
ÜRÖMI    TÜKÖRÜRÖMI    TÜKÖR
2008. október

Az ürömi önkormányzat                                        közéleti havilapja

II. ütem
Épül az óvoda új szárnya
(cikk: 2-4 oldal, 25. oldal)

Táborföldi felújított 
sváb kôhíd

(cikk: 4. oldal)

Elkészült a park legszebb dísze
(cikk: 5. oldal)



önkormányzat
Ürömi tükör

október2

Aktuális
információk
Tisztelt Lakótársaim!

• Az „Ürömi Tükör” elôzô számában 
röviden beszámoltam az óvodaépítés 
II. ütem felújítási munkálatairól jelezve, 
hogy a fotókat a következô számban 
fogjuk közölni, tehát az „Ürömi Tükör” 
októberi számában.

Ezt az ígéretemet betartva közöljük most az eddig elvég-
zett munkák, illetve a most folyó bôvítési munkák egy-egy 
fotóját, természetesen kiegészítve még egy pár lényeges 
információval. Mint arról már korábban beszámoltam az 
óvoda felújítási és bôvítési munkái úgynevezett két ütem-
ben valósulnak meg. A munkák elsô üteme már a korábbi 
években 2006-2007-ben elkészültek, míg az ún. II. ütemre 
tervezett munkák ez év júliusában indultak a felújítással, je-
lenleg a bôvítési munkák folynak.

A fotók is tanúsítják, hogy milyen éles volt a kontraszt az 
I. ütem munkálatainak befejezése után, a régi 40 éves, és az 
új épületszárny között.

Az eddig elkészült felújítás egy esztétikus, minôségében is 
jó munkát takar.

Igaz a kivitelezési munkák során sok nehézséget kellett 
megoldani, mely részben tervezôi hiányosságból vagy ke-
vésbé esztétikus tervezôi megoldásoknak, javaslatoknak a  
kiváltásából adódott. Így például linóleum helyett parketta 
került a csoportszobákba, a WC-k és fürdô helyiségben a 
burkolatok igényesebb kivitelben készültek el, a könyöklôk 
terméskô burkolatot kaptak stb.

Nem tartalmazta a terv az ablakok ráccsal való ellátását, 
ezt is mint kötelezô elôírás pótolnunk kellett. Hasonló a 
tûzvédelem szempontjából elkészített tûzüveg-borítás, 
amely a szomszédos épülettôl is védi tûz esetén a gyermek-
intézményt.

A tervek szerint a tetôszerkezet elbontása nem volt ter-
vezve, csupán a cserép cseréje. A pala elbontása után derült 
ki, hogy a faszerkezet állapota olyan, hogy pár év múlva tel-
jes cserére szorulna, tehát egyértelmû volt a döntés, hogy 
az új cserép nem kerülhet a régi korhadó faszerkezetre, 

tehát elôbb ennek a cseréjét is el kellett végezni. A felke-
rült cserép csornai, ugyanaz, mint amit az elsô ütem során 
építettünk be.

A II. ütem felújítása magába foglalja a konyha tel-
jes felújítását úgy mint:

- lépcsôházak, folyosók megszüntetése, funkcionálisan 
ezek a konyha kiszolgálói helyiségei lettek, ezzel is bôvült a 
konyha alapterülete,

- konyhai padlóburkolat és faburkolat ÁNTSZ 
elôírásoknak megfelelô kialakítása,

- a már korábban kiépített gázhálózat biztonsági 
mágnesszeleppel való ellátása,

- konyha gépészeti- és elektromos berendezések felújí-
tása,

- hatósági elôírásoknak megfelelô zsírfogó berendezés 
beépítése, forgószerkezettel együtt, 

- légtechnikai berendezés beépítése, stb.

A konyha berendezése szinte teljes egészében új eszkö-
zökkel történt.

Így például: 
 3 medencés mosogató
 Mosogatógép,
 Vízlágyító berendezés,
 Hûtôszekrények,
 Fagyasztóládák,

Az óvoda régi épületszáranya

Ilyen lett az új



 Gázzsámolyok, rozsdamentes 14 kw-os olajsütô,
 4 égôs gáztûzhely, sütôvel,
 Elektromos sütô stb.

Eszközöket tekintve: húsôrlô, fûszerôrlô, rúdmix, lánckö-
tény, lánc védôkesztyû stb. került beszerzésre.

Csak érzékeltetni szerettem volna, - ahogyan a felsorolás 
is mutatja - hogy egy korszerû, minden igényt kielégítô új 
konyha készült el a régi helyett.

A felújítás során a konyha a folyosók befalazásával szin-
te hermetikusan el van zárva a csoportszobáktól, ezzel is 
maximális védelmet és biztonságot teremtve az intézmény 
kis óvodásai számára.

A bôvítési munkálatok jelenleg folynak, szerzôdés szerint 
2009. január 31. a befejezési határidô, ha egy kis csúszás 
elôállna, akkor is legkésôbb 2009. március 31-ig a teljes 
munka befejezôdhet.

A bôvítéssel: 4 csoportszoba, 4 mosdó, 4 WC, 4 
öltözô, mozgássérültek részére emelôkosaras fel-
vonó fog készülni. Az energiatakarékosság szem 
elôtt tartása volt a cél a napkollektorok beépítésé-
vel, mely jelenleg már mûködik.

Természetesen a késôbbiek során még minden fontos 
részletrôl tájékoztatni fogom tisztelt Lakótársaimat.

