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Beszámoló
Az önkormányzat 2014-2019-ig szóló gazdasági 
programja végrehajtásáról (Az öt éves ciklus zá-
rása)

Képviselõ-testületünk megbízatása végéhez közeledik. 
Ilyenkor mérleget kell készítenünk arról, amit az öt évre 
célként kitûztünk és arról, amit sikerült megvalósítanunk, 
és természetesen arról is, ami elmaradt. 

A testület a választási idõszakra (5 év) szóló gazdasá-
gi programját 2015. március 30-ai testületi ülésén fogad-
ta el és határozta meg azokat a fejlesztési célkitûzéseket 
és feladatokat, melyek végrehajtását reálisnak és finanszí-
rozhatónak ítélte meg. 

A programot elfogadó és jóváhagyó határozatában a 
testület a végrehajtás folyamatának állásáról való tájékoz-
tató idõpontjául a 2017. szeptember 30-át jelölte meg, majd 
2019. augusztus 31-ét. A 2017-es határidõ csúszott ugyan, 
de 2018-ban a testület áttekintette és tárgyalta a teljesített 
feladatokat, az elmaradás okait pedig értékelte. 

Tény, hogy a program elfogadásának idején olyan nagy 
léptékû célt is meghatározott a képviselõ-testület, mint 
például a községi mûvelõdési ház felújítása, bõvítése, mi-
vel financiális szempontból, központi forrásokra is számít-
va megvalósíthatónak ítéltük. Ma már tudjuk, hogy ilyen 
jellegû beruházásra, központi forrásból nem lehet számí-
tani. Az is tény, hogy bár egyes célkitûzések megvalósítá-
sa elmarad, de ugyanakkor egy sor olyan feladat jelentke-
zett, melyek a lakosság igényével is összhangban vannak, 
megvalósításuk pedig finanszírozható. 

Az elmúlt ciklusok eredményei is alátámaszt-
ják, hogy Üröm Önkormányzata mindig a település 
mûködtetésének, az intézményhálózat jó színvonalon 
való mûködésére helyezte a hangsúlyt és éves költ-
ségvetési terveiben ennek adott prioritást. Egy-egy na-
gyobb fejlesztés elõkészítésénél és indításánál mindig 
vizsgálta a beruházás megvalósítása utáni terheket, így 
a fenntartás, mûködtetés költségeit, hiszen ezek hosz-
szú távú kiadások és folyamatos pénzügyi forrás bizto-
sítását igénylik. 

Részletesen az öt éves ciklusra kitûzött fel-
adatok végrehajtásáról

A gazdasági program elfogadásakor a képviselõ-
testület meghatározta azokat az alapelveket, melyeket a 
célkitûzések során érvényesíteni kívánt. Ezek voltak:

– Az önkormányzat vagyonával való ésszerû és racio-
nális gazdálkodás

– A meglévõ vagyonelemek jól mûködõ szolgáltatást 
nyújtsanak

– A tartalékképzés megmaradjon, az önkormányzat 
pályázóképes legyen

– Az éves költségvetési terveknél mértéktartás és a 
maximális takarékosság szempontjai érvényesüljenek, a 
kötelezõ feladatellátás biztosított legyen

– A vagyonértékesítésbõl származó bevételt elsõ sor-
ban vagyongyarapodásra kell fordítani

– Önként vállalt feladat csak a kötelezõ feladatok priori-
tása mellett vállalható.

Úgy értékelem, hogy a képviselõ-testület által megfo-
galmazott alapelvek maradéktalanul érvényesültek a vég-
rehajtás folyamatában. 

A program fõbb elemeinek végrehajtása

– Mûvelõdési Központ kialakítása
Ma már tudjuk, hogy a célkitûzés a tervezés 

idõszakában reálisnak és végrehajthatónak tûnt. A 
képviselõ-testület megbízást adott a tervezésre, mivel több 
forrás lehetõség is kilátásban volt. Mivel 2017-ig a beígért 
pályázati lehetõségre nem került sor, ezért a tervek továb-
bi munkáit leállítottuk, 2018-ra pedig egyértelmûvé vált, 
hogy kulturális intézmények beruházására belátható idõn 
belül nem írnak ki pályázatot. Ezért megfontolásra java-
soltam a képviselõ-testületnek, hogy gazdasági prog-
ramjából ezt a célkitûzést törölje, illetve a következõ 
ciklus idõszakára ütemezze át.

– Dózsa György út – templom közötti szakaszon 
járda kiépítése

Az eredeti célitûzés a Dózsa György út és a Templom 
közötti szakaszt jelölte. A ténylegesen megvalósított Fõ 
utca kishídtól a pilisborosjenõi iskoláig 365 fm-en 130 cm 
szélességû viacolor burkolatú járda készült el.

Mészégetõ utca - Dózsa György utca sarok viacolor járda
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Plusz feladatként saját forrás terhére 171 fm-en 180 cm 
széles járda a Dózsa György út – Táborföldet összekötõ 
járda kivitelezési munkáit valósítottuk meg, illetve a 
Mészégetõ utca sarok – buszváróig. 

– Futópálya kiépítése (Templom tér – Fõ utca – 
Pilisborosjenõig) 

A nyomvonal változott, az új nyomvonal a Gábor Áron 
sétány 010/94 hrsz-ú út patak mentén Pilisborosjenõ felé 

Futópálya napelemes kandelábere

Boglárka utcától a körforgalomig elkészült a viacolor járda Mészégetõ utca - Dózsa György út sarka

Dózsa György út  viacolor járda
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a Cseresznyés út (Kishíd) nyomvonalon 1300 fm-en való-
sult meg. A beruházást a 2019-es évben indítottuk a siker-
telen közbeszerzési eljárások miatt. 

A kivitelezés során dõlt el, hogy az eredetileg ter-
vezett 1500 fm helyett 1300 fm-en tud kiépülni a futó-
pálya, mivel az utolsó 200 fm-en szûkítené az úttes-
tet, ez pedig nem oldható meg. A rövidebb pályahossz 
ellentételezéséül a pálya külterületi részén, ahol nem 
volt kiépítve a közvilágítás, 625 fm-en napelemes vilá-
gítás került kiépítésre 25 fm-enként kandeláberek te-
lepítésével.

– Járdaépítés Mészégetõ utcától Boglárka utcáig
A megvalósítás ténylegesen az ürömi körforgalom-

tól a Boglárka utcáig 500 fm-en, továbbá a József Ná-
dor utca, illetve az Ürömi út csatlakozásánál 45 fm-en 
ugyanitt támfal és kerítés, illetve védõkorlát építése van 
folyamatban.

– Felszíni vízelvezetés I. ütem tervelõkészítés
Tekintettel arra, hogy a Cigány-árok 2016-ban egy 

nyári felhõszakadáskor nem tudta levezetni a nagy 
mennyiségû csapadékvizet és kiöntött, így a katasztró-
favédelem kötelezte az önkormányzatot a patak szabá-
lyozási tervének elkészítésére, majd a továbbiakban je-
lentkezik még a veszély elhárítási munkák elvégzése. 
Mindez komoly kötelezettségekkel járt eddig is, és to-
vábbi költségekre lehet számítani. Ezt a feladatot a tes-
tület átütemezte a következõ 5 évre szóló programjá-
ba úgy, hogy figyelembe vette a település felszíni csa-
padékvíz elvezetés szempontjából leganalgikusabb te-
lepülésrészeket. 

– Deák Ferenc utca rendezéséhez terület meg-
szerzése

Az önkormányzat a területek megvételét megkezdte 
és lebonyolította az adásvételt, kivéve 10 tulajdonost, akik 
nem voltak hajlandók az érintett területrészek eladására. 
A kisajátítási terv elkészítése ezekre az ingatlanokra meg-
történt, a kisajátítási eljárást megindította önkormányza-
tunk. Sajnos idõközben egy kormányrendelettel – az MO 
nyomvonala miatt – a változtatási tilalmat elrendelték, így 
a kisajátítási hatóság az eljárást egyelõre felfüggesztette, 
illetve elutasította. 

– Helyi közlekedés feltételeinek javítása, irányjárat 
beállítása

Az önkormányzat havi 100 e/Ft-tal támogatja a szol-
gáltatást végzõ TIP-ART Kft-t. Ezen kívül megegyeztünk a 
vállalkozóval, hogy plusz támogatással bõvíti a járatot úgy, 
hogy a Fenyves u., Szeder köz területet is bevette a me-
netrendbe. 

A futópálya esti világítása

Futópálya kishídtól, napelemes kandeláber megvilágítással
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– Zöldterület bõvítése, erdõtelepítés
Megtörtént, bár még vannak fenntartási munkái az ön-

kormányzatnak. Ezeket a feladatokat szerzõdés keretében 
egy erdész végzettséggel rendelkezõ szakember végzi. A 
vállalt cél végrehajtásával közel 6.000 m2-rel bõvült Üröm 
zöldterülete. 

– Meglévõ úthálózat folyamatos karbantartása
Évente folyamatos Üröm egész közigazgatási terüle-

tén a kátyúzási munkák elvégeztetése. Ezen kívül, ahol 
indokolt és szükséges volt, útburkolatok felújítására is sor 
került. 

– Ahol indokolt, új szilárd burkolatú út kiépítése
Pályázatot készítettünk elõ és nyújtottunk be útfelújí-

tásokra: Hársfa utca, Körte utca, Kölcsey utca, Borostyán 
utca, Kormorán utca, Rókahegyi utca, Kárókatona utca, 
Szeder utca, Holló köz.

Ez a pályázatunk nem nyert pozitív elbírálást, így 
egyes utcák felújítása át kell, hogy húzódjon az önkor-
mányzat következõ ciklusára. Ugyanakkor újabb pályázati 
lehetõség adódott 15 millió Ft. elnyerésére. Ezt a pályáza-
tot elõkészítettük és benyújtottuk. A pályázott utcák: Szeder 
köz, Borostyán és Kormorán utcák. A pályázat sikeres volt. 
A kivitelezés elõkészítés alatt.

A ciklus eltelt idõszakában megtörtént a Panoráma li-
get településrészen a szilárd burkolatú útépítés, részben 
lakossági hozzájárulással a beruházás költségeihez. A 14 
utcában közel 2 km út épült ki, 3,3 – 5 méter szélesség-
gel, 5 cm aszfalt burkolattal. Ez a beruházás a 100 millió 
Ft-ot meghaladta. 

Elkészült továbbá 2017-ben a Kossuth Lajos, Táncsics 
Mihály utcákban az útpálya felújítása, plusz forgalomcsilla-
pító küszöbök telepítésére is sor került. A beruházás össz-
költsége elérte a 40 m/Ft-ot, mely költség egy része pályá-
zati forrás volt. 

Panoráma liget

Panoráma liget forgalomcsillapító

Folyamatos volt a gyommentesítés
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– Az önkormányzat által fenntartott intézményháló-
zat által nyújtott szolgáltatások szinten tartása

Mint a jelen tájékoztató bevezetõjében említettem, 
Üröm önkormányzata eddigi ciklusai során mindig priori-
tást adott az általa fenntartott intézmények mûködtetését 
illetõen. Ebben az önkormányzati ciklusban is ez a gyakor-
lat érvényesül. Az eltelt idõszakban valamennyi intézmény 
folyamatos mûködtetése biztosított volt, a pénzellátást fo-
lyamatosan biztosította önkormányzatunk. Mindezek mel-
lett a költségkímélõbb fenntartás és ellátási színvonal 
megtartása és emelését célozta az intézmények energeti-
kai programban való részvétele. Ugyanis az önkormányzat 
pályázatokat készített elõ és nyújtott be: az iskola épületé-
re, az óvoda fõépületére, tagóvoda, bölcsõde, polgármes-
teri hivatal épületére. 

A pályázatok pozitív elbírálást kaptak, úgy közel 250 m/
Ft-ból az öt épület korszerû szigetelést kapott. 

Az ellátási színvonal emelését kívántuk elérni az óvoda 
és bölcsõde játszóudvarainak felújításával, új kreatív ját-
szótéri eszközök telepítésével. 

Elmondható, hogy az önkormányzatunk a szin-
ten tartási célon felül lényegesen túlteljesítette ezt a 
célkitûzését is. 

– Településüzemeltetés, közterület és temetõ fenn-
tartás feladatainak folyamatos biztosítása

Az évközi polgármesteri tájékoztatók is alátámasztják, 
hogy kiemelt figyelmet fordítottunk közterületeink állapotának 
fenntartására, a település tisztaságára. A nyári idõszakban 
a zöldterület és gyomnövényekkel szennyezett közterületek 
folyamatos kaszálása biztosított volt, a parlagfû mentesítés 
úgyszintén. A buszvárók tisztántartására, környezetének ren-
dezésére odafigyeltünk. A parkok virágosítása, évelõ növé-
nyek gondozása megtörtént. A Fõ utcai park szökõkútján re-
konstrukciós felújítás történt. A lakossági bejelentéseket, jel-
zéseket kiemelten kezeltük, különös tekintettel a közterüle-
ten lévõ veszélyes fák kivágását, illetve elszállítását illetõen. 

