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Az ürömi önkormányzat                                        közéleti havilapja

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és 
eredményekben gazdag új évet kívánok!

Laboda Gábor 
polgármester
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Év végi számadás
Tisztelt Lakótársaim!
Jelen tájékoztatómban összefoglalom a 2018-as év fontosabb 
eseményeit, eredményeit, valamint a folyamatban lévõ, illetve 
elõkészítés alatt álló beruházásaink jelenlegi helyzetét.

Valószínû teljesen új eseményekrõl nem tudok számot adni, 
mivel év közben igyekeztem minden esetben az aktualitásának 
megfelelõen a közérdeknek számító történésekrõl tájékoztatni La-
kótársaimat, és egyben véleményüket megismerni. 

Ezek a vélemények, visszajelzések sokat számítottak annak 
megítélésében, hogy jó döntéseket hoz önkormányzatunk, vagy 
korrekciókat kell végrehajtanunk. Erre is volt példa.

A 2018-as gazdasági év indításának – mint általában minden 
évnek – a legjelentõsebb eseménye a település költségvetésének 
elõkészítése, majd elfogadása volt. A tervezhetõ bevételeink nagy-
ságrendje határozta meg azt a fontos tényt, hogy mire és mennyit 
költhetünk, illetve mirõl kell lemondani vagy késõbbi idõpontra ha-
lasztani. 

Az Ürömi Tükörben megjelent interjúban elmondtam, hogy 
az 1,8 milliárdos összbevételre – a célok meghatározását figye-
lembe véve – milyen prioritás állítható fel. Elsõ helyen a település 
mûködtetését, mint kötelezõ feladatellátást jelöltem meg. Részlete-
sen kifejtve a mûködtetésbe tartozik: az óvodai, bölcsõdei, szociális, 
egészségügyi alapellátás, közmûvelõdési feladatellátás, település-
üzemeltetési feladatok, valamint a helyi közigazgatás mûködtetése. 
Mindezen feladatok ellátásához biztosítani kellett a megfelelõ in-
tézményhálózatot, illetve azok zavartalan mûködtetését. Ezért is a 
mûködés feladataira az éves költségvetés összbevételének 50,5%-
át terveztük és fordítottuk. 

Folyó év 11. hónapjának eredményét és tapasztalatait figyelem-
be véve úgy értékelem, jó színvonalon oldottuk meg feladatainkat, 
feladatelmaradás nélkül teljesítette önkormányzatunk 2018-ban a 
kötelezõen ellátandó feladatait. 

Sok területen minõségi ellátást emelve tudtuk szolgáltatói fel-
adatainkat ellátni. Csak néhány példát kiemelve óvodai ellátás, ne-
velés, bölcsõdei ellátás, szociális ellátás és a sport területén. 

Intézményeink folyamatos mûködéséhez a feltételeket biztosí-
totta önkormányzatunk, a helyi civil szervezeteink mûködését anya-
gi erõforrásokkal támogattuk. 

A településen tervezett fejlesztések, illetve célkitûzések a 
következõk voltak: út- és járdaépítés, futópálya építése, Szenny-
víz fõvezeték bõvítése (Bp. III. Újvár utca), gyalogos átkelõk létesíté-
se, energetikai korszerûsítési munkák három önkormányzati intéz-
mény épületén, óvoda, tagóvoda, bölcsõde játszóudvarainak felújí-
tása, sportpark létesítése.

 A kitûzött célok megvalósításának részletes értékelése
• Út és járdaépítések
A Sadove településrészen tervezett Szilva, Régi, Hóvirág, Cse-

resznyés utcában a tervezett burkolat felújítás megtörtént. A Fõ utca 
kijelölt szakaszán a betonburkolatú járda felújítási munkái jelenleg 
folynak, a munkák rövidesen elkészülnek a pilisborosjenõi iskoláig 
tart a kijelölt járdaszakasz felújítása. Nem tudtuk viszont megvalósí-
tani a tervezett további 9 utcában az útépítést, felújítást, mivel a be-
nyújtott pályázatunk eredménytelenségérõl december elején értesí-
tette önkormányzatunkat a pályázat kiírója. Egyébként ezeket az ut-
cákat járhatóvá tettük, a kátyúkat ideiglenes megoldással javítottuk. 
Bízom abban, hogy a 2019-es esztendõben – ismételt kiírás esetén 
– sikeresebbek leszünk az elbírálás során benyújtott pályázatunkat 
illetõen. Amennyiben nem, úgy saját forrásaink kedvezõbb alaku-
lása esetén, annak terhére fogjuk ezt a beruházást megvalósítani. 
Többletfeladatként tudtunk viszont megvalósítani további járdaépíté-
seket: Dózsa György úton a volánbusz megálló és a Táborföld lakó-

park gyalogos átjáró út közötti gyalogjárda teljes burkolati rekonst-
rukcióját 180 cm széles, 115,3 fm-en, összesen megközelítõleg 208 
m2, mint a beruházás elsõ helyszínén. 

A második helyszín ugyancsak a Dózsa György út, Mészégetõ 
utca sarkától épült ki kb. 2,8 méter széles, 106,8 fm hosszan, ösz-
szesen 300 m2-en a viacolor burkolatú járda. A Dózsa György úton 
védõoszlopok kerültek elhelyezésre a járdára való parkolás meg-
akadályozása céljából. Ezek a munkák elkészültek. 

A harmadik helyszín elõkészítés alatt áll, ez a helyszín a József 
Nádor és Ürömi út csatlakozásánál. Itt szintén járda épül, támfal, kor-
lát és szükség szerint kerítés építési beruházása valósul meg. Ez a 
helyszín a Cigány-árok belsõ oldalán van. Az elõkészítõ munka igen 
idõigényes, mivel elsõ lépésben területcserét kellett az önkormány-
zatnak lebonyolítania egy magánszeméllyel. A jelenlegi elõkészítõ 
munka állása szerint a beruházás áthúzódik a 2019-es évre. 

Elkészült ebben az évben az önkormányzat községgazdálkodá-
si munkatársainak kivitelezésében a Mészégetõ utca és a Dózsa 
György út csatlakozásában 30 fm, 1,5 méter szélességû viacolor 
járda.

• Futópálya építése
A korábbi tájékoztatóimban jeleztem azt, hogy az önkormány-

zat eredeti elképzelése a futópálya nyomvonalát tekintve a Csóka-
vár utca – Fülemüle utcáig kb. 700 fm-en történõ kiépítése volt. Az 
önkormányzat ezt a döntését felülvizsgálta, mivel a kijelölt közterü-
letet az ott lakók az évek során zöld növényekkel beültették, ezért 
nem akartuk, hogy a jelentõs értéket képviselõ növényállomány a 

Cseresznyés utca

Hóvirág utca

Régi utca
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beruházás során megsemmisüljön. Így került sor új nyomvonal ki-
jelölésére a Gábor Áron sétány 010/94 hrsz-ú út a patak mentén a 
Cseresznyés út (kishídig), ennek hossza 1505 fm. A tervezett beru-
házás ebben az évben biztosan nem valósul meg, mivel eddig két-
szer volt közbeszerzés kiírva. Az elsõ eljárásban nem volt pályá-
zó, mivel a visszajelzések szerint túl alacsonynak ítélték a pályá-
zati felhívásban megjelölt nettó beruházási költséget. A másodszo-
ri kiírásunkra egy pályázat érkezett, mely pályázat magasabb ösz-
szeget jelölt ajánlatában, mint amekkorát a képviselõ-testület hatá-
rozatában megszabott. Így ez a pályázat is eredménytelen volt. A 
képviselõ-testület döntött a harmadik kiírásról, amely jelenleg folya-
matban van, nem meghívásos, hanem nyílt eljárás lesz. Bízunk ab-
ban, hogy eredménnyel zárul majd ez a közbeszerzési kiírás, illet-
ve pályáztatás. A beruházás költsége rendelkezésre áll, a 2019. elsõ 
féléve megjelölhetõ a beruházás megvalósításának idõpontjául. 

• Szennyvíz fõvezeték bõvítése (Bp. III. Újvár utca felõl)
A tervezõ a szükséges tervek elkészítésével csúszott, jelenleg 

az engedélyeztetési szakasz van folyamatban. Ennek a beruházás-
nak a reális idõpontja – amennyiben az engedélyeket idõben meg-
kapjuk – szintén a 2019-es gazdasági év. A beruházás fedezete az 
önkormányzat költségvetésében biztosított. 

• Gyalogos átkelõk létesítése
A külsõ Bécsi út, Tücsök utca elõtt tervezzük a kiépítést. A ter-

vezési és engedélyezési szakasz még nem zárult le, bízunk ab-
ban, hogy a 10-es út kezelõje pozitív véleményét mielõbb megadja. 

Amennyiben az engedélyek rendelkezésre állnak, úgy a kivitelezés 
azonnal indítható. Most már egyértelmû hogy 2019-es beruházásra 
kell számítanunk, ezért az építési engedély birtokában a közbeszer-
zést azonnal indítanunk kell. 

További intelligens zebrák megépítésére nyújtottunk be pályá-
zatot. Helyszínei: Táncsics Mihály – Dózsa György út, illetve Budai 
út – Boglárka utca. Pályázataink még nem nyertek elbírálást, figye-
lembe véve azt, hogy az év utolsó hónapjában vagyunk, így ennél 
a beruházásnál is megvalósításként csak a 2019-es gazdasági év 
prognosztizálható. 

• Energetikai korszerûsítések
Pályázati pénzeszközök felhasználásával történt meg a pol-

gármesteri hivatal épületén, a Napraforgó Óvoda épületén és a 
bölcsõde épületén a szigetelési munkálatok elvégzése. 

A polgármesteri hivatal, továbbá az óvoda és a bölcsõde épüle-
tén napelemek lettek elhelyezve, ezek áramot termelnek, így hozzá-
járulnak a villamos energia költségeink csökkentéséhez. 

• Óvoda – Bölcsõde udvarok felújítása, illetve udvari játé-
kok telepítése

Az óvoda játszóudvarának felújítása két ütemben történt, illet-
ve történik. Az elsõ ütemben az udvari játékok telepítésére került 
sor, ez az ütem lezárult, a második ütemben 2 db árnyékoló, labi-
rintus keringõ kiépítése, ösvény telepítése, illetve térburkolat kiépí-
tése történt meg. A bölcsõde és tagóvoda játszóudvara szintén fel-
újításra került.

• Sportpark létesítése
A Gábor áron sétánynál az 1333/2/3 hrsz-ú ingatlan lett kijelöl-

ve a Sportpark létesítésére. A területet az önkormányzat biztosít-
ja, míg az egyéb járulékos munkákat szintén az önkormányzat vé-
gezteti el. A tényeleges beruházást, azaz a sporteszközök telepíté-
sét a nemzeti sportközpont koordinálja, illetve telepíti. A kivitelezé-
si munkák jelenleg még tartanak, várhatóan ez évben a létesítmény 
átadásra kerül. 

• Fenyves utcai szennyvíz átemelõk
2018. szeptemberében kezdte meg a kivitelezõ a munkákat, en-

nek keretében a Fenyves utcai átemelõ kiváltása történik meg, vala-
mint a nyomóvezeték felbõvítése. Ugyancsak sor kerül a Rókahegyi 
úti átemelõ felújítására, valamint a nyomóvezeték bõvítésére. A kivi-

Épül az új Sportpark

Mészégetõ utca és Dózsa György út keresztezõdése

Dózsa György út Kishídig tartó szakasz

A Sportpark ilyen lesz
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telezési munkák még folyamatban vannak, így a beruházás befeje-
zése 2019. év elsõ felére várható. Az önkormányzat számára – de 
elsõsorban a település számára – megnyugtató lehet, hogy a szol-
gáltató a kivitelezési munkákat megkezdte szeptemberben és rövi-
desen befejezi. 

• Nem tervezett feladat volt az óvoda fõépületénél az új ke-
rítés létesítése. Ezt a beruházást önkormányzati pénzeszközök 
támogatásával, de nagyobb részt helyi vállalkozó felajánlásá-
nak segítésével valósítottuk meg. 

• Új tagóvoda
2018-ban döntött a képviselõ-testület arról, hogy a Doktor Sán-

dor utca volt orvosi rendelõ helyén egy két csoportos, 60 férõhelyes 
új óvodát épít. A tervezõt kiválasztotta. A tervek elkészültek, enge-
délyeztetési eljárásra az illetékes építéshatósághoz benyújtásra ke-
rültek. 2019-ben a közbeszerzési eljárás indítható lesz, várhatóan a 
kivitelezési munkákat is megkezdhetjük. 

• 2 db új gépkocsit vásárolt önkormányzatunk a rendõrség 
részére. A tárgyi eszközök biztosításával tovább kívántuk 
erõsíteni a helyi közbiztonságot, illetve az ebben részt vevõk 
munkáját. A gépjármûvek legyártása megtörtént, üzembe he-
lyezésükre 2019. januárjában kerülhet sor. 

• Ugyancsak a helyi közbiztonság erõsítését szolgálja a 
térfigyelõ központ teljes rekonstrukciós felújítása. A felújított 
központ a bûnüldözõ szervek munkáját segíti, mivel a felvéte-
lek tisztábbak és értékelhetõbbek lettek a felújítás után. 

• Közvilágítás korszerûsítése
A folyó év októberi tájékoztatásom óta megtörtént a tervek vég-

legesítése, továbbá létrejött az éves villamos energia vásárlására 
vonatkozó szerzõdés. Ugyancsak szerzõdtünk az aktív elemek visz-
szavásárlására vonatkozóan. Az önkormányzat ajánlati felhívására 
két cég adott ajánlatot, évi 310.500 MWh energia igényünkre. Az 
MVM ajánlata 18,65 Ft/kwh, míg az ELMÛ ÉMÁSZ ajánlata 18,90 
Ft/kwh. A képviselõ-testület figyelemmel a minimális különbségre, 

a jelenleg is partner ELMÛ ÉMÁSZ ajánlatát fogadta el és hagy-
ta jóvá az energiavásárlási szerzõdést. A LED-es fényforrások cse-
réjére elõre láthatóan a munkák 2019. február hónapban indítható-
ak lesznek. 

• Egyéb információk
– Az Ürömi úton 6 db, a Dózsa György úton 1 db, összesen 7 db 

szintre hozását saját forrása terhére végeztette el az önkormányzat, 
mivel a süllyedés olyan mértékû volt, hogy az napi balesetveszély-
nek tette ki az ott közlekedõket.

Látványtervek a tervezett új tagóvodáról

Csatorna fedlap javítása a Dózsa György úton

6 db csatorna fedlap javítása az Ürömi úton
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– Lakossági kezdeményezésre a Kert és a Fõ utca között közvi-
lágítási oszlop és lámpatest került felszerelésre. 

– Önkormányzati rendeletet alkotott a képviselõ-testület a hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltatásról.

– Elfogadta a képviselõ-testület az új települési környezetvédel-
mi programot. 

– Intézkedési terv készül a zajtérkép végrehajtására. 
– A szilárd burkolatú úthálózat fenntartási munkái 2018-ban a 

település egész közigazgatási területén megtörténtek (kátyúzás).
– Elkészült a Cigány-árok mederrendezésére vonatkozó terv, 

továbbá kiadásra került a vízjogi engedély. A terveket módosítani 
szükséges, ezért a veszélyes szakasznál nyúlgát kiépítése történik 
még ebben az évben. 

– Az októberi tájékoztatómban tévesen jelent meg az az infor-
máció, hogy az új közlekedési táblák cseréje megtörtént. Ténylege-
sen a táblák legyártása történt meg, a cserére 2019. elsõ negyed-
évében került sor. 

