a 2011. évi CXCVI törvény 5. §-ra a Nemzeti vagyonról 
figyelemmel vagyonrendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

1. §

1.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás 
szabályairól alkotott rendeletének 1. számú melléklete helyébe a jelen 
rendelet új 1. számú melléklete lép. 

2.) Az új 1. számú mellékletben, a jogszabályban elõírt formában és 
tartalommal az önkormányzat ingatlankataszterében nyilvántartott va-
gyonát tartalmazza. 

3.) Az új 1. számú melléklet az önkormányzati vagyont a 2011. de-
cember 31-i állapotnak megfelelõen tartalmazza. 
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2. §

1.) Az önkormányzati rendelet egyéb rendelkezései nem változnak. 

2.) A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatálya. 

3.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik. 

Üröm, 2012. március 28.

 Laboda Gábor Dr. Balogh Szilvia
 polgármester jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve: 
Üröm, 2012. március 30.

 Dr. Balogh Szilvia
 jegyzô

üröm Község önkormányzat Képviselõ-testületének 
10/2012 (iV. 26.) ör. számú rendelete, a helyi rendeletek-
ben szereplõ szabálysértési rendelkezések hatályon kívül 
helyezésérõl

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a szabálysértésekrõl, 
a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl 
szóló 2012. évi II törvény 1. § (1) bekezdése, valamint a törvény 254. § (2) 
bekezdésében meghatározott kötelezettségének eleget téve a szeszes 
italok közterületen történõ fogyasztásának korlátozásáról szóló 28/2003 
(XII. 22.) számú önkormányzati rendeletét, a temetõkrõl és a temetkezés 
rendjérõl szóló 5/2011 (II. 24.) számú önkormányzati rendeletét, a helyi 
közutak kezelésének szabályairól szóló 16/2007 (IX. 24.) számú önkor-
mányzati rendeletét, a helyi állattartás szabályairól szóló 15/2011 (V. 30.) 
számú önkormányzati rendeletét, a környezetvédelem részleges helyi 
szabályozásáról szóló 19/2011 (IX. 19.) számú önkormányzati rendeletét 
az alábbiak szerint módosítja: 

1. §

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének a szeszesitalok 
közterületen történõ fogyasztásának korlátozásáról szóló 28/2003 (XII. 
22.) számú önkormányzati rendeletének 4. §-át hatályon kívül helyezi. 

2. §

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének a temetõkrõl és 
a temetkezésrõl szóló 5/2011 (II. 24.) számú önkormányzati rendeletének 
16. §-át hatályon kívül helyezi. 

3. §

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének a helyi közutak 
kezelésének szabályairól szóló 16/2007 (IX. 24.) számú önkormányzati 
rendelete és az azt módosító 7/2011 (II. 24.) számú önkormányzati ren-
delet 1. §-át hatályon kívül helyezi. 

4. §

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének a helyi állattar-
tás szabályairól alkotott 15/2011 (V. 30.) önkormányzati rendeletének 19. 
§-át hatályon kívül helyezi. 

5. §

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének a környezet-
védelem részleges helyi szabályozásáról szóló 19/2011 (IX. 19.) számú 
önkormányzati rendelete 10 §-át hatályon kívül helyezi. 

6. §

1.) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

2.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik. 

Üröm, 2012. április 25.

 Laboda Gábor Dr. Balogh Szilvia
 polgármester jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve: 
Üröm, 2012. április 26.

 Dr. Balogh Szilvia
 jegyzô

A 10/2012 (iV. 26.) számú önkormányzati rendelet 
indokolása

A szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési 
nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi II törvény 2012. április 15.-vel 
lépett hatályba. A törvény 1 §-a a következõképpen rendelkezik: 

„Szabálysértés az a törvény által büntetni rendelet tevékenység, 
vagy mulasztás, amely veszélyes a társadalomra.” 

A törvény ezen rendelkezésével tehát kizárja, hogy helyi önkor-
mányzati rendelet bármely tevékenységet, vagy mulasztást szabály-
sértéssé nyilvánítson. Ezért a szabálysértést megállapító §-okat a helyi 
rendeleteinkbõl töröltük, illetve hatályon kívül helyezéstük.

Üröm, 2012. április 25.

 Laboda Gábor Dr. Balogh Szilvia
 polgármester jegyzô

üröm Község önkormányzat Képviselõ-testületének 
11/2012 (iV. 26.) számú önkormányzati rendelete a tiltott, 
kirívóan közösségellenes magatartásokról, valamint a til-
tott, kirívóan közösségellenes magatartás elkövetõjével 
szembeni pénzbírság kiszabásának feltételeirõl

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 51. § (4) bekezdé-
sében, valamint a szabálysértésekrõl, szabálysértési eljárásról és a sza-
bálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi II törvény 254. § (2) 
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében meghatározott fel-
adatkörében eljárva a következõket rendeli el: 

Általános rendelkezések

1. §

E rendelet alkalmazásában tiltott, kirívóan közösségellenes maga-
tartásnak az a magatartás minõsül, amely a társadalomra nem veszé-
lyes, ezért szabálysértésnek, vagy bûncselekménynek nem minõsül, de 
a közösségi együttélés szabályaival ellentétes és azt a Képviselõ-testület 
tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásnak minõsítette. 

2. §

1.) Az e rendeletben meghatározott tiltott, kirívóan közösségellenes 
magtartás elkövetõjével szemben 5 000-tôl 50 000 Ft-ig terjedõ pénzbír-
ság (igazgatási bírság) szabható ki. 
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2.) A kiszabásra kerülõ pénzbírság (igazgatási bírság) mértékének 
megállapításánál figyelembe kell venni:

a.) a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás súlyát, a felróható-
ság mértékét, 

b.) az érintett önkéntes nyilatkozatát vagyoni helyzetérõl, jövedelmi 
viszonyairól.