Analgikus pont a temetõ fenntartás és mûködtetése, mi-
vel sok esetben a temetõbe látogató hozzátartozók az elszá-
radt koszorúkat és egyéb növényhulladékot nem a kijelölt 
helyre rakják. Minden évben a községgazdálkodás és üze-
meltetés munkatársai nagytakarítást végeztek a temetõben, 
így történt ez a ciklus mind az 5 évében. Az elvadult bok-
rok, cserjék kivágása megtörtént. A korlátozott számú sírhe-
lyek indokolták az urnafal bõvítését. Ez 2017-ben megtör-
tént, 200 férõhelyes urnafalat telepítettünk és feltártuk azo-
kat a lehetõségeket, melyek a hagyományos temetés folya-
matosságát biztosítják. 

2019-ben elindítottuk a temetõ bõvítésének tervezõi mun-
káit és az engedélyezési eljárást, így a következõ ciklusban 
ez a beruházás reális célként fogalmazható majd meg. 

– Helyi közbiztonság erõsítése
Kiemelt figyelem és anyagi erõforrások felhasználá-

sával történt a közbiztonság erõsítése. Bõvítésre került a 
közterületi kamerahálózat (Boglárka u., Határkõ u., Aszta-
los u.), korszerû kamerák kerültek felszerelésre, olyanok, 
melyek a sötétben is értékelhetõ képet készítenek. Felújí-
tásra került a központi rendszer. Ezek a korszerûsítések, 
karbantartások nagyban segítik a bûnüldözõ szervek mun-
káját, mivel értékelhetõ adatokhoz, információkhoz jutnak. 
A helyi körzeti megbízottak munkáját segítettük a tárgyi 
eszközök beszerzésével, pld. gépjármûvek vásárlásával. 

2018-ban két db új gépkocsit biztosított önkormányza-
tunk a rendõrség részére. Az éves rendõrségi beszámo-
lók visszaigazolják az önkormányzat által tett intézkedé-
sek, támogatások pozitív hozadékaként, mivel évrõl évre 
csökken településünkön a vagyon elleni bûncselekmények 
száma. Elmondható tehát, hogy településünk annak elle-
nére, hogy a fõváros közvetlen szomszédságában helyez-
kedik el, egy biztonságos, élhetõ település. 

– Ifjúsági és sportélet támogatása
Az önkormányzat tartja fenn és üzemelteti a közsé-

gi sportpályát, mely lehetõséget ad a település fiatalsá-
gának, de az idõsebb korosztálynak is a rendszeres test-
edzésre. A TAO támogatás kiegészítéseként közel 20 mil-
lió Ft. támogatást biztosított az önkormányzat a pálya fel-
újítási munkáira. Ezek a munkák 2018-ban elkészültek. A 
felújítás magában foglalta a teljes talajcserét, növénytele-
pítést és új mûfû terítését.

2 db új SKODA Kodiaq gépkocsi használati biztosítása

Az Ürömi mûfüves focipálya felújítása
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Ugyancsak pályázat útján került sor egy sportpark lé-
tesítésére, ahol sportolásra alkalmas eszközök lettek el-
helyezve közös költség vállalásával együttmûködési meg-
állapodás alapján a nemzeti sportközponttal. 

– Óvodai helyek bõvítése
Célként nem került megfogalmazásra a ciklus 

idõszakára, de az önkormányzat úgy döntött, hogy ha pá-
lyázati források elnyerése ezt lehetõvé teszi, úgy a ter-
vezést elindítja, így reális esélyünk lehet pályázat kiírá-
sa esetén pályázni. Egyébként még jelenleg is megfelelõ 
számú férõhely áll rendelkezésre az ürömi óvodás korú-
ak számára. 

– Környezetvédelem
Elõkészítésre és elfogadásra került az új környezetvé-

delmi program, valamint a program végrehajtására az in-
tézkedési terv. A megfogalmazott célok folyamatos végre-
hajtásával biztosított lesz településünkön a környezet álla-
potának megõrzése és javítása.  Ezért is a következõ cik-
lus éveiben az éves költségvetésekben tervezni szüksé-
ges az adott év feladatai végrehajtására a költségeket.

– Közmûvelõdési feladatok
A kitûzött célok végrehajtása folyamatos. A könyv-

tár állománya évente gyarapodik, a hagyományok ápo-
lására nagy hangsúlyt helyez az önkormányzat és a 
mûvelõdési ház vezetése. A civil szervezetek bevonásá-
val és közremûködésével minden évben megszervezik és 
megtartják az eseménynaptárba is felvett rendezvényeket. 
Rendszeresen visszatérõ program a kápolnakerti komoly-
zenei hangversenyek. Bízunk abban, hogy a követketõ cik-
lus idõszakában lesz lehetõsége az önkormányzatnak pá-
lyázat benyújtására, így megvalósulhat a tervezett bõvítés.  

Sportpark  a Táborföldön

A bölcsõde megújult udvara

Milánó játszóváros ay óvoda udvarán

Napelemek az óvoda épületének tetején

Napelemeket helyeztek el a bölcsõde épületére
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– Egészségügyi és szociális ellátás
Az egészségügyi alapellátás folyamatosan biztosított, 

a tárgyi feltételek adottak. A fogorvosi alapellátás szintén 
biztosított a település lakossága számára. Az épület álla-
gának megõrzésére nagy gondot fordít önkormányzatunk, 
tehát az épületben folyó munka zavartalan feltételei bizto-
sítottak. A szociális támogatási rendszerünk példaértékû. 
A ciklus idõszakában a szociális háló minden ellátási ele-
mét megtartottuk, természetbeni juttatásokat a jogosultak 
megkapták.

A szociális ellátás átalakítása megtörtént, Üröm önkor-
mányzata az új törvényi szabályozásnak megfelelõen el-
készítette a helyi szociális rendeletét, melyben a települé-
si támogatások feltételeit leszabályozta. 

Természetesen továbbra is fenntartotta és saját forrá-
sa terhére biztosítja az idõs korúak pénzbeli és természet-
beni ellátását, illetve a korábbi években bevezetett ellátá-
si formákat. 

– Bölcsõdei ellátás
2010 óta üzemelteti és mûködteti önkormányzatunk 

az 50 férõhelyes bölcsõdét. Az épület külsõ és belsõ ál-
lagmegóvása biztosított. Az épület játszóudvarának 
rendbetétele megtörtént. Jelenleg az intézménybõvítési 

lehetõségét keressük, mivel élni szeretnénk azzal a pá-
lyázati lehetõséggel, melyet a kormány kiírt. A pályázat 
elõkészítése és benyújtása szeptember hó folyamán meg-
történik. 

A kitûzött célokon felül megvalósított 
feladatok

– Lakossági kezdeményezésre a Bécsi út – Tücsök 
utca gyalogátkelõ és járulékos munkáinak indítása várha-
tó ez évi kivitelezéssel. 

– Panoráma liget településrészen 14 utcában szilárd 
burkolatú útkiépítés + járulékos munkák elvégzése.

– Forgalomcsillapító küszöbök telepítése (Kossuth La-
jos u., Táncsics Mihály u., Ady Endre u., Petõfi Sándor u., 
Csókavára u., Patak u., József Attila u., Sport utca., Diófa 
u, Rákóczi köz, Szeder köz), összesen 40 db.

– Intézmények energetikai korszerûsítési munkáinak 
elvégzése, mintegy 250 millió Ft. beruházási költség fel-
használásával. 

– Intézmények játszóudvarainak felújítása
– Sportpálya felújítása 
– Közösségi sportpark kialakítása 
– Bölcsõde férõhely bõvítés elõkészítése, pályázat be-

nyújtásának elõkészítése

Tagóvoda

Megkezdõdött az idei hagyma, krumpli és száraztészta kiszállítása

Elkészült a Polgármesteri Hivatal homlokzata, felkerültek a napelemek is
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– Fenyves utcai átemelõk kiváltása, illetve felújítása (a 
munkák folynak)

– Budapest III. kerület Újvári utca csatornahálózat 
bõvítés 250 fm-en (engedélyes tervek készen, 2020-ban 
kivitelezés)

– Fõ utcai óvodakerítés elkészítése vállalkozói felaján-
lással

– 171 fm-en 180 cm széles járda kiépítése Dózsa 
György út – Táborföld 

– Mészégetõ utca saroktól buszváróig járdaépítés 
– A volt orvosi rendelõ melletti járdaépítés
– Barackos utca szélesítése
– Rókahegyi út egyes szakaszai felmarva és új 

szõnyeggel terítve

Bizottságok mûködése

A 2014. októberi alakuló ülésen a képviselõ-testület 6 
önkormányzati bizottságot hozott létre. 

A létrehozott bizottságok elsõdleges feladata és jogkö-
re az önkormányzat feladatkörébe tartozó önkormányzati 
ügyekben a véleményezõ, javaslattevõ és ellenõrzési fel-
adat ellátása. 

A ciklus idõszakában a legtöbb feladata a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottságnak volt, ezt az ülések száma (67 db), 
illetve a hozott határozatok száma (402) mutatja. 

A bizottság maradéktalanul ellátta feladatát, minden 
pénzügyi tárgyú elõterjesztést megtárgyalt, véleményezett 
és kialakította javaslatát. 

Az Ügyrendi Bizottság szintén élt a véleményezési 
és javaslattételi jogával, az önkormányzat szervezeti és 
mûködési szabályzatának megalkotásának folyamatával, 
illetve a képviselõk vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lebo-
nyolításában, annak nyilvántartásba vételi eljárásában. 

A ciklus idõszakában összeférhetetlenségi eljárásra 
nem került sor. 

A Környezetvédelmi és Településfejlesztési Bizott-
ság a véleményezõ és javaslattevõ feladatkörében eljár-
va tartotta meg bizottsági üléseit és alakította ki javasla-
tát. Így például a környezetvédelmi tárgyú önkormányza-
ti feladatkörbe tartozó ügyekben, az elõkészített koncepci-
óknál, rendezési tervek elõkészítõ eljárásában, a rendele-
tek elõkészítésénél stb. 

A bizottság a ciklus idõszakában 20 ülést tartott, döntése-
it határozatban hozta meg. 

Szociális, Családügyi és Egészségügyi Bizottság elsõ 
sorban átruházott hatáskörben hozta meg döntéseit a szoci-
ális ellátást érintõen. A bizottság készítette elõ és döntött az 
évenkénti természetbeni juttatások során a burgonya, hagy-
ma beszerzésérõl, az áru kiválasztásáról. Rendszeresen vé-
leményezte és meghallgatta azokat a pályázókat, akik az 
önkormányzat gyermekintézményei vezetésére jelentkez-
tek, illetve megbízatásuk meghosszabbítására kiírt pályá-
zatra nyújtották be pályázati anyagukat. Ezen kívül a bizott-
ság minden egészségügyi, szociális és családügyi kérdés-
ben gyakorolta véleményezõ, javaslattevõ jogkörét. A ciklus 
idõszakéban hozott határozatainak száma 968 db.

Kulturális és Sportbizottság a ciklus idõszakában a bi-
zottsági ülések megtartásával és döntéseik határozat-
ban történõ rögzítésével gyakorolta feladatkörében a 
véleményezõ és javaslattevõ jogkörét. Ülésein minden 
esetben megtárgyalta a képviselõ-testület elé kerülõ és a 
szakterületet érintõ elõterjesztésket. Önálló hatáskörében 
döntött az évenként kiadásra kerülõ eseménynaptár témá-
inak felvételérõl és azok elfogadásáról. Figyelemmel kísér-
te a helyi sport és kulturális eseményeket. A bizottságnak 
átruházott hatásköre nem volt. 

Szépkorú Egyesület segítségével készülnek a száraztészta csomagok
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Ifjúsági és Sportbizottság fõbb szakterülete oktatás, 
közmûvelõdés, vallás, sport, illetve az ifjúságot érintõ fel-
adatok. A felsorolt témakörökben a testület elé kerülõ 
elõterjesztéseket véleményezte és adott esetben konkrét ja-
vaslatával élt. Figyelemmel kísérte az évenkénti nyári fesz-
tivál elõkészítését és lebonyolítását. Részt vett a sportpark 
elõkészítési munkáiban. 

Polgármesteri hivatal

A ciklus idõszakában továbbra is ellátta a funkcionális és 
államigazgatási hatósági szakmai feladatait. A hivatalhoz ösz-
szesen beérkezett ügyiratok száma 67.526 db volt. Ez éven-
te átlagban 13.505 db ügyirat intézését jelentette. Figyelem-
mel az igen alacsony alkalmazotti létszámra, egy ügyintézõre 
éves bontásban több, mint 1000 ügyirat intézése esett. 

A nagy leterheltség ellenére a köztisztviselõk többletfel-
adatként bonyolították az országos népszavazásokat, továb-
bá az európai parlamenti, országgyûlési, valamint a helyi vá-
lasztási feladatokat. 