– A zöldterület gondozás egész évben folyamatos volt, a gyom-
növények kaszálása idõben történt. Bejelentések alapján, de hiva-
talból is észlelve a veszélyes fák, illetve faágak eltávolítását folya-
matosan végeztük. 

– Sadove településen 500 fm-en útpadka murvázását végez-
tük el. 

– A Görgey utcánál lévõ kishíd teljes rekonstrukciója megtörtént. 

– Panoráma liget településrészen közel 2000 fm-en a vízelvezetõ 
árok tisztítását végezték el a községgazdálkodási csoport munka-
társai. 

– Idõben, a téli idõ beállta elõtt megkötötte önkormányzatunk a 
hóeltakarításra, illetve síkosság mentesítésre a szerzõdést. 

– Szerzõdést kötöttünk a temetõ teljes felmérésére és az ada-
tok digitalizálására. A munkák elkezdõdtek, 2019. januárjában befe-
jezi a vállalkozó. 

– Ebben az évben is biztosította önkormányzatunk az õszi lomb-
hulladék és veszélyes hulladék lakosság részére történõ ingyenes 
elszállíttatását. 

Tisztelt Lakótársaim!
Úgy értékelem, hogy tendenciájában eredményes évet zárt ön-

kormányzatunk. A teljesség igénye nélkül összefoglalt éves szám-
vetésben felsoroltak szintén ezt igazolják. A feladatok között sze-
repelnek olyan célkitûzések, melyeket a 2018-as évben szerettünk 
volna megvalósítani, de sok esetben rajtunk kívül álló okok miatt az 
elõkészítési munkák elhúzódtak, egyes esetekben pedig vártunk a 
benyújtott pályázataink elbírálásának eredményére. Ilyen eset pl. a 
9 utcában tervezett útfelújítás is, mint elöljáróban említettem, az el-
utasító döntést december hónapban kaptuk meg. 

Úgy értékelem, az elmaradt feladatokat kompenzálják azok a 
többletfeladatok, melyek év közben léptek be és realizálásuk ennek 
ellenére lehetséges volt. 

Egy tény, mely nem vitatható, 2018-ban olyan fejlesztéseket in-
dítottunk el és részben megvalósítottunk, amelyekkel tovább gazda-
godott Üröm és még élhetõbb település lett. 

A 2019-es év minden szempontból nehéz évnek ígérkezik. Ön-
kormányzatunknak továbbra is biztosítania kell az itt élõknek nyújtott 
szolgáltatásaink zavartalan igénybe vételének lehetõségét, biztosí-
tani kell a település további folyamatos fejlõdésének fenntartását, az 
áthúzódó és újonnan indított fejlesztések megvalósítását. Mindezt 
egy felfokozott választási légkörben. 

Már most tapasztaljuk, hogy miközben a regnáló önkormány-
zat a település fejleszthetõségéért küzd, mûködtet és fenntart, 
elõteremti az ehhez szükséges forrásokat, addig egyesek munkája 
a faluért való tenni akarása abban merül ki, hogy folyamatosan fel-
jelentenek bennünket. Nagy sikerélményük nem lehet, hiszen eddig 
az eljáró felügyeleti szervek e feljelentések kapcsán nem tudták el-
marasztalni önkormányzatunkat.  

Bízom abban, hogy Ürömön, mint eddig oly sokszor a józan és 
a reális értékelés fog tért nyerni. 

Az év végéhez közeledve megköszönöm Lakótársaim, a 
köz érdekében tevékenykedõ civil szervezetek, az intézmények 
vezetõinek és dolgozóinak, továbbá a rend õreinek lelkiismere-
tes, áldozatos munkáját. 

Kívánok a település minden Polgárának, Lakótársaimnak 
békés és szeretettel teljes karácsonyt, eredményekben gazdag 
új esztendõt. 

Üröm, 2018. december hó
Laboda Gábor
polgármester

Kishídtól Pilisborosjenõig tartó járdaszakasz készítése
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Karácsonyra várva
Óvodánk hagyománya szerint november 13-án tartottuk 
meg a Márton-napi lampionos felvonulást. 

Az idõjárás kegyessége miatt sosem látott tömeg gyûlt 
össze az óvodaközben. A kicsik a tanult német dalocská-
kat elénekelve indultak útnak. A lampionos gyerekek és 
szüleik sétája után lehetõségeinkhez mérten megvendé-
geltük a vendégeket hagymás zsíroskenyérrel és finom 
meleg teával. Nagyon jó hangulatban ért véget ez a szép 
délután. 

Novemberben elnyerte az udvar is végleges állapotát. 
A gyerekek birtokba vehették az új biciklipályát, amihez ta-
vasszal még beszerzünk néhány jelzõtáblát és az óvodás 
viszonylatban kresz oktatásra is alkalmassá válik így az 
óvoda udvara. Felszerelésre kerültek a napvitorlák, vala-
mint a homokozótakarók, elkészült a mezítlábas park. 

Túl vagyunk már a Télapó köszöntésén is. Idén felele-
venítettük azt a régi szokást, hogy az óvodaközben vár-
tuk a jó öreg Mikulás bácsit. Énekeltünk neki, majd el is kö-

Márton-napi lampionos felvonulás A biciklipálya elsõ használata
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szöntünk tõle, hiszen nagyon sok helyre kellett még a nap 
folyamán ellátogatnia. Mire a csoportokba visszaértünk a 
gyerekek örömmel látták, hogy az ajándékcsomagok már 
a kiscipõkben várták õket. 

Hamarosan újra megnyitja kapuját az ovis karácsonyi 
vásár, ahol játékok és apróbb kézmûves tárgyak cserél-
nek gazdát. 

Az ünnep azzal válik teljessé, hogy  a csoportokban is 
megünnepeljük a karácsonyt, versekkel énekekkel és apró 
tárgyakkal ajándékozzuk meg a szülõket. 

Békés karácsonyi ünnepet és boldog új esztendõt 
kívánunk minden kedves ürömi lakosnak!

Csordásné Tõkés Katalin - óvodavezetõ

Napvitorlák
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Terményünnep az óvodában
Tematikus tervezésünknek megfelelõen októ-
berben ismét sor került óvodánkban a termény-
ünnepre.
Egy héten keresztül e téma köré építettük fel tevékenysé-

geinket, játékainkat, vizuális anyagunkat. Ehhez kapcso-

lódóan választottak az óvó nénik meséket, verseket, mon-

dókákat, énekeket magyarul és német nyelven egyaránt. 

A hét során sok-sok ötletes, kedves figurát alkottak a gye-

rekek, az otthonról hozott termésekbõl, terményekbõl. 

Az elkészült munkákból a csoportok kiállítást rendeztek, 

ahol szüleiknek is boldogan mutathatták meg a gyerekek 

mûveiket. A hét lezárultaképpen pénteken a gyerekek ré-

pagolyót készítettek, amit nagy örömmel és jó étvággyal 

fogyasztottak el ebéd után. 

Nagyon mozgalmas, vidám hét kerekedett az idei 

terményünnepbõl is itt nálunk, az Ürömi Napraforgó Óvo-

dában.

Breierné Virág Erzsébet

német nemzetiségi óvodapedagógus
A fiúk is dolgoznak
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Márton-nap az iskolában
Október közepétõl kezdtük a készülõdést a Márton-napi 
mulatságra.

Idén is meghirdettük a kreatív kézmûves versenyt, ahol min-
denki szabadon bontakoztathatta ki alkotó fantáziáját. Az idei té-
ma egy szabadon választott Márton-napi dekoráció volt. Ki asz-
taldíszt, ki koszorút, ki rajzot készített. Az õszi szünet után három 
kategóriában érkeztek a csodás alkotások: osztályonként, cso-
portokban és egyénileg. 

Az eredményhirdetést november 12.-e reggelére tûztük ki. 
Sok oklevél és díj talált gazdára.

Délután folytatódott a mulatság. Zsíros kenyérrel és teával 
vártuk a napnyugtát. 

 A Márton-napi tûz meggyújtása után dalolva indult a felvonu-
lás a faluban. Együtt vonultak kicsik és nagyok. A lámpások fé-
nyei és a közös ének kötötte össze múltat a jelennel, az aprócska 
lángok pedig szerényen hirdették az együttlét örömét.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az ürömi Német Nem-
zetiségi Önkormányzatnak, hogy a programhoz az anyagi forrást 
megteremtette. Köszönet a Polgárõröknek és a Szülõknek, hogy 
évek óta önzetlen segítséget nyújtanak a rendezvény lebonyolí-
tásához.

S.Tóth Ágnes és Spikut Noémi
német tanárok 
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Mintha tegnap lett volna, hogy szeptember elsõ 
hétfõjén megérkeztek az újgyerekek a bölcsõdébe 
és megkezdõdött a beszoktatás ideje.

Az õsz a bölcsiben az egyik legnehezebb és egyben 

legszebb idõszak is. Minden évben izgatottan várjuk a ki-

csiket, és nagy öröm számunkra, ahogy telnek a napok, a 

hetek, a kezdeti sírdogálást felváltják az önfeledt játékok 

és az õszinte mosolyok. Jó érzés ugyanezt a folyamatot a 

szülõkkel kapcsolatosan is megtapasztalni, érezni mikor 

a kezdeti aggodalom elillan. Ezek a mosolyok a munkánk 

legtisztább és legõszintébb visszajelzései.

A Mikulás érkezését izgatott várakozás, készülõdés 

elõzte meg. A csoportokban az õszi dekorációt felváltotta 

a télapós, karácsonyfás díszek sokasága, ezzel is meg-

teremtve a hangulatot a téli ünnepekhez. A Mikulást han-

gos énekléssel várták a csoportokban. Mindenki kapott 

ajándékot, amit a gondozónõjükkel kézen fogva, vagy a 

legbátrabbak már egyedül vettek át. 

A bölcsõdében járt a Mikulás
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A gyermekek csillogó szemmel énekelve búcsúz-

tak a Mikulástól, akit természetesen jövõre is visszavá-

runk. Ezzel kezdetét is vette bölcsõdénkben a karácsonyi 

készülõdés énekekkel, versekkel. 

 Ezúton is szeretnék a bölcsõde összes dolgozója ne-

vében mindenkinek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 

Boldog Új Évet kívánni!

 Király Veronika

bölcsõdevezetõ
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AZ ÜRÖMI ÖRÖM NÉPTÁNCMÛHELY 2018. ÉVI RENDEZVÉNYEI
Március 24.: TÉLBÚCSÚZTATÓ-TAVASZKÖSZÖNTÕ RENDEZVÉNY
A néptáncmûhely társszervezõként vett részt a rendezvényen, mely 
olyan régi hagyományokat elevenít fel, mint például a zöldágjárás. 
A táncos, dalos felvonulást követõen néptáncmûsorral színesítettük 
az est programját.

Április 13.: ÜRÖMI GYERMEK NÉP ZENEI ÉS NÉP TÁNC FESZTIVÁL
Az Ürömi Öröm Néptáncmûhely szervezésében évrõl évre itt talál-
kozhatnak egymással a hazai és határon túli néptáncegyüttesek, 
népzenészek. A fesztivált a Gyimesközéplokból érkezett 
hagyományõrzõk nyitották. Majd közel 500 fellépõ gyermek mu-
tathatta be zenei-, és néptánctudását, a neves, szakértõ zsûri 
elõtt. A rendezvényt táncház zárta. 

Április 14.: GYIMESI EST
5. alkalommal rendezhettük meg a gyimesi csángó estet, me-
lyen népünk egyik legarchaikusabb kultúrájából kaphattunk egy 
kis ízelítõt. A Gyimesközéplokból érkezett adatközlõktõl tanulhat-
tuk táncaikat, élõ muzsikaszó kíséretében. Megismerhettük a ha-
gyományos ételeiket, melyeket nem csak kóstoltunk, de az elké-
szítésében is aktívan részt vettünk. Nagy öröm számunkra, hogy 
habár csak egy-egy est erejéig, de évrõl évre mi is részesei le-
hetünk eme hatalmas értékeket õrzõ és képviselõ õsi kultúrának.

Május 1.: MAJÁLIS
Idén is részt vettünk társszervezõként a község szokásos, 
közösségépítõ programján. Indultunk a fõzõversenyen, segítet-
tünk, hogy most is álljon az a májusfa. Felléptünk a „Fölszállott a 
páva”. c mûsor keretein belül. Majd táncházba hívtuk a rendez-
vény apraját s nagyját. 
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Június 15-16-17.: XIX. ÜRÖMI NYÁRI FESZTIVÁL
Álmodni sem mertünk róla, hogy az immáron 26 éve megrende-
zett I. Ürömi Téli Fesztivál egyszer majd ennyire kinövi magát, 
és az Ürömi Öröm Néptáncmûhely megszervezheti a XIX. Ürömi 
Nyári Fesztivált is. Ez az a rendezvény, ahol a mûhely csoport-
jain túl nemcsak a helyi szervezetek, klubok, de a környék és az 
ország távolabbi pontjáról érkezõ táncosok, zenészek, énekesek 
is eljönnek hozzánk, hogy részesei lehessenek ennek a három 
napos csodának. Bábelõadás, könnyûzenei koncertek, vásár, 
kézmûves foglalkozások, helyi gasztronómia bemutatása, csak 
hogy pár dolgot említsünk a hatalmas programkínálatból. Jövõre 
már a XX., jubileumi fesztiválra várunk mindenkit!

Augusztus 21-27.: NÉPTÁNCTÁBOR – TÖRÖKMEZÕ
15. éve annak, hogy nyakunkba vettük kicsiny hazánkat, és elin-
dultunk elsõ néptánctáborunkba. Azóta rengeteg helyen jártunk, 
rengeteg táncot tanultunk, sok új embert ismertünk meg, és bi-
zony rengeteg gyerek felnõtt. A néptáncmûhely évente megren-
dezett nyári néptánctábora jó alkalom az együttlétre, a különféle 
néptáncok, népi kultúrák, kézmûves technikák megismerésére, a 
csapatépítésre, a tanulásra, a szórakozásra. Megtanít az alkal-

mazkodásra, és egy kis önállóságra, távol az otthoniaktól. Idén 
Törökmezõn jártunk, ahol Györgyfalvi, Kalocsai, Gömöri és pol-
gári táncokat tanultunk.

Szeptember 29. szombat: SZÜRETI FELVONULÁS ÉS MULATSÁG
Az Ürömi Öröm Néptáncmûhely ismét társszervezõként vett részt 
a község õszi rendezvényén, ahol a látványos, táncos, zenés fel-
vonulást követõen, a közösségi ház színpadán léptünk fel, más 
ürömi tánc- és dalcsoport társaságában. Volt még szõlõtaposás, 
borkóstolás, és mulatság kifulladásig.

Október 6. szombat: I. CSALÁDI TÁNCHÁZ – SZÜRET
A Csoóri Sándor Program és Üröm Község Önkormányzatának 
támogatásával valósulhatott meg táncház-sorozatunk, mely hó-
napról hónapra, az éppen aktuális népi ünnepek, hagyományok 
köré fûzi fel táncházainak programját. Szüreti táncházunkban 
szürettel kapcsolatos játékok, énekek, kézmûves foglalkozások 
voltak. Zenélt a DUNAZUG EGYÜTTES.

November 16. péntek: II. CSALÁDI TÁNCHÁZ – MÁRTON-NAP
Teltházas táncházunkban ez alkalommal libás játékok, vetélke-
dõk („liba tömés”, „tollfosztás”, libatollfújó-verseny), énekek, kéz-
mûves foglalkozások szórakoztatták a jelentõs számú vendégse-
reget. A talpalávalót az ÜRÖMI ÉS SURÁNYI NÉPZENÉSZEK 
húzták kicsiknek, majd a nagyoknak is. Moldvai, szilágysági, 
mezõségi, kalotaszegi táncokat táncolhattunk.

