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Aktuális Információk
Tisztelt Lakótársaim!

Az év eleji interjúban igyekeztem elõre vetíteni azokat a fel-
adatokat, amelyeket 2017. évre fogalmazott meg a képviselõ-
testület, biztosítva e feladatok végrehajtásához elengedhetet-
len és szükséges forrásokat.

Úgy gondolom, hogy a kitûzött célok végrehajtásának folya-
matában egy-egy fontos információról, várható eredményekrõl, 
az elmúlt idõszakban is adtam tájékoztatást facebook oldala-
mon, így a kölcsönös kommunikáció folyamatos volt. 

Tudom, ezek a tájékoztatók nem jutottak el Lakótársaim 
jelentõs részéhez, ezért most e tájékoztató keretében minden 
lényeges és fontos, a közérdeklõdésre számot tartó informáci-
ót megosztom Önökkel. 

Településfejlesztési, településüzemeltetési fel
adatok

– Elkészült a Kossuth Lajos és Táncsics utcákban az 
útburkolatok felújítása, valamint forgalom csillapító kü-
szöbök telepítése. A kivitelezési munkákat a Penta Álta-

lános Építõipari Kft. végezte. A beruházás összköltsége 
megközelíti a 40 millió Ft-ot. A vállalkozói szerzõdésben 
foglaltaknak megfelelõen mindkét utcában a régi aszfalt 
burkolat felmarása megtörtént, csatorna fedlapok szintbe 
helyezése, és ahol szükséges volt, a kiemelt szegély is 
elkészült. A hengerelt aszfalt kopóréteg vastagsága 5 cm. 

Táncsics utca

Kossuth Lajos utca
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– Elkészültek a Fõ téri szökõkút teljes rekonstrukciós 
felújítási munkái. Ennek keretében megújult a teljes gépé-
szet, a medence új burkolatot kapott, megtörtént a kút csö-
vezésének cseréje, illetve a kút körüli viacolor kijavítása. A 
képviselõ-testület 2016-ban 1 000 000 Ft-ot különített el 
a kút javítási munkáira. A munkaterület feltárása után vi-
szont egyértelmûvé vált, hogy a teljes gépészet felújításra 
szorul, tehát ezt is el kellett végezni. A felújított és üzembe 
helyezett szökõkút, a megújult környezete minden bizony-
nyal továbbra is kedvelt pihenõhelye lesz Lakótársaimnak. 

– Tény, hogy második éve van napirenden a tervezett 
mûvelõdési ház építésének elõkészítése, illetve alternatí-
vaként a meglévõ épület felújítása. Korábban arról adtam 
tájékoztatást, hogy a felújítás elõkészítésére létrehozott bi-
zottság, valamint a tervezõ egy 1200 m2-es új épület váz-
latterveit készítette elõ. A kivitelezési költségeket illetõen 
adott tervezõi költségbecslés viszont olyan nagyságrendû 
összeget hozott ki, hogy azt vállalni kizárólag önkormány-
zati forrás terhére, felelõtlenség lenne. A projekt indítása-
kor az önkormányzatnak olyan információi voltak, hogy 
lehetõség lesz pályázati forrásokat megcélozni. Mára vi-
lágossá vált, hogy erre a célra nem írtak ki pályázatot. Az 
elõkészítõ bizottság korábbi javaslatát újra gondolta, és 

azt javasolta, hogy ne a jelenlegi épület felújításában gon-
dolkodjon a képviselõ-testület, mivel egy nagyon régi, gaz-
daságosan nem felújítható épületrõl van szó, hanem egy 
kisebb alapterületû, de új épület épüljön a jelenlegi épület 
helyén. A tervezõnek most az a feladata, hogy egy kisebb 
alapterületû, egy szintes épület vázlattervét készítse el. Az 
össz alapterület 500-600 m2 lenne, itt kapna helyet a köz-
ségi könyvtár, lenne az épületben két foglalkoztató, szín-
házterem, iroda, teakonyha, raktár, öltözõ és vizes blokk 
helyiségek. A bruttó m2 árral számolva 300 millió Ft. (net-
tó 230 – 250 m/Ft) beruházási költségbõl megvalósítha-
tó. A vázlat, illetve döntés elõkészítõ terv várhatóan a júni-
usi soros testületi ülésig elkészül, így a képviselõ-testület 
a mûvelõdési ház beruházását illetõen végleges döntést 
hozhat. 

– A 2017. évi kátyúzási munkákat megkezdte a 
kivitelezõ, várhatóan az elsõ félévben a település egész 
területén befejezi, de még jelenleg is vannak olyan telepü-
lésrészek, ahol a kátyúk felmérése folyik. 

– A Bécsi úti gyalogos átkelõ tervezési munkái folya-
matban vannak, az év második felében az engedélyezte-
tési eljárás is lezárul. A kivitelezési munkák reális idõpontja 
a 2018-as gazdasági év.

Újra üzemel a felújított szökõkút
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– A Panoráma liget településrészen 14 lakóutca asz-
falt burkolattal történõ kiépítésére, forgalomtechnikára, 
valamint a Rozmaring utcára felszíni csapadékvíz elve-
zetés tervei elkészültek, az építési engedély jogerõs. 
A képviselõ-testület június 06-ai ülésén döntött a köz-
beszerzési eljárás kiírásáról és a közbeszerzési bonyo-
lítóról. Döntött a testület arról is, hogy létrehoz egy bi-
zottságot, mely bizottság feladata lesz a közbeszerzé-
si eljárás figyelemmel kísérése, a közbeszerzést bo-
nyolító munkájának segítése, a minden szempontból 
legkedvezõbb ajánlatot adó vállalkozó kiválasztása. 
A bizottságban az érintett ingatlanok tulajdonosainak 
képviseletében 2 fõ került megválasztásra. Ezt azért 
tartottam fontosnak, mivel ez a beruházás részben la-
kossági pénzeszközök bevonásával fog megvalósulni. 
Várhatóan szeptember hónapban a tényleges kivitele-
zési munkák elkezdõdhetnek. Az érintett ingatlantulaj-
donosok 76%-a a hozzájárulást május végéig befizette 
az elkülönített számlára. Aki nem fizetett, azt határozat-
tal kötelezheti az önkormányzat az útfejlesztési hozzá-

járulás megfizetésére, mely hozzájárulás adók módjára 
behajtható, illetve az ingatlanra ráterhelhetõ. Bízom ab-
ban, hogy a szeptemberi kivitelezés elkezdéséig az ed-
dig nem fizetõk is rendezik a hozzájárulás megfizetését. 
Üröm önkormányzata jelentõs összeget fordít erre a be-
ruházásra saját forrása terhére. 

– Megújultak a település zöld területei, megtörtént 
a közparkok virágosítása, jelenleg a fûkaszálás és a 
gyommentesítés munkálatai folynak közterületeinken. 

– Elvégeztük a temetõben a tavaszi nagytakarítást. 
Ennek keretében a község üzemeltetési munkacsoport 
dolgozói gazoltak, a szemetet összeszedték és füvet 
nyírtak. Méltó környezet fogadja az elhunyt szeretteik-
hez látogatókat. Itt szeretném megemlíteni, hogy szük-
ségessé vált a lejárt sírhelyek felszámolása, mivel a ko-
porsós temetésekhez kevés sírhely áll rendelkezésre. 
Arra lehetõség van, hogy aki újra kívánja váltani elhunyt 
szerette sírhelyét, ezt megtegye 2017. október 31-ig. 
November hónapban viszont megkezdõdnek a régi sí-
rok mûtárgyainak bontási munkái. A kövek egy helyen 

VirágosításGyommentesítés

Temetõ sétánya Fõ tér
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lesznek tárolva, így a lehetõség adott arra, hogy a hoz-
zátartozók, amennyiben megõrizni szeretnék ezeket a 
síremlékeket, úgy megtehetik. 

Szemétszállítás
Még április hónapban elektromos levélben értesítet-
te önkormányzatunkat a Nemzeti Hulladékgazdálkodá-
si Koordináló és Vagyonkezelõ Zrt. (NHKV) arról, hogy 
a „megfelelõségi véleményt” visszavonták a Zöld Bics-
ke Nonprofit Kft-tõl. Egyben arról tájékoztattak, hogy a 
Zöld Bicske Nonprofit Kft.-vel szerzõdésben álló önkor-
mányzatok azonnali hatállyal mondják fel a szolgáltatá-
si szerzõdéseiket, tekintettel arra, hogy a Zöld Bicske 
Nonprofit Kft. tevékenysége nem felel meg az országos 
hulladékgazdálkodási terv elõírásainak, konkrétan az 
általa nyújtott szolgáltatás nem alkalmas az OHKT-ban 
foglalt célok elérésére, követelmények teljesítésére. 

A visszavonás jogalapjaként a hulladékról szóló 
2012. évi CLXXXV. tv-t jelölte meg. Természetesen a fel-
szólításban az is szerepel, hogy a szerzõdés felmondá-
sával egyidejûleg haladéktalanul gondoskodjon az ön-
kormányzat a törvény elõírásainak megfelelõ közszol-
gáltatóval az új szerzõdés megkötésérõl. Ide kívánkozik 
a következõ tényadat:

„Az NHKV honlapját megtekintve megállapítható, 
hogy a 110 hulladék szállítással foglalkozó gazdasági 
társaságból mindössze 19 társaságnak nem törölték a 
megfelelõségi véleményt.”

Úgy gondolom, egyértelmû, hogy nem mondta fel az 
önkormányzat a szolgáltatási szerzõdést, hiszen a te-
lepülésnek komoly következményekkel kellene számol-
nia. Egyrészt új eljárást kell lefolytatni, ezen kívül kétsé-
ges, hogy a jogszabályi elõírásoknak megfelelõ 19 szol-
gáltató kapacitása milyen minõségi szolgáltatást nyúj-
tana, egyáltalán lenne e kapacitása, és részt venne e 
a közbeszerzési eljárásban. A legnagyobb gond véle-
ményem szerint az, hogy a 2014-ben megkötött és 
2016-ban módosított közszolgáltatási szerzõdésünk ér-
telmében a szerzõdés felmondási ideje 6 hónap. Ezen 
idõtartamon belül kellene lebonyolítani a közbeszerzési 
eljárást, mely eljárás nem valószínû, hogy eredményes 
lenne, hiszen, mint elöljáróban említettem, mindösz-
sze 19 cég pályázhatna jogszerûen. Kérdés az is, hogy 
mennyi idõ alatt jelölné ki az NHKV ajánlása alapján a 
katasztrófavédelem az ideiglenes közszolgáltatót? A 
Mötv. (Magyarország helyi önkormányzatairól szóló tv.) 
egyértelmûen a hulladékszállítás megszervezését, mint 
kötelezettséget az önkormányzatok felelõsségévé teszi, 
és nem az NHKV-nak címzi. Tehát egyértelmû, hogy a 
felelõsség is itt van. 

Úgy gondolom, a folyamatos szolgáltatás biztosítá-
sa megfontolt döntést igényel. A képviselõ-testület a jú-

niusi soros ülésén fogja megtárgyalni a szolgáltatási 
szerzõdés felmondásának kérdését, addig is még infor-
málódunk, hogy megalapozott döntést hozhassunk. 

Pályázatok
– Újabb pályázatot készített elõ és nyújtott be az ön-
kormányzat az energetikai korszerûsítésre. 3 intézmény 
energetikai korszerûsítését végeznénk el, ezek az in-
tézmények Polgármesteri Hivatal épülete, bölcsõde, Fõ 
utcai óvoda épülete. A megpályázott összeg közel 100 
millió Ft. 

– Folyamatban lévõ pályázatunk még az Ürömi út jár-
daépítésére, valamint a Rókahegyi út egy részére (300 
fm) van. Amennyiben pályázatunk pozitív elbírálást kap, 
még ebben az évben a kivitelezési munkák megvalósít-
hatóak lesznek. 

– Elbírálás elõtt áll az óvoda fõépületében a 
fõzõkonyha felújítására elõkészített pályázatunk, továb-
bá az óvoda és a bölcsõde játszóudvarának felújítására 
benyújtott pályázataink. Sikeres pályázat esetén a felújí-
tások még ebben az évben megtörténhetnek. 

Tisztelt Lakótársaim!
A nyári szabadságolások elõtt még lesz egy közössé-
gi esemény településünkön, a nyári fesztivál, mely gaz-
dag kulturális programot kínál. Szeretettel várunk min-
den érdeklõdõt. 

Az Ürömi Tükör következõ száma szeptember hó-
napban jelenik meg, ezért is minden kedves Lakótár-
samnak kellemes és tartalmas nyarat kívánok!

Üröm, 2017. június hó
 Laboda Gábor

polgármester

FELHÍVÁS
Üröm Község Önkormányzata tájé
koztatja az érintetteket arról, hogy 
az önkormányzat tulajdonában és 
fenntartásában levõ köz temetõben 
a lejárt sírhelyek felszámolásra ke
rülnek. A sírhelyek 2017. október 
31ig még újraválthatóak. 
Üröm, 2017. június hó
  Dr. Halász Mónika 
  jegyzô
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Régi ismerõseinket, barátainkat üdvözölhettük immáron 16. alka-
lommal Üröm szívében.
Öröm volt látni, idén is mennyi energia, munka állt egy-egy 
produkció mögött. Mennyi mosoly, örömteli arc tekintett le ránk 
a színpadról. Röpültek a szoknyák, csattantak a csizmaszá-
rak… Gyerekzsivaj, élménybeszámolók, baráti beszélgetések.
Mit kívánhatnánk ennél többet! Esetleg még 16 évet!