A hivatal feladata igen sokrétû és összetett. A teljesség 
igénye nélkül a fõbb feladatcsoportok. Ellátja többek közt:

– pénzügyi gazdálkodási, könyvelési feladatokat
– költségvetési, tervezési, zárszámadási feladatokat

– helyi adók kivetési és behajtási feladatait
– megosztott bevételként a központi gépjármûadó kiveté-

si és behajtási feladatait
– a helyben maradó építéshatósági, illetve a településren-

dezési eszközök szabályozására alkotott helyi önkormányza-
ti rendeletek elõkészítési feladatait

– az önkormányzati vagyon nyilvántartásával kapcsolatos 
feladatok

– népességnyilvántartás
– anyakönyvi ügyek
– ipar és kereskedelmi igazgatás
– munkaügyi igazgatás
– szociális igazgatás feladatai 
– és nem utolsó sorban az önkormányzat és bizottságai 

mûködésével kapcsolatos elõkészítési és végrehajtási fel-
adatokat. 

A ciklus idõszakában a hivatal által hozott érdemi dönté-
sek ellen mindössze 5 esetben éltek az állampolgárok jogor-
voslati lehetõséggel, elsõ sorban adóügyekben. Mindez a tör-
vényes és szakszerû munkavégzést támasztja alá. Minden-
képpen említést érdemel, hogy arra is volt példa, hogy bi-
zonyos csoportosulások részérõl támadásokat és feljelent-
getésekkel terhelték az amúgy is leterhelt apparátust. Ösz-
szességében úgy értékelem, hogy Üröm polgármesteri hiva-
tala döntõen a lakosság megelégedésére végezte munkáját 
és ezt a lakossági visszajelzések is igazolták a ciklus teljes 
idõszaka alatt. 

Úgy értékelem, hogy Üröm képviselõ-testülete a cik-
lus teljes idõszakában a visszahúzó erõktõl sem men-
tesen, de tendenciájában eredményesen végezte vállalt 
feladatait, a megfogalmazott célkitûzések végrehajtását. 

Igaz, voltak olyan feladatok, melyek végrehajtását ob-
jektív tényezõk akadályozták, de ezek helyett és a lakos-
ság igényeivel összhangban plusz feladatok vállalására 
és végrehajtására került sor. 

Gazdálkodásunk a ciklus végére továbbra is stabil, 
likviditási gondunk az 5 év alatt, de az ezt megelõzõ cik-
lusokban sem volt. 

Egyértelmû. hogy éltünk a pályázatok lehetõségével, 
az elnyert forrásokból pedig komoly beruházások való-
sultak meg, összhangban a lakótársak kérelmeivel és 
igényeivel.  

Megemlítem még, hogy egy sor végrehajtandó fel-
adat elõkészítése folyamatban van, mely feladatok a 
következõ ciklus idõszakában kivitelezhetõek lesznek. 

Összességében ebben a választási ciklusban is sike-
rült kitûzött céljainkat döntõen megvalósítanunk és ezzel 
a település töretlen fejlesztését és fejlõdését biztosítani. 
Sikeres és eredményes ciklust zárunk. 

Köszönöm mindenkinek, aki részese volt az elért 
eredményeinknek és sikereinknek! 

Üröm, 2019. szeptember hó
Laboda Gábor

Templom tér virágosítása

Felújított szökõkút a parkban



VII. – VIII. – IX. – X. 11

HIRDETMÉNY 
 

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KITŰZTE  
A HELYI ÖNKORMÁNYZATI 

KÉPVISELŐK ÉS POLGÁRMESTEREK 
ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT. 

 
 

A szavazás napja: 
 

2019. OKTÓBER 13. 
 

A szavazás  
6:00 órától 19:00 óráig tart. 

 
 

Névjegyzék 

A névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről, 
valamint a szavazás helyéről és idejéről értesítőt kapnak. 

 

A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri hivatal) tekinthető meg. 
 
 

Ajánlás 
A választójoggal rendelkező választópolgár 2019. szeptember 9-ig jelöltet ajánlhat. 

 

Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat. 
 
 

Szavazás 

A választópolgár személyesen, az értesítőn feltüntetett szavazóhelyiségben szavazhat. 
 

A mozgásában korlátozott választópolgár mozgóurnát kérhet. 
 

Az a választópolgár, aki 2019. június 26-ig tartózkodási helyet létesített, 
és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart,  
2019. október 9-ig átjelentkezhet, és a tartózkodási helyén szavazhat. 

 
 
 

Részletes tájékoztatásért forduljon a polgármesteri hivatalban működő helyi választási irodához, 
vagy látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt. 

 
 
 

Nemzeti Választási Iroda 
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Idén 20. alkalommal került megren-
dezésre az Ürömi Nyári Fesztivál. 
Üröm Község Önkormányzata, az Ürö-
mi Öröm Néptáncmûhely és a Kossuth 
Lajos Mûvelõdési Ház jóvoltából idén 
is különbözõ mûfajokban láthattunk 
elõadásokat és koncerteket.

A kerek évfordulóra való tekintettel a 
megszokottnál több sztárfellépõ is elõadott: 
Tóth Vera Quartet, Edda Mûvek, Pápai Joci, 
Kis Grófo, Follow The Flow, és a Neoton Fa-
mília Sztárjai.

Múltidézõ nosztalgiasátorban emlékez-
hettünk vissza az elmúlt évek Nyári Feszti-
váljaira. A szombat esti fináléban az I. Ürö-
mi Nyári Fesztivál hangulatát idéztük fel a 
„Hidegen fújnak a szelek” címû elõadással.

Akiknek még nem volt elég a mulatság-
ból, azok a szombat esti utcabálon folytat-
hatták a hajnalig tartó szórakozást. A szí-
nes programokat a vasárnap esti tûzijáték 
koronázta meg.

Várunk mindenkit szeretettel jövõre is, 
a XXI. Ürömi Nyári Fesztiválra!

Ürömi Öröm Néptáncmûhely

XX. Ürömi Nyári Fesztivál

Langaléta garabonciások
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Ilios és Mydros görög együttes

Hidegen fújnak a szelek

Follow The Flow

Heimat Sinkreis Neoton Família sztárjai
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Utcabál

Ürömi Napraforgó Óvoda

Szászcsávási Dalárda
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Ürömi Gerinctornászok

Ürömi Öröm

Pink Panthers

Pápai Joci
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Meghívó
Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc 63. évfordulója alkalmából

ünnepi megemlékezésünkre 2019. október 22-én kedden, 11.00 órakor kerül sor 
a Kossuth Lajos Mûvelõdési házban. Ünnepi mûsorral az Általános Iskola tanulói készülnek.

Mindenkit szeretettel várunk!

Üröm Község Önkormányzata

Carlos  de Pepa andalúz énekest látta vendégül a  
Mûvelõdési Ház. A nyár utolsó  napja idén nagyon 
forró volt, de  még viszonylag jól kibírtuk. A megje-
lentek egy nagyon közvetlen, kedves, ízig-vérig  ze-
nészt láthattak

Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház és Könyvtár

Koncert a Szent Alexandra kápolna kertjében

A már hagyományossá vált szabadtéri komolyzenei koncer-
ten, amelyre a kitûnõ idõjárásnak köszönhetõen ismét a hely-
színen került sor – a Szent Alexandra kápolna kertjében – a 
Fourtissimo együttes lépett fel. Számos darab hangzott el, ne-
ves zeneszerzõktõl például Mozart, Bartók, Liszt, Bizet, Vi-
valdi. A koncertet fantasztikus koronázási induló zárta, ame-
lyet Csajkovszkíj III. Sándor cár koronázására írt. Mint ismere-
tes az ürömi kápolnának III. Sándor ajándékozta a lenyûgözõ 
ikonosztázt. A koncert az Önkormányzat támogatásának 
köszönhetõen ismét ingyenes volt.

Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház és Könyvtár
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Ballagás – Üröm
A József Nádor Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola 
8. osztályos tanulóinak ballagási ünnepsége 2019. júni-
us 14-én volt.

Az ünnepségen a Hercegi-díjat Hégelí Petrának 
Seremetyeff-Papp János adta át.

Patkó Marcell, Rákóczi Bekõ és Sipos Szabolcs Bonum-
díjat kaptak, valamint minden ballagó 8. osztályos tanulónak 
emlékérmet is adományozott az önkormányzat, amelyet La-
boda Gábor polgármester adott át.

„Sulitábor” a Gyõrfi Majorban
A József Nádor Általános és Alapfokú Mûvészeti Is-
kola 8. osztályos tanulóinak ballagási ünnepsége 
2019. június 14-én volt.

2019. július 22-én 9. alkalommal nyitotta meg kapuit a 
„Sulitábor”, iskolánk hagyományos, nem tematikus tábora.

Idén a jól ismert helyszínre esett a választás, mert 
Kenence-Szeteharaszton, a Gyõrfi Majorban már 2 alka-
lommal is nagyon jó tapasztalatokat szereztünk, gyerekek 
és felnõttek egyaránt.

Idén 55 diák csatlakozott a kezdeményezéshez, hogy 
közös kalandra induljon a szervezõ pedagógusokkal.

A „Sulitábor” minden korosztályból szívesen fogad be 
gyerekeket, akik szeretnék megtapasztalni a hagyomá-
nyos iskolai táborok hangulatát. Most sem volt ez más-
képp. Volt sok kirándulás, kézmûves foglalkozás, tábortûz 
és versenyek. Vacogtunk a bátorságpróbán, „vadásztunk” 
rókákra, a szorgalmas írnokok naplóikban jegyezték le él-
ményeiket. A batikolt pólóink igazán színesre sikerültek, a 
Ki mit tud estéjén pedig sok, kiváló produkciónak tapsol-
hattunk. Futóverseny, kisvasút… Nagybörzsöny kemencés 
lepénye…

Lehetetlen leírni azt a sok élményt, gondolatot, törté-
netet, mely jellemezte ezt az egy hetet, amit együtt tölt-
hettünk!

Köszönjük a segítséget az ifiknek, büszkék vagyunk ar-
ra, hogy ebbe a táborba olyan gyerekek is eljönnek, akik 
már „kinõtték” az általános iskolát!

A diákok és a szülõk visszajelzései egyöntetûen igazol-
ták, hogy a gyerekek ismét sok, felejthetetlen élmény tulajdo-
nosai lettek ez alatt az 1 hét alatt.

A pedagógusok tapasztalatai még is azt mutatják, hogy 
az utóbbi 2 évben csökken az érdeklõdés az ilyen jellegû, 
1 hetes táborok iránt. Próbáltuk megfejteni az okokat, nem 
igazán jutottunk eredményre. Akik évek óta velünk táboroz-
nak, azok lelkes kedvelõi, résztvevõi az eseményeknek. Saj-
nos, nagyon nehéz új csapattagokat toborozni. Már máso-
dik éve alig-alig telik meg a létszám. Szomorúan, de most, a 
9. „Sulitábor” után a táborszervezõ csapat „leteszi a lantot”. 

Az évek során számtalan szebbnél szebb élmény birtoko-
sai lettünk, amikre már egy egész gyerekcsapat úgy tekint, 
hogy az élete részévé vált.

Bízunk abban, hogy az ilyen közösségmegtartó, életre 
szóló élmények nem merülnek örökre feledésbe!

A szervezõ pedagógusok

TÁjéKozTATó
2019-2020 tanévben a József Nádor Általános és Mûvészeti 
Alapfokú Iskola tantestületének döntése szerint a GDPR tör-
vényre hivatkozással az Ürömi Tükör címû önkormányzati lap-
ban nem jelenhet meg az iskola életérõl, tanulóiról fénykép.

(szerk.)
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Még most ballagtak el a nagycsoportosok az óvodából, 
de már itt is a beszoktatás újra. 

Elõbb azonban emlékezzünk meg azokról a pillanatokról, 
amiket május során éltünk át. 

Hónap közepén tartottuk a hagyományos Napraforgó na-
pot. Gyönyörû idõben, remek programokkal vártuk a régi és 
új ovisainkat. 

Újra szeptember
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Ezt követõen megrendezésre került a ballagás. Ilyenkor az óvo-
dánkban kicsit felborul a rend. Ezen a napon már csak a nagycso-
portosok jönnek. Az egyik csoportszobában barkácsolás folyik, a 
másikban mozgásos torna, a harmadikban mozi mûködik. Alvás he-
lyett minden évben fagyizunk egyet a gyerekekkel, majd kezdõdik a 
készülõdés az ünnepségre. Magukra öltik a sváb népviseletet a kis-
fiúk és kislányok és az iskola tornatermében megkezdõdik a hiva-
talos ceremónia. 

A nyári fesztiválon egy rövidebb verzióban és csak azokkal a 
gyerekekkel, akik ezt vállalják, szintén minden évben elõadjuk a bal-
lagási mûsort. Ennek mindig hatalmas sikere van, méltó lezárása az 
óvodás éveknek. 

Ilyenkor szeptemberben kicsit hangosabb az élet az óvoda fa-
lai között, hiszen jönnek a kiscsoportosok, akiknek meg kell birkóz-
niuk a biztonságos szülõi jelenlét hiányával. Ez a folyamat minden 
gyermeknél másképp zajlik. Igyekszünk nagyon rugalmasan, al-
kalmazkodva a gyermek és szülõ igényeihez megoldani az elvá-
lás folyamatát.  Ez lehet pár naptól akár hetekig tartó folyamat. Függ 
elsõsorban a gyermektõl, de sokszor a szülõktõl, vagy élethelyzettõl 
is. Azonban szükséges maximalizálni is az idõintervallumot, mert 
egy idõ után a szülõ jelenléte inkább gátol, mint segít. Azt gondoljuk, 
hogy két hét után már a szülõknek is fontos a munkába állás, vagy 
visszatérés, így lehetõség szerint igyekszünk ennyi idõ alatt eljutni 
oda, hogy a reggeli elköszönés után különbözõ tevékenységekkel 
magunkra és az általunk felkínált (vagy szabadon választott) játé-
kokra irányítsuk a gyermek figyelmét. 