December 6. csütörtök: III. CSALÁDI TÁNCHÁZ – MIKULÁSVÁRÁS
Idei utolsó táncházunkban énekkel, játékos vetélkedõkkel vár-
tuk a jégszakállút, aki szerencsére meg is érkezett hozzánk. Volt 
zsákjában minden jó, narancs, cukor, mogyoró… A kézmûves 
sarokban Mikulásos, téli színezõk, díszek készültek, nemcsak a 
gyermekek, de a szülõk aktív részvételével is. A zenét ezúttal is 
az ÜRÖMI ÉS SURÁNYI NÉPZENÉSZEK  húzták.

Éves rendezvényeinket és mûködésünket Üröm Község Ön-
kormányzata támogatja. Köszönet érte! Önöknek pedig azért, 
hogy ennyien részt vettek programjainkon, a sok segítségért, az 
együttmûködésért!  Várunk mindenkit jövõ évben is rendezvénye-
inkre!
MEGHITT, BÉKÉS ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

Ürömi Öröm Néptáncmûhely
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Szent éj a szentélyben
Örömteli idõszakot élünk meg ebben a hónap-
ban, izgatottan várjuk Karácsonyt. Néha szinte 
egy mesében érezzük magunkat, az ünnepi fé-
nyek, illatok, korábbi Karácsonyaink felidézése 
miatt. Szívünk, lelkünk melege feledteti is a kin-
ti hideget, ami rendjén van ezekben a napokban.

Éppen ezért fontos, hogy magunk elé idézzük 

mindazt, amire készülünk, az ünnep lényegét, vagyis 

Jézus születésének eseményeit. Tudjuk, hogy Betle-

hemben, egy istállóban született meg. Miért fontos ez 

a gondolat? Mert, bár ünnepünk lényeges része az 

említett külsõségek megléte, de mégis az igazi csoda 

belül, a szívünkben történik meg. Ezért nézünk Isten-

re csodálattal, hogy bár minden évben megünnepel-

jük Karácsonyt, mindig, akár felnõttként is gyermeki 

csodavárással és izgatottsággal várjuk Jézus szüle-

tésnapját. Ferenc pápa is erre buzdít 2018. december 

3-án mondott beszédében:

„Jól jegyezzük meg, hogy karácsonykor nem a ka-

rácsonyfa születik – ami önmagában szép jel –, ha-

nem az Isten Fia. Megszületik az Úr, megszületik a 

Megváltó, aki eljött a megváltásunkra.” Ferenc pá-

pa arra hívja fel a figyelmet, hogy mindig fennáll an-

nak veszélye, hogy elvilágiasítjuk a karácsonyt. Ami-

kor az ünnep, mely szemlélõdésre indít, kezd világi-

as ünneppé válni, amikor jönnek a kiadások, az aján-

dékok, de az Úr elmarad, elfelejtjük, hogy „az advent 

megtisztítja az emlékezetet, az elmúlt idõt.” 

Jézus születésekor egy igazi Szentségházzá vált 

az egyszerû jászol. Benne rejlett a kincs, vagyis Jé-

zus Krisztus. Hitünk tanítása szerint az ostyában, va-

gyis az Oltáriszentségben, az átváltoztatás után Jé-

zus valóságosan jelen van. Ezért is jelzi az örök-

mécses piros fénye a helyet, hogy figyelj, nem üres 

templomban/térben vagy, hanem Jézus valóban itt 

van. Ez az itt lét, ez a velünk lét a Karácsony titka. Jé-

zus ma is megszületik szívünkben, minden nap ör-

vendezünk annak, hogy valóságosan velünk van. 

A titkok kincstára hamarosan feltárul mindannyi-

unk elõtt. Biztos megtörténik majd a csoda, biztos 

örülhetünk a legnagyobb, és igazi ajándéknak, a kis-

ded Jézusnak Karácsony éjszakáján. Legyen minden 

adventi napunk ezért egy belsõ készület, és legyen 

minden karácsonyi napunk egy belsõ örvendezés is. 

Tárjuk ki szívünk kapuját az érkezõ Jézus elõtt!

Áldott Karácsonyt, és boldog újévet kívánok, sze-

retettel várunk mindenkit templomi közös ünneplé-

sünkre!

Péter atya

Éjféli misék: Pilisborosjenõ: 22 óra, Üröm: 24 óra;

Karácsony napi ünnepi misék: December 25, 

és 26-a: Üröm: 9 óra; Pilisborosjenõ: 10:30 óra

ELÉRHETÕSÉGEK: 2096 Üröm, Fõ utca 47.

Tel.: (+36) 26/950-879
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Hírek a reformátusok háza tájáról…
„Csillag támad Jákóbból…”

4Mózes 24:17

Közeleg Karácsony, közhelyesen a Szeretet Ünnepe, 
amirõl mi keresztyének már tudjuk, hogy az 
Atyaisten irántunk való szeretetének ünnepe, hiszen 
elküldte ide értünk a Fiát, a Názáreti Jézus Krisztust. 
Tehát ez a kifejezés, amit az ünnepre használunk, 
nem az emberek szeretetérõl szól, hanem az Isten 
szeretetérõl, hogy Isten szereti ezt a bûnös világot, 
és benne a bukott embert. És meg akarja menteni. 
Meg akarja menteni az életét, a lelkét már itt a 
földön. Hatalmas félreértés az, hogy az örök életünk 
a halálunk után kezdõdik. Nem! Az örök élet akkor 
kezdõdik, amikor valaki befogadja a szívébe az Úr 
Jézust. S tulajdonképpen ez az ószövetségi prófécia 
mindezt még erõteljesebben húzza alá azzal a képpel, 
amit Bálám a maga próféciájában Isten Szentlelke 
által megfogalmaz: „Csillag származik Jákóbból.”

Református hitvallásunkban is benne van: „Jézus Dávid 
valóságos magva is, azaz származását tekintve »félig 
zsidó«.” Azaz Jákób leszármazottja Õ, akirõl a prófécia elsõ 
szakasza is szól. A csillag mind az ó-, mind az újszövetségben 
mint szimbólum jön elõ, egyrészt jelöli az Isten népét, 
hiszen a Dávid Pajzsa a mai napig Izrael legfõbb jelképe 
(közismertebb nevén a hatágú csillag). Jézus eljövetelével 
pedig Isten a földi életünkbe való beavatkozásképpen adja 
az újszövetség népének a csillagot, mind jelképet, s ezért is 
van ott református templomaink tetején a nyolcágú csillag. 
Az ószövetségi elõképe, a Dávid Pajzsa a maga hat ágával 
csak kizárólagosan Izráel népét jelöli, míg a betlehemi csillag 
a maga nyolc ágával az értünk eljött, kereszthalált halt, 
feltámadott és mennybe ment Krisztust hirdeti, aki már nem 
csak Izráelnek a Megváltója, hanem a világ minden népének. 

A csillag tehát Isten világosságát hirdeti, Isten fényét, Isten 
beavatkozó szeretetét, és éppúgy, ahogy az ószövetségben 
Dániel könyvében olvassuk: „Az okosok fényleni fognak, mint 
a fénylõ égbolt, és akik sokakat igazságra vezettek, mint a 
csillagok, mindörökké.” (Dániel 12:3)

Pál apostol ezzel megegyezõen mondja az 
újszövetségben, hogy a hívõ keresztyének olyanok, mint a 
csillagok: „Zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek mindent, 
hogy feddhetetlenek és romlatlanok legyetek, Isten hibátlan 
gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik között 
ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére 
figyeltek.” (Filippi 2:14-16)

Mind az ószövetségi írás, mind az apostoli tanítás 
azt mondja, hogy a hívõ ember küldetése csillaggá válni, 
ragyogni, utat mutatni a sötét éjszakában, tájékozódási 
pontnak lenni a többi ember számára, hogy az élet sok 

útvesztõjében és csapdájában megtaláljuk a helyes utat, és 
tudjunk igent mondani, amikor igent kell, és nemet, amikor 
arra van szükség. Hogy valóban ne jussunk mi is oda, hogy 
Jézust elveszítve elvesztjük a fényünket is, és az ördög 
csapdáiba beleesve elvesszen az életünk. 

Nagy evangélium (örömhír) ez, amelyre minden 
karácsonykor emlékezünk: Isten nem hagyta magára a 
sötétséget és bûnt választó embert, hanem elküldte ide az Õ 
fényét, az Õ csillagát, hogy rajta keresztül újra utat találjunk 
Istenhez. Ezért jött ide a Názáreti. És éppúgy, ahogy az 
ószövetségben a zsidóknak fel kellett írni ezeket az igéket 
a homlokukra és a jobb kezükre, nekünk, az újszövetség 
népének is bele kell égjen a szívünkbe, a lelkünkbe, hogy 
követni tudjuk az Úr csillagát, és követve Õt mi is csillagokká 
váljunk. És ehhez csak egy dolgot kell tennünk: letenni a 
szívünket és az életünket az Õ kezébe. Talán elõször, talán 
sokadjára. Ne hagyd ki, testvér, ezt a lehetõséget! Ámen!

Nagyon nagy szeretettel várjuk a gyülekezet minden tagját 
és az érdeklõdõket a közös gyülekezeti nagy karácsonyi 
alkalmainkra!

Továbbá szeretnénk felhívni az iskolás és óvódás 
hittanos nagyszülõk és szülõk figyelmét, hogy gyermekeik 
bizonyságtételére és elõadására az alábbi idõpontokban 
kerül sor:

• December 23-án, a 10 órás Istentiszteleten lesz a József 
Nádor Általános Iskola felsõseinek (5-8. osztály) mûsora.

• December 24-én 10 órakor kezdõdik az ovis családos 
karácsonyi Istentisztelet és a színdarab elõadása.

• December 24-én 22 órakor éjfél elõtti zenés Isten-
tiszteletet lesz.

• December 25-én 8.30-kor Pilisborosjenõn lesz Úr-
vacsorás Istentisztelet.

• December 25-én 10 órakor az ürömi templomban lesz 
Úrvacsorás Istentisztelet.

• December 26-án 10 órakor lesz az ürömi templomban 
Úrvacsorás Istentisztelet.

Karácsonyi készülõdés a templomban
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Újévi alkalmaink pedig:
• December 30-án 10 órakor lesz Ürömön hálaadó év 

végi Istentisztelet.
Január 1-én 18 órakor „Veni Sancte” Istentiszteletet 

tartunk Ürömön.

Híreink:
Novemberben történt események gyülekezetünkben
Ahogy egyre jobban közeledett hozzánk a tél, 

szomorúsággal vegyült aggodalommal tekintettem arra a 
problémára, hogy még mindig nincs kész az oldallejárat 
a pincéhez. De hála legyen a Jó Atyának, hogy nem 
hagyott bennünket magunkra, és meghallgatta az 
imádságunkat, és megadta nekünk azt a kegyelmet, hogy 
Tarpáról érkezett hozzánk Mezõ Rudolf vezetésével egy 
kis csapat, akik öt nap alatt elvégezték azt a hatalmas 
munkát, hogy immár a pincénknek lett külsõ lejárata is. 
Ehhez elengedhetetlenül szükséges volt Zeke Zoltán 
testvérünk felajánlása és testvéri segítsége, aki nem csak 
a betonvágás során kivágott 2m*1m-es ajtóhelyet segített 
kiemelni a pincegödörbõl, hanem el is szállította azt, sõt 
megígérte, hogy november folyamán a feleslegessé vált 
földet és a bontásból származó sittet Isten dicsõségére 
elszállítja. Nagyon nagy hálával köszöni ez úton is Üröm-
Pilisborosjenõ református népe ezt a hatalmas segítséget! 

Mindehhez azt is hozzá kell tegyük, hogy a betonvágás 
mûvelete nem volt egy olcsó mulatság, amelyet erre 
szakosodott cégnek kellett megcsinálnia.  A 45 cm 

vastag ajtólejárat kivágásának összköltsége 240 000 
forintot tett ki. A lejárat lépcsõinek és oldalfalának 
költségével, valamint a munkások bérével együtt közel 
800 000 forintba került az megvalósítás, s úgy, hogy még 
nincs kész, mert nincs rajta a tetõ és maga a fal sincs 
bevakolva. Nincs helyreállítva a bontás következtében 
megsérült belsõ tér sem. Ezért nagyon nagy tisztelettel 
és szeretettel arra szeretnénk kérni gyülekezetünk tagjait, 
hogy akinek Isten felindítja a szívét, és lehetõsége van 
rá, az erre a célra „Pincelejárat” megjelöléssel adakozzék 
gyülekezetünk bankszámlaszámára! (Számlaszámunk: 
B3 Takarékszövetkezet: 65700093-10116577)

Nagy örömmel hirdetem, hogy december elsejétõl 
újraindul gyülekezetünkben a cserkészet, szombatonként 
10 órakor, illetve lesz hétközi idõpont is, amelyrõl majd 
a hirdetésekbõl értesülhetünk! A cserkészetünket 
Balázs Zsófia, gyülekezetünk hitoktatója, és jómagam 
vezetem. Ezúton hívjuk fel nagy szeretettel azon szülõk 
figyelmét, akik szívesen engednék gyermeküket a 
természet közelébe, Isten közelébe és a gyakorlati élet 
alapkészségeinek az elsajátítására, hogy írassák be 
gyermeküket az újságunkban is szereplõ jelentkezési 
lapot kitöltve a református cserkészcsapatunkba. 

Hálásak vagyunk azért is Istennek, hogy megvalósult 
az a komoly elõkészítést igénykõ gyülekezeti 
programunk, amelynek keretében a magyar állam és 
önkormányzataink támogatásával eljuthattunk erdélyi 
testvérgyülekezetünkhöz Gyulafehérvárra, és közösen 

Bécsi kirándulás Erdélyi út
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tölthettünk el közel százan Hajdúszoboszlón négy 
csodálatos napot. Felejthetetlen emlékeket szerzett 
gyülekezetünk azon maroknyi csapata, akik vállalták 
velünk, hogy öt napon keresztül a testvérgyülekezetünk 
vendégszeretetét élvezve bejárják dél-Erdély legszebb 
részeit a Tordai-hasadéktól Vajdahunyad váráig. Mindezt 
pedig megkoronázta november 4-én Gyulafehérvárott az 
Úrvacsorás Istentisztelet, amelyen közösen adtunk hálát 
Isten megtartó kegyelméért, amely a reformáció kora óta 
megtartotta reformátusnak és magyarnak Gyulafehérvár 
és Üröm-Pilisborosjenõ református népét. Az igehirdetés 
szolgálatát a Duna TV is felvette, s a nagytiszteletû Gudor 
Botond esperes úr munkásságáról szóló kis mûsorban ez 
majd megtekinthetõ lesz.

A hajdúszoboszlói gyógyvíz pedig nem csak a testet 
gyógyította, hanem a lelkünket is, hiszen reggel és este 
a szokásos rendnek megfelelõen áhítaton vehettünk 
részt. Itt szeretném megköszönni Csonkáné Varga Ibolya 
testvérünknek, az ürömi szépkorúak klubjának vezetõjének 
és gyülekezeti tagunknak, Pilipár Margit pilisborosjenõi 
testvérünknek és Tóth Matild presbiterünknek a munkáját, 
hiszen a velük való együtt munkálkodás gyümölcse volt az, 
hogy közel százan adhattunk Istennek hálát a hajdúszoboszlói 
záróistentiszteleten ezért a felejthetetlen tíz napért.