Ovis csoport

Cseppek csoport

Csillag csoport

Gyimesiek

XIV. Ürömi Gyermek néptánc 
és népzenei fesztivál
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A zsûri tagjai voltak:
Végsõ Miklós, a Magyar Táncmûvészeti Fõiskola Néptánc 
Tanszék adjunktusa
Hortobágyi Gyöngyvér, a Táncmûvészeti Fõiskola tanára, 
Magyar Érdemkereszt 2007, Harangozó Gyula Díj 2014
Sára Ferenc, a Gyimesközéploki Hagyományõrzõ Néptánc-
együttes vezetõje
Tóth Albert, a Tiszta Formák Alapítvány volt képviselõje, volt 
hivatásos táncos,
Varga Zoltán, a Cédrus Táncegyüttes mûvészeti vezetõje és 
koreográfusa
Lõrincz Beáta, néptánc pedagógus, viselettervezõ, készítõ
Herczegh Kata, néptánc pedagógus, tanító, a kisújszállási 
Nagykun Táncegyüttes vezetõje

Cseppek csoport
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Ovis csoport

Tulipán csoport

Rongylábak
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Köszönjük a támogatók – Tiszta For-

mák Alapítvány, Ürömi Önkormány-

zat, Polgárõrség, Ürömi Vállalko-

zók, József Nádor Általános Iskola 

– segítségét, hogy megrendezhet-

tük a XVI. Ürömi Gyermek Nemzet-

közi Népzenei és Néptáncfesztivált. 

Ürömi Öröm Néptáncmûhely

Ovis csoport

Rongylábak

Rongylábak

Közös legényes
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Az iskola félévi programja
Április 20-21.: A leendõ elsõ osztályosok beíratása
61 kis elsõs kezdi meg tanulmányait szeptemberben a 
József Nádor Általános Iskolában.

Április 23-28.: Német tábor
Szabó Zoltánné Nagy Tímea és Spikut Noémi tanárnõk 
szervezésében alsós és felsõs gyerekek egyaránt egy 
héten keresztül részesei lehettek  a német anyanyelvi 
oktatásnak, természetesen fantasztikus programokkal 
kiegészítve.

Május 4.: Föld napja (A rossz idõjárásnak tudható be, 
hogy az eredeti idõpont, sajnos, eltolódott.) Ezen a na-
pon az egyes évfolyamok életkoruknak megfelelõen, 
különbözõ feladatokat kaptak. A produktumokat tabló-
kon rögzítették.

Május 10-11.: Papírgyûjtés
A megváltozott szabályozás miatt a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat segítségével tudtuk megvalósítani ezt a 
programot, amely a tanulók környezettudatosságra ne-
veléséhez rendkívül fontos.

Május 12.: Területi angol szavalóverseny
Erre a megmérettetésre második alkalommal került sor 
iskolánkban, felsõ tagozatos korosztályban. Nyolc is-
kolából érkeztek hozzánk a tanulók. Kettõ tanulónk 
(Hégely Petra, Vámos Lili) elsõ, egy tanulónk (Mészá-
ros Marcell) pedig második helyezést ért el, ami kima-
gasló teljesítmény.

Május 22-26.: Kihívás hete
Az osztályok csapatai különbözõ sportágakban mér-
ték össze tudásukat. Az esemény csúcspontja a 6.évfo-
lyamos diákok, illetve a tanárok kézilabda meccse volt. 
Szoros küzdelemben a diákok gyõztek.

Május 26.: Családi nap
Minden évben ez az a nap, amikor délután gyerekek, 
szülõk, tanárok önfeledten, boldogan, nagyon jó hangu-
latban töltik az idõt egymás társaságában.

Június 1.: Német nemzetiségi nap
Az osztályok évfolyamonként más-más feladatot kaptak. 
Egy dologban azonban egyeztek: Mindegyik szorosan 
összekapcsolódott a svábok mindennapi életével.

Ami még elõttünk van:
Június 12.: Diákolimpia
Június 13.: Egészségnap
Június 15. 15.30-tól: Ballagás
Június 21. 16.00: Tanévzáró ünnepség

Kádiné Pénzes Mária

Mûvészeti Iskola félévzáró Futóverseny díjátadás

Német Nemzetiségi Nap
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Végre itt a nyár…
Bölcsiseinkkel, mint mindig, rengeteg dolog történt az 
utóbbi idõben. Lássuk csak szépen sorban mindet…

Április közepén elérkezett a Húsvét, eljött hozzánk a 
nyuszi, minden kis bölcsisünknek hozott valami apró meg-
lepetést. A gyerekek nagyon örültek ezeknek az ajándé-
koknak.

Húsvét után április végén, május elején jöttek a leendõ 
bölcsisek szüleikkel beiratkozni. Olyan jól érezték magukat 
a picik, hogy a szülõk alig tudták õket kihívni a csoportszo-
bákból és az udvarról. 

Anyák napja alkalmából szeretettel köszöntöttük az 
édesanyákat. Kis kezeik és a gondozónõk segítségével 
csodaszép ajándékok készültek, amiket a szülõk megha-
tódva vettek át a gyerekektõl. 

Május 1-jén, dolgozóinkkal a most már hagyományos-
nak mondható fõzõversenyen vettünk részt. Soha, senki ál-
tal eddig nem fõzött szabolcsi töltött káposztánkkal a har-
madik helyet szereztük meg. Ehhez elengedhetetlen volt 
Margit néni segítsége, amit ezúton is nagyon köszönünk. 

A múlt héten tartottuk a bölcsõdében a gyereknapot, az 
idõ szerencsére remek volt, így az udvar igazi kis játszó-
térré változhatott. Volt ugrálóvár és arcfestés is. A gyerekek 
rettentõen élvezték az egész délelõtti programot. 

A következõ nagy eseményünk a ballagás lesz, amit jú-
nius 9-én tartunk a bölcsõdében. Egyik szemünk sír, a má-
sik nevet, amikor elengedjük a „nagy” bölcsiseket az Óvo-
dába. 

Mindezek mellett viszont izgatottan várjuk a leendõ kis 
bölcsiseket. 

Mindenkinek élményekben gazdag, szép nyarat kívá-
nunk!

Balla Orsolya 
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ÓVODA
Ürömi Tükör

Nem telnek unalmasan az óvodai hétköznapok, május és jú-
nius különleges alkalmakat tartogat. Ebben az idõszakban 
bõvelkedünk ünnepekben és megünneplésre váró fontos 
eseményekben.
Lezajlottak az Anyák napi ünnepségek minden csopor-
tunkban. Idén a Halacska csoport az Idõsek Otthoná-
ban is elõadta mûsorát, ezzel tisztelegve az ott ünneplõk 
elõtt. A mûsor végén minden idõs néni és bácsi egy kis 
ajándékot kapott a gyerekeinktõl. Meglepetésünkre õk is 
készültek egy rövid mûsorral számunkra, melyet ezúton 
is nagyon köszönünk!

Május 27-én elérkezett a Napraforgó Nap, ami tulaj-
donképpen a mi kis gyermeknapunk. Nagyon nagy me-
leg volt, így figyelnünk kellett, melyik program hol kap 

Tavaszi ünnepeink az Ürömi 
Napraforgó Óvodában

Csipesz csodák
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ÓVODA
Ürömi Tükör

helyet az udvaron. Egy bohóclány hajtogatott lufit, má-
szó falazhattak a kicsik-nagyok, a pilisborosjenõi önkén-
tes tûzoltóság kölcsönadott egy tûzoltóautót egész nap-
ra, amit minden kíváncsiskodó megnézhetett, kipróbálha-
tott, a szülõk szerveztek különbözõ animációkat, így volt 

Tûzoltó autó

Horgászat

Mászófal

Vaníliáskarika evõ verseny
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ÓVODA
Ürömi Tükör

pecázás, csipesz-dekoráció készítés, tetoválás, arcfes-
tés, buborékfújás, hajfonás, sorsjegy, illetve volt egy aka-
dálypálya, ahol több próbatételen kellett megfelelni. Aki 
megéhezett, azt várta a büfé, illetve a kávébár. Fantaszti-
kus hangulatban telt a délelõtt és kora délután. Nagy kö-
szönet mindenkinek, aki munkájával, adományaival, ötle-
teivel segített széppé tenni gyermekeink ünnepét!

Június 2-án pedig megtörtént a ballagás. Lezárult 
egy korszak 72 ballagós nagycsoportos életében. Új és 
szép feladatok várják õket szeptembertõl, immáron is-
kolásként. Már második éve úgy tesszük emlékezetes-
sé ezt a napot a nagycsoportosok számára, hogy az-
nap csak õk jöhetnek oviba. Minden kicsit átalakul. Volt 
kézmûves szoba, és mozi-szoba is. Forgórendszerben a 
gyerekek végigjárják a helyszíneket, és egész nap szó-
rakozunk, csak velük, mivel ez a nap róluk kell, szól-
jon! Alvásidõben fagyizni mennek az óvónénikkel, majd 
megkezdõdik az ünnepség. Ebben az évben is igazán 
szép mûsorral sikerült kedveskedni a szülõknek. Megta-
pasztalhatták, milyen ügyesek és kitartóak a gyermeke-
ik. Gyönyörû pillanat az, amikor a sok sváb nemzeti ru-
hába öltözött gyerkõc bevonul a terembe és elkezdõdik 
az ünnepség. 

Az élet azonban nem áll meg. A ballagók miatt szo-
morkodva ugyan, de annál nagyobb szeretettel várjuk 
szeptemberben a leendõ kiscsoportosokat.

Az óvoda minden dolgozója nevében nagyon szép 
nyarat, kellemes pihenést kívánunk minden kedves ol-
vasónak!

Csordásné Tõkés Katalin – Óvodavezetõ
Célbadobás

Vendéglátás

Ovis ballagás
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Bábszínház elõadások a 
Mûvelõdési Ház szervezésében
Az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is 4 alkalommal ve-
hettünk részt a Mûvelõdési Házban megtartott bábszínházi 
elõadásokon.

Ezeket az ürömi óvodások ingyenesen tekinthetik meg már 
évek óta. A gyerekek nagyon élvezik a színvonalas mûsorokat. Lát-
tuk többek között a Csizmás Kandúr meséjét, ami kiemelkedõen 
szép bábszínházi elõadásnak bizonyult. 

De az éven megtekinthettük Vau és Miau meséjét, valamint a 
Vásári Komédia címû elõadást is, és a „Kram és Pusz” vitatkozá-
sát Mikulás idején.

Az óvoda kulturális életét tették ezek az elõadások színessé 
és változatossá.

Köszönjük szépen a lehetõséget!
Kovácsné F. Ildikó, Szabó Zsuzsanna 

óvodapedagógusok

Német Nemzetiségi Gyermekdalok és 
Gyermektáncok fesztiválján az ürömi 
óvoda Maci csoportja

2017. április 27-én került megrendezésre a Német Óvoda és 
Iskolaegyesület megbízásából a Német Nemzetiségi Gyer-
mekdalok és Gyermektáncok fesztiválja – immár 13. alka-
lommal.

Óvodánk több alkalommal részt vett már ezen a ren-
dezvényen, melyet minden évben más óvoda szervezé-
sében és más helyszínen bonyolítanak le.  Idén a MA-
CI csoportot érte az a megtisztelõ lehetõség, hogy kép-
viselje intézményünket ezen az alkalmon, melyet idén a 
XVIII. kerületi Kondor Béla Mûvelõdési Házban rendez-
tek meg. 

Az Ürömi Német Nemzetiségi Önkormányzat külön 
buszt biztosított számunkra erre az alkalomra, melyet ez-
úton is köszönünk.

A gyerekek nagy lelkesedéssel, szívesen készültek a 
szereplésre. A kislányok izgatottan vették fel a nemzeti-

ségi népviseletet, a TRACHT-ot, melyben büszkén pörög-
tek-forogtak. Jó hangulatú, színvonalas mûsorokat láthat-
tunk más óvodások elõadásában. Gyermekeink számára 
ez teljesen új helyzet volt. Örömmel csodálkoztak rá az ál-
taluk is ismert mondókákra, dalokra, melyeket együtt éne-
keltek a színpadon lévõ csoporttal.

10 perces mûsorunk nagy sikert aratott. 
A gyerekek még egy hónap távlatából is szívesen em-

lékeznek vissza erre az eseményre.
Breierné Virág Erzsébet – Óvodapedagógus

ÓVODA
Ürömi Tükör

Fellépésre várva
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INO
Ürömi Tükör

Anyák napi ünnepély
A tavasz egyik legszebb ünnepe az Anyák napja.Az Idõsek Klubjában 
május 5-én köszöntöttük az Anyukákat, Nagymamákat.
A gyerekek csodaszép mûsorral, ajándékkal és egy szál virág-
gal köszöntötték a Nagymamákat. A klubtagok is készültek szép 
anyák-napi énekekkel és versekkel, az aktív szépkorúak pedig 
finom süteményeket sütöttek. Családias hangulatban ünnepel-
tünk, italokkal, süteményekkel és szendvicsekkel megterített 
asztallal vártuk vendégeinket.Május 9-én pedig a Pilisborosjenõi 
Dalkör szép anyák napi dalokkal ajándékozott meg minket, a 
szívhez szóló mûsorukat, ezúton is nagyon köszönjük.

Szemerei Mihályné intézményvezetõ       

Falus Lajos: 
Nekem már nincs anyám

Nekem már nincs anyám, ki simogasson, 

Estére érve álomba ringasson, 

Gyengéd kezével édesen becézzen, 

Szelíd szaván szép meséket meséljen, 

Az én anyám a kéklõ égben él már, 

Csillag-szemével onnan néz le énrám: 

Ha boldognak lát arca felragyog, 

De mindig sír, ha szomorú vagyok. 

Az én anyám olyan mint mindegyik: 

Õnéki fáj ha gyermekét verik, 

Ne bántsátok hát egymást emberek! 

Minden rossz szó egy anyán ejt sebet... 

Minden ütés egy anyaszívet ér, 

Nyomában onnan serken ki a vér. 

Ó szeressétek egymást, emberek! 