A legfontosabb szülõként, hogy bízzunk a pedagógusban, ne 
szorongjunk, mert a gyermek átveszi ezeket az érzéseket tõlünk és 
feszülten érkezik az óvodába. Gyõzzük meg magunkat arról, hogy a 
gyermek a legjobb helyen és közösségben lesz. Szülõként próbál-
junk nagyon sok idõt eltölteni a gyermekünkkel. Játsszunk, rajzol-
junk, miközben beszélgetünk velük. 

Mivel segíthetik a munkánkat, amivel valójában a saját magukét 
is megkönnyítik? Egyrészt fel kell arra készülni, hogy a gyerkõc ovis 
lesz. Lehet errõl sokat beszélgetni, könyveket nézegetni és olvas-
ni nekik. Sétáljanak minél többet az ovi felé, kicsit kukucskáljanak 
a kerítésnél. Próbálják meg az óvodához hasonló napirendet kiala-
kítani otthon is, hogy ez már ismerõs legyen számára. Amikor ovis 
lesz a gyermek, mindig tudja ki fog érte jönni és körülbelül mikor. 
„Ebéd után, uzsonna elõtt, amikor kinyitod a szemed, én már itt vár-
lak….” és ez valóban történjen így! Minden esetben el kell köszön-
ni a gyermektõl, még akkor is, ha szomorú emiatt. Ez legyen mi-
nél rövidebb és határozott. Nem fordulunk vissza még kétszer, mert 
nagyon sír. Higgyük el, hogy a pedagógus mindent meg fog tenni, 
hogy ne sírással töltse majd a napját a kicsi. És látnia kell távozni 
a szülõt a gyermeknek, annál édesebb lesz az érkezés pillanata és 
maga a tudat, hogy valóban megérkezik értünk a szeretett személy. 

Lehetne még boncolgatni, mit okoz egy beszoktatás, milyen vi-
selkedésbeli változások merülhetnek fel, például szobatisztaságban 
visszaesések, harcok a délutáni viselkedési problémák miatt, egé-
szen a nem akar elaludni, vagy felriad újra helyzetekig, de tudniuk 
kell, hogy ezek természetes folyamatok és a pedagógusok fognak 
tudni ez ügyben tanácsokat adni.

Csordásné Tõkés Katalin
Óvodavezetõ
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Hírek a reformátusok háza tájáról…
Hírek a reformátusok háza tájáról... 
„Térjetek meg, mert elközelített az Isten Országa!” (Máté 

Evangéliuma 3:2)
Gyülekezeteinkben erre a tanévre ez Isten kijelentése! Az Élõ Is-

ten nem kevesebbet szeretne, mint a szívünket... persze erre mond-
hatod: „hogy is ne! Majd én megoldom az életemet! Nehogy már Is-
ten megmondja nekem!”... ajhhh milyen bolondok vagyunk amúgy... 
eddig hogyan sikerült megoldani az életünket? Az életedet? Nincs 
eleged a kudarcokból, a bukásokból, a kiúttalanságból, a boldogta-
lanságból? Pedig annyira egyszerû lenne… egy imádságban Jézus 
Krisztusra bízni az életed, megvallani Neki a bûneidet, letenni a ku-
darcaidat, s Hozzá Megtérve engedni Neki, hogy újjáépítse az éle-
ted... a döntés rajtad is áll: Jézus nyújtja neked is Szabadító karját, 
s én arra bíztatlak testvérem ragadd meg! Higgy, bízz és ne félj és 
Térj meg! Mert valóban eljött az Isten Országa, s tõled is csak egy 
imádságnyira van! Ámen!                                                            

 Nagyon hálás vagyok az elmúlt idõszakért! Három nagyon lé-
nyeges területért! Egyrészt rengeteg imádság, és nyolcévnyi vára-
kozás után épül Ürömön végre a református tradícióinkhoz és 
hagyományainkhoz illeszkedõ templomtornyunk! Amelynek 
anyagi bázisát 2/3-ban Magyarország kormánya jóvoltából egyhá-
zunkon keresztül érkezett, a további 1/3-át Üröm Község Önkor-
mányzata állta, ez utóbbi két esztendõ alatt, összesen 7 millió forin-
tot tett ki, amely összeg nagyságrendileg megegyezik azzal az ösz-
szeggel, amelyet katolikus testvéreink kaptak annak idején az óra-
torony javítására és a katolikus templom padfûtés kiépítésére az ön-
kormányzattól. Amely támogatásért éppúgy hálásak vagyunk, mint 
katolikus testvéreink annak idején! Köszönjük a Testületnek és La-
boda Gábor polgármester úrnak! Hiszen immár közel 2.600 refor-

mátus él Ürömön, s egy élõ, s egyre növekvõ közösség vagyunk! 
A toronyépítés elsõ ütemterve elkészültével 2019. október 6-án  
10:00 órától kerítünk sort az ünnepi használatba vételre, amely-
nek részeként birtokba vesszük a megerõsített toronylábaza-
tot, a kialakított mozgássérült és babakocsis feljárót, a meg-
épült elõszobát, a templomteraszt, s az új templomlépcsõt, s 
megkoszorúzzuk a templomépítõ lelkészünk és felesége kop-
jafáját, s a 1848-49 forradalom és szabadságharc mártírjaira is 
emlékezve szabadságharcos kopjafánkat. 

Itt a tanév elején szeretném megköszönni annak a közel 700 
szülõnek, hogy Ürömön vagy Pilisborosjenõn beíratták gyermekü-
ket református hittanra!  Hiszen ezt a tanévet az ifisekkel együtt kö-
zel 360 gyermek kezdte el! S hálásak vagyunk hitoktatóinkért is: Kis 
András testvérünkért, aki az ovikban és az alsó tagozatban áll helyt! 
S nagy öröm, hogy Ürömön Pesti Ágnes tanárnõ is beállt ebbe a 
szolgálatba! Balázs Zsófiát pedig nem kell bemutatnom sem az ürö-
mieknek, se a jenõieknek, hiszen õ lelkemnek kedvesebbik fele, aki 
velem vállvetve viszi a felsõ tagozatot és itt-ott az alsót Ürömön, 
Pilisborosjenõn. S idén is õ fogja össze a cserkészetet, amire vár-
juk a gyerekeket a megújult Cserkész szobánkkal, s a szám-
talan õszi programunkkal! Jelentkezési lapot hittanórán le-
het beszerezni, vagy Istentiszteleten! A cserkészfoglalkozá-
sok keddenként lesznek, az alsósoké 14:00-14:45, a felsõsöké 
14:45-15:30. Másrészt nagyon hálásak vagyunk a nyári Balaton-
almádiban lezajlott gyermek és ifjúsági hetekért! Idén végül 5 

Templomtorony építés

Épülõ torony

Kerttakarítás 
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táborunk volt, amelyben összesen 100 gyermek vett részt, s na-
gyon jól sikerült az alsós, a két felsõs s a két ifi táborunk is! Volt sok 
Balaton, röpi, meghitt esti és reggeli áhítatok, ahol Isten idén Jó-
nás és Ruth Könyvén keresztül szólított meg bennünket! Külön kö-
szönet Kis András és Smiglag Viktória hitoktatóinknak, evangélikus 
lelkészünknek Bajusznè Orodán Krisztinának, valamint a táboraink 
zavartalan lebonyolításában segédkezõ családjainknak a szolgála-
tát! SDG! Harmadrészt Istennek hála Pilisborosjenõn az önkor-
mányzat tavaszi döntése nyomán használatba vehettük a régi 
tanári lakást Istentisztelet és református közösségi tér létreho-
zására, amelynek keretében a Református Imaház épp újjászü-
letik, amelynek elvesztése nagy fájdalma volt a közel 600 lel-
ket számláló pilisborosjenõi reformátusságnak! Ezen a helyen 
is köszönet Küller János polgármester úrnak a hathatós segítségért! 
S bízunk benne, hogy a kápolna és a tanári lakás megújulása a re-
formátus közösség és a falu áldozatkészsége által magával hozza a 
régi iskolaépület egymást segítõ új funkciókkal való ellátását és el-
kötelezettségét ügyünk mellett! Imádkozzunk, hogy így legyen! Az 
Imaházunk kifestését köszönjük Petróczki József testvérünknek, to-
vábbá köszönet Pilipár Margit néninek a függönyeink elkészítésé-
ért, s Varga Mária katolikus testvérünknek a zongora adományá-
ért! Reménységünk szerint a felújított pilisborosjenõi imaházunk 
ünnepi átadására és megáldására 2019.09.29-én vasárnap a 
8:30-as Istentisztelet alkalmával kerítünk sort! Erre a jeles alka-
lomra várunk minden református és protestáns testvérünket és csa-
ládjaikat, s minden jóakaratú embert! Az októberi idõszakban hitta-
nos gyermekeinknek két táborba is van lehetõsége jönni! Egyrészt 
az õszi szünetben 2019. szeptember 30-október 4-ig Reformá-
ciós Tábort tartunk Sárospatakon. Másrészt 2019. október 19-
30-ig kilátogatunk a holland testvérgyülekezetünkbe Barnevelt 
Voorthizenbe Németországon keresztül gimnazista és egyete-
mista ifiseinkkel. „Szépkorú” testvéreinkkel és gyülekezetünk, 
s erdélyi és kárpátaljai testvéreinkkel immár hagyományosan  
Hajdúszoboszlóra megyünk négy napra (2019. november 7-10) 
a Barátság Szállodába, amelyre várjuk a jelentkezéseket! Ha va-
laki szívesen tartana velünk várjuk szeretettel! Végezetül a Kis és 
Nagykonfirmációról néhány szó… Egyrészt összesen 8 konfirmá-
ciós csoportban közel 70 fiatal kezdi meg, illetve folytatja tanulmá-
nyait, amelynek során tavasszal több konfirmációs táborunk is lesz. 
Akinek gyermeke nem a helyi iskolákba jár, a konfirmációs óra 
Istentisztelet után vasárnap 11:00-tól van. Elsõ alkalom: 2019. 
szeptember 29. A felnõtt konfirmáció vasárnap délután egyéni 
megbeszélés szerinti idõpontban lesz. Áldás, békesség!

Norbert tiszteletes

KIrÁnduLÁS hAjdúSzoboSzLórA   
2019. noveMber 7-10-Ig (CSÜTöRTöK-VASÁRNAP)

Néhány szó Hajdúszoboszlóról:
Szoboszló elsõ írásos említését elõször 1075-ben talál-

juk I. Géza adománylevelében, melyben az újonnan alapító 
garamszentbenedeki apátságnak adományozta Szoboszlóvásár ki-
rályi vámjának felét. Bocskai István hajdúkkal telepítette be 1606-
ban, innen kapta az eredetileg szláv eredetû településnév a „haj-
dú” elõtagot. A budai török pasa 1660-as hadjárata, a Szejdi-dúlás 
szinte teljesen elpusztította a települést. A város élete 1925. októ-
ber 26-án változott meg, amikor is egy kutató fúrás során olaj vagy 
gáz helyett csupán termálvíz tört fel 1091 méter mélységbõl. A kör-
nyékbeliek rendszeresen zarándokoltak a forráshoz, melynek fur-
csa illatú (kénes és jódos) vize nem csak melegítésre volt alkalmas 
(73 °C), hanem mindenféle ízületi bántalmakban szenvedõ, derék-
fájós embereknek is csodás megkönnyebbülést okozott. A gyógy-

Nagykonfis tábor 2019.

Pilisborosjenõ
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víz, a kialakuló gyógyfürdõ és strand, és a fürdõturizmus teljesen át-
alakította a települést, amely gyors fejlõdésnek indult. A belváros a 
fürdõnegyedtõl nem messze található. A belváros kimagasló épüle-
te a Kálvin-téri református templom, amely a 15. században épült 
eredetileg gótikus stílusban, de 1711-1717 között történt felújításkor 
a barokk stílust használták fel. A templombelsõ egésze klasszicis-
ta ihletettségû, legszebb berendezési tárgya a szószék mögötti Mó-
zes-szék, 1816-os évszámmal, valamint, tojásdad  alakú csillag- és 
virágdíszes motívummal. A templom elõtt áll az I. világháborúban 
elesett magyar hõsök emlékmûve. Az úttest másik oldalán a római 
katolikus felekezet temploma áll, amelyet Szent László tiszteletére 
emeltek. A barokk stílusú templom belsõ freskóit, amely Árpád-há-
zi Szent Erzsébet cselekedeteit mutatja be, az 1930-as években Ta-
kács István festette. Az épület elõtt feszület áll. A belváros egyik leg-
régibb vendéglõjének az épülete elõtti téren Marton László alkotá-
sa, a Bocskai Istvánt ábrázoló lovasszobor áll. A Bocskai Múzeum-
ban a róla elnevezett utcában található. A múzeum udvarán, a 100 
négyzetméteres fedett színben a környéken egyedülálló látványos-
ságnak számít a mezõgazdaság-történeti kiállítás, amely a 19-20. 
század fordulójának technikai eszközeit vonultatja fel.