Idén is lesz adománygyûjtés a rászorulóknak, 
az ürömi református templomban. Az adományokat 
(szárazélelmiszer, konzervek, tisztálkodó eszközök, 
stb.) szeretettel várjuk a templomban vasárnaponként 
egész nap, illetve a hét többi napján 9-13 óráig. 
(Amennyiben a fenti idõpontok egyike sem megfelelõ, 
Norbert tiszteletessel lehet egyeztetni.)

Immár nyolcadik éve rendezi meg gyülekezetünk 
a szegénymissziós gyûjtést, amellyel nem csak az 
üröm-pilisborosjenõi rászorulóknak, hanem határon 
túli testvéreinknek is tudunk segíteni, akik súlyos 
nélkülözéseket szenvednek el. Az adományok 
élelmiszercsomag formájában érik el a családokat, 
amelyeket személyesen nekik ad át gyülekezetünk mind 
a K.K.Gy.Sz. Alapítvány Szegénymissziós Karácsonyán, 
mind a határon túlra elszállítva. Ezért arra kérjük 
testvéreinket, hogy akár szolgálattal, akár adománnyal 
segítsék a szegénymissziós csomagok létrejöttét!

„A jókedvû adakozót szereti az Isten…”

Mint tudjátok, kedves Testvéreim, a mi kis ürömi és 
pilisborosjenõi gyülekezetünket csak a perselypénzbõl 
és az úgynevezett gyülekezeti élet fenntartására való 
hozzájárulás nevû befizetett adományból tartjuk fenn. 
Mivel a mi gyülekezetünk igen pici, ezért ahhoz, hogy 
akadálytalanul tudjon mûködni, szükség lenne a ti 
segítségetekre is. A 2019-es évben a egyházfenntartásra 
elõirányzott fizetendõ összeg családonként 3000 forint 

havonta, ami a mai világban nem egy nagy összeg, 
de nekünk ez az életben maradásunkat jelentené, s 
nagyon hálásak lennénk, hogyha ti is hozzájárulnátok 
ilyeténképpen a gyülekezetünk fennmaradásához. Ezt 
két módon tehetitek meg: egyrészt a legkényelmesebb 
talán, ha azt a havonkénti összeget, amit gondoltok, 
banki átutalással a 65700093-10116577 számlaszámra 
a „gyülekezeti élet fenntartására” megjelöléssel illetve 
a családfõ vezeték és keresztnevével, vagy akár 
gyermeketek nevének megjelölésével lehet hozzájárulni. 
A másik mód pedig, hogy az egyik Istentisztelet után 
a gyülekezet valamelyik gondnokánál befizetitek 
azt az összeget, amire gondoltok. Valóban minden 
fillért köszönettel veszünk és számít. Köszönöm, ha 
lehetõségeitekhez mérten ki-ki segít!

Szeretettel hívogatjuk barátainkat, testvéreinket a 
Jenõi Advent programsorozatra, amelynek keretében 
Pilisborosjenõn december 8-án és 15-én adventi 
programokon vehetünk részt, többek között áhítaton, 
amelyet Becker Norbert Gyula lelkipásztor fog tartani. 
Jöjjünk el, és ismerjük meg Pilisborosjenõ közösségét!

Hálát adunk Istennek, hiszen november 22-én 
lehetõsége nyílt a hetedik és nyolcadik osztályos 
konfirmandusokkal ellátogatni a Bibliamúzeumba, 
ahol gyülekezetünk ifjai megszemlélhették azokat 
a Bibliákat, amelyek által nemzetünk nagyjai anno 
épültek hitben és lélekben. Soli Deo Gloria! Egyedül 
Istené a Dicsõség!

Mindenkit szeretettel várunk, Boldog Karácsonyt és 
Áldott Új Esztendõt kívánunk!

Bécsi kirándulás és lelki nap óvódásoknak, 
alsósoknak és családjaiknak Adventben! :)

2018. december 20-án, csütörtökön egész napos 
látogatásra megyünk Bécsbe! Idén a Hofburgot, a 
császári téli palotát látogatjuk meg, ahol a gyermekek 
megismerkedhetnek a Habsburg család történetével 
és betekintést nyerhetnek I. Ferenc József és Sissi 
életének mindennapjaiba. Majd ezek után megtekintjük 
Bécs nevezetességeit, a Stefans Dómban áhítozunk is 
egyet, stb... Innen pedig a Christkindlmarkt-ra vonulunk, 
ahol a karácsonyi vásár forgatagában lehetõségünk lesz 
vásárolni, majd a bécsi Városházán belehallgatunk az 
adventi koncertek egyikébe! Este 19.00-kor indulunk haza 
Budapestre.                                                                        

Jelentkezés: Norbert tiszteletesnél (06 30 526 80 10)
Költségei: 7.000 Ft +15 EUR (Ez a gyerekeknek ennyi, 

ha szülõ jön a belépõk nekik a múzeumba 25 EUR)
Indulás: a József Nádor Iskola elõl Ürömrõl december 

20-án (csütörtökön) reggel 6:00-kor. Visszaérkezés: 
ugyanide 22:00 körül

 Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!
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•  Az októberi zárt ülés keretében döntött a testület számlanyi-
tás jóváhagyásáról átmenetileg szabad pénzeszközök lekö-
tésére.

•  Ugyancsak zárt ülésen bírálta el a képviselõ-testület 
Bittarovszkyné Pintér Nikoletta fellebbezési kérelmét.

•  Nyílt ülésen született döntés az önkormányzat 2018. évi 
költségvetésérõl szóló rendelet módosításáról.

•  Megalkották a képviselõk a hulladékgazdálkodási közszol-
gáltatásról szóló önkormányzati rendeletet. 

•  Elfogadták a képviselõk Üröm településképének védelmérõl 
szóló rendelet módosítását. 

•  Döntés született Bozsó Józsefné és Bozsó Zsuzsanna kérel-
mében (HÉSZ módosítás kezdeményezés).

•  Jóváhagyták a képviselõk a polgármester beszámolóját az 
önkormányzat 2014-2019-ig szóló gazdasági programja 
idõarányos teljesítésérõl.

•  Döntés született Bartók Tivadarné kérelmében és felajánlá-
sában (033 hrsz tábla belterületbe vonás). 

•  Döntöttek a képviselõk özv. Tamás Istvánné ingatlanvásárlá-
si kérelmében. 

•  Módosította a képviselõ-testület a 116/2018 (VIII.21.) Kt. 
számú határozatot (Táncsics Mihály u. 2. szám alatti ingat-
lan megvásárlása). 

•  Döntöttek a képviselõk Tugyi László kérelmében.

•  Döntés született Becker Norbert Gyula támogatási kérelmé-
ben. 

•  Jóváhagyta a testület a 2018. évi veszélyes hulladék elszállí-
tására megküldött szerzõdés-tervezet, illetve árajánlatot.

•  Elfogadták a képviselõk a 2019. évi belsõ ellenõrzési tervre 
adott javaslatot.

•  Döntés született kk. V. Dávid szülõk által elõterjesztett támo-
gatási kérelmében.

•  Dr. Varga Emõke kérelmében döntöttek a képviselõk. 

•  Jóváhagyta a testület az iskolai és óvodai kötelezõ felvételt 
biztosító körzethatár megállapítására adott javaslatot.

•  Jóváhagyták a képviselõk Papp Ákos, a mûvelõdési ház 
vezetõjének kérelmét téli szünet idõpontjának meghatározá-
sáról. 

•  A novemberi ülésen döntés született Üröm Község Polgár-
mesteri Hivatalában 2018. téli idõszakában az igazgatási 
szünet elrendelésérõl. 

•  A 016 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos tulajdonosi döntések 
meghozatala megtörtént.

•  Jóváhagyták a képviselõk a közvilágítás korszerûsítésével 
kapcsolatos megállapodást, illetõleg adásvételi szerzõdést.

•  Ugyancsak jóváhagyta a testület a közvilágítás 
korszerûsítésével összefüggõ energiavásárlásra vonatkozó 
szerzõdést.

•  Döntés született a Pest Megyei Kormányhivatal Népegész-
ségügyi Osztályának megkeresésében (védõnõk részére 
eszközbeszerzés).

•  Üröm, Ürömi út és Dózsa György út csatorna fedlapjainak 
rendbetételére két ülés között hozott döntés, illetve vállalko-
zói szerzõdés utólagos jóváhagyásáról döntött a testület. 

•  Döntés született a 2018. évi karácsonyi élelmiszerutalványok 
pénzügyi fedezetének biztosításáról. 

•  Elfogadták a képviselõk a településszerkezeti terv módosítá-
sáról szóló javaslatot.

•  Jóváhagyta a testület a képviselõk beszámolóját a választó-
polgárokkal való kapcsolattartásról (Mötv. 32. § (2.) bekez-
dés k) pont írásos elõterjesztés).

•  A 2019. évi nyári fesztivál elõkészítésével összefüggõ pol-
gármesteri felhatalmazásról döntés született.

•  Meghatározták a képviselõk az Ürömi Hóvirág Bölcsõde, a 
Napraforgó Óvoda és az Idõsek Napközi Otthona téli zárva 
tartásának idõpontját.

•  Jóváhagyta a testület a lejárt határidejû határozatok végre-
hajtásáról szóló tájékoztatót.

•  Jóváhagyták a képviselõk az Üröm, 814 hrsz-ú, 029 hrsz-ú 
és a magántulajdonban lévõ 702 hrsz-ú területekbõl 80 m2-
es területrészekre vonatkozó használatba adási megállapo-
dást.  

•  Ugyancsak jóváhagyta a testület Üröm, Sarolta sétány köz-
világításához szükséges árambiztosításról szóló megállapo-
dást, mely az önkormányzat és Kupa Antal között jött létre. 

•  Döntés született Üröm, futópálya új nyílt közbeszerzési eljá-
rás indításáról a tervezett teljes projektre. 

Üröm, 2018. december

  Dr. Halász Mónika 
  jegyzô

A Képviselõ-testület 2018. októberi, novemberi Képviselõ-testületi ülések döntései
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FELHÍVÁS HELYI IPAR ÛZÉ SI ADÓ  ELÕLEG -KIEGÉSZÍ TÉS 
BE VALLÁSI ÉS FIZE TÉSI KÖTELEZETTSÉG HATÁRIDÕBEN 

TÖRTÉNÕ TELJESÍTÉSÉRE

Tisztelt Vállalkozók!

A 2018. évi iparûzési adó feltöltési kötelezettség 
teljesítésének határideje 2018. december 20. 
Az 1990. évi C. tv. (Htv.) V. fejezet 41. § (9) bekez-
dése alapján a társasági adóelõleg-kiegészítésre 
kötelezett iparûzési adóalany köteles az adóévre 
megfizetett iparûzési adóelõleget a várható éves 
fizetendõ adó összegére kiegészíteni.
Az adózás rendjérõl szóló 2017. évi CL. tv. (Art.) ér-
telmében az állandó jellegû helyi iparûzési tevé-
kenység után az adóelõleg kiegészítésrõl az adóév 
utolsó hónapjának 20. napijáig kell adóbevallást be-
nyújtani, illetve az adóelõleg kiegészítés összegét 
az adóév utolsó napjának 20. napjáig megfizetni. 

Iparûzési adó beszedési számla: OTP Bank 
Nyrt.  11742001-15390280-03540000.
A bevallást a NAV-on keresztül, illetve az elugy.hu 
portálon lehetséges benyújtani. 
Felhívom az érintettek figyelmét, hogy a határidõk 
elmulasztása esetén 20%-os mulasztási bírság 
fizetendõ. 
Üröm, 2018. december hó
 Dr. Halász Mónika
 jegyzô

Reményik Sándor: 
Csendes csodák

Ne várd, hogy a föld meghasadjon
És tûz nyelje el Sodomát.
A mindennap kicsiny csodái
Nagyobb és titkosabb csodák.

Tedd a kezedet a szívedre
Hallgasd, figyeld, hogy mit dobog,
Ez a finom kis kalapálás
Nem a legcsodásabb dolog?

Nézz a sötétkék végtelenbe,
Nézd a kis ezüstpontokat:
Nem csoda-e, hogy árva lelked
Feléjük szárnyat bontogat?

Nézd, árnyékod hogy fut elõled,
Hogy nõ, hogy törpül el veled.
Nem csoda ez? - s hogy tükrözõdni
Látod a vízben az eget?

Ne várj nagy dolgot életedbe,
Kis hópelyhek az örömök,
Szitáló, halk szirom-csodák.
Rajtuk át Isten szól: jövök.

Minden kedves Olvasónak 
áldott karácsonyi ünnepeket 
és boldog új esztendõt kíván a

Szerkesztő ség

Helyreigazítás
2018. 07-08-09-10. összevont Ürömi Tükör 25. oldali bal 
hasáb 8. pontjábanban a pontos cím megjelentetésével 
figyelmen kívül hagytuk az idén május 25-én érvénybe 
lépett GDPR törvényt.
Emiatt elnézést kérünk.

Szerkesztõség



XI. – XII.20

ReNDeLeteK
Ürömi tükör

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 
14/2018 (X.31.) önkormányzati rendelete az 1/2018 
(III. 01.) önkormányzati rendelet módosítására az 
önkormányzat 2018. évi költségvetésérõl
 

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az Alap-
törvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, vala-
mint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. 
§ (1) bekezdésben, valamint az ennek végrehajtására kiadott 
368/2011.(XII. 31.) Korm. számú rendeletben foglalt felhatal-
mazás alapján a 2018. évi költségvetését az alábbiak szerint 
módosítja:

1. §

Az Ör. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

2. Az önkormányzat összesített 2018. évi módosított bevé-
telei és kiadásai

/1/ A Képviselõ-testület a 2018. évi költségvetési módosított 
bevétel fõösszegét: 2 000 084 000 Ft-ban (azaz kettõmilliárd-
nyolcvannégyezer forintban) állapítja meg a jelen rendelet 1. 
mellékletben részletezett források szerint.

/2/ Az önkormányzat összesített 2018. évi módosított költség-
vetési bevételén belül kiemelt elõirányzatonként:
a.) Intézményi mûködési bevételeit 93 142 000 Ft-ban (azaz 
kilencvenhárommillió- száznegyvenkettõezer forintban)
b.) Közhatalmi bevételek:
Az önkormányzat sajátos mûködési bevételeit: 304  460 
000 Ft-ban (azaz háromszáznégymillió-négyszázhatvanezer 
forintban)
c.) Mûködési és felhalmozási célú átvett pénzeszközök be-
vételi fõösszegét 131  830 000 Ft-ban (azaz százharminc-
egymillió-nyolcszázharmincezer forintban)
d.) Mûködési és felhalmozás célú támogatások államház-
tartáson belüli bevételét 391 564 000 Ft-ban, (azaz három-
százkilencvenegymillió-ötszázhatvannégyezer forintban)
da.) mûködési célú támogatások 391 564 000 Ft.
db.) felhalmozás célú támogatások 0 Ft.
e.) Felhalmozás és tõkejellegû bevételeit 30 000 000 Ft-
ban (azaz harminc millió forintban)
f.) Pénzforgalom nélküli bevételek 759 955 000 Ft-ban 
(azaz hétszázötven kilencmillió kilencszázötvenötezer forint-
ban)
g.) Finanszírozás bevételei 289 133 000 Ft-ban (azaz 
kettõszáz nyolcvan kilencmillió százharmincháromezer forint-
ban)
ga.) belföldi finanszírozási bevétel 289 133 000 Ft-ban (azaz 
kettõszáz nyolcvan kilencmillió százharmincháromezer forint-
ban)

/3/ Az önkormányzat összesített bevételeibõl:
a) a kötelezõ feladatok bevételei: 988 299 000 Ft.
b) önként vállalt feladatok bevételei: 921 785 000 Ft.
c) állami, államigazgatási feladatok bevételei: 90 000 000 Ft.