Anyátokért... ha másért nem lehet...
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RefORMÁTus eGYhÁZ
Ürömi Tükör

Hírek a reformátusok háza tájáról…
 „Amikor pedig eljött a Pünkösd napja, és mindnyájan együtt 
voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz 
hasonló zúgás támadt az égbõl, amely betöltötte az egész 
házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg elõttük, 
amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan 
megteltek Szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek 
beszélni; úgy, ahogyan a Lélek adta nekik, hogy szóljanak.”

Apostolok Cselekedete 2:1-3

Kétezer évvel ezelõtt Kr.u.33-ban Jeruzsálemben, Márk 
házában egy olyan esemény történt, amely alapjaiban 
változtatta meg az emberi történelem menetét. Ötven nappal 
vagyunk a Názáreti Jézus Krisztus feltámadása után… tudjuk a 
Szentírásból, hogy miután az Úr feltámadt a halálból azon az elsõ 
húsvéti vasárnapon még 40 napig jelent meg tanítványainak, 
hogy megerõsítse bennük a keresztyénség fõ Evangéliumát, 
az az Örömhírét, hogy „Õ él!” és van feltámadás és Örök Élet! 
Létezik a Mennyország és ez nem csak mese! S miután közel 
ötszáz tanítvány szeme láttára a Mennybe emelkedett az Olajfák 
Hegyérõl azt a parancsot adta tanítványainak, hogy várják meg 
„a nagy Pártfogó, a Szentlélek eljövetelét…” A tanítványok pedig 
vártak… bezárkóztak Márk házába, imádkoztak... s a Szentírás 
nem rejti véka alá azt sem, hogy tele voltak kérdésekkel, 
kételyekkel, félelemmel és rettegéssel is… hittek is meg nem is… 
Kicsit úgy, mint Jézus mai tanítványai, s itt mindegy, hogy melyik 
felekezetet nézzük… S itt az elsõ üzenet a számunkra! Talán 
ott van benned is, hogy „jó hát én hiszek, csak hát mégis tele 
vagyok kérdésekkel, félelmekkel, nem merem rábízni magam, 
mert mi van ha...” Mi az oka mindennek, hogy így gondolkozol? 
Ugyanaz ami a tanítványoknál is volt Pünkösd elõtt: a Szentlélek 
nélküliség! A mai keresztyénség, kereszténység legnagyobb 
betegsége ez ma is! Tele vagyunk vallásos emberekkel, akik 
rengeteget tudnak a hitrõl, Istenrõl, Jézusról, csak épp a lényeg 
hiányzik az életükbõl: a Szentlélek! Testvérem! Vedd észre, hogy 
a Szentlélek nélküli egyház halott, ahogyan a Lélek nélküli ember 

sem keresztyén! S a megoldás olyan egyszerû: imádságban hívd 
be Isten Szentlelkét az életedbe és Térj meg! Töltekezz be Isten 
Lelkével és meglátod minden megváltozik körülötted, ahogy a 
tanítványok élete is megváltozott, amikor Isten Szentlelke azon 
az elsõ Pünkösdön leszállt rájuk és betöltötte õket! Az addig 
gyáva, félelmekkel teli, kételkedõ tanítványokból bátor, hittel 
teljes bizonyságtevõ apostolok lettek! S itt a második üzenete 
Igénknek! Ha engeded, hogy Isten Szentlelke betöltsön, akkor 
a Názáreti mai apostolává, küldöttjévé válhatsz te is, aki viheted 
a rád bízottaknak az Élõ Isten örömét, Szeretetét és kegyelmét! 

Az új torony látványterve

Gyulafehérváron a testvérgyülekezetnél

Kiskonfirmáció
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Engedd hát, hogy betöltsön és használjon téged a Szeretet 
Evangéliumának a terjesztésében! Ámen. 

Az elsõ, amirõl szeretnék beszámolni nagy örömmel, 
hogy végre a kezünkben van a toronyépítési engedély 
a szakhatóságoktól, így reménység szerint felgyorsulnak 
az események. S újra indul a gyûjtés a templomtornyunk 
megépítésének költségeire! Eddig a gyülekezetünk  1,500.000 
Ft-ot adakozott össze, míg az ürömi Önkormányzat, s 
személyesen Laboda Gábor 3,5 millió forinttal járult hozzá 
ebben az esztendõben a munkálatok elkezdéséhez, de sajnos  
az így befolyt 5 millió forint még kevés ahhoz, hogy október 
hónapban nekiálljunk az építkezésnek. Ezért szeretnénk 
megszólítani minden jó szándékú ürömi és pilisborosjenõi 
családot, egyént, vállalkozót, felekezettõl függetlenül, hogy 
segítsenek az elsõ építési fázis elkezdéséhez szükséges 
8 millió forint elõteremtésében! Adományokat fogadunk 
erre a célra a templomi Istentiszteleteken, illetve aki banki 
úton szeretné ezt a nemes célt támogatni megteheti a 
Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet 65700093-
10116577 bankszámlára utalva „Céladomány a toronyra” 
megjelöléssel! Köszönjük, ha kérésünk meghallgatásra talál! 
Ha megépül új templomtornyunk Üröm és Pilisborosjenõ éke 
lesz! De ahhoz kell az az összefogás, amely a templomunk 
építésekor is megvolt! Ebben segítsen meg minket az Élõ 
Isten és indítsa fel szívünket, hogy adjunk a Házára, ahogy Õ 
is gondot visel családjainkra, gyermekeinkre és unokáinkra!

Szeretnék beszámolni arról is, hogy nagyon szépen sikerült 
az ürömi majális is, hiszen gyülekezetünkbõl is számosan 

látogattak ki a különbözõ programokra, s én magam is részt 
vettem a hagyományosan megrendezésre kerülõ fõzõverseny 
zsûri tagjaként! Nagy élmény és megtiszteltetés volt ez 
nemcsak számomra, hanem gyõztes csapatokban számos 
helyen résztvevõ reformátusaink számára is! Lehet, hogy jövõre 
csinálunk gyülekezeti és ifis bográcsot is! 

A következõ, amirõl szólnék és a Reformáció 500 keretében 
megvalósuló testvérgyülekezeti találkozó, kiállítás megnyitó 
és tudományos konferencia! Idén ünnepli a protestáns 
világ, közel  hatszáz millió ember az Egyház megújulását és 
megújítását, amely 1517 október 31-én vette kezdetét, s ehhez 
a programsorozathoz csatlakozunk mi is. A konferencia 
fõvédnöke: Gér András László zsinati fõtanácsos, Laboda 
Gábor Üröm polgármestere és Vidákovits Tibor Norbert 
alpolgármester. Kiemelt elõadóink: Dr. Kõszeghy Miklós 
(PPKE BTK Ókortörténeti Tanszék dékánja), Dr. Gudor Botond 
(Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet, Egyháztörténeti 
Tanszék), Dr. Szarvas Gábor (Lembergi Magyarok Kultúrális 
Egyesülete), Csizmazia István ( Corvinus Egyetem, mérnök, 
Lemberg). Ifj. Takaró Károly hadtörténész stb…

A konferencia 2017. július 2-án 10:00-kor kezdõdik ünnepi 
Istentisztelettel és testvérgyülekezeti találkozóval, ahol 
közös Agapén lesz lehetõség közelebb kerülni egymáshoz. 
Professzorok és laikusok szabad eszmecseréjére nyílik 
ekkor lehetõség. Majd a finom ebéd elfogyasztása 
után Nt. Dr. Gudor Botond történész, a Gyulafehérvári 
Református Gyülekezet lelkésze nyitja meg a Reformáció 
500 kiállításunkat, amelynek szöveganyagát gyülekezetünk 
lelkésze írta és szerkesztette össze. Másnap, július 3-án 
pedig egész napos tudományos konferenciát tartunk, 
amelynek részletes programtervezete a következõ:

Július 1. szombat,  az érkezés és elhelyezés napja Ürömön a 
parókián és a családoknál, vacsora családias 
légkörben a parókián.

Július 2. vasárnap  Ünnepi Istentisztelet a Reformáció 500. 
évfordulója kapcsán,a konferencia megnyitója 
Úrvacsorával, bizonyságot tesz Dr. Gudor 
Botond esperes (Gyulafehérvári Református 
Gyülekezet)

   A Reformáció 500 kiállítás anyagának 
ünnepélyes megnyitója, beszédet mondd: 
Dr. Gudor Botond esperes (Gyulafehérvári 
Református Gyülekezet)

   Ünnepi ebéd és Agapé a gyülekezetben, 
testvérgyülekezeti találkozó, Üröm helyi 
nevezetességeinek megtekintése, látogatás 
Budapestre...

Július 3. hétfõ   a tudományos konferencia napja:
8:00-08.30  Regisztráció, reggeli
9:00   Ünnepélyes megnyitó: Becker Norbert Gyula , 

Laboda Gábor és Gér András.
9:30   I. Téma: Reformáció a Bibliában... 
   1. Dr. Kõszeghy Miklós: Ezékiás reformja az 

Ószövetségben...(30 perc)
   2. A keresztyénség kiválása a zsidó vallásból, 

Pál újszövetségi forradalma és reformja...(30 
perc)

10:30-11:00   Szekcióülés, vagy közös beszélgetés 
11:00-13:30   Reformáció Európában a 16. században…
11:00-11:45   Erdély és Magyarország Reformációja (Dr. 

Gudor Botond)

RefORMÁTus eGYhÁZ
Ürömi Tükör

Nagykonfirmáció
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11:45-12:15   Szekcióülés vagy közös beszélgetés
   1. Az Öreg Kontinens Reformációja... (Német- 

Római Birodalom,Hollandia, Franciaország, Svájc 
és Közép és Észak-Európa-Európa államai...)... 
az elsõ protestáns államok születése... (PHD. 
Becker Norbert Gyula) (30 perc)

   2. Erdély a harmincéves háborúban...(Ifj.
Takaró Károly hadtörténész)

13.30-14.00   Szekcióülés vagy közös beszélgetések
14:00   Ebéd (Hidegtálak, állófogadás)
15:00   Reformáció a városban: 
   1. Lemberg Reformációja...(30 perc)
   2. Gyulafehérvár Reformációja... (Dimén 

Levente?) (30 perc) 
16:00-16:30   Szekcióülés, közös beszélgetések
16:30-17:00   „Öt órai tea” szünet
17:00 
19:00   Vacsora („Kõhegy Fogadó”)

Július 4 kedd:
8:00-9:00   regisztráció,reggeli
9:00   Lemberg és a magyar protestánsok ma...

(LMKSZ) (30perc)
9:30   Egy magyar református mérnök Lembergbõl...

avagy a Kelet Reformációja most zajlik... 
(Csizmazia István) (30 perc)

10:15-10:45   Szekcióülés és beszélgetések
10:45-11:30   Teaszünet
11:30-12:00   A magyarországi és a Kárpát-medencei 

reformátuság helyzete ma… ( Gér András 
vagy Becker Norbert Gyula)

12:00-12:30   A Dél- erdélyi reformátuság helyzete ma... 
(Dimén Levente)

12:30-13:00   Szekcióülés, beszélgetések
13:00-13:30   Református lelkészként Kárpátalján... 
13:30-14:00   Szekcióülés, beszélgetések
14:00-15:30  Közös ebéd (Agapé)
16:00   Konferenciazáró Istentisztelet, majd „ötórai 

tea” és testvérgyülekezeti találkozó, 
Szeretetvendégség… A konferencia nyitott, 
várunk Mindenkit szeretettel!

Idén harmadik alkalommal emlékeztünk meg Istentisztelet 
keretében június 4-én országunk gyászos megcsonkításáról. 
Imádkoztunk elszakított és az anyaországban élõ népünk 
Megtéréséért, hogy valódi változás legyen a Kárpát-medencében, 
hiszen az itt élõ népek is a testvéreink, s ha elkezdjük õket Isten 
Szeretetével Szeretni, annak komoly hatása lehet a jövõre nézve!

A konfirmáció a következõ, amirõl szeretnék nagy hálaadással 
beszámolni, többek között azért is, mert amikor ideérkeztem 
a gyülekezetünkben nem volt ifjúsági élet, most pedig az 
elsõs konfirmációs évfolyamban 20 fiatal, míg a második 
évfolyamban 22 fiatal és felnõtt tett és tesz  konfirmációi vizsgát 
és fogadalmat Pünkösdkor, illetve június 11-én. A konfirmáló 
gyerekek Refifi+ közösség új tagjai lesznek.

A felnõttek pedig vagy a „Babakocsis” Istentiszteletre, vagy 
keresztelõ kapcsán jelentkeztek. Ráadásul két konfirmációs tábor 
is volt, hogy minden kérdést jól értsenek és tudjanak, illetve meg 
tudják fogalmazni reformált keresztyén hitüket. Az Élõ Isten áldja 
meg életüket és töltse be õket Szentlelkével! Tegye áldássá 
õket családjukban, közösségeikben és mindnyájunk számára 
itt Ürömön és Pilisborosjenõn!

Nagy örömmel hirdetem, hogy a 2017/2018-as tanévre Ürömön 
az elsõ osztályba 19 gyermeket írattak be, Pilisborosjenõn 
elsõ osztályba 12 fõt. A meglévõ csoportokkal együtt így 
az órarendbe vett hittanra már több mint kétszázötvenen 
járnak majd szeptembertõl. Köszönjük ezúton is a szülõk 
bizalmát! Igyekszünk a hitoktatókkal közösen rá is szolgálni erre! 
Amúgy szeretném azt is hirdetni, hogy akik még nem döntöttek, 

szeptember 1-ig dönthetnek, hogy beíratják-e gyermeküket 
hozzánk! Szeretném eloszlatni a félreértéseket: erkölcstannal 
egy idõben lesz a református hittan az iskola keretei között, 
tehát nem lehet mindkettõt választani! Vagy erkölcstan, vagy 
hittan. Heti egy órában lesz ez a tantárgy. Így remélem mindenkinek 
minden világos. Ha további kérdéseik vannak bátran hívjanak!