A szállásunk a négy csillagos Barátság Szállodában lesz, 
kétágyas szobákban. A medencék kivétel nélkül az épületben 
találhatóak, tehát nem kell kimenni. Svédasztalos reggeli és va-
csora mellett idén jó ebédet is kapunk. Pénteken és szombaton 
színes, nótás programok várnak ránk. Az idegenforgalmi adó is 
benne van az árban!

Az árak tartalmazzák az Áfát, szállodánk gyógy-(32 °C-os, 
36 °C-os), pezsgõ-, váltófürdõjének, finn és infraszaunájának, 
fitnesz részlegének használatát.

Indulás: Ürömrõl, a Református templom elõl reggel 9:00-
kor külön busszal. A különbusz árát reménységünk szerint az 
Ürömi és a Pilisborosjenõi önkormányzat állja, továbbá a test-
véreink támogatását is. Aki kocsival jön annak a cím: Üröm, 2096. 
Fõ utca 64-66, aki busszal az Üröm, Templom tér megállónál kell le-
szállni.

Visszaérkezés: vasárnap este 20:00 körül a templom elé.
Részvételi díj: 30. 000 Ft/ fõ (befizetés a jelentkezés feltétele). 

A gyulafehérvári és a derceni testvérgyülekezeteinkbõl jövõ 
testvéreinknek is 30.000 Ft a négy nap, azaz a kedvezmény 
nékik is jár! Az utazásukat Hajdúszoboszlóra maguknak kell 
megoldják!

A jelentkezés Becker Norbert Gyulánál, az Üröm-
Pilisborosjenõi Református Társegyházközség lelkészénél tör-
ténik (tel.: 06 30/ 526 80 10).

Jelentkezési határidõ: 2017. november 7.
Szükséges felszerelések: tisztasági csomag, meleg öltözék, 

esõs idõre, fürdõruha, elemlámpa, Biblia, TAJ kártya, papucs és 
fürdõköntös kötelezõ!

Õszi programjaink…

Szept. 15.  10:00 Alsós Hittanos Tanévnyitó Istentisztelet 
Üröm, 08:30 Pilisborosjenõ Istentisztelet, 
17:00 Babakocsis Istentisztelet Üröm (Becker 
Norbert)

Szept. 16.  09:00 Baba-mama klub Ürömön
Szept. 19.  17:00 Ifjú Házasok Bibliaköre
Szept. 19.  18:00-20:00 Gimnazista Ifjúsági Kör (GIK)
Szept. 21-22.  „Cserkészportya” (Becker Norbert és a cserkész 

vezetõk)
Szept. 22.  10:00 Felsõs és Gimnazista Tanévnyitó Istentisz-

telet és Játszóház 

(Becker Norbert és Kiss András) 
08:30 Pilisborosjenõ Istentisztelet, 
17:00 Babakocsis Istentisztelet Üröm (Becker 
Norbert)

Szept. 22.  18:00 „Tisztelgés az I. Világháború hõsei elõtt” 
Komolyzenei Koncert VII. (Csürke Károly, Lévai Atti-
la és Bálint)

Szept. 26.  18:00-20:00 Gimnazista Ifjúsági Kör (GIK)
Szept. 26. 20:00 Éva Kör feleségeknek, lányoknak
Szept. 26. 20:00 Pilisborosjenõi Házi Bibliaóra 
Szept. 27. 10:00 Cserkész próbák napja:) (Balázs Zsófia)
Szept. 28-30. Cserkész hétvége (Becker Norbert Gyula)
Szept. 29.  10:00 A Templom születésnapja – Óvodás Tanév-

nyitó  Üröm 
08:30 Pbjenõ ünnepi Istentisztelet- Imaház szente-
lés-, 
17:00 Babakocsis Istentisztelet Üröm (Becker Nor-
bert Gyula)

Szept. 30 - okt. 4.  Sárospataki Reformációs Tábor(Boldogkõvár, 
Fûzéri vár, Regéc és Sárospatak várának bevé-
tele…) illetve Vizsoly, a Biblia bölcsõje… 2019.

Okt. 3. 20:00 Ádám Kör férjeknek és férfiaknak
Okt. 6.  Nemzeti ünnep– Templomtorony elsõ üteméért való 

hálaadás
Okt. 6.  10:00 Úrvacsorás Istentisztelet Üröm,

08:30 Pilisborosjenõ Istentisztelet, 
17:00 Babakocsis Istentisztelet Üröm (Becker Nor-
bert Gyula)

Október  18:00-20:00 Gimnazista Ifjúsági Kör (GIK)
Okt. 10. 20:00 Derekas Bibliakör érett házasoknak
Okt. 13.  10:00 Istentisztelet és Cserkésznap Üröm,

08:30 Pilisborosjenõ Istentisztelet, 
17:00 Babakocsis Istentisztelet Üröm (Becker Nor-
bert Gyula és Balázs Zsófia)

Okt. 17. 17:00 Ifjú Házasok Bibliaköre
Okt. 20.  10:00 Istentisztelet Üröm,

08:30 Pilisborosjenõ Istentisztelet, 
17:00 Babakocsis Istentisztelet Üröm (Bajuszné 
Orodán Krisztina)

Okt. 21. 09:00 Baba-mama klub Ürömön
Okt. 19-30.  ÕSZI REFORMÁCIÓS TÁBOR (Németország-Hol-

landia) (Becker Norbert Gyula-Fehér Bence)
Okt. 24. 20:00 Éva Kör feleségeknek, lányoknak
Okt. 24. 20:00 Pilisborosjenõi Házi Bibliaóra 
Okt. 27.  10:00 Istentisztelet Üröm,

08:30 Pilisborosjenõ Istentisztelet, 
17:00 Babakocsis Istentisztelet Üröm (Balogh 
Sándor)

Október 31.  Reformáció ünnepe Istentisztelet
10:00 a református hittanosokkal Istentisztelet 
18:30 (Becker Norbert Gyula és Balázs Zsófia) 
Cserkészek+ÚV.

Okt. 31.  18:00 „Komolyzenei Áhitat” Koncert VII. A Reformá-
ció és 1956 (Csürke Károly, Nemes Réka)

Nov. 1.  „Mindenszentek” – Közös gyertyagyújtás el-
ment szeretteink emlékére az ürömi és a 
pilisborosjenõi temetõben…( rövid Igeliturgia, imád-
ság: hálaadás az elmentek életéért, könyörgés az 
ittmaradottakért)* (Becker Norbert Gyula, Csürke 
Elek, Bajusz Krisztina, Péter atya)
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•  A májusi ülésén jóváhagyta a testület a rendõrség 2018. évben végzett 
munkájáról, Üröm közbiztonsági helyzetérõl szóló tájékoztatót.

•  Módosította a képviselõ-testület a háziorvosi, házi gyermekorvosi és 
védõnõi körzetekrõl szóló rendeletét.

•  Jóváhagyták a képviselõk Üröm Község Polgármesteri Hivatalában 2019. 
nyári idõszakában az igazgatási szünet elrendelésérõl szóló rendeletet. 

•  A Pomáz Környéki Orvosi Ügyelet Bt-vel korábban megkötött szerzõdés 
módosításáról döntöttek a képviselõk. 

•  Az elhagyott roncsautók elszállítására együttmûködési megállapodás 
megkötésérõl döntött a képviselõ-testület a Transit Autómentõ Segélyszol-
gálattal.

•  Módosította a képviselõ-testület a B-Angel Biztonsági Szolgálattal 2014-
ben megkötött szerzõdést (negyedéves díjemelésre javaslat). 

•  Döntött a testület Üröm Község Önkormányzat tulajdonában lévõ 
köztemetõ az Interwork Kft-vel való üzemeltetési szerzõdésének meghosz-
szabbításáról. 

•  Jóváhagyták a képviselõk az átmenetileg szabad pénzeszközök 2018-ban 
lekötött tõke hozadékáról, illetve a további lekötésrõl szóló tájékoztatót.

•  Az Ürömi út – Dózsa György út és Mészégetõ utca sarkán lévõ 60 m2-es 
terület rendezésére, illetve virágosítására beérkezett árajánlatokban dön-
tött a testület, a Klorofil Kft. ajánlatát fogadták el. 

•  Támogatták a képviselõk az Örök Öröm csoport kérelmét 50.000. Ft-tal.
•  Döntés született az iskola közétkeztetésére közbeszerzési pályázat kiírásá-

ról, illetve a közbeszerzési eljárás lebonyolításra beérkezett 3 árajánlatban, 
a nyertes pályázó a Prezent Arone’s Kft. lett. 

•  Támogatták a képviselõk az ÜBT elnökének fásítási kérelmét. 
•  Az Ürömi Napraforgó Óvoda konyhájának felújítására pályázat benyújtásá-

ról döntöttek a képviselõk. 
•  Ugyancsak pályázat benyújtásáról született döntés a 4 csoportos bölcsõde 

1 csoporttal való bõvítésérõl, pályázati forrásból a beruházási költségek 
megpályázásáról.

•  Útépítésre pályázat benyújtásáról döntöttek a képviselõk (Szeder köz, Bo-
rostyán utca, Kormorán utca).

•  Ilyés Ferenc kérelmét támogatta a testület szociális otthonban fizetendõ té-
rítési díj hozzájárulással.

•  Jóváhagyta a testület az átruházott hatáskörben hozott Szociális-
Egészségügyi és Családügyi Bizottság döntéseirõl szóló tájékoztatót.

•  A Szeder közben fekvõrendõr telepítésével kapcsolatos kérelemben dön-
tött a testület, továbbra is indokoltnak tartja a 2 db fekvõrendõr telepítését. 

•  Sor került a lakossági fórumon elhangzott partnerségi és államigazgatási 
vélemények ismertetésére a folyamatban lévõ HÉSZ módosítását érintõen.

•  A Kosztyu Kft. tulajdonosának és ügyvezetõjének kérelmét zöld növények 
telepítésére nem támogatta a testület, míg a patak rendezése nem törté-
nik meg. 

•  A júniusi ülésén alkotta meg a testület a hulladékgazdálkodási közszolgál-
tatásról szóló önkormányzati rendeletét. 

•  Módosította a testület a helyi közutak kezelésének szabályairól alkotott 
16/2007 (XI. 30.) önkormányzati rendeletét.

•  Döntött a testület a Helyi Építési Szabályzatról szóló 13/2017 (VI.29.) ön-
kormányzati rendelet módosításáról, valamint a 77/2017 (VI.28.) Kt. számú 
határozat módosításáról.

•  Jóváhagyta a testület a környezetvédelmi program intézkedési tervének ér-
tékelését, a végrehajtott feladatokról szóló tájékoztatót. 

•  Magyar Ágnes, Üröm, Doktor Sándor utcai lakos kérelmében döntött a tes-
tület.

•  Döntés született támogatás odaítélésérõl a szociálisan rászorult általános 
iskolai tanulók év végi kirándulásáról.

•  Takács Tamás Szikla közi lakos kizárólagos közterület-használatra vonat-
kozó kérelmében döntött a testület (parkolók).

•  Májer István (Üröm, Gábor Áron sétány) kérelmében – mely a Cigány-árok 
vészelhárítási munkáira vonatkozik – döntött a testület.

•  EnviroPlus Kft. által elkészített Ürömi zajtérképre épülõ intézkedési terv el-
fogadásában döntött a testület.

•  Czakó Józsefné és a Kosztyu Kft. képviseletében dr. Kiss Gergõ László 
ügyvéd által elõterjesztett egyezségi ajánlat elutasításáról döntött a testület.

•  A hulladékszállítással kapcsolatos közbeszerzési eljárás eredményérõl 
szóló polgármesteri tájékoztató jóváhagyásáról döntött a testület. 

•  A 3. számú védõnõi gondozói terület álláshelyére pályázat kiírásáról ren-
delkezett a testület. 

•  Döntött a testület a 2019. évi burgonya, hagyma és száraztészta természet-
beni szociális juttatás odaítélésérõl. 

•  Jóváhagyta a testület a szúnyoggyérítési ügyben két ülés között tett 
intézkedésérõl szóló polgármesteri tájékoztatót, valamint felhatalmazás 
adott az ülésszünet idõszakára. 

•  Jóváhagyta a testület az Ürömi Családsegítõ- és Gyermekjóléti Szolgálat 
kiegészítõ tájékoztatóját a 2018-ban végzett gyermekjóléti és gyermekvé-
delmi munkáról. 

•  Döntés született a Mûvelõdési ház nyári zárva tartásának idejérõl. 
•  Jóváhagyta a testület a lejárt határidejû határozatok végrehajtásának 

helyzetérõl szóló jelentést.
•  Döntés született a futópálya járulékos költségeiben (világítás kiépítése, par-

kolók kialakítása) (szóbeli elõterjesztés).
•  A Stonemine Bányászati és Szolgáltató Kft. fellebbezése nyomán megho-

zott másodfokú határozat ismertetése, a keresetindításra a rendelkezésre 
álló határidõn belül a szükséges intézkedés megtétele megtörtént. 