/4/ A /2/ bekezdésben meghatározott kiemelt bevételi 
elõirányzatok a-d) pontjai az államháztartásról szóló törvény 
végrehajtására kiadott 368/2011 (XII.31.) Kormányrendelet 2. 
§-ban rögzített kiemelt elõirányzatok, a többi kiemelt bevéte-
li elõirányzat meghatározásáról az önkormányzat saját hatás-
körében jogosult dönteni.

Az Ör. 3. § helyébe a következõ rendelkezés lép:

2. §

/1/ A képviselõ-testület a 2018. évi költségvetés módo-
sított kiadások fõösszegét: 2  000 084 000 Ft-ban (azaz 
kettõmilliárd-nyolcvannégyezer forintban) állapítja meg a jelen 
rendelet 2. számú mellékletében részletezettek szerint.

/2/ Az összesített kiadási fõösszegen belül a 2018. évi kiemelt 
módosított kiadási elõirányzatait az alábbiakban határozza 
meg:

a) Mûködési költségvetési kiadás 806 308 000 Ft-ban (azaz 
nyolcszázhatmillió- háromszáznyolcezer forintban)
aa.) Személyi juttatások kiadásai 390 042 000 Ft-ban (azaz 
háromszázkilencvenmillió-negyvenkettõezer forintban)
ab.) Munkaadókat terhelõ járulékok és szociális hozzájá-
rulási adó 78 873 000 Ft-ban (azaz hetvennyolcmillió-nyolc-
százhetvenháromezer forintban)
ac.) Dologi és egyéb folyó kiadások 269  851 000 Ft-ban 
(azaz kettõszázhatvankilencmillió-nyolcszázötvenegyezer  fo-
rintban)
ad.) Ellátottak pénzbeli juttatásai 37 300 000 Ft-ban, (azaz 
harminchétmillió- háromszázezer forintban)
ae.) Egyéb mûködési kiadások 30 242 000 Ft-ban (azaz 
harmincmillió- kettõszáznegyvenkétezer forintban)
b.) Felhalmozási költségvetés kiadás 424 821 000 Ft-ban 
(azaz négyszázhuszonnégymillió nyolcszázhuszonegyezer fo-
rintban)
ba.) Beruházások kiadásai: 271  993 000 Ft-ban (azaz 
kettõszáz hetvenegymillió-kilencszázkilencvenháromezer fo-
rintban)
a.) Felújítások kiadásai 152 828 000 Ft-ban (azaz 
egyszázötven kettõmillió-nyolcszázhuszonnyolcezer forintban)
bc.) Egyéb felhalmozási kiadások 0 Ft-ban (azaz nulla fo-
rintban) állapítja meg.
c.) Finanszírozási kiadások 289 133 000 Ft-ban (azaz 
kettõszáz nyolcvan kilencmillió-százharmincháromezer forint-
ban)
ca.) belföldi finanszírozási kiadás 289 133 000 Ft-ban (azaz 
kettõszáz nyolcvankilencmillió-százharmincháromezer forint-
ban)
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/3/ Az önkormányzat összesített kiadásaiból

a) kötelezõ feladatok kiadásai 1 005 441 000 Ft-ban

b) önként vállalt feladatok kiadásai 904 643 000 Ft-ban

c) állami (államigazgatási) feladatok kiadásai  90 000 000 Ft-

ban

/4/ Az (1) bekezdésben meghatározott kiadási elõirányzatok 

a-b) pontjai az Áht. 6. § /3/ bekezdésében rögzített kiemelt 

elõirányzatok, a további kiemelt elõirányzatok meghatározá-

sáról az önkormányzat saját hatáskörében jogosult dönteni.

3. §

Az Ör. 6. §-a helyébe az alábbi új 6. § lép:

„6. §(1) Az önkormányzat település szintû költségvetésében a 

módosított általános tartalék 51 037 000 Ft., a módosított cél-

tartalék 428 785 000 Ft.

6. § (2) A módosított céltartalék felhasználásáról év közben 

dönt az önkormányzat.

4. §

/1/ Az önkormányzati rendelet egyéb rendelkezései nem vál-

toznak.

/2/ Jelen rendelet kihirdetés napját követõ napon lép hatályba. 

/3/ A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

Üröm, 2018. október 30.

 Laboda Gábor Dr. Halász Mónika

 polgármester jegyzô

Üröm Község Önkormányzat képviselõ testületé-

nek 15/2018. (X.31.) önkormányzati rendelete a 

hulladék gazdálkodási közszolgáltatásról

Üröm Község képviselõ-testülete a hulladékról szóló 2012. 

évi CLXXXV. törvény 35.§ (4) bekezdésének a) - d) pontjá-

ban foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi ön-

kormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) be-

kezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következõket rendeli el:

Az önkormányzati rendeleti szabályozás célja

1. §

A rendelet célja

a) Üröm Község lakossága egészségének védelme, termé-
szeti és épített környezetének megóvása a hulladékgazdálko-
dás eszközeivel,
b) A község környezete hulladék által okozott terhelésé-
nek minimalizálása, szennyezettségének elkerülése érdeké-
ben a képzõdött hulladék mennyiségének és veszélyességé-
nek csökkentése, a keletkezõ hulladék minél nagyobb arányú 
hasznosítása, a hulladék környezetkímélõ ártalmatlanítása.

(2) Az önkormányzati rendelet céljának elérése érdekében a 
település közigazgatási területén minden tevékenységet úgy 
kell gyakorolni, hogy

a) Környezetét a lehetõ legkisebb mértékben terhelje, illetve a 
környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen,

b) a keletkezõ hulladék mennyiségének és minõségének 
megfelelõ kezelése, hasznosítása és ártalmatlanítása bizto-
sított legyen.

(3) Üröm Község Önkormányzata a hulladékgazdálkodási cé-
lok elérése érdekében érvényesíti a hulladékról szóló 2012. 
évi CLXXXV. törvényben (továbbiakban Ht. ) foglalt alapelve-
ket, meghatározza a hulladékgazdálkodás körében a hatás-
körébe tartozó kérdésekben a hulladékgazdálkodás általános 
követelményeit, az érintettek jogait és kötelezettségeit.

A rendelet hatálya

2. §

(1) A rendelet területi hatálya kiterjed Üröm Község közigaz-
gatási területére.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a Ht. 2. § (1) bekez-
dés 34. pontja szerint ingatlanhasználókra, valamint a hulla-
dékgazdálkodási közszolgáltatást végzõre.

(3) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma kiterjed 
a Ht. 42. § (1) a), b), c) pontjában meghatározott tevékenysé-
gekre,

(4) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma nem ter-
jed ki: a) az inert hulladékra (építési, bontási hulladék, kiter-
melt föld)
b) a nagy darabos hulladékra a jelen rendeletben foglalt, évi 
egyszeri alkalommal végzett lomtalanítás kivételével
c) a veszélyes hulladékra (külön szerzõdés keretében kerül 
évente egy alkalommal elszállításra.
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Értelmezõ rendelkezések

3. §

E rendelet alkalmazásában:

1. Zöldhulladék: kerti hulladék, amely olyan növényi marad-
vány, amely a község közigazgatási területén levõ belterüle-
ti ingatlanok (lakóház, építési telek, üdülõ) mezõgazdasági 
mûvelésével kapcsolatban keletkezik (pl. fû, szõlõ, venyige, 
gyümölcsfa nyesedék )
2. Inert hulladék: az a hulladék, amely nem megy át jelentõs fi-
zikai, kémiai vagy biológiai átalakuláson. Jellemzõje, hogy víz-
ben nem oldódik, nem ég, illetve más fizikai vagy kémiai mó-
don nem reagál, nem bomlik le biológiai úton
3. Lakóingatlan: az ingatlan nyilvántartásban lakóházként, la-
kásként, lakóegységként nyilvántartott ingatlan
4. Üdülõingatlan: az ingatlan nyilvántartásban üdülõként, hét-
végi házként, apartmanként, nyaralóként, üdülõegységként 
nyilvántartott ingatlan.

A közszolgáltató

4. §

Üröm Község közigazgatási területén az önkormányzati hulla-
dékgazdálkodási közfeladat ellátását a Zöld Bicske Nonprofit 
Kft (2060 Bicske, Csákvári út 45.) szerzõdéses közszolgálta-
tója (továbbiakban közszolgáltató) végzi.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásnak rendje és 
módja

5. §

Az ingatlanhasználó és a Közszolgáltató közötti jogviszonyt 
vagy a közszolgáltatás igénybevételének ténye hozza létre 
vagy az a tény, hogy a közszolgáltató a közszolgáltatást az 
ingatlantulajdonos részére felajánlja, illetve a közszolgáltatás 
teljesítésére rendelkezésre áll.

6. §

A hulladék begyûjtésének és elszállításának gyakoriságát e 
rendelet melléklete tartalmazza. Amennyiben a szállítás rend-
jében változás történik, errõl a közszolgáltató értesíti a köz-
szolgáltatást igénybe vevõket.

7. §

A hulladék elszállításra akkor kerül, ha az ingatlanhasználó a 
hulladékot a saját tulajdonában lévõ, vagy a Közszolgáltatótól 
bérelt és a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített 
gyûjtõedénybe helyezi el.

8. §

Az alkalmazható gyûjtõedények:

a) 60 literes hulladékgyûjtõ edény,

b) 120 literes hulladékgyûjtõ edény,
c) 240 literes hulladékgyûjtõ edény

d) a többlethulladék elszállítására rendszeresített Közszolgál-
tató által biztosított, a szolgáltató által egyedi jelöléssel ellá-
tott hulladékgyûjtõ zsák.

9. §

Az a vegyes hulladék kerül elszállításra, melyet az ingatlan-
használó az általa használt ingatlan elé a 8.§- ban megjelölt 
gyûjtõedényben a közterületre kihelyez.

10. §

Amennyiben a rendelet mellékletben meghatározott gyakori-
ságú hulladékszállítás mellett az ingatlanhasználónak többlet 
háztartási hulladéka keletkezik azt a Közszolgáltatónál meg-
vásárolt és erre a célra rendszeresített egyedi jelöléssel ellá-
tott hulladékgyûjtõ zsákban helyezheti el.

11. §

Ha az önkormányzat által megállapított rendszeres szállítá-
si nap ünnep- vagy munkaszüneti napra esik – ha az önkor-
mányzat és a Közszolgáltató másban nem állapodik meg – a 
szállítás rendje nem változik.

12. §

Ha a gyûjtõedényzet ürítése az ingatlanhasználó hibájából 
marad el, akkor az ürítésre csak a következõ szállítási napon 
kerül sor.

13. §

Ha a hulladékot, vagy a lomokat Közszolgáltató a szállítási na-
pon, vagy az elõzetesen meghirdetett idõpontban elszállítani 
nem tudja, és a szállítás kimaradása nem az ingatlanhaszná-
ló hibájából történik, akkor a közszolgáltató köteles - többlet-
díjazás igénye nélkül - helyettesítõ megoldásról gondoskod-
ni. Az új idõpontról a lakosságot a Közszolgáltató tájékoztatja.

14. §

Az ingatlanhasználó köteles a Közszolgáltató által rendelke-
zésre bocsátott, sorszámmal ellátott hulladékkezelési matri-
cát használni. A közszolgáltató csak a matricával megjelölt 
gyûjtõedénybõl köteles a kihelyezett hulladékot elszállítani.
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15. §

Az ürítési díj összegének megállapításánál a Közszolgáltató 
mindaddig jogosult 1 db 110 liter térfogatú gyûjtõedény rend-
szeres használatát vélelmezni, ameddig az ingatlanhasználó 
az eltérõ térfogatú gyûjtõedény elszállítására vonatkozó igé-
nyét a Közszolgáltatóhoz negyedévet megelõzõ hónap 15. 
napjáig írásban be nem jelenti.

16. §

(1) A hulladék gyûjtésére szolgáló edényt több ingatlanhasz-
náló közösen is használhatja a következõ esetekben:

a) társasházak által használt ingatlanokon,
b) ha egy ingatlanon több egyéni vagy társas vállalkozás, vagy 
jogi személy szervezete mûködik, feltéve, ha valamennyi érin-
tett egybehangzóan és írásban is dokumentáltan így állapo-
dott meg.

(2) A gyûjtõedényzet közös használatára megállapodást kötõk 
közös képviselõjének írásban kell nyilatkoznia a Közszolgálta-
tó felé arról, hogy milyen ûrtartalmú gyûjtõedényt használnak, 
azt hol tárolják és hol adják át ürítésre.
A közös gyûjtõedényt használó ingatlan közös képviselõjének 
írásban kell nyilatkoznia a díjfizetésre kötelezett személyérõl 
(amennyiben a díjfizetés az érintett ingatlanok vonatkozásá-
ban egy összegben történik), vagy a személyekrõl (amennyi-
ben a számlázást ingatlanonként kérik).

(3) Társasházi ingatlanok esetében a kötelezõen fizetendõ 
minimális díj lakó-illetve üdülõegységenként a 10/120 literes 
edény ürítési díja, e rendelet szerinti a lakóingatlanokra vo-
natkozó éves, illetve az üdülõingatlanokra vonatkozó haszná-
lati szezonban meghatározott ürítési gyakorisággal számolva.

17. §

A hulladékgyûjtõ edényt csak annyira szabad megtölteni, hogy 
azok zárhatóak legyenek. A gyûjtõedénybe a hulladék bedön-
gölése vagy tömörítése tilos! Nagyobb terjedelmû hulladékot 
a gyûjtõedénybe helyezés elõtt a megfelelõ méretûre fel kell 
darabolni.

18. §

(1) A nagy darabos hulladék (lom) gyûjtésérõl, elszállításá-
ról és ártalmatlanításáról a Közszolgáltató a szolgáltatást 
igénybevevõ bejelentését követõen gondoskodik. 

(2) A Közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartások-
ban képzõdött, de a rendszeres hulladékszállításra haszná-
latos gyûjtõedényekben el nem helyezhetõ nagy darabos hul-
ladék elszállítását végi. A lomtalanítási szolgáltatás semmi-
lyen más hulladékra (így pl. építési törmelékre, jármûroncsra, 
rendszeres háztartási hulladékra, gumira, veszélyes hulladék-
ra) nem terjed ki.

(3) A lomhulladékot az ingatlantulajdonos nem helyezheti ki az 
ingatlana elõtti közterületre.

19. §

A közszolgáltató a karácsonyi ünnepeket követõen a lakóingat-
lan használó által a gyûjtõedény mellé kihelyezett fenyõfákat 
külön díj felszámolása nélkül szállítja el.

20. §

Gyûjtõedényt közterületen tartósan tárolni kizárólag a 
képviselõ- testület külön rendeletében szabályozott közterü-
let-használatra vonatkozó rendelkezések megtartásával, az 
ott szabályozott engedély, illetve közterület-használati hozzá-
járulás alapján lehet.