Szeretnénk felhívni azon szülõk figyelmét, akik szeretnék 
gyermeküket református hittanra beíratni, de gyermekük nincs 
megkeresztelve vagy más felekezethez tartozik, hogy a magyar 
hatályos törvények lehetõséget adnak a neveltetéshez való jog 
alapján, hogy a szülõk döntsék el, gyermekük melyik hittanra 
írattasson be. További információkért bátran keressenek meg! A 
nyári Almádi hittantáborokba is várjuk a hittanos vagy érdeklõdõ 
gyermekeket mindkét községbõl! Elérhetõségek: norbiteso@
gmail.com, Mobil: 06 30 526 80 10

Részletes programajánlat
Június 18.  10:00 Iskolás tanévzáró Istentisztelet és 

„Játszóház” (Becker Norbert Gyula) ekkor Jenõn 
nincs Istentisztelet...

Június 19-24.  Nagy Cserkésztábor Almádiban (5-8.) (Becker 
Norbert)

Június 25.  10:00 Istentisztelet Üröm, 12:00 Pbjenõ 
Istentisztelet (Becker Norbert Gyula)

Jún. 25-júl. 1.  Református Missziós Alsós Hét Almádiban...  
(Becker Norbert Gyula, Kovács Ágnes)

Július 2.  10:00 Reformáció 500, Úrvacsorás Istentisztelet 
Üröm, Testvérgyülekezeti találkozó (Becker 
Norbert Gyula)

Július 2-4.  Reformáció 500 Tudományos konferencia (Becker 
Norbert Gyula)

Július 9.  10:00 Istentisztelet Üröm, 12:00 Pbjenõ 
Istentisztelet (Becker Norbert Gyula)

Július 16.  10:00 Istentisztelet Üröm, 12:00 Pbjenõ 
Istentisztelet (Bajuszné Orodán Krisztina)

Július 18-29.  Ézsaiás – Ciszter Ifi Franciaországban...(Becker 
Norbert Gy.)

Július 23.  10:00 Istentisztelet Üröm, 12:00 Pbjenõ 
Istentisztelet (Balogh Sándor, Csürke Elek)

Július 30.  10:00 Istentisztelet Üröm, 12:00 Pbjenõ 
Istentisztelet (Becker Norbert , Csürke Elek)

Júl. 30-Aug. 5.  Refifi+ Hét Almádiban (Ide várjuk az idén és a 
tavaly konfirmáltakat! 

Augusztus 6.  10:00, 12:00 Pbjenõ Istentisztelet (Becker Norbert, 
Csürke Elek) 

Aug. 6-13.  Refifi - Ifis Hét 2017 Almádi :) (11.o.-egyetemisták)
(Becker Norbert Gyula)

Augusztus 13.  10:00 Istentisztelet Üröm, 12:00 Pbjenõ 
Istentisztelet (Becker Norbert Gyula)

Aug. 13-21.  Ifjú Házasok Nomád Hete Almádiban :)

Augusztus 20.  Nemzeti Ünnep 10:00 Ünnepi Istentisztelet Üröm, 
12:00 Pbjenõ Istentisztelet 

(Becker Norbert Gyula)

Minden testvérünket és érdeklõdõt nagy szeretettel várunk 
programjainkra!

Az Élõ Isten legyen Üröm – Pilisborosjenõ református híveinek 
õrizõ pásztora! 

Áldás, békesség! 
Norbert tiszteletes (Norbi tesó)

Elérhetõségek: norbiteso@gmail.com,
Mobil: 06 30 526 80 10, Tel: 06 26 350 686, facebook
Számlaszámunk: Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet: 
65700093-10116577

RefoRmátus egyház
Ürömi tükör



IV. – V. – VI.20

mŰVeLŐDÉsI ház
Ürömi tükör

Ebben az évben is folytatódnak az 
ismeretterjesztõ elõadások a Könyvtár-
ban. Ezúttal egy hatrészes programsoro-
zatot kezdtünk el – a Nobilart Mûvészeti 
Egyesület közremûködésével – amelyben 
a résztvevõk az általuk mesterfokon hasz-
nált hangszereiket mutatják be természe-
tesen sok zene kíséretében.

Elsõ alkalommal Matuz István Kossuth-díjas és 
Matuz Gergely Artisjus-díjas fuvolamûvészek mu-
tatták be a fafúvós hangszereket.

Második alkalommal a legalapvetõbb 
„hangszerrõl” az emberi hangról szóló elõadást 
hallhattak az érdeklõdõk, ebben Kõvári Eszter Sá-
ra énekmûvész osztotta meg  gondolatait és ter-
mészetesen énekelt is. A hangnak nagyon sok 
funkciója van: a jeladástól a szórakoztatáson át a 
varázslásig terjed bûvös ereje.

A további elõadásokban a tavasz folyamán a gi-
tárról, az ütõs hangszerekrõl és az elektroakuszti-
káról hallhattak az érdeklõdõk.

Különösen sikeres volt az ütõs hangszerek 
elõadás, ahol népszerû darabokon keresztül mu-
tatták be a fellépõ mûvészek  a legkülönfélébb 
hangszereket, a különbözõ doboktól a marimbáig.

Több zenei eseményt is szerveztünk az évek fo-
lyamán, amelyeken  azonban kevés szó esett az 
ott használt hangszerekrõl, így egyfajta hiánypót-
lásra is sor kerül.

Az elõadásokat a Nemzeti Kulturális Alap 
támogatja.

A tematikáért illetve színvonalas mûsorok meg-
valósulásáért a mûvészek mellett köszönet Szige-
ti István (Erkel Ferenc-díjas) zeneszerzõnek, aki 
nálunk is de mondhatjuk, hogy  országszerte biz-
tosítja a hasonló programok létrejöttének szakmai 
hátterét.

Mivel az elõadássorozat sikeres volt, ezért 
remélhetõleg az õsz folyamán folytatni tudjuk a 
Klubteremben.

Papp Ákos

Ismeretterjesztõ elõadások a Könyvtárban

Kõvári Eszter Sára énekmûvész

Matuz István Kossuth-díjas és Matuz 
Gergely Artisjus-díjas fuvolamûvész
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•  A márciusi ülésén bírálta el a testület zárt ülés keretében 
Bóka István és Bóka Istvánné által a Magyar Agrár-, Élel-
miszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Fõvárosi és 
Pest Megyei Szervezete állásfoglalása ellen benyújtott 
kifogását.

•  Jóváhagyták a képviselõk a zárszámadást, a 2016. évi 
pénzmaradvány elszámolását, a vagyoni helyzet alaku-
lásáról szóló tájékoztatót. 

•  Döntés született a 2017. évi kátyúzási munkák elvég-
zésére benyújtott árajánlatokban, a Nemesgép 2000 
Építõipari Szolgáltató Zrt. ajánlatát fogadta el a testület. 

•  Döntés született a sportpályánál meghibásodott térfigyelõ 
kamerájának lecserélésében. 

•  Az Üröm, Fõ utca és Kert utca közötti 40 fm-en kiépítendõ 
közvilágításra beérkezett árajánlatokban döntöttek a 
képviselõk, az Urba Vill Tervezõ és Szolgáltató Bt. ajánla-
ta került elfogadásra. 

•  Az önkormányzat által fenntartott játszótereken szüksé-
gessé váló javítási munkákra beérkezett árajánlatokban 
döntött a testület. 

•  Elbírálták a képviselõk Üröm parkosított területeinek vi-
rágosítására beérkezett árajánlatokat (Templom tér, Pol-
gármesteri Hivatal elõtti tér, Fõ utcai park), a Klorofil Kft. 
ajánlatát fogadta el a testület. 

•  Döntés született Sáth Zoltán (Üröm, Kalmár u. 21. szám 
alatti lakos) kárigény bejelentésében (NFT-331 forgalmi 
rendszámú gépjármû). 

•  Üröm, Napraforgó Óvoda és Tagóvoda vezetõjének ja-
vaslatában döntöttek a képviselõk a csoportlétszámok 
emelésére. 

•  Üröm, Napraforgó Óvoda és Tagóvoda Fõ utcai épüle-
tében kialakított sószoba terembérleti szabályzatát véle-
ményezték és jóváhagyták a képviselõk. 

•  Döntés született a temetõ lejárt sírhelyeinek felszámolá-
sáról, urnasírhelyek bõvítésének szükségességérõl. 

•  Jóváhagyta a testület a Rendõrség beszámolóját a 2016. 
évben végzett közbiztonsági munkájáról Üröm közigaz-
gatási területén. 

•  Döntött a testület a településrendezési eszközök elké-
szítésére, jóváhagyására vonatkozó javaslatról, illetve 
az ezzel kapcsolatos tervezõi szerzõdés jóváhagyásáról 
(partnerségi egyeztetésre elõkészített szabályzatterve-
zet jóváhagyása).

•  Döntöttek a képviselõk a Kossuth Lajos, Táncsics utca út-
szegély pótlására többletköltségek biztosításáról. 

•  Döntés született állampolgári kezdeményezésre a Nap-
hegy utcai átemelõ kiváltási költségeihez való hozzájá-
rulásban.

•  Nácsa Károly kérelmében, lakhatás biztosításáról döntött 
a testület 2017. április 03 – 2017. július 31-ig.

•  Az áprilisi ülésen módosította a testület a helyi közutak 
kezelésének szabályaira alkotott többszörösen módosí-
tott 16/2007 (XI. 30.) Kt. számú rendeletét.

•  Ugyancsak módosították a képviselõk a temetõkrõl és a 
temetkezés rendjérõl szóló rendeletet, a „sírbolt” helyek-
re fenntartott parcella átminõsítése vált szükségessé.

•  Pályázat benyújtásáról döntött a testület Üröm megha-
tározott útjainak felújítására önrész biztosításával. (Ró-
kahegyi útja 300 fm-e, járdák felújítása Bécsi úttól Budai 
útig kb. 620 fm, Sport utcától a Templomig kb. 500 fm, Fõ 
u. Pilisborosjenõ határáig kb 400 fm).

•  Pályázat benyújtásában döntöttek a képviselõk az óvo-
da élelmezési feltételeinek javítására (fõzõkonyha felújí-
tása).

•  Döntés született a bölcsõde biztonsági megvilágítását 
szolgáló meghibásodott lámpatestek cseréjérõl, költsé-
gek biztosításáról.

•  Jóváhagyták a képviselõk a non profit szervezeteknek 
nyújtott támogatások cél szerinti felhasználásának ta-
pasztalatairól szóló tájékoztatót, figyelemmel az éves be-
számolókra.

•  Döntés született az Alexandra Pavlovna sírkápolna nyá-
ri nyitva tarthatóságának költségeihez való önkormány-
zati támogatásban. 

•  Meghatározták a képviselõk a Mûvelõdési Ház és Könyv-
tár nyári zárva tartási idejét.

•  Elfogadta a testület az Idõsek Napközi Otthona 2016. évi 
beszámolóját.

•  Jóváhagyták a képviselõk az Ürömi Családsegítõ és 
Gyermekjóléti Szolgálat vezetõjének beszámolóját a 
2016. évben végzett tevékenységrõl. 

•  Ugyancsak jóváhagyták a képviselõk az Önkormány-
zat jegyzõjének beszámolóját a hivatal 2016. évi 
tevékenységérõl (Mötv. 81. § (3) bekezdés f) pont).

•  Jóváhagyta a testület a lejárt határidejû határozatok vég-
rehajtásának helyzetérõl szóló jelentést. 

•  Biztosították a képviselõk az iskola ebédlõjében lévõ szé-
kek felújítási költségeit. 

•  Döntöttek a képviselõk a sportpálya felújítására pályázat 
benyújtásáról. 

•  Döntés született a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
elõterjesztése alapján a Polgármesteri Hivatal bejárati 
kapujának lefestésérõl.

Üröm, 2017. június

  Dr. Halász Mónika 
  jegyzô

A Képviselõ-testület 2017. március, április havi ülésének döntései
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FELNÔTTRENDELÉS

ÜRÖM, ORVOSI RENDELÔ, 
Üröm, Dózsa György út 34. 

Fekvô beteghez házhoz hívás
hétköznaponként reggel 8-9 között.

 Dr. Fehér Eszter Dr. Somogyi András Dr. Gelencsér Tamás
 26/550-135 26/ 550-071 26/ 550-082

Hétfõ 08.00 – 12.00 12.30 – 15.00 14.00 – 17.00
Kedd 15.00 – 18.00 08.00 – 11.00 12.00 – 15.00
Szerda 08.00 – 12.00 14.30 – 18.00 08.00 – 11.00
Csütörtök 14.00 – 18.00 07.30 – 11.00 11.00 – 14.00
Péntek   11.00 – 14.00
Páros hét 08.00 – 11.00 14.00 –17.00
Páratlan hét 14.00 – 17.00 08.00 – 11.00

Fekvõ beteghez házhoz hívás hétköznaponként reggel 8-9 óra között.

FELHÍVÁS
Tisztelt ingatlantulajdonosok!

Közeledik a parlagfû „szezon”. Mint ismeretes, a parlagfû 
allergén növény és sok embernek teszi szinte elviselhetetlenné 
a napjait. A parlagfû magról szaporodik, március hónapban 
kel ki, a porzós virágai július elején – közepén jelennek meg. 
A virágpor 100 km távolságra is eljut, a por szóródásának 
legnagyobb tömege júliusban jelentkezik. Egy közepes növény 
több ezer, de akár több tízezer magot érlel. Igen ellenálló 
a mag, 30 évig is csíraképes marad. Nem véletlen, hogy 
a parlagfû pollenre allergiás népesség évrõl évre nõ, ma 
már a népesség több, mint 30%-a szenved ettõl az allergén 
gyomnövénytõl.