•  Zárt ülés keretében született döntés az óvodai felvételeket elutasító hatá-
rozatok elleni fellebbezésekben, az elutasító határozatot a szülõk nem tá-
madták meg bíróság elõtt. 

•  Az augusztusi soron kívüli ülésen jóváhagyták a képviselõk a Helyi Válasz-
tási Iroda vezetõjének javaslatát a Helyi Választási Bizottság tagjainak és 
póttagjainak megválasztására. 

•  A 2019. évi helyhatósági választások kampánykiadványain az Ürömi címer 
használatának engedélyezésérõl döntöttek a képviselõk. 

•  A szeptemberi ülésen jóváhagyta a testület a 2019. évi költségvetés I. félévi 
teljesítésérõl szóló beszámolót.

•  Elfogadták a képviselõk a 2020 – 2034-ig szóló Gördülõ Fejlesztési Ter-
vet (Üröm szennyvízrendszerére, felújítási és pótlási terv, beruházási terv).

•  A Cigány-árok 300 fm-es szakaszára benyújtott támogatási igény önrészé-
nek saját forrás terhére történõ biztosításáról döntött a testület. 

•  Üröm, Határkõ utca lakóinak kérelmében döntés született az utcában las-
sító küszöbök telepítésérõl, illetve vízelvezetésrõl.

•  Jóváhagyta a testület az 5 évre szóló Helyi Esélyegyenlõségi Programot 
és Intézkedési tervet.

•  Jóváhagyták a képviselõk az 5 éves gazdasági program végrehajtásának 
helyzetérõl szóló tájékoztatót és a választási ciklusban végzett munka ön-
értékelését.

•  Megtárgyalták és jóváhagyták a képviselõk az Ürömi Napraforgó Óvoda és 
Tagóvodája, az Ürömi Hóvirág Bölcsõde, az Idõsek Klubja, a Kossuth La-
jos Mûvelõdési Ház és Könyvtár 5 éves munkájáról szóló intézményvezetõi 
beszámolót.

•  Jóváhagyták a képviselõk a közterület – felügyeleti munkáról szóló beszá-
molót.

•  Állást foglalt a testület a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazga-
tósága megkeresésében, a 11101 j. út helyi közúttá minõsítésével kapcso-
latosan.

•  Döntés született Bodó Antalné, valamint Bozsó Zsuzsanna által felajánlott 
1790 m2-es térmértékû terület hasznosítási céljáról, közcélként járdaépí-
tést, mint célt jelölte meg.

•  Grossmann Gábor ürömi lakos panaszbeadványát megtárgyalta a testület, 
a repülõgépek zajkibocsátása tárgyában. 

•  Jóváhagyta a testület a Szociális, Családügyi és Egészségügyi Bizottság 
beszámolóját az átruházott hatáskörben hozott bizottsági döntésekrõl.

•  Meghatározta a testület a 2019. évi közmeghallgatás idõpontját.
•  Nem támogatta a testület Czakó Józsefné és a Kosztyu Kft. ismételt átira-

tát ingatlancsere ügyben. 
•  Véleményezték és támogatták a képviselõk a Budaörsi Rendõr-
Fõkapitányság vezetõi kinevezését.

•  Döntés született a Dózsa György úton faültetésre bekért árajánlatokban.
•  A 2019/2020-as téli idõszak hóeltakarítás és síkosságmentesítésére vonat-

kozó árajánlatban döntött a testület. 

Üröm, 2019. október
  Dr. Halász Mónika 
  jegyzô

A Képviselõ-testület 2019. májusi, júniusi, augusztusi, szeptemberi 
Képviselõ-testületi ülések döntései
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FELNÔTTRENDELÉS

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

Fekvô beteghez házhoz hívás
hétköznaponként reggel 8-9 között.

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

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

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

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a 2019. évi veszélyes- és zöldhulladék 
elszállítása a következõ idõpontokban történik

Veszélyes hulladék: 2019. november 16-án (szombat)
Zöldhulladék: 2019. november 23-án (szombat)

A veszélyes hulladék gyûjtõhelyei:
– Polgármesteri Hivatal elõtti tér (8.00 – 13.00-ig)
– Mészégetõ utca – Kálvária sarok (8.00 – 13.00-ig)
A zöldhulladékot kötegelve a lakóingatlan elôl 
szállítja el a szolgáltató. Összekötözve (50x70 
cm) vagy zsákba (max. 110 liter) csomagolva a 
közlekedési út mellé kérjük kihelyezni úgy, hogy 
az sem a gyalogos, sem pedig a jármû forgalmat 
ne zavarja. 

Nem kerül elszállításra: 
– kommunális jellegû hulladék
– egyéb hulladék, ami a lomtalanítás keretében ke-
rül elszállításra
– veszélyes hulladék

A kipakolást a jelzett idôpontot megelôzô este vagy 

legkésôbb reggel 6 óráig végezzék el! Az akció si-

keres lebonyolítás érdekében kérjük a határidô 

PONTOS betartását. 

A meghirdetett idôpont után kihelyezett zöldhulla-

dékot a Depónia Nonprofit Kft. nem szállítja el a 

zöldhulladék szállítás keretében. 

Az elszállítás a lakosság részére ingyenes, az ön-

kormányzat finanszírozza. 

A veszélyes hulladék ingyenes elszállítását csak 

ürömi lakosok vehetik igénybe. 

Üröm, 2019. október hó

Vidákovits Tibor alpolgármester

TÁJÉKOZTATÓ
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Tisztelt Adózók!

Tájékoztatom tisztelt adózóinkat, hogy 
a 2019. II. félévi helyi iparûzési adó, 
gépjármûadó, építményadó és telekadó 
befizetési határideje 2019. szeptember 
16-A volt. 

Kérem, aki eddig az idôpontig adófizeté-
si kötelezettségének nem tett eleget, az 
haladéktalanul pótolja, a késedelmi pót-
lék és egyéb behajtási cselekmények 
elkerülése végett.

Tapasztalataink azt mutatják, hogy van-
nak olyan adózóink, akik elmulasztják 
több éve tulajdonukban lévô adótárgyak 
bevallását, sôt felszólításainkat figyel-
men kívül hagyják. 

Felhívom ezen adózóink figyelmét arra, 
hogy a jövôben élni fog adóhatóságunk a 
mulasztási bírságok kiszabásával, mely 
egyéni adózók esetében 200 000  Ft-ig, 
míg vállalkozás esetén 500 000  Ft-ban 
állapítható meg.

Üröm, 2019. október hó
dr. Halász Mónika jegyzõ

POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖZLEMÉNYE

TÁJÉKOZTATÓ
Üröm Község Önkormányzat Képviselô-
testülete tájékoztatja a tisztelt lakossá-
got, hogy a 2019. évi közmeghallgatás 
idôpontja:

2019. november 27. 15.00 óra

Helye: 2096 Üröm, Iskola u. 10. 
Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Minden közügyek iránt érdeklõdõt 
szeretettel várunk. 

Üröm, 2019. október hó
Üröm Község Önkormányzata

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy 

Üröm közigazgatási területére kiterjedôen 

2019. november elsô felében patkányir-

tásra kerül sor. 

Ebben az idôpontban várható, hogy a 

szolgáltató a méregdobozokat kihelyezi. 

Üröm, 2019. október hó

Üröm Község Önkormányzata
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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

Közterület felügyelõ 06 30 698 9918

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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KATOLIKUS EGYHÁZ
Ürömi Tükör
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KATOLIKUS EGYHÁZ
Ürömi Tükör
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HagyományõrzõK
Ürömi tükör

Hagyományõrzõ Egyesület hírei
Június 7-én ballagáson vettünk részt a Hóvirág bölcsõdében. 

Egy kis ajándékkal és házi sütivel kedveskedtünk.
A Nyári Fesztiválon részt vett a kórusunk, Rábai-Németh 

Ferenc vezetésével. Július 20-án, féléves zárásunkon meg-
ünnepeltünk 14 fõ szülinapost és névnaposokat. Bográcsban 
fõtt a finom étel. Vendégünk volt Laboda Gábor polgármes-
ter, Vidákovits Tibor alpolgármester feleségével, Papp Ákos 
mûvelõdési ház igazgatója is. Késõbb érkezett Csukás Zsuzsa 
énekesnõ, aki a nyugdíjas fesztiválon arany fokozatot ért el. Vé-
gül és nem utolsó sorban jó zenére táncoltunk.

Nyári szünetünk augusztus végéig tartott. Augusztus 19-én 
Becker Norbert tiszteletes úr közre mû ködésével megtartottuk 
Szent István napi ünnepséget a Szépkorúak Egyesületével kö-
zösen. A megáldott kenyeret megkóstoltuk. Utána zsíros ke-

nyérrel kínáltuk az ott lévõket, majd az utcabálon ki meddig bír-
ta, ropta!

Készülünk a szüreti napra – szeptember 28. – és reméljük, 
hogy sok ürömi eljön a mulatságra.

Kaskötõ Jánosné

Nyári Fesztivál

Szent István napi ünnepség

Félévzáró ünnepség
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SzÉPKorÚaK
Ürömi tükör

Klubunk tagjai nagyon sok szép eseményen vet-
tek részt az elmúlt hónapokban.

Egy tartalmas 5 napos kiránduláson vettünk részt, melyben 
volt móka, kacagás,séta,bográcsozás, barlanglakások megtekin-
tése, 4D mozi, babamúzeum és még sok szórakozás. Mivel olyan 
jól sikerült, így a jövõ évet is lefoglaltuk, szintén 5 naposra és je-
lenleg 52 jelentkezõvel.

Ünnepeinknek nincs vége, sikeresek voltak a születésnap-
ok is, melyben meglepetésképpen a klubvezetõ 50. szülinapját 
is megünnepeltük. 

A kicsi bölcsõdéseket sem felejtettük el, idén újra kisbatyukat 
készítettünk nekik ballagásukra.

Hogy a móka megmaradjon ellátogattunk a Fõvárosi Nagy-
cirkuszba. 

A nagy melegre való tekintettel kis nyári szünetet tartottunk,de 
klubunk ilyenkor is mûködött, hiszen jelenleg is Cserkeszõlõn 
üdülnek.  

Részt vettünk az ürömi Szent István napi ünnepség szerve-
zésében is.

Számunkra is kihagyhatatlan a komoly zenei koncert a Szent 
Alexandra kápolna hangulatos kertjében.

A klubunkba szeptember 2.-án belépett új taggal immár 65-
en vagyunk.

Köszönöm tagjaink bizalmát!
Ürömi Szépkorúak Egyesülete
Csonkáné Varga Ibolya vezetõ

Az Ürömi Szépkorúak Egyesülete eseményei



VII. – VIII. – IX. – X. 31

Kedves Olvasók!
Idén is szuper teljesítményû évet tudhatunk ma-
gunk mögött az ürömi Rock and Roll-os csapatokkal. 
Büszke vagyok minden gyermekemre, és arra, hogy 
egyre több csapat tud magasabb színvonalú verse-
nyeken részt venni. 

Komoly munkánk van a háttérben, amely az elsõ féléves ver-
senyeken is meglátszott. A kezdõ-versenyzõ, illetve a haladó-
versenyzõ csapatok is szép eredményekkel, boldogan tértek haza.

Mindezek mellett az egyesületi házi versenyek is jó felkészítést 
adtak, remek eredményekkel. Ezeken a kisebb táncosok (óvoda, 
elsõ, második osztály) is összemérhették tudásukat a velük egy-
korúakkal, és a legjobb, hogy senki sem távozott érem, vagy okle-
vél nélkül.

A nyári táborokban megírt koreográfia adja minden évben az 
egész éves versenyzõ táncot, amit a gyermekekkel évközben né-
hol javítunk, átírunk, formálunk, a havonta változó, fejlesztõ edzés-
tervek mellett.

A bejárós nyári táboroknak idén is az ürömi Mûvelõdési Ház 
adott otthont. Lehetõséget kaptunk két heti táborra, így külön az 
óvodásoknak és az iskolásoknak is volt tábora. Sokat fejlõdtünk, ját-
szottunk, tanultunk, barátkoztunk, és ami a legfontosabb, hogy min-
den Gyerkõc szuper jól érezte magát a sárkány témájú táborok alatt.

A nagyobb versenyzõknek idén elõször ott alvós tábort szerve-
zett egyesületünk. Ez a tábor Egyházaskozáron került megrende-
zésre, amely komoly szakmai tábor volt napi 2x3,5 órás edzésekkel.  
Itt a gyermekek állóképességét javítottuk, tánctechnikai felkészítést 
kaptak. Esténként csapatépítõ feladatok, egyszer a héten egész na-
pos strandolás a kaposvári strandon, utolsó nap közös záró buli volt. 

Nagy sikerrel zárult mindegyik táborunk, jövõre is biztosan meg-
rendezésre kerülnek.