A Közszolgáltató hulladékkezelési közszolgáltatással 
kapcsolatos jogai és kötelezettségei

21. §

A Közszolgáltató kötelessége az e rendeletben és a közszol-
gáltatási szerzõdésben foglaltak szerint - a környezetvédelmi, 
valamint az egyéb jogszabályi elõírások megtartásával

a) az ingatlanhasználó tulajdonát képezõ szabvány 
gyûjtõedényben (kukában) vegyesen gyûjtött háztartási hulla-
dék és háztartási hulladékhoz hasonló jellegû és összetételû 
hulladék házhoz menõ járattal történõ rendszeres begyûjtése 
és elszállítása,
b) a Közszolgáltató által erre a célra biztosított szállítóeszkö-
zén az ingatlanon összegyûjtött és a Közszolgáltató rendelke-
zésére bocsátott nagy darabos, lomtalanítás körébe vont tele-
pülési szilárd hulladék szolgáltatást igénybe vevõ bejelentését 
követõen a közszolgáltató begyûjti és elszállítja,
c) az ingatlanon keletkezõ – a háztartási hulladéktól elkülöní-
tetten gyûjtött – zöldhulladék a rendelet mellékletében megha-
tározott idõpontban történõ elszállítása. A zöldhulladék szállí-
tásakor a zsákban kihelyezett fû, levél, illetve kötegelve kihe-
lyezett ág, nyesedék kerül elszállításra.
d) a gyûjtõedény megrongálódása esetén – amennyiben az a 
nem megfelelõ ürítés során történt – az edény saját költségén 
történõ megjavítása, ha az nem lehetséges cserélése,

22. §

A Közszolgáltató a magasabb szintû jogszabályokban és e 
rendeletben foglaltak szerint köteles eleget tenni adatszolgál-
tatási és nyilvántartási kötelezettségének.

23. §

A Közszolgáltató köteles a Képviselõ testület számára köz-
szolgáltatói tevékenységérõl évente részletes beszámolót ké-
szíteni.

ReNDeLeteK
Ürömi tükör
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24. §

A Közszolgáltató az ingatlanhasználó hulladékgazdálkodá-
si közszolgáltatással kapcsolatos bejelentéseinek intézésé-
re, panaszainak kivizsgálására, orvoslására és a közszolgál-
tatással kapcsolatos általános tájékoztatásnyújtás biztosítá-
sa érdekében székhelyén (2060 Bicske, Csákvári út 45.) ügy-
félszolgálatot mûködtet. A Közszolgáltató honlapot üzemeltet 
(www.zoldbicske.hu), ahol a hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatással kapcsolatos valamennyi fontos információt elhelyez.

25. §

A Közszolgáltató az ingatlanhasználó által tett panaszt kivizs-
gálja, a javaslatokat megvizsgálja, és arról az érintettet ér-
demben 15 napon belül tájékoztatja

26. §

A közszolgáltató joga, hogy:

a) a vegyes hulladék gyûjtésére – e rendelet 10.§-ában foglal-
tak esetén – alkalmazható hulladékgyûjtõ zsákért a hulladék 
elszállítási és kezelési díját is magában foglaló térítést kérjen,
b) a közszolgáltatási szerzõdést a jogszabályban, valamint a 
közszolgálati szerzõdésben meghatározott módon felmondja.

27. §

A közszolgáltató a kötelezõ közszolgáltatás körében megta-
gadhatja a háztartási hulladék elszállítását, ha
a) nem a 8.§-ban meghatározott gyûjtõedényben vagy 10.§ 
szerinti hulladékgyûjtõ zsákban kerül kihelyezésre,
b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy az olyan anya-
got tartalmaz, amely a települési szilárd hulladékkal együtt 
nem gyûjthetõ, szállítható, vagy ártalmatlanítható
c) a gyûjtõedény a közterületen olyan módon kerül elhelyezés-
re, hogy azt a közszolgáltató munkavállalói csak jelentõs ne-
hézségek árán tudják a jármûvel megközelíteni
d) a zöldhulladék nem a 21.§ c) pontjában meghatározott mó-
don kerül kihelyezésre

Az ingatlanhasználó hulladékkezelési közszolgáltatás 
igénybevételével kapcsolatos jogai és kötelezettségei

28. §

(1) Az ingatlanhasználó köteles az e rendeletben foglaltak 
szerint - a környezetvédelmi, valamint az egyéb jogszabályi 
elõírások megtartásával
a) az Önkormányzat által szervezett közszolgáltatás igénybe-
vételére, az ingatlanán keletkezõ háztartási hulladék e ren-
deletben elõírtak szerinti gyûjtésére, a Közszolgáltatónak 
történõ átadására, valamint - eltérõ rendelkezés hiányában - a 
közszolgáltatási díj megfizetésére.
b) a Közszolgáltatónak bejelenteni az ingatlanán rendszere-
sen keletkezõ háztartási hulladék keletkezésének tényét, és 
keletkezésének idejét.
c) a Közszolgáltatónak bejelenteni, ha tulajdonos változás 
vagy egyéb ok miatt a közszolgáltatás igénybevételére köte-
lezetté válik

d) az ingatlanán keletkezõ hulladékot alacsony szinten tartá-

sára.

e) gyûjtõedény ürítés céljából – a mellékletben meghatáro-

zott szállítási napokon és idõpontokban – a begyûjtést végzõ 

jármûvel megközelíthetõ és ürítésre alkalmas helyen, az in-

gatlan bejáratának a közelében a közterületen elhelyezni, és 

az elszállítás után az edényt az ingatlanra visszahelyezni.

f) a hulladék gyûjtésével kapcsolatos biztonsági követelmé-

nyeket betartani, a környezetet nem veszélyeztetni, szennyez-

ni, károsítani, megakadályozni a hulladék kiszóródását,

g) gondoskodni arról, hogy a vegyes hulladékgyûjtõ edénybe 

csak a vegyes hulladék kerüljön elhelyezésre, a hulladék szi-

lárd halmazállapotú legyen, az ürítést végzõk egészségét, tes-

ti épségét ne veszélyeztesse, a gépi ürítést ne akadályozza és 

a berendezésben kárt ne okozzon.

h) télen az átvételi hely megközelíthetõségérõl, valamint a 

gyûjtõedény kezelése érdekében érintett útszakasz (1 méter 

széles átjáró az úttest és az átvételi hely között) hó- és síkos-

ság elleni védelmérõl gondoskodni.

i) az e rendeletben meghatározott háztartási hulla-

dék gyûjtésére szolgáló gyûjtõedények tisztán tartásáról, 

fertõtlenítésrõl gondoskodni.

(2) Az ingatlanhasználót nem terheli az (1) bekezdésben fog-

lalt kötelezettség beépítetlen ingatlana tekintetében.

29. §

(1) A háztartásokban keletkezett veszélyes hulladékokat az 

ingatlanhasználó köteles a települési szilárd hulladék más 

összetevõitõl elkülönítetten gyûjteni és a veszélyes hulladék 

átvételére feljogosított hulladékkezelõnek átadni, illetve az 

egyes veszélyes hulladékoknak a többi hulladéktól való elkü-

lönített gyûjtését biztosító gyûjtõhelyeket igénybe venni. Üröm 

Önkormányzata évente egy alkalommal gondoskodik a kije-

lölt gyûjtõhelyekre lerakott veszélyes hulladék elszállításáról. 

(2) A külön jogszabályokban kihirdetett hulladékjegyzékek-

ben nem szereplõ, vagy ismeretlen összetételû hulladékot ve-

szélytelenségének, illetve veszélyességének megállapításáig 

veszélyes hulladéknak kell tekinteni.

(3) Minden tevékenységet, amelynek végzése során veszélyes 

hulladék keletkezik, úgy kell végezni, hogy a veszélyes hulla-

dék mennyisége, illetve veszélyessége a lehetõ legkisebb le-

gyen, illetve a hasznosítását minél nagyobb mértékben segít-

se elõ.

(4) A veszélyes hulladék birtokosa köteles megakadályozni, 

hogy tevékenysége végzése során a veszélyes hulladék a ta-

lajba, a felszíni, a felszín alatti vizekbe, a levegõbe jutva szeny-

nyezze vagy károsítsa a környezetet.
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30. §

Az ingatlanhasználó joga, hogy:
a) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybe vegye
b) jelezze a hulladékgyûjtõ edény bérlési szándékát a Köz-
szolgáltatónál,
c) a vegyes hulladékgyûjtõ edény ûrtartalmát alkalmilag meg-
haladó vegyes hulladékot az erre a célra rendszeresített egye-
di jelöléssel ellátott hulladékgyûjtõ zsákban a gyûjtõ edénnyel 
együtt elszállításra a közterületre kihelyezze,
d) e rendelet 33.§- a alapján kérje a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás szüneteltetését,
e) panasszal éljen, javaslatot tegyen a Közszolgáltató felé, ha 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással nem elégedett.

Az ingatlanhasználót terhelõ díjfizetési kötelezettség 
megfizetésének rendje, az esetleges kedvezmények

31. §

(1) A közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve a köz-
szolgáltatást igénybe vevõ ingatlanhasználónak hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatási díjat (továbbiakban díjat) kell fizet-
nie.

(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar 
Energetikai és Közmû-szabályozási Hivatal javaslatának fi-
gyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg és a 
Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelõ 
Zrt. szedi be.

32. §

Az önkormányzat a díjból díjkedvezményt nem biztosít.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének 
szüneteltetése

33. §

(1) Az ingatlanhasználó (továbbiakban kérelmezõ) a Közszol-
gáltatónál kezdeményezheti a közszolgáltatás szüneteltetését 
az alábbi feltételek egyidejû fennállása estén:
a) az ingatlanban életvitelszerûen nem tartózkodik személy
b) a Közszolgáltató által a hulladékgyûjtõ edény azonosítására 
szolgáló matrica Közszolgáltató részére leadásra kerül

(2) A közszolgáltatás szüneteltetése max.6 hónap idõtartamra 
igényelhetõ.

(3) A szüneteltetés iránti kérelemben meg kell jelölni a szüne-
teltetés kezdetének és végének napját és a kérelemhez csa-
tolni szükséges – a kérelem benyújtásának napja elõtt maxi-
mum 15 nappal korábbi – a DMRV Zrt közmûszolgáltató által 
kiállított, az ingatlan vízmérõ órájának mérõállását tartalma-
zó igazolást.

(4) A szüneteltetés végnapja elõtt 15 nappal kérelmezõ köte-
les a Közszolgáltató felé - a DMRV Zrt közmûszolgáltató által 
maximum 15 nappal korábban kiállított, az ingatlan vízmérõ 
órájának mérõállását tartalmazó igazolás benyújtásával – iga-

zolni, hogy a szüneteltetés idõszakában az ingatlanon nem 
történt vízfogyasztás.

(5) Amennyiben a kérelmezõ a (4) bekezdésben foglaltak 
alapján, vagy más neki felróható okokból (pl. nem nyújtja be 
az igazolást) nem tudja igazolni, hogy az ingatlanon nem tör-
tént vízfogyasztás, a szüneteltetés teljes idõtartamára a Ptk. 
szerinti késedelmi kamattal növelt közszolgáltatási díjfizetési 
kötelezettség terheli. Ebben az esetben a Közszolgáltató jogo-
sult egy összegben a szüneteltetés teljes idõtartamára vonat-
kozó díjat az ingatlan használójának kiszámlázni.

(6) A szüneteltetés jogosultságának fennállását a Közszolgál-
tató és a Polgármesteri Hivatal erre felhatalmazott képviselõje 
a szüneteltetés bármely idõszakában jogosult ellenõrizni.

A gazdálkodó szervezetekre vonatkozó sajátos szabályok

34. §

Gazdálkodó szervezetek esetében a közszolgáltatásra vonat-
kozó szerzõdés az egyedi szerzõdés aláírásával jön létre. 

Vegyes és hatályba léptetõ rendelkezések

35. §

(1) E rendelet 2018. október 01. napján lép hatályba.

(2) Kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.
Üröm, 2018. október 30.

 Laboda Gábor Dr. Halász Mónika
 polgármester jegyzô

Melléklet a 15/2018 (X.31.) önkormányzati rende-
lethez

TELEPÜLÉSI VEGYES (KOMMUNÁLIS) HULLADÉK 
GYÛJTÉSE:
minden hét csütörtök

SZELEKTÍV HULLADÉK GYÛJTÉSE:
fenyõ: január 7. és január 21.
mûanyag: minden hónap elsõ kedd (bármilyen áttetszõ zsák-
ban)
papír: minden hónap utolsó kedd, de december 26. helyett de-
cember 29. (kötegelve) 
zöld hulladék: április 1. és november 30. között minden hó-
nap második hétfõ (elõre megvásárolt, cégfeliratos, zöld hul-
ladékos zsákban)
lomtalanítás: évente egyszer, maximum 3 m3 hulladék szállít-
tatható el. Idõpont a közszolgáltató ügyfélszolgálatán kérhetõ.

ReNDeLeteK
Ürömi tükör
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Üröm község önkormányzat képviselõ testüle-
tének 16/2018 (x.31.) önkormányzati rendelete a 
4/2018. (iii.29.) önkormányzati rendelet módosítá-
sára üröm településképnek védelmérõl

Üröm Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete a te-
lepüléskép védelmérõl szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. 
§ (2) bekezdésében és az épített környezet alakításáról és 
védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57.§ (3) bekez-
désében kapott felhatalmazás alapján a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 
bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében, a te-
lepülésfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesz-
tési stratégiáról és a településrendezési eszközökrõl, vala-
mint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrõl szó-
ló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 43/A.§ (6) bekezdés biz-
tosított véleményezési jogkörében eljáró állami fõépítészi ha-
táskörben eljáró Pest Megyei Kormányhivatal, a Nemzeti Mé-
dia- és Hírközlési Hatóság, a kulturális örökség védelméért 
felelõs miniszter, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, va-
lamint a településrendezési eszközök készítésével, módosí-
tásával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól szó-
ló 10/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet szerinti partnerek 
véleményének kikérésével megalkotott rendeletét az alábbiak 
szerint módosítja:  

Az önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdés megnevezése 
helyesen:
„A történeti településmagban, a vegyes területek kivételével”

Az önkormányzati rendelet 18. § (1) bekezdés megnevezése 
helyesen:
„Az átalakuló falusias lakóterületekre – a vegyes építési öve-
zetek kivételével – vonatkozó szabályok”

Az önkormányzati rendelet egyéb rendelkezései nem változ-
nak.
Jelen rendelet kihirdetése napját követõ napon lép hatályba. 
A rendelet kihirdetésérõl az önkormányzat jegyzõje gondos-
kodik. 

Üröm, 2018. október 30.

 Laboda Gábor Dr. Halász Mónika
 polgármester jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-
testületének 17/2018 (XI. 29.) önkormányzati ren-
delete az Üröm Község Polgármesteri Hivatalá-
ban 2018. téli idõszakában az igazgatási szünet 
elrendelésérõl 

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az Alaptör-
vény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jog-
alkotói hatáskörében, továbbá a közszolgálati tisztviselõkrõl 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény 108. §, 232. § (3) bekezdés-

ben meghatározott feladatkörében eljárva a következõket ren-

deli el: 

1. §

A rendelet hatálya Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri 

Hivatalában (továbbiakban: Hivatal) dolgozó köztisztviselõkre 

és ügykezelõkre valamint munkavállalókra (továbbiakban 

együtt: dolgozó) terjed ki. 

2. §

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete 2018. de-

cember 27-tõl 2019. január 02-ig terjedõ idõszakra a Hivatal-

ban igazgatási szünetet rendel el.

3. §

Az igazgatási szünet idõtartama alatt az esedékesség évében 

ki nem adott szabadság egésze kiadható.

4. §

1.) A 2018. december 27. és 2019. január 02. között az ügyfél-

fogadás szünetel valamennyi szervezeti egységben. 

2.) Az (1) bekezdésben meghatározott idõszakban az anya-

könyvi ügyekért felelõs szervezeti egység telefonos ügyeletet 

tart, továbbá 2018. december 31-én a pénzügyi iroda tart hely-

ben ügyeletet.

5. §

Jelen rendelet kihirdetését követõ 5. napon lép hatályba és 

2019. január 02-ával hatályát veszti. 