Ezért is Magyarországon egyetlen olyan allergiát 
okozó növény, melynek irtásának elmulasztását 
komoly pénzbüntetéssel szankcionálja a törvényhozó. 
A parlagfû irtását folyamatosan kell végezni. A növényt 
a virágzása elõtt kell elpusztítani azért, hogy ne 
szórhasson virágport és ne érleljen magokat. Az irtás 
legcélravezetõbb módja az idõben elvégzett kaszálás, 
melyet legalább még kétszer meg kell ismételni, a vegetáció 
végéig. Az irtás a földtulajdonos, illetve a földhasználó 
kötelessége. Az irtást június 30-ig minden érintettnek 
el kell végeznie, mivel ennek elmulasztása esetén a 
fertõzött terület térmértékétõl függõen 15 ezer Ft-tól 5 
millió Ft-ig terjedõ növényvédelmi bírság szabható ki azzal 

szemben, aki nem irtja ki a parlagfüvet ingatlanáról, illetve 
nem gondoskodik a folyamatos parlagfû mentesítésrõl. 
Az ellenõrzést belterületi ingatlanok esetében az 
önkormányzat végzi, külterületi ingatlanok esetében 
pedig az illetékes földhivatalok végzik el. Amennyiben 
az elvégzett ellenõrzés során megállapítást nyer, hogy 
az ingatlan tulajdonosa (használója) elmulasztotta az 
irtást, úgy ebben az esetben el kell rendelni a közérdekû 
védekezést. Ez azt jelenti, hogy határozatban történik a 
közérdekû védekezés elrendelése az ingatlantulajdonos 
(használó) költségére. A közérdekû védekezés zárt 
területen is elvégezhetõ. Amennyiben az érintett a 
közérdekû védekezés költségét nem fizeti meg, úgy az adók 
módjára behajtható. Ürömön az elmúlt évek tapasztalatai 
azt mutatják, hogy a parlagfû irtást illetõen - egyre 
többen ismerik fel, hogy a veszélyes gyomnövényt saját 
egészségük érdekében kell idõben irtani, nem elsõsorban 
a törvényi kötelezettség miatt - többségében jogkövetõ 
magatartást tanúsítanak az érintett ingatlantulajdonosok 
(használók). Bizonyára a 2017-es évben is ez a tendencia 
folytatódik, és nem kell az eljáró hatóságnak a 2008. 
évi XLVI. tv., illetve a 221/2008. Korm. rendelet alapján 
a mentesítési munkálatokat kikényszeríteni, illetve a 
közérdekû védekezést elrendelni.

A Polgármesteri Hivatal június 30-a után hivatalból 
fogja a helyszíni ellenõrzéseket lefolytatni. 

Üröm, 2017. június hó

  Dr. Halász Mónika 
  jegyzô
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KÖZÉRDEKÛ TELEFONSZÁMOK

Országos Mentõszolgálat  104

Tûzoltóság 105

Önkéntes Tûzoltó Egyesület Pilisborosjenõ
Heves László
2097 Pilisborosjenõ, Budai út tûzoltószertár 06 26 336 248, 06 30 957 89 08

Rendõrség 107
Pilisvörösvári Rendõrõrs 06 26 330 130 
Körzeti megbízott 06 20 489 67 12

FÕGÁZ 06 40 474 474
DMRV 06 27 511 511

ELMÛ 06 20/30/70 978 56 11
hibabejelentés 06 40 38 39 40

Zöld Bicske Kft (szemétszállítás) 06 22 350 111
 H: 8.00-16.00 
 SZ.: 8.00-20.00 
 P: 8.00-12.00

Ürömi Polgárõrség 06 30 621 0615

Pest Megyei Kormányhivatal 1051 Budapest, Városház u. 7. 06 1 485 6900

Pest Megyei Kormányhivatal Pilisvörösvári Járási Hivatal
2085 Pilisvörösvár, Fõ u. 66. Sárfy Zsuzsanna hivatalvezetõ 06 26 530 066

Gyámhivatal 2085 Pilisvörösvár, Fõ u. 66. 06 26 530 066

Okmányiroda
Rúzsa Anett osztályvezetõ 06 26 795 229 
egyéni vállalkozói igazolvány, vezetõi engedély, ügyfélkapus regisztráció 06 26 795 213 
gépjármû ügyintézés 06 26 795 229, 06 26 795 230 
lakcímigazolvány, személyi igazolvány, útlevél, diákigazolvány, parkolási kártya 06 26 795 231 
okmányiroda mobil 06 20 292 5704

Pilisvörösvár Tankerület 2085 Pilisvörösvár, Fõ u. 104. 06 26 330 274 

Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztály (munkaügyi központ)
2040 Budaörs, Nefelejcs u. 1-3. 06 23 441-920

Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház 2096 Üröm, Iskola u. 4.
Papp Ákos intézményvezetõ 06 26 550 013

Könyvtár 2096 Üröm, Dózsa György út 18. 06 30 458 76 15, 06 26 350 199

József Nádor Általános Iskola 2096 Üröm, Iskola u. 3.
Kiss Tibor igazgató 06 26 350 165

Napraforgó Óvoda 2096 Üröm, Fõ u. 37. 06 20 289 81 25 
Csordásné Tõkés Katalin Óvodavezetõ 06 20 571 62 56

Hóvirág Bölcsõde 2096 Üröm, Petõfi u. 22. 06 26 350 658
Király Veronika bölcsõdevezetõ 06 20 405 53 97

Idõsek Klubja
(nappali ellátás, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés) 
2096 Üröm, Ady Endre u. 3. 
Szemerei Mihályné intézményvezetõ 06 26 350 162

Ürömi Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat
2096 Üröm, Iskola u. 10. 
Csanády Beáta intézményvezetõ 06 26 350 054/110

Gyepmester Szûcsné Mércse Adrienn 06 70 61 99 311, 06 20 393 88 77

Interwork Temetkezési Kft.
2096 Üröm, Dózsa György út 2/a  
Ügyelet 0-24 06 20 548 58 86, 06 20 398 01 60, 06 20 344 60 60

Posta 2096 Üröm, Fõ u. 49. 06 26 350 007

Közjegyzõ
dr. Stágel Judit 2096 Pilisvörösvár, Fõ u. 83. 06 26 332 259

Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet
2096 Üröm, Fõ tér 1. 06 26 350 244

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE

1.) Polgármester:
 minden hét szerdáján 13.00 – 16.00 óráig,
 Alpolgármester:
 minden páros hét szerdáján 09.00 – 12.00 óráig, 
 Jegyzõ:
 minden 2.hét szerdáján 10.00 – 13.00 óráig
 tart félfogadást.

2.) A hivatal szervezeti egységeinek ügyfélfogadási rendje a következõ:

 a) Ügyintézõk: hétfõ 13.00 – 16.00 óráig
  kedd nincs ügyfélfogadás
  szerda 8.00 – 17.00 óráig
  csütörtök nincs ügyfélfogadás
  péntek 8.00 – 12.00 óráig.

Körzeti megbízott rendôrök fogadóórája minden szerdán 16-18 között 
a Polgármesteri Hivatal helyiségében.

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

Fax: 06-26-350-187

GYERMEKRENDELÉS,
Üröm, Dózsa György út 34.

 Dr. Kerekes Ildikó Dr. Gaál Gabriella
 26/550-097 26/550-117
Hétfõ 08.00 – 11.00 Üröm 14.00 – 17.00 Üröm
Kedd 15.00 – 18.00 Pilisborosjenõ 08.00 – 11.00 Üröm
Szerda 08.00 – 11.00 Üröm 14.00 – 17.00 Üröm
Csütörtök 15.00 – 18.00 Pilisborosjenõ 08.00 – 11.00 Üröm
Péntek 08.00 – 11.00 Üröm 14.00 – 17.00 Üröm

TANÁcSADÁS

Kedd 11.30 – 14.00 Üröm – Dr. Kerekes Ildikó
Szerda 08.00 – 16.00 Pilisborosjenõ
Szerda 08.00 – 11.00 Üröm – Dr. Gaál Gabriella
Csütörtök 11.30 – 14.00 Üröm – Dr. Gaál Gabriella

RENDELôK

Üröm, Dózsa György út 34. 26/550-097, 26/550-117
Pilisborosjenõ, Fõ u. 18. 26/536-033

VÉDôNôI SZOLGÁLAT

Üröm, Dózsa György út 34.
26/550-078

Tanácsadás telefonon elõre egyeztetett idõpontban.
I. Körzet: Kazinczy Edit 06 20 383 61 33
II. Körzet: Pribuszné Szabó Krisztina 06 20 354 70 98
III. Körzet: Schieszlné Zsedényi Beatrix 06 20 383 11 66
IV. Körzet: Horváth Katalin 06 20 382 86 89

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 Este 17 órától reggel 7 óráig
Hétvégi ügyelet: Péntek 17 órától hétfõ reggel 7 óráig

Pomáz, Kossuth u. 21.
Orvosi rendelõ ügyeleti telefonszám: 06 30 992 9257

GYERMEKORVOSI ÜGYELET

Üröm és Pilisborosjenô 18 éven aluli gyermekeit ügyeleti idôn kívül a két gyermekor-
vos 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

Telefon dr. Gaál Gabriella:   06-70-646-2562
 dr. Kerekes Ildikó:  06-70-292-2269

FOGÁSZAT
Üröm, Dózsa György út 34.

26/550-126

 Hétfõ 14.00 – 19.00
 Kedd 8.00 – 13.00
 Szerda 14.00 – 19.00
 Csütörtök 8.00 – 13.00
 Péntek: Iskolafogászat

SÜRGõSSÉGI ORVOSI ELLÁTÁS
Ürömön hétköznap reggel 7 órától 17 óráig sürgõs orvosi ellátás elérhetõ a 26/ 550-135,
26/ 550-071, 26/ 550-082 telefonszámokon. (Ürömi orvosi rendelõ)
Pilisborosjenõn minden hétköznap reggel 7 órától 17 óráig a nappali sürgõsségi orvosi 
ellátást Dr. Kovács Levente biztosítja. Tel.: 06 20 77 35 365
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Üröm Község Önkormányzat 4/2017.(III.30.) önkor-
mányzati rendelete a település  2016. évi költségvetés-
ének végrehajtásáról (Zárszámadás)

Beterjesztve: 
A képviselõ testület 2017. 03. 29. ülésére
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 fi-
gyelembevételével a 2015. évi költségvetése végrehajtásáról az 
alábbi rendeletet alkotja.

1. §

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a település 2016. 
évi költségvetésének végrehajtását 1 950 914 000 Ft. (azaz egy-
milliárd kilencszázötvenmillió kilencszáztizennégyezer forint) 
bevételi fõösszeggel, és 1 190 333 000 Ft (azaz egymilliárd-száz-
kilencvenmillió háromszázharmincháromezer forint) kiadási 
fõösszeggel  jóváhagyja.

2. §

(1) A település 2016. évi pénzmaradványát 748 937 000 Ft-
tal (azaz hétszáznegyvennyolcmillió kilencszázharminchétezer 
forinttal) hagyja jóvá, a jelen rendelet 11.) 12.) számú mellékletei-
ben foglalt részletezéssel.

3. §

(1) A jelen rendelet 1.§.-ban rögzített 2016. évi bevételek forrá-
sonkénti alakulását a jelen rendelet 1. számú mellékletében részle-
tezettek szerint hagyja jóvá.

(2) Ezen belül:
a.) Az önkormányzat mûködési, saját folyó és -átengedett 
bevételeit 382 028 000 Ft-ban (azaz háromszáznyolcvankétmillió 
huszonnyolcezer forintban) 
b.) Felhalmozás és tõke jellegû bevételeit 23 007 000 Ft-
ban (azaz huszonhárommillió hétezer forintban) 
c.) Támogatások bevételeinek teljesítését 379 893 000 Ft-
ban (azaz háromszázhetvenkilencmillió nyolcszázkilencvenhá-
romezer forintban)
d.) Társadalombiztosítástól és egyéb átvett pénzeszközt 
121 056 000 Ft-ban (azaz százhuszonegymillió ötvenhatezer fo-
rintban)
e.) Támogatás, kölcsön, visszatérülés fõösszeget 0 Ft-ban 
(azaz nulla  forintban)
f.) Finanszírozás,önkormányzati támogatás összegét 
359 764 000 Ft-ban (azaz háromszázötvenkilencmillió hétszáz-
hatvannégyezer forintban) 
g.) Pénzforgalom nélküli bevételek összegét 685 166 000 
Ft-ban (azaz hatszáznyolcvanötmillió százhatvanhatezer fo-
rintban) állapítja meg. 

(3) Az önkormányzat 2016. évi bevételeinek alakulását, gazdál-
kodónkét a rendelet 1/A. számú melléklete tartalmazza. 

4. §

(1) A Képviselõ-testület a jelen rendelet 1.§-ában rögzített kiadási 
fõösszegen belül:
a.) személyi juttatások kiadási fõösszegét 352  737 000 

(azaz háromszázötvenkettõmillió hétszázharminchétezer fo-
rintban) 
b.) munkaadót terhelõ járulékok fõösszegét 95 931 000 Ft 
(azaz kilencvenötmillió kilencszázharmincegyezer forintban)
c.) dologi és egyéb folyó kiadások fõösszegét 290 187 000 
Ft /azaz kettõszázkilencvenmillió száznyolcvanhétezer forint-
ban/
d.) mûködési célú pénzeszközátadás fõösszegét 
235 599 000 Ft (azaz kettõszázharmincötmillió ötszázkilencven-
kilencezer forintban)
e.) társadalom és szociálpolitikai juttatás 36 537  000 Ft 
(azaz harminchatmillió ötszázharminchétezer forintban)
f.) felhalmozási kiadások fõösszegét 31 577 000 Ft (azaz 
harmincegymillió ötszázhetvenhétezer forintban) hagyja jóvá, 
és megállapítja, hogy a felhalmozási kiadásokon belül a felújí-
tási kiadásokat célonként a rendelet 16.számú melléklete tartal-
mazza.
g.) hitel-törlesztés kiadás fõösszegét 0 ban (azaz nulla fo-
rint)
h.) finanszírozási kiadások fõösszegét 359  765  000 Ft-
ban (azaz háromszázötvenkilencmillió hétszázhatvanötezer fo-
rintban) hagyja jóvá a jelen rendelet 2. számú mellékletében 
részletezettek szerint.