3.) A pénzbírság (igazgatási bírság) kiszabása helyett – figyelem-
mel a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás csekély súlyára, az 
elkövetõ személyi körülményeire, a cselekmény elkövetésének körülmé-
nyeire – figyelmeztetés is alkalmazható, amennyiben attól kellõ vissza-
tartó hatás várható. 

4.) Az önkormányzat nevében hatáskört gyakorló a figyelmeztetés-
sel egyidejûleg felhívja a tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás 
elkövetõjének a figyelmét arra, hogy a jövõben tartózkodjon a tiltott, kirí-
vóan közösségellenes magatartás elkövetésétõl. 

Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások

3. §

Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartást követ el az aki: 

1. Az önkormányzat állattartást szabályozó rendeletének 1. számú 
mellékletében meghatározott védõtávolságokat, az állattartás célját szol-
gáló építményeknél nem tartja be. 

2. Az állattartást szabályozó önkormányzati rendeletben meghatá-
rozott nagytestû állatok tartására vonatkozó szabályokat nem tartja be. 

3. Az állattartást szabályozó önkormányzati rendeletben a kistestû 
állatok tartására vonatkozó szabályokat nem tartja be. 

4. Az állattartást szabályozó önkormányzati rendeletben a többlaká-
sú épület közös használatára szolgáló helyiségeiben az állatok tartására 
és etetésére vonatkozó szabályokat nem tartja be. 

5. Az állattartást szabályozó önkormányzati rendeletben a méhcsa-
ládok tartására vonatkozó szabályokat megszegi. 

6. Háziállatot parkok, vagy játszóterek növényzettel borított területére 
bocsát, vagy bevisz, kivéve az õrkutyás biztonsági szolgálatot, illetve a 
vakvezetõ kutyát. 

7. Az állatok tartására szolgáló gazdasági udvart – méhészet kivéte-
lével – a lakástól kerítéssel nem választja el. 

8. Az állatok elhelyezésére szolgáló épületet és építményt rendszere-
sen, de legalább félévente nem meszeli ki. 

9. Az állatok elhelyezésére szolgáló helyet, napi rendszerességgel 
nem takarítja ki, illetve a nyári idõszakban nem fertõtleníti. 

10. Aki az állattartó helyen belül nem gondoskodik a trágya, illetve 
trágyalé zárt szagmentes tárolásáról. 

11. Üröm belterületén nyitott, hígtrágya tárolót létesít, vagy hígtrágyát 
belterületi földre szór ki. 

12. A tulajdonában lévõ állat tetemének az elszállításig történõ zárt 
tárolásáról nem gondoskodik. 

13. A település címerét, vagy zászlaját az ezt szabályozó önkor-
mányzati rendeletben elõírtaktól eltérõen, illetve a szabályozásba ütközõ 
módon ábrázolja, állítja elõ, vagy hozza forgalomba. 

14. Nem gondoskodik ingatlana gyommentesítésérõl, gondozott ál-
lapotban tartásáról. 

15. Nem gondoskodik az ingatlana elõtti árok tisztántartásáról, az 
árok rézsûjén növõ gyomnövények rendszeres kaszálásáról. 

16. Aki nem gondoskodik az ingatlan elõtti járdaszakasz rendszeres 
tisztántartásáról, téli idõszakban a hó- és síkosság mentesítésrõl. 

17. Hulladékgyûjtõ edénybe veszélyes hulladékot, vagy olyan anya-
got helyez el, amely veszélyezteti a közszolgáltató munkavállalóinak 
egészségét, testi épségét, vagy megrongálhatja a közszolgáltató szállító 
jármûvét. 

18. Lomtalanítás keretében ki nem helyezhetõ anyagot helyez ki a 
közterületre.

19. Vállalkozási tevékenységbõl eredõ lomot helyez ki közterületre, 
vagy lomtalanítás során helyezi azt ki közterületre. 

20. Aki közterületet közterület használati megállapodás nélkül vesz 
igénybe. 

21. Roncs, a mûszaki állapota miatt közlekedésre nem alkalmas, ér-
vényes hatósági jelzéssel rendelkezõ jármûvet 15 napnál hosszabb ideig 
tárol közterületen. 

22. Fõútvonalon, vagy mellékútvonalon közterület használati megál-
lapodás nélkül 15 napnál hosszabb ideig tárol olyan hatósági jelzéssel 
nem rendelkezõ jármûvet, amely a közúti forgalomban csak ilyen jelzés-
sel vehet részt. 

23. Közterületen – közterület használati megállapodás nélkül – bár-
milyen hirdetõ berendezést helyez el. 

24. Önkormányzati hirdetõtáblára jogosulatlanul plakátot helyez el, 
vagy az ott elhelyezett plakátot megrongálja, vagy bármely módon olvas-
hatatlanná teszi. 

25. Aki Üröm közigazgatási területén, közterületen szeszes italt fo-
gyaszt. 

26. Aki a köztemetõ fenntartását és üzemeltetését szabályozó ön-
kormányzati rendeleti szabályozástól eltérõen temetkezési szolgáltatást 
illetéktelenül végez. 

27. Aki a temetõ rendjét szabályozó önkormányzati rendeletben 
elõírt, az állatok bevitelére vonatkozó szabályokat megszegi. 

28. Aki a temetõ rendjét szabályozó önkormányzati rendeletben a 
sírok felújítási munkáinak bejelentésére vonatkozó elõírásokat megszegi. 