Üröm, 2018. november 28.

 Laboda Gábor Dr. Halász Mónika

 polgármester jegyzô

ReNDeLeteK
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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.
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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

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

B3 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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NÉptáNcmŰheLy
Ürömi tükör

Az Ürömi Öröm Néptáncmûhely Alapítvány a 
2017-es évben az Alapszabályban lefektetett 
célkitûzéseit szem elõtt tartva végezte mun-
káját. Az Alapítvány mindennapi munkájá-
ban az oktatás és ismeretterjesztés alapte-
vékenységnek számít. A néptáncegyüttes 
gyermekcsoportjaiba járó gyermekek ok-
tatásánál célunk, hogy alapvetõ készsége-
ik úgy fejlõdjenek, hogy ne okozzon gondot 
bonyolultabb mozgások, táncfolyamatok, 
koreográfiák megtanulása és elõadása szá-
mukra.

Jelenleg a néptáncegyüttesben a néptánc okta-
tás 7 csoportban, (2 óvodás, 3 iskolás és 2 felnõtt) 
folyik. (több mint 150 fõ)

Alapítványunk célja az ürömi Öröm Néptánc-
csoport mûködésének hatékony segítése, azaz 
elõadásainak, táncmûsorainak, fesztiváljainak, kül-
földi turnéinak, néptánc táborainak szervezéséhez 
és lebonyolításához szükséges anyagi és egyéb 
eszközök biztosításának elõsegítése, a népi kultú-
ra és a hagyományok ápolása, megõrzése. Tábo-
rozások és egyéb, költségekkel járó programok al-
kalmával a szociálisan rászorulókat alapítványunk 
anyagilag támogatja. A néptánc oktatáson kívül fel-
lépünk falunk és a környezõ települések rendezvé-
nyein. Egy nagyszabású fesztivál teljes lebonyolí-
tását végezzük.

2017-ben történt események és rendezvények, 
melyek szervezõi, résztvevõi voltunk:

Február  – Disznóvágás – A néptáncmûhelybe 
járó gyermekek és szüleik részére

  – József Nádor Ált. és Mûvészeti Isk. 
félévzáró elõadása (3 iskolás cso-
port)

Április  – A Hagyományõrzõ Egyesülettel 
közös szervezésben Télbúcsúztató-      

tavaszköszöntõ rendezvény szerve-
zése, fellépés a néptánccsoportja-
inkkal

  – XV. Ürömi Gyermek Népzenei és 
Néptánc  Fesztivál (szervezés, lebo-
nyolítás) 35 együttes – több mint 500 
táncos fellépés az összes gyermek 
csoportjainkkal 

Május  – Május 1-i fõzõversenyen részt vétel
  – Pilisborosjenõi Kerekes Majális – 

fellépés (3 iskolás csoport)

Június  – Ezerjó Folklór Fesztivál – Török-
szentmiklós - fellépés

  – Ürömi Nyári Fesztivál ( 3 nap) – 
szervezés, lebonyolítás fellépés az 
összes gyermek és felnõtt csoportja-
inkkal

   – Kisinóc – egy hetes néptánctábor 
(gyermek csoportok)

Augusztus  – Erdély, Pálpataka – 5 napos 
néptánc tábor (Bot-ladozó csoport)

Szeptember  – Szüreti mulatságok az Ürömi Kö-
zösségi Házban – Hagyományõrzõ 
Egyesülettel közös szervezés – fel-
lépés (gyermek csoport)

December  – Mikulást váró játszóház és tánc-
ház+ ajándék csomag a táncos gye-
rekeknek

Úgy gondoljuk, hogy tevékenységünk nagyban 
hozzájárul ahhoz, hogy népi hagyományainkat, 
kultúránkat a jövõ generáció számára is élõvé te-
gyük és átörökítsük, valamint a szabadidõ hasz-
nos eltöltéséhez számtalan ötleteket, inspirációt 
adjunk.(néptánccsoporthoz való csatlakozás, tánc-
házak, kulturális rendezvények, stb.)

Az Ürömi Öröm Néptáncmûhely Alapítvány beszámolója
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Ürömi Tükör
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Hagyományőrzők
Ürömi Tükör

Az Ürömi Hagyományõrzõzõ Egyesület hírei
Visszatekintve a 2018-as évre, a kitûzött terveket tel-
jesítettük.

Kórusunkkal sok helyen felléptünk. Az Országos Nyug-
díjas Ki-Mit-Tud-on simán eljutottunk a döntõig. Tavaszon, 
õszön kirándultunk, szép élményekkel gazdagodtunk. Vol-
tunk szüretelni Szilvánál (Szilvási Károly), felidéztük a ré-
gi szüret hangulatát. Rendezvényeinkre Tõle kapjuk a bort. 
Színházba jártunk. Legutóbb a Békásmegyeri Kulturális 
Központba bérletünk volt. A község rendezvényein és azok 
szervezéseiben is részt vettünk/veszünk. 

Segítünk az idõsebb klubtársainknak, szállítjuk õket 
egy-egy klub délutánra, rendezvényekre saját kocsijainkkal.

Hozzánk is eljött a Mikulás, kis csomaggal kedvesked-
tünk a klubtársainknak. Volt zsíros kenyér, boros tea. 

December 13-án közgyûlés lesz, beszámoló az éves 
munkánkról és az Önkormányzati támogatás hasznos fel-
használásáról. Ezt követõen megtartjuk karácsonyi ünnep-
ségünket, mûsort adunk, vendégünk lesz Csonka Zsuzsa, 
az opera nagykövete. 

Kerek születésnapokat is köszöntünk. Minden részt vevõt 
ajándékkal lepünk meg. Végül vacsora, zenés-táncos est, 
óév búcsúztató zárja a napot.

Kívánunk Mindenkinek Áldott Békés Karácsonyi Ünne-
peket és Eredményekben, 

Egészségben Gazdag Boldog Új Évet!
Fehér Istvánné

elnök
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KÖNYVAJÁNLÓ
Ürömi Tükör

Könyvajánló az ürömi könyvtár új könyveibõl
Gimesi Dóra: A tündér csizmája 
Egy aprócska város aprócs-
ka utcájában él egy vidám ci-
pészmester, aki meg szeretné 
tanítani három fiának is a mes-
terségét, ám a fiai errõl halla-
ni sem akarnak: az egyik bank-
igazgatónak áll, a másik cen-
tercsatárnak, a harmadik meg 
feleségül vesz egy királykisasz-
szonyt, és attól fogva csak he-
verészik a kanapén. A cipész 
ezután nem mosolyog és nem 
fütyörészik, egy napon végül bezárja a mûhelyét. Kará-
csony elõtt néhány nappal azonban bekopog hozzá egy 
tündér, aki hétmérföldes csizmát szeretne csináltatni ma-

gának. Vajon hajlandó még va-
laha cipõt készíteni a szomorú 
suszter? Gyönyörû karácsonyi 
mese gyönyörû illusztrációkkal.

David Walliams: Az éjféli banda
Miután Tomot fejbe talál-
ja egy krikettlabda, és a kór-
házban tér magához, a világ 
legrémisztõbb arca az elsõ, 
amit meglát. Úgy tûnik, a dol-
gok már nem fordulhatnak 
rosszabbra, ám ekkor kiderül, 
hogy a gonosz fõnõvér egyet-
len dologban leli élvezetét: ha 
kegyetlenkedhet a gyermek-

kórterem lakóival. Tom ekkor 
még nem sejti, hogy életében 
elõször épp egy kórházban ta-
lál igazi barátokra, és csak egy 
hajszál választja el élete leg-
jobb, legizgalmasabb kaland-
jától. Egyszerre szívszoronga-
tó és lélekmelengetõ, humoros 
és vidám Walliams új regénye.

Charity Norman: Luke Livingstone 
titkos élete
Luke Livingstone szerencsés 
ember: nagyszerû férj, gondos 
családapa, sikeres ügyvéd, a társadalom megbecsült tag-
ja. Házassága irigylésre méltóan szép és a Londonhoz kö-
zeli családi háza maga a nyugalom szigete. Pedig Luke 
hatalmas titkot rejteget. Az évek múlásával egyre képtele-
nebb elviselni a terhet, és egy napon úgy dönt, bevallja a 
családjának: amióta az eszét tudja, mindig nõnek érezte 

magát. Az új-zélandi írónõ ala-
posan körüljárja, minden oldal-
ról láttatja a témát, elgondol-
kodtat, ráadásul nagyon olvas-
mányos, szinte letehetetlen a 
könyv.

Edward Rutherfurd: Párizs
Edward Rutherfurd nagyre-
génye Párizs életét meséli el, 
mégpedig néhány család év-
századokon átívelõ történeté-
nek megrajzolásával. Találko-
zunk itt konzervatív, arisztokra-
ta dinasztiával és kétkezi, for-
radalmi eszméket valló mun-
káscsaláddal csakúgy, mint a város gazdasági vérkerin-
gését biztosító zsidó famíliával. A generációk sorsa úgy 
fonódik össze, mintha az egymást váltó nemzedékek az 
elõzõ feladatot folytatnák. A történet izgalmas és fordula-

tos, a karakterek szerethetõek, 
a történelmi leírások pedig na-
gyon érdekesek.

Kepes András: Istenek és emberek
Három magyar házaspár egy 
svájci luxusvillában reked. A ter-
mészet fenyegetõ árnyékában, 
a válogatott gasztronómiai fi-
nomságok mellett terítékre ke-
rül a múltjuk és a jelenük. A hó 
fogságában összezárt, három, 
különbözõ társadalmi háttérrel 
rendelkezõ házaspár módot ad 

a szerzõnek, hogy rajtuk keresztül kifejtse véleményét olyan 
idõszerû kérdésekrõl, mint például a politika, környezetvéde-
lem, klímaváltozás, korrupció. 

A könyvtár nyitvatartása szeptembertõl megváltozott.

Hétfõ:  .......................................  zárva
Kedd:  ..............................  8:00–13:00
Szerda:  .........................  12:00–19:30
Csütörtök:  ......................  8:00–13:00
Péntek:  ...........................  8:00–13:00

Minden hónap elsõ és harmadik 
szombatján: 8:00–13:00

Telefon: 
Üröm, Dózsa György út 18.  

Tel.: 06/26 350 199, 06/30 458 7615 
konyvtarurom@freemail.hu 

www.urom.hu (intézmények – könyvtár)
A könyvtár december 22-tõl január 7-ig zárva lesz.

Nyitás január 8-án kedden. 
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok!

Szeretettel várunk minden régi és új olvasót!
Szekeresné Juhász Éva könyvtáros
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SPORT
Ürömi Tükör

Az Ürömi mûfüves focipálya felújítása
Az Ürömi Önkormányzat 2006-ban adta át az 
ürömi lakosságnak a saját erõbõl megépült 
mûfüves focipályát. Ezelõtt nem volt ilyen 
színvonalú sportlétesítmény településünkön. 
Egy ilyen mûfüves pálya elhasználódásának 
idõtartama kb. 6-8 év, a miénk már vitathatlanul 
rossz állapotban volt.

Az Ürömi Önkormányzat és a Ürömi Sport Club az évek 
során folyamatosan kereste a lehetõséget, hogy ennek az 
igen csak nagy anyagi ráfordításnak legalább valamilyen ré-
szét állami forrásból lehessen biztosítani. 

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) engedélyt adott 
arra, hogy az Ürömi Sport Club (ÜSC) (az Ürömi Önkor-
mányzat támogatásával) TAO pályázaton indulhasson. 

Ez a pályázati lehetõség azt jelenti, hogy az egyesület 
gazdasági társaságokat, vállalkozókat keres meg, akik az 
adójuk egy bizonyos részével támogatják a pályázni készülõ 
szervezetet, jelen esetben az ÜSC-t. 

Az ÜSC nem tétlenkedett, a pályázati engedélyt követõen 
elkezdte összegyûjteni a TAO támogatásokat, ami rengeteg 
közbenjárást igényelt. 

A kivitelezés bruttó 55 millió Ft-ba került. Az összeg 30%-
át (16 millió Ft-ot), mint önerõt, az Ürömi Önkormányzat biz-
tosította, a fennmaradó 70%-ot (39 millió Ft-ot) pedig az ÜSC 
Elnöke személyes közbenjárása során gyûjtötte össze. 

Jelen TAO-s pályázati kiírás kizárólag a pálya burkola-
tának cseréjére és az ehhez szükséges föld-, és alapozási 
munkálatokra vonatkozott. 

Remélhetõleg késõbb ugyanebben a konstrukcióban 
lesz lehetõségünk pályázni a pálya körüli kerítés és járda ki-
vitelezésére is. 

A kivitelezésre három cég tett ajánlatot, a kivitelezést 
végül a Greenturf Sport Kft. nyerte el. A mûfû megérke-
zett szeptember végén, a munkálatok október folyamán 
megkezdõdtek a régi mûfû felszedésével és a szükséges 
tereprendezésekkel. A rendkívül látványos rész maga a 
mûfû telepítése volt. 

Mellékelek néhány képet a felújítási munkákról, illetve a 
kész végeredményrõl, amelyre nagyon büszkék vagyunk.

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a pálya házirend-
jében foglaltakat betartva, az Ürömi Önkormányzat tovább-
ra is (országosan egyedülállóan) a pálya ingyenes haszná-
latát biztosítja az ürömi lakosság részére. 
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SPORT
Ürömi Tükör

Köszönjük a vállalkozóknak, gazdasági társaságoknak a 
bizalmat és a támogatást, valamint Podhorcsek Miklósnak 
a szervezõi munkáját a támogatások gyûjtése és a munká-
latok lebonyolítása kapcsán is. 

Örüljünk és vigyázzunk együtt a sportpályára, hogy 
gyermekeink minél tovább használhassák azt! 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet Kí-
vánok:

Kelemen Márta
Önkormányzati Képviselõ

Ifjúsági- és Sport Bizottság Elnök
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Szépkorúak
Ürömi Tükör

2015 óta vagyok az Ürömi Szépkorúak Egyesületé-
nek vezetõje. Ez idõ alatt sok tapasztalatot szereztem 
és bátran mondhatom, hogy minden klubvezetõnek 
ilyen szeretetteljes, békés és megértõ csapatot kí-
vánok! 

Az idõ folyamán egyre növekedett létszámunk és el-
érte mára a 61 fõt. Úgy gondoltam nem lesz könnyû eny-
nyi embert irányítani és mindenki elvárásának megfelelni. 
A klubosaim 3 éve azt bizonyítják be számomra, hogy le-
het, könnyen és kitartó munkával, ezért szeretném megkö-
szönni minden klubtagomnak a szeretetét, munkáját, meg-
értését, amit felém és egymás felé tanúsítottak. Kívánom, 
hogy a jövõben is maradjon minden így!

Az utolsó negyedév is eseménydús volt. Megünnepel-
tük minden hónapban a születésnaposokat.

Részt vettünk az Idõsek világnapján, majd ezt követõen 
köztársasági ünnepünkön is.

Ezek után egy erdélyi, valamint hajdúszoboszlói kirán-
duláson is voltunk és még egy színházi elõadás is belefért 
az idõnkbe az ürömi Mûvelõdési Házban.

Az Ürömi Szépkorúak Egyesületének élete
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Szépkorúak
Ürömi Tükör

 Köszönetet szeretnék mondani Polgármester úrnak és 
a Képviselõ-Testületnek, hogy támogatták az Ürömi Refor-
mátus Egyház erdélyi kirándulás buszköltségét, amivel mi 
is utazhattunk. Külön köszönet Becker Norbert tiszteletes 
úrnak a csodálatos erdélyi kirándulásért.