2.a.) Polgármesteri Hivatal összkiadását 106 298 000 Ft. 
(azaz egyszázhatmillió kettõszázkilencvennyolcezer forint) 
fõösszeggel hagyja jóvá a rendelet 2/A. és 19-es számú mellékleté-
ben részletezettek szerint.

A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
– Személyi jellegû kiadásait 76 185 000 Ft-tal (azaz hetvenhat-
millió száznyolcvanötezer forinttal)
– Munkaadói járulékokat: 20 604 000 Ft-tal (azaz húszmillió hat-
száznégyezer  forinttal)
– Dologi és egyéb folyó kiadásait 8 869 000 Ft-tal (azaz nyolcmil-
lió nyolcszázhatvankilencezer forinttal)
– beruházási kiadások 640 000 Ft-tal (azaz hatszáznegyvenezer 
Ft) hagyja jóvá.

b.) Önkormányzat kiadását 590 354 000 Ft (azaz ötszázkilenc-
venmillió háromszázötvennégyezer forint) fõösszeggel hagyja 
jóvá a 2/A, valamint a 19 számú melléklet szerint.

A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:

– Személyi jellegû kiadásokat 39  269  000 Ft-tal, (azaz 
harminckilencmillió-kettõszázhatvankilencezer forinttal)
– Munkaadói járulékokat 10 649 000 Ft-tal (azaz tízmillió hatszáz-
negyvenkilencezer forinttal)
– Dologi és egyéb folyó kiadásokat 90 602 000 Ft-tal (azaz ki-
lencvenmillió hatszázkettõezer forinttal)
– Pénzeszköz átadás és támogatás értékû kiadásokat 60 136 000 
Ft-tal (azaz hatvanmillió-százharminchatezer forinttal)
– Felhalmozás és tõkejellegû kiadásokat 29 933 000 Ft-al (azaz 
huszonkilencmillió-kilencszázharmincháromezer forinttal)
– Hiteltörlesztés kiadását  0 Ft-al, (azaz  nulla Ft-al)
– Finanszírozási kiadások 359 765 000 Ft-al, (azaz háromszázöt-
venkilencmillió hétszázhatvanötezer forinttal)

c.) József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási 
Intézmény mûködtetési kiadását 86 006 000 Ft-tal (azaz nyolc-
vanhatmillió hatezer forint) fõösszeggel hagyja jóvá a rendelet 
2/A., valamint a 19. számú melléklete szerint.
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A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
– Személyi jellegû kiadásait 16 360 000 Ft-tal (azaz  tizenhatmil-
lió háromszázhatvanezer forinttal)
– Dologi kiadásait 65  492 000 Ft-tal (azaz  hatvanötmillió 
négyszázkilencvenkettõezer forinttal)
– Munkaadókat terhelõ járulék 4 154 000 Ft-tal (azaz négymil-
lió-százötvennégyezer Ft-tal)

d.) Napraforgó Óvoda kiadását 204  402 000 Ft-tal (azaz 
kettõszáznégymillió-négyszázkétezer forinttal) hagyja jóvá a 2/a. 
sz. melléklet szerint.

A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
– Személyi jellegû kiadását 126  172 000 Ft-tal (azaz  
egyszázhuszonhatmillió százhetvenkétezer forinttal)
– Munkaadói járulékokat 34 433 000 Ft-tal (azaz harmincnégy-
millió négyszázharmincháromezer forinttal)
– Dologi kiadásait 42  793 000 Ft-tal (azaz negyvenkettõmillió-
hétszázkilencvenháromezer forinttal)
– Felhalmozási kiadását 1 004 000 Ft-tal (azaz egymillió négy-
ezer forinttal)

e.) Hóvirág Bölcsõde kiadását 49 102 000 Ft-ban (azaz negyven-
kilencmillió százkettõezer forintban) hagyja jóvá a rendelet 2/A 
mellékletében részletezettek szerint.

A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
– Személyi jellegû kiadását 30 352 000 Ft-tal (azaz harmincmillió 
háromszázötvenkettõezer forinttal)
– Munkaadói járulékokat 8 300 000 Ft-tal (azaz nyolcmillió há-
romszázezer forinttal)
– Dologi kiadásait 10 450 000 Ft-tal (azaz tízmillió négyszázöt-
venezer forinttal) hagyja jóvá.

f.) A Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház és Könyvtár kiadását 20 
732 000 Ft (azaz húszmillió hétszázharminckettõezer forint) 
fõösszeggel hagyja jóvá a 2/A. számú melléklet szerint.

A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
– Személyi jellegû kiadásait 7 523 000 Ft-tal (azaz hétmillió öt-
százhuszonháromezer forinttal)
– Munkaadói járulékokat 2 069 000 Ft-tal (azaz kétmillió hatvan-
kilencezer forinttal)
– Dologi kiadásait 11  140 000 Ft-tal (azaz tizenegymillió-száz-
negyvenezer forinttal)
– Felhalmozási kiadásait 0 Ft-tal (azaz nulla forinttal) hagyja jóvá.

g.) A községgazdálkodás, településüzemeltetés, köztemetõ 
fenntartási költségeit 85  916 000 Ft (azaz nyolcvanötmillió-ki-
lencszáztizenhatezer forint) összegben hagyja jóvá a rendelet 19. 
mellékletében részletezettek szerint.

Ezen belül:
– Személyi jellegû kiadásokat 25 057 000 Ft-tal (azaz huszonöt-
millió ötvenhétezer forinttal)
– Munkaadói járulékokat 7  255 000 Ft-tal (azaz hétmillió 
kettõszázötvenötezer forinttal)
– Dologi kiadásokat 53  604 000 Ft-tal (azaz ötvenhárommillió 
hatszáznégyezer forinttal) hagyja jóvá.

h.) Védõnõi Szolgálat kiadását 17 454 000 Ft (azaz tizenhétmil-
lió négyszázötvennégyezer forint) fõösszeggel hagyja jóvá a 2/A. 
számú melléklet szerint.

A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
– Személyi jellegû kiadásait 13 629 000 Ft-tal (azaz tizenhárom-
millió hatszázhuszonkilencezer forint)
– A munkaadói járulékokat 3 583 000 Ft-tal (azaz hárommillió öt-
száznyolcvanháromezer forinttal)
– Dologi kiadásait 242 000 Ft-tal (azaz kettõszáznegyvenkettõezer 
forinttal) hagyja jóvá.

i.) Az Idõsek Napközi Otthona (Házi segítségnyújtás, szociális 
étkeztetés) kiadását 23 399 000 Ft (azaz huszonhárommillió-há-
romszázkilencvenkilencezer forint) fõösszeggel hagyja jóvá a ren-
delet 2/A. számú melléklete szerint. 

A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
– Személyi jellegû kiadásait 12 988 000 Ft-tal (azaz tizenkétmillió 
kilencszáznyolcvannyolcezer forinttal)
– Munkaadókat terhelõ járulékokat 3 476 000 Ft-tal (azaz három-
millió négyszázhetvenhatezer forinttal)
– Dologi kiadásait 6 935 000 Ft-tal (azaz hatmillió kilencszázhar-
mincötezer forinttal) hagyja jóvá.
– Felhalmozási kiadását 0 Ft-tal (azaz nulla forinttal) hagyja jóvá.

j.) A Gyermekjóléti szolgálat kiadásait 6 670 000 Ft-tal (azaz hat-
millió hatszázhetvenezer forinttal) hagyja jóvá a rendelet 2/A. szá-
mú melléklete szerint.

A jóváhagyott kiadási fõösszegen belül:
– Személyi jellegû kiadásait 5  202 000 Ft-tal (azaz  ötmillió 
kettõszázkétezer forinttal)
– A munkaadókat terhelõ járulékokat 1 408 000 Ft-tal (azaz egy-
millió négyszáznyolcezer forinttal)
– Dologi kiadását 60 000 Ft-tal (azaz hatvanezer forinttal)

5. §

Tudomásul veszi, hogy a Német Nemzetiségi Önkormányzat kiadá-
sa 3 299 018 Ft (azaz hárommillió kettõszázkilencvenkilencezer 
tizennyolc Ft) volt. 

6. §

A képviselõ-testület az önkormányzat vagyonának, adósságállomá-
nyának jövedelmi és létszámhelyzetének, költségvetési feladatmuta-
tóknak és feladattámogatások alakulásának elszámolását a rende-
let 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es, 8-as számú mellékletekben foglal-
tak szerint hagyja jóvá.

7. §

(1) A képviselõ-testület a könyvviteli mérleget, a mûködési be-
vételek és kiadások, a mérlegadatokat alátámasztó táblázatokat, az 
egyszerûsített pénzmaradvány elszámolást és felhasználást a ren-
delet 9-es, 10-es, 11-es, 12 és 13. 14. 17. számú mellékleteiben fog-
laltak szerint hagyja jóvá.

(2) Az éves zárszámadás elemzését tartalmazó Pénzügyi bi-
zottsági jelentést a jelen rendelet 16-os melléklete szerinti tartalom-
mal megismerte és tudomásul vette.

8. §

A képviselõ-testület megállapítja, hogy a 2016-os gazdasági évben 
az ütemezett fejlesztési célok az ütemezésnek megfelelõen valósul-
tak meg.
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9. §

A képviselõ-testület a 2016. évi költségvetés végrehajtását alátá-
masztó szöveges indokolást elfogadja

10. §

(1) A Képviselõ-testület megállapítja, hogy több éves kihatás-
sal járó kötelezettségvállalásai nincsenek. 

(2) Megállapítja, hogy a 2016-os gazdasági évben közvetett 
támogatások körébe tartozó adóelengedés 1.932.651 forint volt.

(3) Megállapítja, hogy 2016-ban kedvezményes étkeztetés 
címén 950.000. Ft került felhasználására.

11. §

(1) A jelen zárszámadási rendelet a kihirdetése napján lép ha-
tályba.

(2) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

Üröm, 2017. március 29.

 Laboda Gábor Dr. Halász Mónika
 polgármester jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 
5/2017 (IV.27.) Kt. számú rendelete a helyi közutak ke-
zelésének szabályaira alkotott többszörösen módosí-
tott 16/2007 (XI. 30.) Kt. számú rendelet módosítására

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az Alaptörvény 
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatás-
körében, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, továbbá a 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 
13. § (2) bekezdés 2.) pontjában meghatározott feladatkörében el-
járva a helyi közutak kezelésének szabályairól alkotott rendeletét a 
következõk szerint módosítja:

1. §

A rendelet kiegészül egy új 7/A §-sal.

1.) A teljes szerkezetû új útpálya építését, útpálya burkolatának teljes 
szélességû helyreállítását követõ 10 évig nem bontható fel, azon bur-
kolatbontással járó munka nem végezhetõ, közút nem közlekedés 
célú igénybevételére közútkezelõi hozzájárulás nem adható. 

2.) Burkolatbontási tilalom alá esõ útburkolat felbontására az alábbi 
kivételes esetben adható közútkezelõi hozzájárulás: 

– ha az közérdekbõl történik, más mûszaki megoldással nem 
kivitelezhetõ és nem tûr halasztást (közmûvek meghibásodása).

3.) Az út építõje köteles figyelmeztetni az érintett ingatlantulajdono-
sokat arra, hogy ha a közmûbekötési igényüknek megfelelõ munkát 
az útépítéssel összhangban nem végeztetik el, úgy arra az építés 
befejezését követõ 10 éven belül lesz lehetõségük.

2. §

1.) Az önkormányzati rendelet egyéb rendelkezései nem változnak. 

2.) A jelen rendelet a kihirdetést követõ napon lép hatályba.

3.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik. 

Üröm, 2017. április 26.

 Laboda Gábor Dr. Halász Mónika
 polgármester jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 
6/2017 (IV. 27.) önkormányzati rendelete a módosított 
5/2011 (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására a 
temetõkrõl és a temetkezés rendjérõl

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a temetõkrõl és a 
temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Ttv.) 6. § 
(4) bekezdésében, 16. §, 40. § (1), (2), (3) bekezdésében, továbbá 
a 41. § (3) bekezdésében a 42. §-ban kapott felhatalmazás alapján 
rendeletét a következõk szerint módosítja: 

1. §

Az önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a 
következõ rendelkezés lép.
8. § (1) bekezdés:
Temetkezésre használt helyek a köztemetõben a következõk lehet-
nek:
a.) koporsós temetésnél
aa) egyes sírhely
ab) kettõs sírhely
ac) ún. alacsony hantos parkszerû sírhely
ad) díszsírhely

2. §

Az önkormányzati rendelet 8. § (7) bekezdés e) pontját (kripta) törli.

3. §

Az önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. 
melléklete lép.

4. §

(1) Az önkormányzati rendelet egyéb rendelkezései nem változnak.

(2) Jelen rendelet kihirdetése napját követõ napon lép hatályba.

(3) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

Üröm, 2017. április 26.

 Laboda Gábor Dr. Halász Mónika
 polgármester jegyzô
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Hagyományőrzők
Ürömi Tükör

Hagyományõrzõ Egyesület hírei
Újra eljött a télbúcsúztató-tavaszköszöntõ ideje. Április 
8-án kivonultunk a parkba, hogy búcsút vegyünk a téltõl 
és elégettük a kiszebábot. A gyerekek nagy lelkesedés-
sel vettek részt az ünnepségen. Mi elénekeltük gitár kísé-
rettel a tavaszi dalt. A Mûvelõdési Házban felléptek töb-
bek között az Ürömi Néptáncmûhely táncosai és a Német 
Nemzetiségi Énekkar. Megvendégeltük a résztvevõket fi-
nom házi süteményekkel.