Aki kedvet kapott csatlakozni hozzánk, várunk Titeket kedden és 
csütörtökön 16.30-17.30-ig a kezdõk edzésén. 

Matiszné Kollárik Zsófia

Pink Panthers Akrobatikus Rock and Roll TSE 
Ürömi Szakosztály

mŰVELŐDÉSI Ház
Ürömi tükör
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mŰVELŐDÉSI Ház
Ürömi tükör

Nagy örömünkre az idei gyerekjóga táborra is sok 
lelkes gyerek jelentkezett. Társammal, Hazai Dóri-
val (gyerekjóga oktató, mozgásfejlesztõ pedagógus) 
nagy lelkesedéssel és rengeteg ötlettel indultunk 
neki a két hétnek az ürömi Mûvelõdési Házban.

Sok kisgyerek már jógázott velünk korábban is az év 

során. A tábor alatt alkalmunk volt jobban megismer-

ni egymást, hiszen reggeltõl délután 4 óráig együtt vol-

tunk, kisebb-nagyobb csoportokban. 

Reggel, ahogy összegyûltünk, rendszerint egy kö-

zös beszélgetõ körrel kezdtünk, ahol bátran mindenki el-

mondhatta , hogy mi van a kis lelkében, hogy érkezett ép-

pen aznap. Ezután következett a közös jógázás, ami nem-

csak a test átmozgatásáról szólt, hanem az érzelmek 

megfigyelésérõl, irányításáról is. Az óra részét képezték: 

nyújtó, hajlító, helyes testtartást elõsegítõ gyakorlatok, ál-

latutánzó nagymozgások, végtagszétválasztó, keresztezõ 

, az idegrendszer érését segítõ gyakorlatok, légzõ, kon-

centráció és figyelem-összpontosító gyakorlatok. A gye-

rekek ezek után szabadon játszhattak, kapcsolódhattak 

egymáshoz. Ilyenkor mandalákat színeztek illetve alkották 

meg a sajátjukat papíron vagy krétával a kövön. Néhányan 

kihasználva a mûvelõdési ház adottságait, a színpadon je-

lenetekkel készültek, amiket egymás elõtt is bemutattak. 

Készítettünk hálakövet, amit mindenki maga festett annak, 

Gyerekjóga tábor az Ürömi Mûvelõdési Házban
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mŰVELŐDÉSI Ház
Ürömi tükör

akitõl a hét során gondoskodást, figyelmet kapott. Az egyik 

nap a pilisborosjenõi Kálvária dombra kirándultunk, ami 

ugyancsak a jóga szellemiségében telt, sokat beszélget-

tünk, jógáztunk és élveztük a természetet. Délben a Sváb 

étteremben ebédeltünk, ahol nagyszerû kiszolgálásban 

volt részünk, nem beszélve az ízletes ételekrõl. Ebéd után 

egy közös relaxáció következett a színpadon, gyönyörû 

hangszerekkel és mesékkel kisérve. Délután volt még kö-

zös drámajáték, rajzolás, alkotás, hennafestés, amit a gye-

rekek a kezükre kaptak, fagyizás, játszóterezés. 

Talán a többiek nevében is elmondhatom, hogy na-

gyon sokat adott nekünk ez a két hét, barátságok szü-

lettek, sokat tanultunk magunkról, egymásról. Csodásan 

éreztük magunkat!

Szeretném megköszönni az ürömi Mûvelõdési Ház 

igazgatójának Papp Ákosnak, hogy helyet biztosított szá-

munkra a táborozáshoz, és az év során is lehetõséget 

ad hogy a gyerekjógát különóra keretében taníthassam. 

Illetve Balázs Beának, aki a tábor alatt mindenben kész-

ségesen a segítségünkre állt.

Reptsik Anna (gyerekjóga oktató, 

drámapedagógus, felnõtt jógaoktató)

Felnõtt Hatha Jóga 
Hétfõ: 8.15 – 9.45 

Szerda: 18.00 – 19.30

Gyerekjóga 
Hétfõ: 15.00 – 16.00 

Péntek: 15.00 – 16.00

Helyszín: Üröm Mûvelõdési Ház

Információ: 
Reptsik Anna 

(gyerekjóga oktató, 
felnõtt jógaoktató)

06-70-327-5666
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A Német Nemzetiségi Egyesület és az ürö-
mi Heimat Singkreis 2019. június 1-én Német 
Nemzetiségi Kórustalálkozót szervezett. Ez volt 
Üröm történetében az elsõ nemzetiségi kórus-
találkozó.  

A rendezvényt a József  Nádor Általános Iskola és 
Alapfokú Mûvészeti Iskola tornatermében tartottuk. A tor-
natermet szépen berendeztük, a falakat, az asztalokat  és 
a színpadot is  sok-sok virággal díszítettük. Nagy szeretet-
tel és persze izgalommal vártuk kedves vendégeinket. Az 
ürömi lakosok is szép számban megjelentek és örömmel 
látták, hallgatták az elõadásokat.  Meghívott vendégeink 
olyan kórusok voltak, akiknél már korábban, hasonló alka-
lomból mi is énekeltünk.

nÉmEt nEmzEtISÉg
Ürömi tükör

Német Nemzetiségi Kórustalálkozó Ürömön
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Meghívott vendégeink és fellépõink voltak: 

Ürömi Napraforgó Óvoda, Õzike csoport,
Ürömi Öröm Néptáncmûhely, 
Heimat Singkreis Német Nemzetiségi Kórus Üröm,
Lustige Schwaben Német Nemzetiségi Kórus Budakalász,
Rozmaring Német Nemzetiségi Kórus Érd,
Fekedi Vegyes Kórus,
Deutschklub Pilisborosjenõ,
Braunhaxler Kórus Budapest 3. ker.

Nagy örömünkre mindegyik fellépõ csoport nagyon 
szép és színvonalas mûsort adott elõ.  A mûsor után 
vendégeinket házias meleg étellel, házi süteménnyel, 
üdítõ itallal és finom Ezüst-hegyi borral kínáltuk. Az 
óvodások kis csokit és üdítõitalt kaptak. Természete-
sen vendéglátás közben és utána vendégeinkkel jót be-
szélgettünk és nem maradhatott el a kórustalálkozókon 
már megszokott közös együtténeklés sem.  Úgy gondo-
lom, elmondhatjuk, hogy nagyon tartalmas, színvona-
las, kellemes idõt töltöttük együtt, ezen a tavaszvégi-
nyáreleji gyönyörû szombat délutánon.

 Ezúton is nagy hálával mondunk köszönetet 
mindazoknak, akik bármilyen módon segítettek en-
nek a nagyon sok munkát, odaadást igénylõ rendez-
vénynek a megszervezésében, lebonyolításában. Ki-
emelt köszönetet mondok a kórus tagjainak aktív 
közremûködéséért.

Köszönetet mondunk az Emberi Erõforrás Alapnak 
a rendezvényhez nyújtott anyagi támogatásáért.

Falvai Józsefné Anni
Német Nemzetiségi Egyesület

nÉmEt nEmzEtISÉg
Ürömi tükör
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ÓVoDa
Ürömi tükör

Érzelmi intelligencia fejlesztõ program indul õsztõl, 
az ürömi Napraforgó Óvodában.

Az érzelmi intelligencia-fejlesztõ program egy komplex foglal-
kozás, amely játékosan vezeti be a kicsiket az érzelmek világába. 

A gyerekek kézmûveskedés, rajzolás, alkotás kapcsán jele-
níthetik meg lelkük világát, szerepjátékok, társas kapcsolatokat 
fejlesztõ játékok kapcsán eljátszhatják, átélhetik az érzelmeiket 
és új megküzdési módokat próbálhatnak ki.

A végén relaxációval és zenével zárunk, ahol Prof. Dr. Bagdy 
Emõke által bevezetett,  a pozitív pszichológia elveire épülõ fel-
adatokat és stresszoldó gyakorlatokat végzünk.

Azért választottam szlogennek a boldog gyerek-sikeres em-
ber szlogent, mert meggyõzõdésem, hogy az él boldog életet, aki 
elégedett a saját életével. Ehhez azonban ismernünk kell szük-
ségleteinket, vágyainkat, álmainkat, mûködésünket, gondolkodá-
sunkat és érzelmeinket.

Napjainkban a robotok és a különbözõ okos kütyük térnye-
rése, a napi rutin és rohanás közepette egyre kevesebb idõ jut a 
lelki életre, a kapcsolatok ápolására, az empatikus készségek ki-
alakulására, és az önismeretre. Ezek pedig az optimális mentá-
lis jóllét alapvetõ pillérei. Laboda Gábor polgármester úr felismer-

ve ezt, Hivert Daniella mentálhigiénés szakember érzelmi intelli-
gencia edukációs programját támogatva, a jövõ nemzedékének 
lehetõvé teszi, hogy a gyerekek megtanulják felismerni, megne-
vezni és konstruktív módon kifejezni az érzelmeiket.

A foglalkozáson többek között a következõ témákat érintjük: 
érzelmek felismerése, kifejezése, önmenedzsment, konstruktív 
konfliktusmegoldás, kapcsolatépítõ képesség, kreativitás és em-
pátia.

A képességek tanulása egy folyamat. Ajánlott minél koráb-
ban, 5 éves kor után elkezdeni a fejlesztést.

A jövõben valószínûleg fel fognak értékelõdni azok a készsé-
gek, képességek, amelyeket a robottal ellentétben, csak az em-
ber képes betölteni. 

Az Ürömi Önkormányzat képviseletében a Polgármester úr a 
foglalkozáson résztvevõ minden gyermeket támogat. A kurzuson 
az óvodások 50%-os kedvezménnyel vehetnek részt.

Várom szeretettel az érdeklõdõ gyerekeket: 

Hivert Daniella
Mentálhigiénés szakember

Mûvészetterápia vezetõ

Fontos az ürömi óvodás gyerekek érzelmi 
fejlesztése, fejlesztõprogram beindítása
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ÓVoDa
Ürömi tükör
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ÜrömI öröm tábor
Ürömi tükör

Idén az Ürömi Öröm Néptáncmûhely és a Pomázi Kevély 
néptánccsoport közösen táborozott Kisinócon.
Az ürömiek számára nem volt ismeretlen a helyszín, hiszen már 
többször is voltunk itt ezen a gyönyörû helyen, Börzsönyben. 
Több vendég oktatótól tanulhattak a gyerekek: Herczegh Katá-
tól gyerekjátékokat, Tombor Beától és Maráz Istvántól rábaközi 
táncokat.
Nagyon jó hangulatban telt el a hét, sok-sok élménnyel, tánctu-
dással gazdagabban jöttünk haza a táborból.

Ürömi Öröm Néptáncmûhely gyermekei

Tánctábor Kisinócon

Botfûtés

Esti mese Gyöngyfûzés
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ÜrömI öröm tábor
Ürömi tükör

Táncpróba

Fabatkázás
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böLCSŐDE
Ürömi tükör

Megérkezett az õsz
Most mikor kinézünk az ablakon, találkoz-
hatunk az õsz minden szépségével és az 
idõjárás miatt kevésbé szép oldalával is

A nagylányok és nagyfiúk már az óvodába érkeznek 
meg minden reggel. Ilyenkor egyik szemünk sír a másik ne-
vet, mert nem titok, hogy bármennnyi idõt töltenek a gye-
rekek velünk – ki fél évet, ki két évet – egytõl egyig mind a 
szívünkhöz nõnek. Az ok, ami miatt nekünk még is az év 
egyik legszebb idõszaka, hogy jönnek az új kis manók hoz-
zánk, hogy segítségünkkel minél zökkenõmentesebben 
zajlódon le a beszoktatási folyamat.

Kedves Szülõk!
Most hozzátok szeretnék szólni: tudjuk hogy a számo-

tokra legfontosabbat bíztátok ránk, mi ezzel teljes mérték-
ben tisztában vagyunk. Ígérjük óvjuk, szeretjük, vigyázunk 
rájuk. Minden a legnagyobb rendben lesz és mi mindent 
meg fogunk tenni értük.

Balla Orsolya
kisgyermeknevelõ
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SPort
Ürömi tükör

Fekete Ádám és Hajdú Jonatán páros nyáron, a Sze-
geden megrendezett kajak-kenu VB-n ezüstérmes he-
lyezést nyertek. A verseny fináléja rendkívül izgalmas 
volt.  Az óriási hajrában a kínaiak és a spanyolok köz-
zé ékelõdtek, és ezzel a dobogó II. helyére kerültek. 

Mindig büszkeséggel tölt el bennünket, ha kiderül, hogy 
kiemelkedõ teljesítményt nyújtó sportoló él településünkön. Így 
van ez most is, hiszen Fekete Ádám is ürömi. Szeretnénk Olva-
sóinknak bemutatni Ádámot, aki 2014. óta él Ürömön a szüleivel.

Gondolom, hogy a sport – a kajak-kenu – központi helyet fog-
lal el az életében. Mennyi az erre fordított idõ?

Nagyon sok idõt fordítok 
a kenura, hiszen már ne-
kem ez a munkám, heti 11 
edzésem van, amit általá-
ban Csepelen a Kolonics 
György Vízisport Központ-
ban tartunk meg, de persze 
az edzõtábor se maradhat 
ki, aminek a helyszíne álta-
lában Tata vagy Szolnok, de 
Dél-Afrikában szoktunk len-
ni 4-5 hetet márciusban.