29. Aki a temetõ rendjét szabályozó önkormányzati rendeletben a 
hulladék tárolására elõírt szabályokat megszegi. 

30. Aki a temetõ rendjét szabályozó önkormányzati rendeletben a 
sír, sírbolt, síremlék, ezeken elhelyezett tárgyak eltulajdonítására, vagy 
rongálására vonatkozó szabályokat megszegi. 

31. Aki a helyi közutak kezelését szabályozó önkormányzati rendelet-
ben a súlykorlátozásra vonatkozó szabályokat megszegi. 

32. Aki a súlykorlátozással érintett utcákba, behajtási engedély nél-
kül hajt be. 

33. Aki a helyi közutak kezelését szabályozó önkormányzati rende-
letben a közút nem közlekedési célú igénybevételére elõírt szabályokat 
nem tartja be. 

34. Aki a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló önkormányzati 
rendeletben a közterületen tartott rendezvényekre elõírt feltételeket nem 
tartja be. 

35. Aki a zajvédelem helyi szabályozására alkotott önkormányzati 
rendeletben a magánszemélyek alkalomszerû, háztartási igényt kielégítõ 
tevékenységek végzésére elõírt idõpontokra és napokra vonatkozó korlá-
tozó rendelkezéseket nem tartja be. 

36. Aki a zajvédelem helyi szabályaira alkotott önkormányzati rende-
letnek a hangosító berendezések alkalmazását szabályozó rendelkezé-
seit nem tartja be. 

Eljárási szabályok

4. §

1.) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás miatt a közigazga-
tási hatósági eljárást hivatalból (közterület felügyelõ jelzése, polgármes-
teri hivatal ügyintézõjének észlelése) vagy bármely személy, szervezet 
jelzése alapján kell lefolytatni.

2.) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartás miatt a közigazga-
tási hatósági eljárás lefolytatása, a cselekmény elbírálása a polgármester 
hatáskörébe tartozik.
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Záró rendelkezések

5. §

1.) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

2.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik. 

Üröm, 2012. április 25.

 Laboda Gábor Dr. Balogh Szilvia
 polgármester jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve: 
Üröm, 2012. április 26.

 Dr. Balogh Szilvia
 jegyzô

üröm Község önkormányzat Képviselõ-testületének  
9/2012 (iii. 30.) számú önkormányzati rendelete az általa 
fenntartott Hóvirág Bölcsõdében az intézményiellátásokért 
fizetendõ térítési díjak megállapításáról a 2012. évre

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 16. §(1) bekezdésében, az 
1993. évi III. törvény Szociális törvény (Szt.) 115. § (9) bekezdésében, 
valamint az 1997. évi XXXI. törvény gyermekvédelmi törvény (Gyvt.), 
328/2011 (XII. 29.) Korm. számú rendelet 4. §-ban kapott felhatalmazás 
alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

1. §
1.) A Hóvirág Bölcsõdében a gondozás intézményi térítési díját 

150 Ft/gondozási nap állapítja meg.
2.) Amennyiben a szülõ nyilatkozattal vállalja, hogy jövedelemigazo-

lást nem nyújt be, úgy a gondozási díj összege 500 Ft/gondozási nap. 

2. §

A Hóvirág Bölcsõdében az étkezés igénybevételének térítési díját az 
alábbiak szerint állapítja meg: 

Nyersanyag norma (Ft/
adag) 

Intézményi térítési díj (rezsi 
költség nélkül) Ft/adag 

Reggeli, tízórai 53,50 96,05

Ebéd 283,10 327,9

Uzsonna 75,50 96,05

Összesen (+Áfa) 412,10 565

3. §

1.) A személyi térítési díjat a jelen rendeletben meghatározott intéz-
ményi térítési díjak, továbbá a hatályos jogszabályok figyelembe vételé-
vel az intézmény vezetõje jogosult megállapítani. 

2.) A megállapított személyi térítési díj megfizetésére a 328/2011 
(XII. 29.) Korm. számú rendelet rendelkezései az irányadóak. 

4. §

1.) A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy 
rendelkezéseit 2012. április 1-tõl kell alkalmazni. 

2.) 2012. április 1-tõl a 27/2011 (XI. 30.) számú önkormányzati 
rendeletet hatályon kívül helyezi. 

3.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik. 

Üröm, 2012. március 28.

 Laboda Gábor Dr. Balogh Szilvia
 polgármester jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve: 
Üröm, 2012. március 30.

 Dr. Balogh Szilvia
 jegyzô

 

9/2012 (iii. 30.) önkormányzati rendelet indokolása

Ör. 1. §-hoz

Az Országgyûlés 2011. decemberében módosította az 1993. évi 
III. törvényt, Szociális törvény, valamint a gyermekvédelmi törvényt, 
melynek értelmében a fenntartók az általuk fenntartott intézményben 
az ellátásokért – így a bölcsõde intézményi gondozásért is – gondozási 
díjat állapíthatnak meg. a módosított törvények végrehajtására kiadott 
328/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet értelmében az intézményi gondozási 
térítési díja: az élelmezés nyersanyag költségével csökkentett 
szolgáltatási önköltség, és a normatív állami hozzájárulás különbözete. 

A Hóvirág Bölcsõdében a gondozás intézményi térítési díját 150 Ft/
gondozási nap összegben állapította meg a Képviselõ-testület, míg abban az 
esetben, amennyiben a szülõ nyilatkozattal vállalja, hogy jövedelemigazolást 
nem nyújt be, úgy a gondozási díj összege 500 Ft/gondozási nap. 