Május 1-jén részt vettünk a fõzõversenyen, feldí-
szítettük a májusfát. Jó hangulatban telt el az egész 
nap.

Május 16-án Kalocsára kirándultunk. Megnéztük 
az Érseki Palotát, a könyvtárat és a Paprika Múze-
umot. Kiskõrösön látogatást tettünk Petõfi Sándor 
szülõházánál és elénekeltük a megzenésített ver-
seit. Ezután a Kurta Kocsma Vendéglõben meg-
ebédeltünk. Hazafele Soltvadkerten megálltunk 
egy nagy fagyira. Jó emlékekkel tértünk haza.

Fehér Istvánné
elnök
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Szépkorúak
Ürömi Tükör

Az Ürömi Szépkorúak Egyesülete 
eseményei

Egyesületünk létszáma újra nõtt egy fõvel, szeretettel 
köszöntjük csoportunkban Szamosiné Maját.

Köszönjük a meghívást Fehérné Marikának a nõnapi 
ünnepségre, nagyon jól éreztük magunkat.

Megemlékeztünk a Március 15.-i ünnepségrõl koszo-
rúzással. Ezek után Egyesületünkbõl többen részt vettek 
két alkalommal Magyar Nótaesten.

Sikeresen beültettük a buszmegállókat virágokkal.
Áprilisban és májusban is megünnepeltük a születés-

napokat, nagyon sok születésnaposunk volt, 12 fõ.
Nagyon jól éreztük magunkat a Tavaszköszöntõ ün-

nepségen.
Az Ürömi Néptánc Fesztiválra sikeresen megsütöttük 

a 31 db tortát, amelyet köszönök a klubtagjaimnak.
A Majálison szinte az összes klubtagunk jelen volt, jól 

éreztük magunkat, mi sem bizonyította jobban, hogy az 
összes bográcsos ételünk és süteményünk elfogyott és 
szerencsére az idõ is kedvezett nekünk.

Anyák napi mûsoron való részvételünket köszönjük 
Magdinak, igazán megható mûsor volt.

Most pedig nagy lendülettel készülünk Egerbe, a 4 
napos kirándulásunkra.

Tagjainkat megviselte, hogy egy kedves klubtársunk-
tól Szita Jánosné Baba nénitõl örökre búcsúznunk kel-
lett.

Ürömi Szépkorúak vezetõje: Csonkáné Varga Ibolya

Születésnapi ünnepség

Magyar Nótaest
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Szépkorúak
Ürömi Tükör

Beültettük a buszmegállókat virágokkal.Megünnepeltük a születésnapokat

Kirándulás

Majálison
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SporT
Ürömi Tükör

Az Ürömi Sport 
Club hírei
A 2016-17-es bajnokságok és Bozsik Tornák befejezõdtek. 
Felnõtt csapatunk a bajnokság nagy részében vezet-
te a tabellát, de végül rosszabb gólkülönbségünk miatt 
„csak” harmadik helyen tudtunk zárni. Nagyon elfogy-
tunk a végére, fõleg sérülések és iskolai tanulmányok 
miatt.

Az U16-os csapatunk tizedik lett a bajnokságban. 
Õket az U19-es korosztályban fogjuk indítani. Talán ez 
egy kicsit korai lesz nekik, de a csapat fele túlkorossá 
válik az U16-hoz, ezért kénytelenek vagyunk a 19-ben 
elindítani õket. 

A Bozsik korosztályos gyermekeink – U7-9-11-13-
minden héten tornákon szerepeltek a Pomáz és Szent-
endre csoportban. Az U13-as korosztályunk talán a leg-

jobb volt a körzetében. Innen sajnos valószínûleg eliga-
zol a lll.ker TVE csapatába Borbély Dávid és Vecsey Za-
lán. Nehéz szívvel válunk meg tõlük, hiszen két nagyon 
ügyes, tehetséges gyermekrõl van szó. De a lll.ker ma-
gasabb szint. Erõsebb bajnokságokban való szerep-
lést jelent. Persze az új szabály szerint ha valaki eliga-
zol, abban az esetben az új egyesületnek minden gyer-
mekért fizetni kell  a nevelõ egyesületben eltöltött évek 
után. Meglátjuk… Gyermekeink létszáma évrõl évre vál-
tozik. Most nagyon sokan jöttek megint hozzánk. Kö-
zel 100 gyemekünk van. Csak az U9-es korosztályban 
30-32 gyermek van. Ilyen létszám már a képzés rovásá-
ra megy. Ezért valószínûleg az ügyesebb gyermekek-
kel külön kell foglalkoznunk az új idényben. Innen, úgy 
értesültem, hogy eligazol Trombitás Teodor is. Õ is egy 
nagyon tehetséges játékosunk. Viszont hogy hová sze-
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SporT
Ürömi Tükör

retne menni azt egyelõre nem tudom. Engem még nem 
kerestek meg a szülõk. Kaptunk pályázati engedélyt 2 
darab 9 személyes kisbusz vásárlására. Egyiket már 
meg is vettük. Ezzel a gyermekek szállítása lényegesen 
könnyebb feladat lett.

A végére hagytam a „mi” kislányunkat, Csizmadia 
Jázmint, akirõl már az elõzõ számokban írtam. Õ az 
a kislány aki próbajátékon megfelelt a Ferencvárosnál, 
az adott „Fiú” korosztályban. A szülõk akkor nem tudták 
vállalni a heti 4-5 edzésre járást. Viszont a Vasas köze-
lebb volt hát elvitték oda is. A kislány megfelelt a Vasas 
Pasaréti utánpótlás bázisán is. Sõt átkerült onnan a Fáy 
utcába a Vasas Kubala Akadémia kiemelt korosztályos 
„Fiú” csapatába! Ez kislányként a fiúk között óriási do-
log. Követni fogjuk a pályafutását és segítünk neki min-
denben továbbra is!

Június végén két hétig edzõtábort tartunk a gyerme-
keknek! Jelentkezni Tóth László edzõnél lehet. 

Kellemes nyaralást kívánunk mindenkinek !
Maradok tisztelettel:

Podhorcsek Miklós ÜSC elnök
   Tel: 0620/208-7782

Tóth László UP edzõ  Tel: 0670/204-4424
Csizmadia Csaba UP edzõ Tel: 0670/627-7664
Podhorcsek Dániel UP edzõ Tel: 0620/829-24432
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MAJÁLIS
Ürömi Tükör

Az idei családi majális az eddigiekhez képest  nyu-
godtabban indult. Kétségtelen, hogy reggel még ke-
vesen voltak, de már dél körül  sokkal többen voltunk 
mint az elõzõ évben. Tudjuk ugyan, hogy ezt nem „ki-
lóra mérik” azonban a szervezõnek, de különösen a 
rendezõnek ez tagadhatatlanul jólesik.

Számos program közül válogathattak a gyerekek: volt körhin-
ta, ugrálóvár és kisvasút.

2017-ben  Nokedli bohóc és társai jóvoltából változatos  ver-
senyekre is sor került a kisebbek számára.

Többek között célbadobás, hulahopp karika, horgászás és  
kötélhúzás közül válogathattak az érdeklõdõk.

Majális 2017. 
Üröm

Az elmaradhatatlan lufieregetés

Akinek kedve volt, kézmûveskedhetett

Az idén is minden étel elfogyott 
az Önkormányzat csapatánál. 
Köszönet érte!

Egy hinta sem maradt üresen...

Bátorságpróba
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A Majális domináns programja  most is a fõzõverseny volt.
Az önkormányzat üstjein kívül ugyanis, mint ahogy az len-

ni szokott több kisebb nagyobb csapat versengett az értékes 
helyezésekért.

A fõzõverseny eredménye:
I.  Ürömi First Class csapat – Vörösboros marhapörkölt
II.  Ürömi Hagyományõrzõ Egyesület – Csülökpörkölt.
III./a  Ürömi Szépkorúak Egyesülete: Csülökpörkölt
III./b  Hóvirág Bölcsõde: Szabolcsi töltött káposzta

Különdíjak:
  Ürömi Kólázó Sógorok: Német meleg krumpli saláta
  Ürömi Öröm Néptáncmûhely (gyermekek): Mindent 

bele paprikáskrumpli

Ebben az évben, a Dohány Ildikó vezette 4 tagú zsûrinek  
igen nehéz dolga volt. Egyrészt számos egyezõség volt az 
ételek  között, másrészt  minden csapat igyekezett a legjobb 
formáját hozni.

Idén két harmadik helyet osztott ki a zsûri  pontazonos-
ság miatt.

Fontos része volt a díjátadásnak az ún. vándordíj átadása, 
amely ezúttal a First Class (nomen est omen) csapatnak jutott.

Összességében a 2017-es családi Majális nyugodtan csa-
ládiasan, de fõleg békésen zajlott le.

Köszönet minden résztvevõnek és segítõnek, különösen 
azoknak akik a hétfõi rendezvény elõtti hétvégét végigdolgoz-
ták a sikeres esemény érdekében.

Fotó: Gelányiné Egyed Krisztina

MAJÁLIS
Ürömi Tükör

A Hóvirág Bölcsõde csapata

Nagy volt a sorban állás az ugrálóvárnál

Az ügyességi játékok is nagy sikert arattak



IV. – V. – VI.34

műVELőDéSI Ház
Ürömi Tükör

Tervezett programok 
(idõpont egyeztetés folyamatban) 
Könyvbemutatók, író-olvasó találkozók

2017. október 

Szente Mihály mûfordító – Star Wars könyvek

A Star Wars VIII. rész (Az utolsó jedi, bemutató decemberben) 
kapcsán beszélgetés, amelyet Papp János színmûvész mo-
derál.

2017. november

Dr. Kemecsi Lajos: A néprajzi múzeum legújabb ki-
adványai

Elõadások a könyvtárban:

„Érdekes országok”

2017. október

Izlandi Köztársaság – Dr. Balla Judit

2017. november 

Skót Királyság – Papp Ákos

Év végéig (kb. december 15-éig) tervezett színházi elõadások:

A vándorszínész útinaplója (Papp János)

Pódium színház: Bohózat

(A tervezett színházi elõadások a Mûvelõdési Ház átépítése 
miatt sem maradnak el.  A programok helyszínérõl az Ürömi 
Tükörben és plakátokon tájékozódhatnak.)

Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház és Könyvtár

Ürömi programok 2017. júniustól szeptemberig
Augusztus 19. (szombat) 18.00
Szent István-napi megemlékezés, 
majd azt követõen utcabál
Helyszín: Hivatal elõtti tér
Szervezõk: civil szervezetek, Hegyalja Vendéglõ

Szeptember 7. (csütörtök) 18.00 
Händel koncert
Mûvészeti vezetõ: Matuz Gergely

Szeptember 23. (szombat) 17.00
A Fourtissimo Együttes komolyzenei koncertje, 
az Alexandra Pavlovna kápolna kertjében 
Helyszín: A kápolna kertje
(esõ esetén Mûv. Ház)

Szeptember 30. (szombat) 16.00
Szüreti felvonulás és mulatság,
sztárvendég: Komáromi Pisti
Helyszín: Mûvelõdési Ház

Az idõpontok fixek, a részletes programokról, plakátokon illetve az interneten tájékoztatjuk Önöket.
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TaVaSzköSzönTő
Ürömi Tükör

Tavaszköszöntõ 2017.
A hagyományok szerint idén is a virágvasárnap 
elõtti szombaton került sor az Ürömi Hagyományõrzõ 
Egyesület, a Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház és az 
Ürömi Öröm Néptáncmûhely közös szervezésében a 
Tavaszköszöntõre. Az esemény, amely egyben télbú-
csúztató is, így idén április 8-án volt.

A szép idõben megérkezett vendégek kivonultak a Fõ utcában 
lévõ szökõkúthoz, ahol elégették a telet jelképezõ bábot, majd a 
Mûvelõdési Házban mûsorra került sor, amelyen felléptek a min-
dig aktív néptáncosok, valamint Kollárik Zsófia gyermekcsapata, 
az Ürömi Rock & Roll Club.

Énekelt az ürömi Singkreis kórus is, akik német és magyar 
nyelvû dalokat adtak elõ.

A süteményekrõl a Hagyományõrzõ Egyesület tagjai gondos-
kodtak, de alaposan besegítettek a Varga Ibolya vezette Ürömi 
Szépkorúak Egyesülete részérõl is többen.

Összességében mind a fellépõk mind a résztvevõk jól érez-
ték magukat, különösen azért mert elûztük a telet és köszöntöt-
tük a tavaszt!
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könyVaJánLó
Ürömi Tükör

Könyvajánló az ürömi könyvtár új könyveibõl
Margit Auer: Mágikus állatok iskolája 8. Totál bezúgva
A Winterstein iskolában látszólag az idén õsszel is úgy 
kezdõdik a tanév, mint mindig. Aztán megérkezik az új 
osztályfõnök és egy új osztálytárs. A városban pedig bol-
tot nyit a mágikus állatok kereskedése. A kereskedés any-
nyira titkos, hogy bejutni sem lehet. Csak az tud állathoz 
jutni, akit kiválasztanak rá. A sorozatnak már nyolc kötete 
jelent meg, s az osztályt újabb és újabb kisállatok népesí-
tik be. Kezdõ olvasóknak a nyárra remek szórakozás ez a 
sorozat.

Kertész Erzsi: Panthera – A hógömb fogságában
Adva van egy párduc alakú hegy (a Panthera), egy csa-
pat gyerek, egy kezdetektõl fogva gyanús hegymászó, egy 
barátnõ, egy talpraesett portásnéni  és egy furcsa szerke-
zet. De hogy mi lesz mindezekbõl, kiderül Kertész Erzsi 
regényébõl. Kiskamaszoknak készült izgalmas kalandre-
gény sok humorral. 