Úgy tudom, hogy még 
tanul. Hol?

Igen, tanulok a Testne-
velési Egyetemen, termé-

szetesen levelezõn, hiszen így könnyebben tudom teljesíteni az 
elvárásokat!

Mindkettõ óriási lekötöttséget jelent, egyáltalán marad sza-
badideje? Mivel tölti legszívesebben?

Igen, arra mindig van szabadidõm, amire szeretnék, nyilván 
az idõmet jól be kell osztanom, de ezt az évek alatt már megta-
nultam. Nagyon szeretek Ürömön élni,így akár hobbinak mond-
hatnám azt is, hogy a kutyáimmal szoktam itt sétálni, amit termé-
szetesen õk is nagyon imádnak! Motorozni szoktam még és erre 
ez a környék szintén alkalmas, akár csak említhetném Dobogó-
követ, ami a motorosok közkedvelt helyszíne!

Szívbõl gratulálunk a sport teljesítményéhez további sikere-
ket kívánunk és köszönöm a beszélgetést!

(szerk.)
(Fotó: Csudai Sándor – Origo)

Amikor a másodpercek is…
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Könyvajánló az ürömi könyvtár új könyveibõl
James Bowen: Bob, az utcamacska 
(Igaz történet alapján)
Amikor a szerzõ egy sérült, vör-
henyes szõrû, kóbor macskát 
talált, még fogalma sem volt ar-
ról, hogy az élete mennyire meg 
fog változni. James egyik nap-
ról a másikra élt London utcá-
in, és biztosan tudta, hogy ami-
re végképp nincs szüksége, az 
egy háziállat.

Mégsem tudott ellenállni a 
meghökkentõen intelligens kan-
dúrnak, akit befogadott, és elke-
resztelt Bobnak. Gondos ápo-
lásának köszönhetõen Bob las-
san visszanyerte az egészsé-
gét, James pedig készült útjá-
ra engedni az állatot – úgy hitte, 
soha többé nem látják viszont 
egymást. Bobnak azonban más 
elképzelései voltak.

Õk ketten hamarosan elválaszthatatlanok lettek, s komikus – al-
kalmanként kockázatos – kalandjaik fokozatosan átalakították az 
életüket. Így segítettek egymásnak abban, hogy zaklatott múltjuk 
sebei lassan begyógyulhassanak.

Budai Lotti:
A kegyencnõ hálószobája
(A borostyánszemû 1.)
1645-ben Henrietta Mária angol 
királyné Franciaországon utazik 
keresztül, mikor menetét meg-
támadják, s elrabolják egyik leg-
becsesebb ékszerét. Ez az érté-
kes nyakék évtizedekig mozgat-
ja majd a háttérbõl a Combray 
család sorsának szálait: szerel-
meseket segít révbe, bosszúvá-
gyat ébreszt, s lesz, kinek vesz-
tét okozza…

A magyar irodalmi élet új te-
hetsége elsõ regényével egy le-
tehetetlenül izgalmas, korhû tör-
ténetet ad a romantika, a ka-
landregények és a történelem 
kedvelõinek kezébe. A könyv rá-
adásul újdonsággal is szolgál: 

az olvasó színes, képeslap-szerû betétek segítségével ismerked-
het meg közelebbrõl a korabeli divattal, szokásokkal és egyéb ér-
dekességekkel.

A könyv 2. része, A magányos trónörökösnõ (A boros tyán szemû 
2.) szintén elérhetõ a könyvtárban.

A könyv 2. része, a Bob szerint a világ szintén elérhetõ a könyv-
tárban.

Ecsédi Orsolya: Cirrus a tûzfalon – Egy rendbontó vírus kalandjai
Kütyüközpontú világunkban a számítógép mindennapos háztartá-
si berendezés, így a kis- és nagykamaszok számára barátságosan 
ismerõs egy számítógép belsejét választani helyszínként. Nem is 
akárhová érkezünk, mindjárt a Tûzfalon túlra, ahol nem a kurtafarkú 
malac túr, hanem egy vírus-civilizáció próbálja titkos világuralmi cél-
jait realizálni. A precízen elõkészített tervbe sajnos egy hiba csúszik, 
Cirrus személyében.

Kerek, egész, nagyon jó ritmusú, jól fel-
épített történet. A szerzõ nyelvi tehetségé-
nek köszönhetõen szórakoztatásunk ga-
rantált. A poénok nagyobb része még úgyis 
mûködik, ha valaki nem rendelkezik mélyre-
hatóbb számítástechnikai ismeretekkel.

Takáts Lilla: Jutalomjáték
Szenvedélyes kalandok vagy biztonsá-
gos házasság? Végtelen álmodozás vagy 
unalmas valóság? Érdemes-e harcolni egy 
kihûlt házasságért? Érdemes-e mindent el-
dobni az újra fellángoló kamaszkori szerele-
mért? Képes-e belátni egy szeretetéhes nõ, 
hogy csupán illúziókat kerget?

Takáts Lilla elsõ könyve arra 
a kérdésre keresi a választ, hogy 
nõként érdemes-e erõnkön felül 
küzdeni a család összetartásá-
ért, vagy találhatunk-e rá mentsé-
get, ha megelégelve a feleség- és 
anyaszerepet, az álmainkat követ-
jük.

Orvos-Tóth Noémi: Örökölt sor
Amikor elkezdjük kutatni elaka-
dásaink, szorongásaink, elhibá-
zott párkapcsolataink, ismétlõdõ 
kudarcaink okát, gyakran kiderül, 
hogy saját életünk történései nem 
adnak megfelelõ magyarázatot. 
Ilyenkor érdemes a tágabb pers-
pektívát is megvizsgálni, és szüle-
ink, nagyszüleink vagy akár a még 
korábbi generációk életeseménye-

it is feltárni.
A legtöbb esetben döbbenten tapasztal-

juk majd – amit a modern kutatások ered-
ményei is igazolnak –, hogy felmenõink trau-
mái, feldolgozatlan félelmei, kapcsolati töré-
sei még a halálukkal sem enyésznek el, ha-
nem bennünk élnek tovább.

A klinikai szakpszichológus szerzõ vé-
gigvezeti az olvasót egy transzgenerációs 
önismereti úton, hogy saját életében tetten 
érhesse és helyrehozhassa a múltból meg-
örökölt negatív érzelmi viszonyulásokat és 
viselkedési mintákat.

A könyvtár nyitva tartása:
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: 
06 26 350 199

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

Szeretettel várunk minden régi és új olvasót!
Mervó Katalin könyvtáros

KönyVtár
Ürömi tükör
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rEnDŐrSÉg
Ürömi tükör

 
 

 

PEST MEGYEI RENDŐR -FŐKAPITÁNYSÁG  
BŰNMEGELŐZÉSI OSZTÁLY 

 
1133 Budapest, Pozsonyi út 56. : 1557 Budapest, Pf. 20. : 237-4345; BM: 21-794, fax: 21-797, e-mail: elbir@pest.police.hu 

 

112 az egységes európai segélyhívószám 

 

A MENTŐK, A RENDŐRSÉG, A KATASZTRÓFAVÉDELEM EGYETLEN 
SZÁMON ELÉRHETŐK 

Az Európai Unió területén 1991 óta működik a 112-es segélyhívószám, amely szinte egész 
Európában, így Magyarországon is ingyenesen hívható vezetékes vagy mobil telefonról.  
 
 

  
 

 
 

A 112-re beérkező hívások csak ötöde valós segélykérés! 

CSAK AKKOR HÍVJA A 112-ES SZÁMOT, HA VALÓBAN SEGÍTSÉGRE VAN 
SZÜKSÉGE, BAJBAN VAN, BALESET ÉRTE, MEGSÉRÜLT, LÁNGOLÓ ÉPÜLETET 
LÁT VAGY SZEMTANÚJA EGY BETÖRÉSNEK…!  
 
NE HÍVJA A 112-T INDOKOLATLANUL, MERT A FELESLEGES HÍVÁSOK 
TÚLTERHELHETIK A RENDSZERT, VESZÉLYBE SODORVA AZOK ÉLETÉT, AKIK 
VALÓBAN A KÉSZENLÉTI SZERVEK SEGÍTSÉGÉRE SZORULNAK! 
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KöztErÜLEt fELÜgyELEt
Ürömi tükör

Bemutatjuk Cseh Dávidot, Üröm 
község közterület felügyelõjét

Mondana magáról egy pár gondolatot? Honnan jött, mit 
dolgozott eddig?

Tõsgyökeres ürömi vagyok, jelenleg is itt élek és itt dol-
gozom.

Tanulmányaimat gimnazista korom óta a rendészet 
irányába orientáltam. Elsõ munkahelyem a Budaõrsi 
Rendõrfõkapitányság volt, ahol tanulóként szolgáltam. 
2019. év elejétõl dolgozom Ürömön, mint közterületi 
felügyelõ.

Ismert terület az Ön számára a közterületi munka?
Igen, tekintettel a rendészeti múltamra, amelyet az 

elõzõ munkahelyemen szereztem. Munkámat az is könnyí-
ti, hogy – mint ürömi lakos –  rendelkezem helyismerettel.

Milyen eredményeket sikerült eddig elérni?
A legeredményesebb feladatom közé tartozik az illegá-

lis szemétlerakások felderítése, illetve az elhagyott, rész-
ben roncs gépjármûvek tulajdonosainak felkutatása, vala-
mint ezen gépjármûvek elszállíttatására a konkrét intézke-
dések megtétele.

Vannak -e olyan területek, melyek analgikusak és ezen 
hogy kívánna változtatni a jövõt illetõen?

Sajnos  van ilyen terület, ez a parlagfû és egyéb gyom-
növények. Ezen a területen az önkéntes jogkövetés még 
kívánni valót hagy maga után. Bár vannak eredmények, de 
ennél többet kell még tennünk.

Köszönöm a beszélgetést.
(szerk.)

Csipkebogyó
Az ürömi Kisdombon, Csókavár irányába sok helyen találha-

tunk csipkebogyót. Séta közben érdemes õket leszedni és meg-
szárítani, mert hasznos és finom az ebbõl készült tea.

A csipkebogyó a C-vitaminon kívül számos olyan 
anyagot tartalmaz, amelyet az emberi szervezet számá-
ra fontos: pektin, flavonoidok, cukor, alma- és citromsav, 
cseranyag, A vitamin.

A bogyóból készített gyógyteát influenzás idõszakban, 
meghûléses megbetegedések idején érdemes rendsze-
resen fogyasztani. A benne lévõ C-vitamint megtartani 
leginkább úgy tudjuk, ha forrázás nélkül éjszakára beáz-
tatjuk a szárított bogyókat.
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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

V
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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

+

Pedikûr
Ha szeretne szép, ápolt lábakat a nyárra, 
itt az ideje egy gyógypedikûrnek.

A pedikûrhöz lehet kérni gel-lakkot vagy 
hagyományos lakkozást igény szerint.

Bejelentkezés: +36306434001 
Cím: Üröm, Doktor S. u. 2.

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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BIZTOSÍTÁS

www.tutibiztositok.hu

KÖTÉS ÉS VÁLTÁS
SZEMÉLYESEN

Szûcs Gyula
2096 ÜRÖM

TÁNCSICS MIHÁLY U. 36.
Telefon:

06 30 699-19-42

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

Trunk
építőanyag forgalmazó 

és fuvarozó vállalkozás.

Érdeklődés és konténer rendelés:
0630/934-2838

www.trunk-epitoanyag.hu
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 Duna Autó Zrt. DACIA Márkakereskedés
1037 Bp., Kunigunda útja 56. • Tel.: +36 1 801 4284 
www.dunaauto.hu/dacia

210x287_DUSTER_Ürömi Tükör.indd   1 2019.09.04.   8:12:51
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Csoóri Bányai RékaBuzás Katalin Dr. Császár AlbertBertalan János

Storcz Botond Vidákovits TiborSzilvási KárolyKelemen Márta

Tisztelt Választópolgárok! 
Tisztelt Lakótársaim!

2019. október 13-án – többek közt – a helyi önkormányzati képviselõk és polgármesterek 
választására kerül sor. 

Ürömön az eltelt 17 év alatt mindig arra törekedtem, hogy együtt gondolkodás és béke 
legyen a település sorsáról döntõ testületben. Eddig ez az egység megvolt! Lakóhelyünk 
fejlõdése ezt visszaigazolja. 

Szeretném, ha bölcs döntésükkel október 13-án olyan képviselõket választanának, akik 
az együtt gondolkodásra készek és azt tartják szem elõtt, hogy a falu érdeke mindenek 
elõtt és ezt tettekkel is bizonyítják. 

Kérem Önöket, szavazatukkal támogassák a velem induló képviselõjelölteket!

Nekünk Üröm fejlõdése az elsõ!

Az Ön polgármesterjelöltje Ürömön: 
LABODA GÁBOR

A velem induló független képviselõjelöltek:

Érvényesen szavazni maximum 8 képviselõre lehet. 