Rendbe tettük az Ürömi buszmegállókat annak remé-
nyében, hogy tavasszal újra megszépüljön friss virágok 
beültetésével.

Köszönöm Jandó Tibor munkáját, hogy velem együtt 19 
régi rózsatövet ásott ki. Közeledve az év végéhez, meg-
tartottuk a közgyûlésünket, valamint karácsonyi évzá-

ró ünnepségünket.Megköszönöm a Polgármester úrnak, 
feleségének, Bertalan Jánosnak ürömi képviselõnek, a 
Mûvelõdési ház vezetõjének, Papp Ákosnak és munkatár-
sának Beának, Szemerei Mihálynénak, Magdinak az INO 
vezetõjének és dolgozóinak, hogy megtiszteltek jelenlét-
ükkel és velünk együtt ünnepeltek.

Ezúton kívánunk minden kedves Ürömi lakosnak Kelle-
mes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Békés Új Évet!

Csonkáné Varga Ibolya
Ürömi Szépkorúak Egyesületének vezetõje
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MŰVELŐDÉSI HÁZ
Ürömi Tükör

November 20-án tartott elõadást a Könyvtárban Su-
dár Balázs történész a Magyar Tudományos Akadé-
mia Történettudományi Intézetének fõmunkatársa a 
Magyar Õstörténeti Témacsoport vezetõje.
Az elõadó – aki több a témával foglalkozó könyv szerzõje 
is – részletesen elmondta az utóbbi évtizedek új kutatá-
si eredményeit, azonban nem konferenciaszerûen, ha-
nem közérthetõen a témában nagyrészt laikus közön-
ségnek.
Ezzel a területtel kapcsolatban sajnos rengeteg tudo-
mánytalan és sem régészeti sem más forrásokkal nem 
alátámasztott elmélet született, így a szerzõ feladatá-
nak tartja, hogy minél szélesebb körben ismertesse a 
tudományos álláspontot.
Az elõadás kapcsán számos kérdés merült fel a finn-
ugor-nem finnugor, a kettõs honfoglalás, Álmos vezér, 
a törzsek és más fontos tényezõk szerepével kapcso-
latban, amelyre a szerzõ lehetõség szerint válaszolt is.

A tapasztalatok és az érdeklõdés alapján szükség van 
további ilyen elõadásokra, amelyek a magyar és az 
egyetemes történelemmel foglalkoznak.

Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház és Könyvtár

Novemberben a Spirit színház közre mûkö-
désével tartottuk a Jövõre veled ugyanitt 2. 
címû színházi elõadást a Mûvelõdési Ház 
nagytermében.
A mû Bernard Slade  kanadai író könyve alap-
ján készült és világszerte nagy sikerrel mutat-
ták be.  New Yorkban a  Broadway színház-
ban évtizedekig mûsoron volt, illetve több sike-
res film is készült belõle, tehát világslágernek 
tekinthetõ.
Magyarországon is több színház adta már elõ, 
de mivel örök emberi problémákról szól ez a 
darab mindig aktuális.
Ezúttal Ürömön is  sikeres elõadást láthattunk, 
Gubik Ági és Perjési János kiváló színészi já-
tékával.
A darab technikailag is magas színvonalú volt, 
kidolgozott díszletek, jó megvilágítás, kitûnõ 
hanghatások és zene.
A közönség  elégedetten térhetett haza a ma-
gas színvonalú színházi elõadás után.

Honfoglalás elõadás

Színházi elõadás
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MŰVELŐDÉSI HÁZ
Ürömi Tükör

Októberben tartottuk Ritter György legújabb könyvének 
bemutatóját a Könyvtárban. A szerzõ a Pécsi Egyetem 
doktorjelöltje Hazáink/Heimatlander címmel kétnyelvû 
írt könyvet arról a témáról, amelyet már régóta kutat. A 
mû az idei júniusi ünnepi könyvhétre jelent meg.
Ez pedig a kitelepítések és az azzal párhuzamosan és 
azt követõen zajló kitelepítések történetét dolgozza fel.
Errõl a témáról nem túl sok objektív, új kutatási módsze-
reket alkalmazó mû jelent meg az elmúlt évtizedekben.
Ritter György könyve viszont pótolja az eddigi hiányt.
Többoldalúan, hitelesen mutatja be az akkor történt és 
máig ható eseményeket. Az ürömi könyvbemutatóra ok-
tóberben került sor, ahol a vetített képes elõadás mellett 
számos kérdésre is válaszolt a szerzõ.
Az elõadást követõen többen vásároltak is a könyvbõl.
Bízunk benne, hogy rendezvényünkkel hozzájárul-
tunk a XX. század sokak számára fájdalmas történelmi 
idõszakainak megértéséhez.

Ürömi fák
Október 18-án „Amit az ürömi fákról tudni 
illene” témában  ismeretterjesztõ elõadás 
volt a könyvtár klubtermében. 
Az elõadást Éberhardt Béla erdõmérnök tartot-
ta, akinek nem csak szakmája, hanem hivatá-
sa is az erdõk, fák ismerete, környezetünkre 
jellemzõ növények, növénytársulások.
Bemutatta a még lakatlan Ürömön élõ fákat, 
majd az emberi tevékenység során létrejövõ 
változásokat.
A cseres-, és gyertyános-tölgyesek, a kislevelû 
hárs, a mezei juhar, a barkócafa, a vadkörte, 
a vegyesgyûrû som (amelynek nevébõl ered a 
magyar Soma keresztnév), és még sok fa és 
cserjenév hangzott el az elõadáson.
Az elõadó már nem elõször tartott elõadást a 
Mûvelõdési Házban és a Könyvtárban is, ezt 
az elõadást is nagy érdeklõdés kísérte és az 
elõadás végén a kérdések után érdekes be-
szélgetés is kibontakozott.

Ritter György könyvbemutatója
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NÉMET NEMZETISÉGI KISEBBSÉG
Ürömi Tükör

Egyesületünk és kórusunk, az ürömi Heimat Singkreis Kó-
rus ebben az évben is sokféle változatos programot szer-
vezett és sok programon vett részt.

Kórusunkat az a megtiszteltetés érte, hogy meghívást 
kapott Fekedre, a Stifolder Fesztiválon való szereplésre.

Ezt a fellépésünket egybekötöttük egy két napos kirán-
dulással, melynek során Fekedet és a környékbeli sváb 
falvakat, azok nevezetességeit, nemzetiségi kiállításait te-
kintettük meg. 

Feked egy Baranya megyei kicsi, alig 200 fõs település, 
amelynek fõutcáján a régi sváb házak eredeti formájuk-
ban megmaradtak, homlokzatuk teljesen egyedül álló. Ma-
gas ajtókkal, szinte mesébe illõ homlokzatokkal találkoz-
hatunk. Az ajtók magassága eléri az ablakok magasságát, 
de sokszor 3-3,5 m magas bejárati ajtókkal találkozhatunk. 
A homlokzatok díszítése mind-mind egyedi, nem találunk 
két egyforma házat.

Ezeknek a nagy parasztházaknak a kialakulása a 20-
as, 30-as évekre tehetõ, amit a homlokzatokon lévõ év-
számokból is látható. Az önkormányzat védelem alá he-
lyezett több mint 40 épületet a településen. Ezek mind he-

lyi védettséggel bírnak, ez a garancia arra, hogy ezek az 
épületek így fognak megmaradni az unokáinknak is. Nem 
lehet õket átépíteni csak az eredeti szépségében szabad 
felújítani. Amire a Fekediek büszkék, hogy 70 épületnél si-
került ezt a homlokzatot csodásan visszaállítani, ezáltal 
egyedivé, felejthetetlenné tenni Fekedet.

A szereplésünk után megnéztük a helyi Tájházat és a 
Katolikus templomban tiszteletünkre rövid misét celebrált a 
plébános úr. 

A 2018. évben, az Ürömi Német Nemzetiségi Egyesület és azon belül a 
Heimat Singkreis Német Nemzetiségi Kórusban történtek áttekintése.

A kórus

Fekedi fellépés
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NÉMET NEMZETISÉGI KISEBBSÉG
Ürömi Tükör

Megkóstoltuk és természetesen hoztunk haza is a he-
lyi specialitásból, a stifolder vastag kolbászból. (Valóban 
nagyon finom.)

Másnap Geresdlakon megnéztük a Babaházat, a Mé-
zeskalácsfalut, Kézimunka kiállítást és az Ágyterítõ és 
hangszer kiállítást. Mecseknádasdon ebédeltünk és utá-
na Havas Boldogasszony-kápolnában énekeltünk. Dél-
után Pécsre mentünk a Zsolnai Múzeumba, majd kávé-
zás, süteményezés után – kicsit ugyan elfáradva –, de 
sok szép emlékkel tértünk haza.

Nagyon kellemes, hangulatos, szép két napot töltöt-
tünk együtt, megismerve a kicsit távolabbi német nemze-
tiségi hagyományokat. 

Természetesen helyben, Ürömön is több rendez-
vényen léptünk fel. Ilyen volt a Tavaszköszöntõ Ünnep-
ség, a Szüreti Mulatság és a Nyári Fesztivál, ahol a 
Hagyományõrzõk kórusával történt közös énekléssel is 
megleptük a tisztelt hallgatóságot.

Kórusunk április 22-én a szentmise után részt vett a 
kitelepítésrõl szóló megemlékezésen, ahol éneklésünk-
kel emeltük a szomorú esemény ünnepélyességét.

Idén is megszerveztük Margit nap alkalmával a Jókai 
utcában, a Szent Margit Kápolnánál a szentmisét, amit a 
kápolna elõtti agapé és jó hangulatú beszélgetés köve-
tett. Köszönet a kápolna környékén élõ lakótársainknak, 
hogy rendszeresen takarítják és ápolják a kápolna kör-
nyezetét. Továbbá Mindenszentekkor a temetõben a litá-
nián is részt vettünk.

Kórusunk az idén nyáron is meghívást kapott a 
Braunhaxler Óbuda Német Hagyományokat ápoló 
Egyesülettõl, az óbudai Fõ téren megrendezésre kerülõ 
Óbudai Búcsún való fellépésre, melynek kórusunk öröm-
mel tett eleget. A fellépés után megtekintettük a többi 

szereplõ mûsorát és kedves ismerõsökkel és még isme-
retlenekkel elbeszélgetve egy kellemes délutánt töltöt-
tünk el.  

Az Egyesület idén több alkalommal közös színház-
látogatást szervezett, mely szintén szép élmény volt a 
résztvevõk számára.

Kórusunk ellátogatott a Budai Várba, a Zenetörté-
neti Múzeumba, ahol megnéztük az „Egy magyar mes-
ter a modernitás és a hagyomány útján – Kodály Zoltán” 
idõszaki kiállítást. Ugyanitt megnéztük a hangszerkiállí-
tást, és a Lajtha László emlékszobát. Az érdekes tárlatlá-
togatást egy finom süteményezéssel, kávézással, majd a 
szokásos ürömi énekpróbával fejeztük be. 

Az Egyesület több tagja részt vett az Országos Német 
Nemzetiségi Önkormányzat Észak-magyarországi Régi-
ójának éves ünnepségén, mely idén Szigetszentmiklóson 
került megrendezésre. Ezen alkalmakkor mindig rendkí-
vül szép és színvonalas mûsorokat láthatunk, az Északi 
Régió különbözõ településeirõl érkezõ nemzetiségi kóru-
sok és tánc csoportok részvételével. Az idei évben nagy 
hangsúlyt kapott a fiatalok szerepe a hagyományaink 
ápolásában. 

Hagyományainkhoz hûen december közepére Adven-
ti Ünnepséget szerveztünk. Idén elõször Advent alkalmá-
ból december 9-én Adventi Koncertet tartottunk a Római 
Katolikus Templomban, melynek keretében szép egyhá-
zi és karácsonyi énekeket hallhattunk a ProFun kórus 
elõadásában. 

Köszönetet mondunk az Egyesület tagjainak és támo-
gatóinak, hogy az év folyamán ilyen élményekben gaz-
dag programokat tudtunk szervezni.

Falvai Józsefné Anni
Német Nemzetiségi Egyesület
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1991-ben alakult magyar tulaj-
donú gyógyszergyártással,-cso-
mago lással foglalkozó vállalat

GYÓGYSZERGYÁRTÓ- ÉS CSOMAGOLÓ 
munkatársakat keres

Az álláshoz tartozó elvárások: 
• Minimum 8 általános iskolai végzettség 
• Jó munkabíró képesség 
• Pontos munkavégzés, precizitás, rugalmasság 
• 3 mûszakos munkarend vállalása

Fõbb feladatok, munkák: 
• Gyógyszergyártás, gyógyszercsomagolás és ehhez kap-
csolódó adminisztrációs feladatok ellátása

Amit kínálunk: 
• Fõállású munkakör 
• Kiemelt bérezés 
• Negyedéves prémium 
• Megbízható munkahely, nyugodt munkakörnyezet 
• Béren felüli Cafeteria juttatások

Munkavégzés helye: Pilisborosjenõ 
Jelentkezni a timea.fodor@meditop.hu e-mail címen e-mail 
címen vagy a +3630/5958920-as számon lehet!

GÉpkEZELõkET 
kERESünk
Építõipari területen elismert beton acél megmunkáló cég 
várja ürömi telep helyére mûszaki érzékkel rendelkezõ, 
fiatalos gépkezelõ munkatársait.

Feladat elsõsorban a betonacél vágó és hajlító automa-
ta gépek mûködtetése, üzemeltetése, karbantartása.

Biztosítjuk a rendezett munkakörülményeket (fûtött 
ebédlõ, zuhanyzó, étkezõ), védõeszközöket, munka- 
ruházatot, védõitalt és a barátságos légkört egy 
hosszútávú alkalmazás keretében. 

Elérhetõ nettó havi jövedelem 270 000 Ft.
Jelentkezéseket várjuk egy rövid bemutatkozó levél 

formájában a 
<mailto:hr@tomiron.hu> hr@tomiron.hu

e-mail címre.

Ezúton kívánunk Boldog, békés Karácsonyi 
Ünnepeket és sikerekben gazdag Új Évet jelenlegi 

és leendõ partnereinknek és a lakosoknak!
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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

+

A Türk Mûanyag Bt. 
munkatársakat keres 

pilisvörösvári telephelyére a 
következô munkakörökben:

– Mûanyag hegesztô betanított munkás. 
– Targonca vezetô, raktáros. 

– Egyedi berendezéseket gyártó 
betanított munkás

Bérezés megegyezés szerint. 
Jelentkezni fényképes önéletrajzzal lehet 

személyesen, vagy az alábbi e-mail címen:

iroda@turkmuanyag.hu
Pilisvörösvár, Szent László u.12. 

Információ: 06 20 222 47 85

Kerülje el a reggeli dugót!

Csak 10 perc! már 10 éve 
Üröm-Csillaghegy (HÉv)

Az ürömi kisbusszal! 
indulás a Templom térrôl!

Telefon: 06 20 612 5357
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Konténeres, önrakodós darus és billenő-
platós autókkal sóder, homok, termőföld 
szállítás, gépi földmunka.
Építőanyag eladás kedvező áron.

Trunk
építőanyag forgalmazó 

és fuvarozó vállalkozás.

Érdeklődés és konténer rendelés:
0630/934-2838

www.trunk-epitoanyag.hu

KALODÁS TûZIFA 

KAPHATÓ

BIZTOSÍTÁS

www.tutibiztositok.hu

KÖTÉS ÉS VÁLTÁS
SZEMÉLYESEN

Szûcs Gyula
2096 ÜRÖM

TÁNCSICS MIHÁLY U. 36.
Telefon:

06 30 699-19-42
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