Ör. 2. §-hoz

Miután külön rendeletben került az élelmezési költségek díjának 
meghatározása, ezért célszerû a gondozási díj megállapítását tartalmazó 
rendeletben szabályozni a bölcsõde étkezési térítési díját is. Miután a Gyvt 
15. § (3) bekezdése értelmében a gyermekétkeztetés intézményi térítési 
díjának az alapja az élelmezés nyersanyag költségének az egy ellátottra 
jutó napi összege, ezért a rendelettervezet a nyersanyag költség számítása 
alapján tartalmazza az élelmezés napi háromszori étkezési díját. 

Üröm, 2012. március 28.

 Laboda Gábor
 polgármester

üröm Község önkormányzata Képviselõ-testületének 
4/2012. (iii.01.) Kt. számú rendelete a 10/2005. (Vi.06.) Kt. 
számú rendelet módosítására A helyi építési szabályzatról

Egységes szerkezetben a 
38/1998 (VIII.28.) Kpvt számú,
17/2001 (VII.24.) számú,
26/2002 (I.09.) Kt. számú,
14/2003 (VI.27.) Kt. számú,
25/2003 (XII.19.) Kt. számú,
5/2005 (III.22.) Kt. számú,
3/2012. (II.16.) Kt. sz. rendelet rendeletekkel.

A HÉSZ rendelet nagy terjedelme miatt csak a Polgármesteri Hivatal-
ban, illetve a Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház könyvtárában (Üröm, Dózsa 
György út 17.) tekinthetõ meg, félfogadási idõben, illetve nyitva tartáskor. 
(szerkesztõ)
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Elsõ napsugaraival örvendeztetett meg bennünket a tavasz, amikor – 
mint minden évben –, 2012-ben is Gyermekfesztiválon vehettünk részt 
az Ürömi Öröm Néptáncmûhely jóvoltából. Több száz gyermek mutat-
hatta meg ismét tudását és szerezhetett örömet büszke szüleinek. 

Március 30-án már a délelõtti órákban népviseletbe öltözött 
gyermekek és felnõttek, hangszert hordozó fiatalok népesítik be 
a falu utcáit. Szeretem ezt a nyüzsgést. Vidáman csacsognak a 
szépen befont hajú kislányok, nagy izgalommal készülnek az óvo-
dások, vidámságot varázsolnak a szürke hétköznapokba az ud-
varban „csapásoló” fiatalemberek és daloló lányok. 

Komoly megmérettetés és örömteli találkozó az ürömi gyer-
mekfesztivál. Az iskola épületében talpalatnyi hely sem marad, 
minden osztályterem öltözõvé alakul, a büfé pedig igazi logisz-
tikai kihívássá. Folyamatosan érkeznek a csoportok, régiek és 
újak, rutinosak és keresgélõk. A szervezõk megfeszített munkája 
meghozza gyümölcsét, mert – minden aggodalmam ellenére – a 
végére mindig kiderül, hogy az a csoport és akkor lép színpadra, 
amikor a programban kiírták, esetleg kisebb késéssel, ami igazán 
megbocsátható. 

A fellépõk az ország 
különbözõ részeibõl ér-
keznek, Kisújszállástól 
Pilisszántóig, Óbudától 
Török szent miklósig, sõt 
a messzi Gyimesbõl is 
jönnek megörvendeztet-
ni bennünket. 

Az Ürömi Öröm 
Nép      tánc mûhely mellett 

több környékbeli tánccsoport 
is fellép; a solymári Cédrus 
Tánc együttes, a pilisborosjenõi 
Kerekes Táncegyüttes, a buda-
kalászi Lenvirág Együttes, és 
a Pilisszentiváni Általános és 
Nemzetiségi Iskola, és termé-
szetesen hûséges vendég az 
óbudai Waldorf iskola Magonc 
együttese is.

A tornaterem átalakul színházteremmé, büszke anyukák 
és apukák, egy-egy örömkönnyet elmorzsoló nagymamák, 
fényképezõgépet szorongató nagypapák népesítik be a nézõteret. 
Mindennek közepén pedig ott ülnek rendületlenül a zsûritagok, 
akik szinte szünet nélkül szemlélik, értékelik a zenélõ és táncoló 
gyermekek munkáját és fejlõdését. 

Mi lelkes, de laikus szülõk pedig azt látjuk, hogy gyermekeink 
többségében boldogan és felszabadultan ropják a táncot és zen-
getik a muzsikát. 

Gondolom, nem csak a torta kedvéért!
Mozola Viktória

Tavaszi zsongás Üröm utcáin
 XI. Ürömi Népzenei- és Néptáncfesztivál 

Az Ürömi Öröm Néptáncmûhely Alapítvány szeretné megkö-

szönni azoknak, akik nélkül a Fesztivál nem jöhetett volna létre:

Dr. Jakab Béla, Tiszta Formák Alapítvány, Üröm Község Önkor-

mányzata, Ürömi Polgárõrség és Rendõrök, József Nádor Ált. 

Iskola, Bojánka néni, Pali bácsi a cukrász, Szülõk és mindenki 

aki eljött és jól érezte magát velünk!
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2012. március 3-án ismét megtelt az ürömi isko-
la tornaterme lelkes, tornázni vágyó emberekkel.

A korán kelõk Tamási Marcsi óriáslabda órájával 
nyitották a napot, majd Szerdahelyi Nóra a Pilates 
alapjaiba vezetett be bennünket. Most is volt táncos 
blokk: Fülöp Csaba és Húsvéti Kinga flamenco tánco-
sok jóvoltából. A napot Mozola Viki nyújtós-balettos 
gyakorlataival zártuk. 