Mary E. Pearson: Az árulás szíve
A sorozat második részében egy teljesen új helyre, 
Vendára kalauzol el bennünket az írónõ. A Venda barbár 
birodalmában foglyul esett Lia és Rafe számára alig van 
esély a menekülésre. Kaden, hogy megmentse Liát, akit 
korábban meg kellett volna ölnie, most azt állítja, hogy a 
hercegnõ különleges adottságokat birtokol – ez felkelti a 
vendai komizár érdeklõdését. Semmi sem fekete vagy fe-
hér. A középkorban játszódó romantikus fantasy.

Markus Zusak: Az üzenet
A könyv fõhõse egy átlagos, hétköznapi srác, akinek se 
pénze, se barátnõje, se kilátása szebb jövõre. Aztán vélet-
lenül megakadályoz egy bankrablást, majd titokzatos kár-
tyalapokat kap. Üzeneteket! És egy küldetést kell végre-
hajtania. Aztán még egyet. Lassan megtanulja, hogy van-
nak apró, talán hõsies tettek, amiktõl kicsit jobb lesz a vi-
lág. A könyvtolvaj szerzõjének újabb sikerkönyve.   
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könyVaJánLó
Ürömi Tükör

Hahner Péter: 33 szerelmi háromszög a történelemben
Vajon miért érdekel bennünket, mit ettek, ittak, hogyan öl-
tözködtek, kiket szerettek és kiket csaltak meg azok, akik-
nek történelemformáló tevékenységérõl már annyi mindent 
tudunk? Túlzott kíváncsiság lenne az oka, vagy egyszerû 
pletykaéhség? Nem valószínû. A történelem hírességei-
nek szerelmi élete iránti érdeklõdés úgy is értelmezhetõ, 
õsi emberi igény a társadalmak élén álló vezetõk alapo-
sabb megismerésére.

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 
06 26 350 199

e-mail: konyvtarurom@freemail.hu 
www.urom.hu (intézmények – könyvtár)

Szeretettel várunk minden régi és új olvasót!

Szekeresné Juhász Éva könyvtáros
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ISkoLa
Ürömi Tükör

Iskolások meséi a Föld 
Napja alkalmából
A Föld Napja alkalmából rajzokat készítettek és 
meséket írtak a József Nádor Általános Iskola 
2. osztályos tanulói

Csoda a természetben
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy osztály. Az 
az osztály egy nap elment kirándulni az erdõbe. Egyszer 
csak rátértek egy mohás útra. A friss hajtások közt mézil-
latban sétáltak. Kövekbõl és gyökerekbõl épült lépcsõkön 
kapaszkodtak fel a hegytetõre. A tisztáson vaddisznótúrá-
sokat pillantottak meg. Körülöttük pillangók kergették egy-
mást, majd megpihentek a színes virágok szirmain. 

A gyerekek is kedvet kaptak a pihenéshez és a játék-
hoz, ami egy kicsit hangosra sikeredett. Ekkor ugrándo-
zott hozzájuk egy mókus és arra kérte õket, hogy ne za-
varják az erdõ csendjét. Ezután a rohangáló bogarakat ta-
nulmányozták. Volt közöttük dolgos – szorgos hangyaboly, 
vöröslábú cincér, ganajtúró bogár, és ugró pók. A hazafelé 
úton madárcsicsergés követte õket a homokos, köves né-
hol avarszõnyegfoltos ösvényen. Az egyik fa tövébõl vad-
disznó szag csapta meg az orrukat, de nem ijedtek meg. A 
kis csapat fáradtan, de csodálatos élményekkel gazdagod-
va tért vissza az iskolába. 

Csodás volt ez a nap!
2. a osztály

A 2.c és a varázslatos erdõ
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy 2. c osztály. 
Elmentek a Köves bérci erdõbe kirándulni. Nagyon hosz-
szú volt az út és az osztály sajnos el is tévedt. 

De nagy szerencsére egy kutyasétáltató bácsi útba 
igazította õket és megtalálták a varázstisztást, ahol rábuk-
kantak a hangyakirályságra. Útközben hallgatták az erdõ 
hangjait, madárcsicsergést, ámulva csodálták a gyönyörû 
virágokat és fákat, a friss vaddisznótúrást , de sajnos ren-
geteg szemetet is találtak. A gyerekek a hangyák segít-

ségét kérték ahhoz, hogy 
meg tudják tisztítani az 
erdõt. Összegyûjtötték az 
összes szemetet, a han-
gyák pedig elhordták azo-
kat. Az osztály a takarítás 
után visszament a tisztás-
ra, a hangyakirály nagyon 
boldog volt, hogy az erdõ 
újra a régi fényében tün-
dökölt.

Hálából megbízta a 
zöld testû, kék fejû gyíkot, 
hogy etesse, itassa meg a 
gyerekeket, majd vezes-
se ki õket az erdõbõl a 
hazavezetõ útra. Ezután 
a gyík kifeküdt napozni a 
mohaszõnyegre, a gyere-
kek pedig hazaindultak. 

Itt a vége, fuss el véle!

2. c osztály

THE PINK PANTHERS
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Nyári Napközis Rock & Roll 
Táborok Ürömön

Információk:

• Napi háromszori étkezés 

(tízórai, ebéd, uzsonna) 

+ gyümölcs + víz

• 7.00-tól ügyelet, 8.00-16.00 
fix 

program, 16.00-17.00-ig ügyelet

• Napi kétszer két ór
a edzés + 

különóra (roki és egyéb táncok)

Kézmű  ves foglalkozás
ok

• Filmnézés

• Kirándulás

• Váltóversenyek

Csapatjátékok

• Ajándékok Minden táborozónak

• Egyéb programok

Részvételi díj:

21 500 Ft/fő  /hét

Befizetési, és jelentkezési 

határidő  : 2017.06.16.

Idén is megrendezésre kerü
lnek 

a már 4. éve sikeres 

Roki táborok Ürömön.

Táborok idő  pontjai:

Július 03-07.
Elsõ és második osztályosok

Július 17-21.
Óvodás tábor (5 éves kortól)

Augusztus 21-25.
Ötödik osztálytól Nyolcadik osztályig

Augusztus 28- szeptember 1.
Harmadik és negyedik osztályosok

Helyszín:
• Üröm, Mű  velő  dési Ház 
(a július 03-07., és augusztus 28. - szeptember 1. táborok)• Üröm, Kossuth utca 4. Táncstúdió (a július 17-21., és augusztus 21-25 táborok)

Jelentkezni lehet:
Kollárik Zsófia
06-30/756-1690

kollarik.zsofia.pptse@gmail.com

THE PINK PANTHERS

AKROBATIKUS ROCK& ROLL TÁNCCSOPORT EGYESÜLET
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LA-PE BT.
Építôanyag gyártó 

és értékesítô 
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

– zsalukô
– gipszkarton

– egyéb építési anyagok
– gázcsere,

valamint egész évben 
kapható fabrikett és 

tûzifa!

Alapítva: 1980

SzolgÁlTATÁSAINK:
–  ÚJ ÉS HASZNÁLT 

GUMIABRoNCS 

ÉRTÉKESíTÉS ÉS SZERELÉS

–  MÁRKAFÜGGETLEN 

AUTóSZERVIZ

–  MûSZAKI VIZSGÁZTATÁS

–  FUTóMûBEÁLLíTÁS 

CCD KAMERÁS 

TECHNoLóGIÁVAL

–  CoMPUTERES DIAGNoSZTIKA

CíM: 2096 ÜröM, 

ÜröMI úT 12.

NyITVA:

H–P.: 8–17, Szo.: 8–13

Tel.: 26/336-063

KÉzI AUTÓMoSÓ 
ÉS KozMeTIKA

új minôség, új telefonszám:
+36 20 344 1884

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!

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

+

SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK!
Minden csütörtökön 9 és 17 óra között a 
Mûvelõdési Ház udvarán (jobbra az elsõ ajtó) 
átveszünk tiszta, jó állapotú felnõtt és gyerek 
ruhákat, egyéb használati tárgyakat.

Elõzetes megbeszélés alapján bútort, elektromos 
háztartási gépet (mosógép, centrifuga stb.) is 
lehet hozni!

Ingyen lehet válogatni! Hozhatsz, vihetsz! 
Köszönjük!

Önkéntesek

PEDIKÛRÖS HÁZHOZ MEGY!

gyógypedikûr, Manikûr, gél lakkozás. 

Ódorné Sz. Szilvia 06-20/351-50-74 
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DO-IN
japán meridián torna foglalkozás 

az ürömi Közösségi házban 
szerdánként 8:30-tól.

Különösen ajánlott indokolatlan fáradtság, gerincproblémák, 
ízületi nehézségek, izomfeszülések esetén kortól és nemtõl függetlenül.

További információ: 
Vurai Zsuzsanna 
06 20 370 5309

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
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BIZTOSÍTÁS

www.tutibiztositok.hu

KÖTÉS ÉS VÁLTÁS
SZEMÉLYESEN

Szûcs Gyula
2096 ÜRÖM

TÁNCSICS MIHÁLY U. 36.
Telefon:

06 30 699-19-42

Okos otthon
Mostanában egyre többet halljuk emlegetni az okos házakat vagy okos 
otthonokat, de mit is jelent ez valójában? Mitõl lesz a házunk okos?

Nos az otthonunkban sokféle kis rendszer mûködik egymástól függetlenül, mint a 
fûtésünk, hûtésünk az árnyékolóink, a világításunk, szellõztetésünk, háztartási gépeink, au-
diovizuális rendszereink, locsolórendszerünk, vagyonvédelmi és tûzvédelmi rendszerünk. 
Ha ezeket egy rendszerbe szervezzük akkor máris okos házat kapunk. Ráadásul ilyenkor a 
különbözõ rendszerek egymással karöltve mûködnek, segítve egymást és ezzel segítve a 
hatékonyságot, amit végsõ soron a pénztárcánkon érezhetünk.

A rendszerbe szervezésre sok lehetõség van, de ha biztosra akarunk menni akkor 
egy olyan rendszert válasszunk ami gyártó független és mindenhol elérhetõ. Ezt úgy hív-
ják, hogy KNX. Ez a rendszer most már több mint 400 gyártót foglal magába és több 
mint 65 ezer cég foglalkozik a telepítésével (amihez a mi cégünk is csatlakozott). Ez a rend-
szer mindenféle európai, amerikai sõt kínai szabványokat is teljes mértékben teljesít, te-
hát nyugodtan mondhatjuk, hogy a több mint 25 éves mûködése során immáron már vi-
lágszabvánnyá vált.

A legszerencsésebb, ha már a tervezõ asztalon gondolunk erre és akkor a ház kábe-
lezést úgy lehet kialakítani, hogy abból okos otthon lehessen. Ha már ezen túl vagyunk és 
kész házunk van, akkor jöhet az a lehetõség, hogy a kábelmenetes (rádiós) rendszert vá-
lasztjuk. Ami a legizgalmasabb, hogy az egész rendszert rátehetjük a mobiltelefonunkra és 
bárhonnan elérhetjük a házunkat. Megnézhetjük, hogy áll a fûtésünk, hogy állnak az árnyé-
kolóink, világításunk, mennyit termel a napelem rendszerünk. De be is avatkozhatunk tá-
volról, lehúzhatjuk vagy épp fel az árnyékolóinkat, fûtésünket állíthatjuk, belenézhetünk a 
biztonsági kameránk képébe, elindíthatjuk az öntözõ rendszerünket. Akár a rendszerünk 
üzeneteket is küldhet nekünk és kérheti a beavatkozásunkat, de hagyhatjuk azt is, hogy 
õ tegye a dolgát. A beállítások alapján megelõzheti, hogy házunk túlmelegedjen, ha túlsá-
gosan betûz a nap, akkor lehúzza az árnyékolóinkat, de akár fordított esetben, ha a ház-
nak jól jön egy kis külsõ energia akkor épp felhúzza az árnyékolókat, hogy a jó kis napsu-
gár melegítse otthonunkat.

Vagy egy másik hasznos hozadéka lehet a rendszernek, hogyha például elmegyünk 
otthonról akkor a riasztó aktiválásával alaphelyzetbe állíthatjuk a házat, így nem kell körbe 
futni, hogy lekapcsolatunk-e minden villanyt, redõnyt, fûtést, stb., sõt otthonlétet is szimu-
lálhatunk, mintha ott sétálgatnánk egyik helyiségbõl a másikba és kapcsolgatnánk a villa-
nyokat. Az okos házunk ily módon segít nekünk, hogy a különbözõ rendszereink egy egy-
ségként mûködjenek és a mi kényelmünket szolgálják. Nekünk csak hanyatt kell dõlnünk a 
kanapénkon és megnyomni egy gombot a telefonunkon, hogy házimozizás és az okos há-
zunk úgy állítja a fûtésünket, az árnyékolóinkat, a világításunkat, hogy az a legmegfelelõbb 
legyen a mi zavartalan kikapcsolódásunkhoz. 

Hát élvezzük az okos otthon nyújtotta kényelmet…
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Nyitva tartás: Hétfő-PéNtek:12-22 óráig • szombat:12-24 óráig • vasárNaP:12-21 óráig

Megnyitottuk panoráma 
teraszunkat!

Kupon Akció az Öreg Sváb Étteremben!

 

Ez év végéig ennek a kuponnak a tulajdonosa 

500 Ft kedvezményben részesül 

az Öreg Sváb Étteremben.

 

A kupon 3000 Ft feletti 

ételfogyasztás esetén váltható be.

"

Szeretettel várunk minden kedves Vendéget, 
patinás pince éttermünkbe, mely alkalmas családi, 
baráti és üzleti ebéd,vacsora illetve rendezvények 
lebonyolítására.

Napi kétfogásos menü csak 750 Ft-ért!
Akcióinkról informálódhat az Öreg 

Sváb Étterem facebook oldalán!

asztalfoglalás: 06 26 350 346-os

és a 06 20 94 40 544-es telefoNszámoN

www.oregsvab.hu

Email: badabt@t-online.hu

2096 Üröm, Budakalászi út 7.
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