A megfáradt, frissülésre vágyó izmokat ismét Só-
lyom Ali vette kezelésbe!

Aki pedig megéhezett a sok mozgástól, az Vetro 
Tünde ínycsiklandó büféjében tölthette fel tartalékait.

A befolyt összeget Dudusnak adtuk át, nagyon sok 
szeretettel!

Köszönjük szépen az ingyen termet Laboda Gábor 
polgármester úrnak, és Mocsári Józsefnek, az iskola 
igazgatójának!

Gelányi Barbara

Tavasznyitó Torna a jótékonyság jegyében

AMALIMPIA 2012
Tisztelt  Sportszeretõ Lakóközösség!

Engerth Csaba a Pilisvörösvári Friedrich Schiller Gimná-
zium tanára, az Amalimpia Kft. ügyvezetõ igazgatója vagyok.

 A 2012-es esztendõben sok fontos sporteseményt ren-
deznek az élsportolók számára. Ezek közül is kiemelkedik a 
XXX. Nyári Olimpiai Játékok Londonban. A sportközvetítések 
nézése, kedvenc versenyzõink buzdítása 
mellett a legcsodálatosabb dolog, ha mi 
magunk is átéljük azokat az izgalmakat, ér-
zéseket, amik a profiknak megadatnak. Ez a 
gondolat indított arra, hogy a nagy nemzet-
közi játékkal párhuzamosan, az amatõröket 
mozgósítva a kistérség falvai közt olimpiát 
szervezzek. 

2012. július 7. és szeptember 8. kö-
zött hagyományteremtõ céllal szeretném 
megszervezni az I. Kistérségi Nyílt Amatõr 
Olimpiát az AMALIMPIAI Játékokat. A ver-
senyeket hétvégenként a térség különbözõ 
településein bonyolítjuk le, kapcsolódva 
a már hagyományosan mûködõ kulturális 
eseménysorozatokhoz. 

 A versenyeket kimondottan amatõr 
szabadidõs sportolóknak szervezem. Az 
esélyegyenlõség biztosítása érdekében, olyan szabadidõs 
sportolók részvételére számítok, akik adott sportág, adott 
versenyszámában 2010. január 1-je óta egyesületi szinten 
nem versenyeznek, versenyengedéllyel nem rendelkeznek. 
Legfontosabb sportágak, melyekben összemérhetik ügyessé-
güket: atlétika, asztalitenisz, fallabda, fekvenyomás, kerékpár, 
kézilabda, kosárlabda, kispályás labdarúgás, röplabda, sakk, 
tenisz. A sportágak, versenyszámok, idõbeosztások, helyszí-

nek, versenyszabályzatok, nevezési feltételek, korcsoport-
ok, valamint a legfrissebb információk honlapunkon a www.
amalimpia.hu    megtekinthetõk. 

 Kérem, hogy senki ne legyen kishitû, hanem önbizalom-
mal telve nevezzen minél több sportágban! Bíztatok minden-
kit, hogy jöjjön, próbálja legyõzni önmagát és társait! Tesztelje, 
ismerje meg képességei határait!

 A rendezvények a versenyzésen túl kiváló lehetõséget biz-
tosítanak arra, hogy a család egy kellemes, izgalmas, élmé-

nyekkel teli napot töltsön együtt, ahol egy-
másnak drukkolva, egymás eredményeinek 
örülve, észrevétlenül is saját egészségüket 
megóvva, érezzék jól magukat. Álljanak 
össze régi és új csapatok, jöjjenek elõ a 
régi közös sportélmények, újuljanak meg 
a régi sportbarátságok! A mai kor rohanó 
életvitele mellett használjunk ki minden 
lehetõséget egészségünk védelmére. Mu-
tassunk példát gyermekeinknek arra, hogy 
egészséges versenyszellemben, sportba-
rátok között, egészségesen, edzetten érez-
hetjük igazán jól magunkat.

Bízom benne, hogy sok  sportszeretõ 
társam érdeklõdését felkeltettem és min-
denkit buzdítok a sportolásra, edzésre. 
Remélem, minél többen vesznek részt a 
versenyeken, sokat téve ezzel önmaguk-

ért, egészségükért, a közösségi kapcsolataik erõsítéséért, 
és a kellemes idõtöltésért!

 Jó sportolást, sérülésmentes felkészülést kívánok! 
Addig is kövessék figyelemmel weblapunkat, ahol folya-
matosan olvashatják a versenyekkel kapcsolatos összes 
információt.

Mindenkit szeretettel várok:
Engerth Csaba az AMALIMPIAI játékok szervezõje
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Az Üröm SC hírei
Felnõtt csapatunk újoncként kezdi mutogatni oroszlán-
körmeit.

Ezt mutatják tavaszi eredményeink: 4 nagyará-
nyú gyõzelem: 5:1, 4:2, 9:0, 7:2, 2 döntetlen: 2:2, 
2:2, 1 vereség: 3:5.

A két döntetlen és a vereség a három elsõ he-
lyezett ellen csúszott be, ahol betegségek és el-
tiltások miatt tartalékosan állitotunk ki. Csapatunk 
erejét azonban mutatja vagy jelzi,hogy mindhárom 
mérkõzésen biztos, esetenként két gólos vezetést 
szórakoztunk el. A csapatot a 4-6. helyre várom. Ez 
egy most felkerült csapattól ragyogó teljesítmény. 
Fõleg annak tudatában, hogy a bajnokság legtöbb 
gólját egyelõre mi lõttük: 70-et.

Utánpótlás:  A Bozsik rendszerben egyre job-
ban szerepelünk. Fõleg U7-es csapatunk mutogat-

ja erejét, de a két másik korosztály U9-U11 sem 
vallott szégyent egyetlen tornán sem. Nagyon sze-
retnénk egy ifjúsági csapatot is indítani a következõ 
bajnokságban „16-19 évesek”, de sajnos ezt a kor-
osztályt a legnehezebb összeszedni vagy meg-
fogni, kinek hogy tetszik. Ha nem sikerül marad a 
másik megoldás egy „bérelt” csapat személyében, 
hiszen a felnõtt csapatnak kötelezõ ezt korosztályt 
nevezni.

Pálya: Ahogy már az elõzõ számban is említettem 
az egyesület 1,5 millió Ft értékben eszközöket (ka-
puk, hálók, védõháló) vásárolt a pályára. A következõ 
körben a játéktér felújítására is sor kerülhet kb: 2-2,5 
millió Ft erejéig. Szponzoraink teljes mellszélességgel 
mögöttünk állnak, elismerik az egyesület munkáját és 
eredményeit és ez lehetõvé teszi ezeket a felújításokat 
és biztosítják az egyesület mûködését. És végül, de 
nem utolsósorban mindenképpen meg kell említenem 
nõi csapatunkat, akik kispályás tornákon szerepelnek 

Az Üröm SC nôi focicsapata
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és fejlõdésüket a felnõtt 
csapatéval egyen érté kû-
nek tartom. Ezért köszö-
nettel tartozunk „Viczi” 
Terinek, aki évek óta 
fáradhatatlanul dolgozik 
velük. Öregfiúk csapa-
tunk is szerepel bajnok-
ságban, de egyelõre úgy 
látom ez az év a csapat 
összekovácsolásával 
fog eltelni.

Látogass el 
honlapunkra:

www.uromsc.hu
Podhorcsek Miklós

Tel.: (0620) 208-7782

Február 25.-én került megrendezésre a Tatami Team 
által immáron 14. alkalommal megszervezett, nemzet-
közi karate verseny Budaörsön, ahol 8 ország 55 egye-
sületének több mint 550 indulója vett részt.

A Pilis Verseny Karate Mûhely (Gankaku SE + 
Wadofight KK – Pest megye) összesen 7 fõvel képvisel-
tette magát. A kevés induló ellenére is az éremtáblázat 
14. helyén végzett!

Szabó Levente a Gankaku SE versenyzõje (edzõi: 
Szabó János és Szabó Jánosné) a döntõben szintén 
PVKM-es társával küzdött a végsõ gyõzelemért: Sebesfi 
Ádám Wadofight KK. (edzõi: Szente Gyula és Szabó Já-
nos). Az aranyérmet végül Levente vehette át.

Szabó Levente a Gankaku SE legeredményesebb 
versenyzõje volt 2011-ben! Legkiemelkedõbb eredmé-
nyei az elmúlt évben: Goju-kai Karate Európa Bajnoki 
arany formagyakorlatban és küzdelemben is, Karate 
Magyar Bajnoki ezüst, Diákolimpia ezüst.

A Gankaku Team várja gyermek és felnõtt sportol-
ni vágyókat edzõtermeiben: Budapest III. kerületében 
(Óbudán) 4 helyszínen, illetve Ürömön a József Nádor 

Általános Iskola tornatermében kedden és csütörtökön 
16:00–17:00-ig!

További információk: www.gankaku.hu, www.
facebook.com/gankakuteam, gankaku@freemail.hu, 
06-30/930-6237

14th Hungarian Tatami Karate Cup
PVKM = 2 Arany + 1 Ezüst!

Új kapuk a pályán

Szabó Levente és
Szabó János
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Majális Ürömön
Az idén is a polgármesteri hivatal elõtti téren került  

megrendezésre a majális. Az idõjárás kegyes volt az 
ünneplõkhöz talán túlságosan is, hiszen a kora délutáni 30 
fok már sok volt a jóból.

Korán reggel felkerültek a tûzre az üstök és a bográ-
csok. Amíg a csapatok fõztek – egyébként „szédítõ” lelke-
sedéssel –, addig több önkéntes a májusfa állításban je-
leskedett. Rákerültek a színes szalagok és persze az üveg 

bor, ami rajta is maradt. Senkinek sem sikerült lehalászni.
A gyerekek nagyon élvezték az ugrálóvárat,  a kisvas-

utat és a körhintát. Nagy sikere volt az arcfestésnek, kéz-
festésnek, némely gyermeket alig lehetett megismerni.

Az önkormányzat által felállított nagy sátorban eszem-
iszom, dínom-dánom és persze az elmaradhatatlan talp-
alávaló, amelyet Kaizer Zoli szolgáltatott egész nap.

Az idén is túl szigorú volt a zsûri.  12 nevezõ közül végül 
hosszas tanakodás után meghozták döntésüket:

Megy a vonat,
megy a vonat…

körbe-körbe

Fáradhatatlanul csúszkáltak, ugráltak a kisebbek

Hölgykoszorú - Hagyományõrzõk
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I. helyezett az Ürömi Hagyományõrzõk Egyesülete 
babgulyása tarpai lepénnyel

II. helyezett Pilisvölgye Bt. szarvaspörköltje
III. helyezést az Üröm SC halászléje nyerte Békési Zoli, 

a Platán séfje segédletével
A zsüri még három külön díjat adományozott kitünõ 

és ízletes ételükért az Ízvadászoknak, akik nyaklevest ké-
szítettek, a Bivadõz csapatnak áldozatos munkájukért és 
szarvaspörköltjükért, nem utolsó sorban az Ürömi Fiatalok 
Egyesületének, akik igen finom csirkepörköltet készítettek 
galuskával.  

Az eredményhirdetést követõen a mulatozás késõ estig 
folyt tovább.

Papp Ákos

Tere-fere a sátor alatt Nosztalgiások 

bográcstánca

Megfõzték – paprikáscsirkéjük különdíjas lett – Ürömi Fiatalok Egyesülete

Pihenõ a körhintán

Ízvadászok – különdíj

Nagy sikert aratott az arcfestés

I. helyezett a Hagyományôrzô Egyesület

Kóstolgat a Zsüri
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felhÍVás
Ürömi tükör
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felhÍVás
Ürömi tükör
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kÖnyVajánló
Ürömi tükör

Könyvajánló az ürömi könyvtár új könyveibõl
Az országos Márai-programnak köszönhetõen 2011 
õszén 142 kötettel gyarapodott könyvtárunk. Ezek kö-
zül szeretnék ajánlani néhányat.

Lesley Pearse: Remény
Somerset, 1836: az újszülött Hope-ot kivetik a kiváltsá-
gosok világából, hiszen õ az édesanyja házasságtörés-
ének élõ bizonyítéka. Egy szeretõ szívû családnál nõ 
fel, de születésének körülményei mindvégig rejtve ma-
radnak. Ám békés gyermekkora hirtelen véget ér, és el-
indul a végzetes eseménysorozat.

Kerstin Gier: Zafírkék – Idõtlen szerelem
Friss szerelmesként a múltba utazni – ez talán nem a leg-
jobb ötlet. A tizenhat éves újdonsült idõutazó, Gwendolyn 
legalábbis így gondolja. Neki és Gideonnak ugyanis épp 

elég a gondjuk anélkül is. Például meg kell menteniük a 
világot. Vagy meg kell tanulniuk menüettet táncolni. Egyik 
sem igazán egyszerû!

Béatrix Delarue –Horváth Mónika: Vilma levese
Vilmának nem igazán ízlik anyukája levese… Hogy hogyan 
lesz mégis ez a leves igazán különleges és finom? Könnye-
dén, ha Vilmá-
ról van szó: az 
édességektõl 
kezdve a ten-
geren keresz-
tül a nyárig 
mindent bele-
képzel és bele-
varázsol, amit 
szeret – és 
közben észre-
vétlenül a leves 
is elfogy.
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kÖnyVajánló
Ürömi tükör

Borisz Akunyin: 
A cár könyvtára
Nicholas Fan do-
ri ne angol állam-
polgár, történész 
– azért látogat 
életében elõször 
Oroszországba, 
hogy felkutassa a 
család oroszorszá-
gi ágának eredetét. 
Hamarosan kide-
rül, hogy az angol 
történész – tudtán 
kívül – olyan isme-
retek birtokában 
van, amelyek óri-
ási vagyont érhet-
nek. Sokáig nem érti, miért akarják megölni, de végül õ is 
szenvedélyesen kutatni kezd a kincs után.

Jonas Jonasson: 
A százéves ember, aki 
kimászott az ablakon 
és eltûnt
Egy svéd kisvárosban, 
az idõsek otthonában 
születésnapi ünnep-
lésre készülnek: az 
otthon lakóját, a száz-
éves Allan Karlssont 
akarják felköszönteni. 
El tud valaki képzelni 
ennél érdektelenebb 
kezdést? Pedig ez a 
ravasz Jonasson így 
kezdi kalandregényét, 

hogy aztán átcsapjon egy teljesen kiszámíthatatlan és 
végtelenül vicces ámokfutásba.

Bertényi Iván: Az Árpád-ház királyai
A kötet nemcsak nemzeti dinasztiánk 23 uralkodójá-
nak tetteit mutatja be, hanem 400 sorsdöntõ évet is. Ez 
alatt a hosszú idõ alatt Árpád vezetésével a törzsek a 
Kárpát–medencében új hazát találtak, berendezked-
tek, kalandozásokra indultak, felvették a keresztény-
séget, várak, városok, templomok, kolostorok épültek. 
A több száz színvonalas fényképpel, rajzzal és tér-
képpel illusztrált kötet szerzõje dr. Bertényi Iván, az 
ELTE történészprofesszora.

A könyvtár nyitva tartása: 

Hétfõ: 13.30–19.30 • Kedd: 8.30–12.30 

Szerda: 13.30–19.30

Csütörtök: 8.30–12.30 

Péntek: 8.30–12.30

Telefon: 06 30 458 7615 

e-mail: konyvtarurom@freemail.hu

Szeretettel várunk minden régi 

és új olvasót!

Szekeresné Juhász Éva könyvtáros
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TúLSúLy? ALLerGiA? TAVASzi FárAdTSáG? 

Nem feltétlenül!
A téli hónapok alatt több kalóriát vettünk magunkhoz, kevesebbet mozogtunk, pár kilóval nehezebbek lettünk.Túl sok állati 
fehérjét, cukrokat és zsírokat vettünk magunkhoz. A salakanyagok felhalmozódtak szervezetünkben, ennek következménye 
lehet egy leterhelt immunrendszer általi allergia és tavaszi fáradtság megjelenése. Az allergiát, a többletsúlyt és a tavaszi 
fáradtságot egyszerre küzdhetjük le egy kombinált tisztítókúra segítségével.

Mindenkit várunk szeretettel!
Horánszky Krisztina
természetgyógyász, fül-akupunktúrás addiktológus

GABALA eGéSzSéGCeNTrum
www.gabala-egeszseg.hu

1. lépés: a Voll-féle elektroakupunktúrás állapotfelmérés, 
melynek során feltérképezzük a szervezet energetikai állapotát, 
mennyi és milyen jellegû méreganyagok vannak jelen, szerveink 
és idegrendszerünk milyen mértékben van leterhelve?

2. lépés: személyre szabott kombinált terápia összeállítása, 
melynek részei a következõk:

•  speciális étrend meghatározása, a sav-bázis egyensúly 
visszaállítása

•  méregtelenítõ gyógynövények és teák fogyasztása
•  akupunktúrás kezelések mágnesterápiával kombinálva
•  jóga, pilates egyénre, testi állapothoz igazítva

3. lépés: együttes erõvel átállítottuk magunkat egy jobb és 
egészségesebb életformára, mely hosszútávon is életünk 
része marad!

Testünket és lelkünket egyszerre tehetjük rendbe!

mindezeket a terápiás kezeléseket a Gabala 
egészség centrumban vehetik igénybe.

Cím: 1037 Budapest, Bécsi út 314/C 
Tel.: (0670) 391-9820
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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 

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

+

zAB eLAdó
TeL.: 26 350 304

diplomás, dolgozni akaró 
munkatársakat keresek

pénzügyi alkuszi területre, de nem ügynöki 
munkára Ürömrôl és környékérôl. 

SzeNTeS jáNoS 06-20 329-2946

HipNóziS-HipNoTerápiA

•  fóbiák, szorongások, neurózisok, pánik, 
kényszeres tünetek;

•  pszichoszomatikus betegségek;
•  bôr- és immunrendszeri eltérések;
•  krónikus fájdalmak;
•  viselkedés- és szokásproblémák;
•  kapcsolatzavarok kezelésére.

Dr. Borzsák Enikô
30/ 975 1065 

hipnoterapia@mailbox.hu
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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

KedVeS ürömieK, 
KedVeS TermeLÕK!

A káptalantóti Liliomkert március 24-tõl minden 

szombaton reggel 8 és délután 16 óra között 

termelõi piacot szervez Óbudán a Zichy-kastély 

kertjében.

Várjuk szeretettel az Óbuda-közeli települések 

termelõit. Hozzák el portékáikat, mutatkozzanak 

be a fõváros e patinás kerületének gyönyörû terén. 

Segítsenek, hogy természetes élelemhez juttassuk 

azokat a városlakókat, akik ezt igénylik.

A magyar vidék, a magyar táj csodákra képes, 

mutassuk meg, hogy így van ez!

Az elsõ két hónapban helypénzt nem szedünk.

További információ: www.liliomkert.lapunk.hu

Jelentkezés: harmathyildiko@gmail.com

Tel.: 0630/266-0706
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Szeretettel várjuk 
az

Öreg Sváb
Vendéglôben!

• Esküvôk, bankettek, családi 
ünnepségek lebonyolítása

• (üdülési csekket, Szép kártyát, Erzsébet 
utalványt elfogadó hely vagyunk!)

• Szombat esténként élôzene!

Szent Iván-éji 
mulatság június 
22-én élőzenével, 
bográcsozással, 
parázs átugrással!

www.oregsvab.hu
Kétfogásos menü: 600 Ft/fô

Csoportoknak kedvezményt 
adunk!

2096 Üröm, Budakalászi út 7.

Nyitva tartás: vasárNaptól péNtekig 12-22 óráig, péNtekeN és szombatoN 12-24 óráig

asztalfoglalás: 06 26 350 346-os és a 06 20 94 40 544-es telefoNszámoN
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június 16.
15.00 Felvonulás
15.15 Megnyitó 
15.20  Ürömi Napraforgó ballagó ovisok évzáró mûsora
15.30  Ürömi Öröm Néptáncmûhely gyermek és ifjúsági csoportjai16.30 DUNA karnevál 

18.45  Üröm Öröm Néptáncmûhely felnõtt csoportja
19.05 Dance Aerobic
19.15 4 Muskétás SE (Fashion Dance)19.25  Ürömi Hagyományõrzõk Egyesülete

19.30 Tornászlányok
19.35 Aikido
19.50 Ürömi Hip-hop Street Style School19.55 Shaolin Kung-Fu

20.15 Emel – Tribal hastánc21.00 Red Chikens
22.00 Napoleon Boulvard
23.00  UTCABÁL (Zenél: Kaizer Zoli)

június 15.

19.45 Megnyitó: Polgármester 

20.00 KékBab ír zene és tánc

21.00 TTT   

22.15 Kyru Gotta Humble

XIII. Ürömi Nyári Fesztivál
2012. június 15-16-17.
Program
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június 17.

15.00  Zabszalma „Napsugár csízió” gyermek 

mûsora

16.00  József Nádor ált. és mûv. Iskola Évzáró 

mûsora

17.50  Kevélyhegyi Dalkör

17.15  Ürömi Iskolai Kórus

17.30  Kerekes Együttes: Kiskerekes, 

Nagykerekes, Ifjúkerekes

18.20  Musica Historica középkori zene

19.15  Ízisz Hastánc 

19.50  Lokál 

20.50  X-faktoros Vastag Csaba és vendége

22.00  Neoton Família Sztárjai

Szervezô: 
Mûvelôdési Ház

Telefon: 
(0626) 898-091

A mûsorváltozás 
jogát fenntartjuk!

XIII. Ürömi Nyári Fesztivál
2012. június 15–16–17.
Program

állandó programok:
kirakodó vásár, kézmûvesek, gyermek programok, póni-lo vag lás, arcfestés, íjászat, kézmûves foglalkozások. 

A Magyar Vöröskereszt sze-re tettel várja az önkéntes véradókat a rendezvény alatt.