• M0 északi híd átadása
Mint a híradásokból is ismert, sor került az M0 északi 

összekötô hídjának átadására. Ezt megelôzôen az önkor-
mányzat elrendelte a forgalom számlálását, amelynek ún. 
elsô szakasza, tehát a megnyitás elôtti forgalom számlálá-
sa megtörtént. A második ütemet, azaz a megnyitás utáni 
számlálást kénytelenek voltunk most felfüggeszteni arra az 
idôre, míg Budakalászon az út- és közmûépítés befejezôdik, 
és ennek következményeként a most lezárt utakat megnyit-
ják. Ugyanis ha most folytatnánk a forgalom számlálását, nem 
kapnánk valós képet a tényleges fogalomnövekedésrôl.

A közútkezelô a 12 t feletti korlátozó táblákat kihelyezte, 
kivéve a Fô út és Iskola út keresztezôdését (posta kanyar) 
ott a 3,5 t tábla van kihelyezve.

Az viszont tény, hogy szemmel láthatóan a nagy 12 t-s 
gépjármûvek átmenô forgalma csökkent, ugyanakkor a 
személygépjármûvek forgalma nôtt. Az is tény, hogy ez 
a megnövekedett forgalom jelenleg a Rókahegyi útra 
terelôdött, de a Budakalászi közmûépítés befejezése és az 
útkorlátozás feloldása után ez az átmenetileg megnövekedett 
forgalom a Rókahegyi úton csökkenni fog.

• Szociális ellátás keretén belüli ter-
mészetbeni juttatások

Döntött a képviselô-testület arról, hogy  2008-ban is tá-
mogatja - az elmúlt évekhez hasonlóan - a burgonya-, hagy-
ma juttatást. Ígéretünk van az elmúlt évhez hasonlóan helyi 
vállalkozótól arra is, hogy ismét ajándékoz, illetôleg támo-
gatási céllal száraztésztát biztosít, mely szintén részét fog-
ja képezni az önkormányzat által biztosított burgonya- és 
hagyma juttatás mellett a támogatási csomagnak. 

Erre az Ürömi Tükör megjelenésével körülbelül egy 
idôben kerül sor.

Minden 2008. december 31-éig hatvanadik életévét 
betöltô vagy már betöltött lakótársunk részesül a burgo-
nya, hagyma és tészta, mint természetbeni támogatásban.

Itt szeretném felhívni azon szociálisan rászoruló lakótár-
sam figyelmét, akik fával fûtenek, korlátozott mennyiségben 
a Polgármesteri Hivatal udvarán rendelkezésre áll a 2007-
2008. év során közterületen kivágott és begyûjtött, méret-
re vágott hasábos tûzifa, igénylésére.

Kérem tehát, hogy írásban jelezzék igényüket, azok, akik 
szeretnének lakásfenntartási támogatás keretén belül a jel-
zett tûzifából igényelni.
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Új öltözôszekrények

Az óvoda új csoportszobája



• Mészégetô utca
Elkezdôdtek a Mészégetô utca kivitelezési munkái. 

Elôször a vízelvezetô árok kiépítése történik meg, majd ezt 
követôen kerül sor a pályaszerkezet kiépítésére.

Eredetileg - megállapodás szerint - a végsô kivitelezési 
határidô november 15. lett volna, az engedélyeztetési eljá-
rás azonban elhúzódott, ezért is késôbb tudták megkezdeni 
a munkálatokat. 

A kezdésnél jelentkezô határidô csúszás egyértelmû, 
hogy a kivitelezés végsô határidejét is befolyásolja, de min-
den remény megvan arra, hogy november végére, decem-
ber elejére a Mészégetô út teljes szakasza kiépítésre kerül 
a Határkô utcáig.

Az úttesten négy darab viacolor fekvôrendôr elhelyezé-
sére is sor kerül. 

Üröm, 2008. október hó
        

Laboda Gábor
polgármester
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VIZEK ÉVE EMLÉKÉRE
Augusztusban felújításra került a Fô utcai parkban a 

szökôkút, mivel annak vízgépészeti szerelvénye javíthatat-
lanul meghibásodott. A hibás kút cseréjét az Önkormány-
zat testülete egy monumentálisabb szökôkút megalkotásá-
val kívánta összekapcsolni, amelynek átadását a Vizek Éve 
tiszteletére még 2008-as évre tervezte.  

Az idei évben a Kôfaragó Alkotótábor is már ennek 
a tervnek a tudatában lett kiírva. A versenyzôk táblaké-
peiket “2008 a Vizek Éve” témakörben alkották meg. A 
tardosi vörös márványba vésett táblaképek közül 11 ke-
rült elhelyezésre az új szökôkút külsô falába.

 A megújult kút belsô felülete apró mozaikokkal 
lett díszítve, amelyek színjátéka nappal, illetve este mes-
terséges megvilágításnál is a szemlélô élményét növelik. 
A kút gépészete is teljesen megújult. Beépítésre került öt 
központi és négy oldalsó fúvóka, az esti megvilágítást a kút 
aljába helyezett világítótestek szolgálják. A víz minôségét a 
beépített szûrô-, és tisztítórendszer szabályozza.

 A kút környezete szintén fel lett újítva. Áthelye-
zésre kerültek az utcabútorok (padok, szemetesek), növé-
nyek lettek beültetve.

 A felújítás eredményét augusztus 20-a óta élvez-
hetik a park felé közlekedôk.

Vidákovits Tibor
Környezetvédelmi és Településfejlesztési 

Bizottság elnöke

Mészégetô utca
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A felújított sváb kôhíd

Tisztelt Lakótársaim!
Nagy örömömre szolgál, hogy tájékoztathatom Önöket 

a községünkben véghez vitt pozitív változásokról, ame-
lyek elsôsorban Táborföld lakóit érintik, de a település 
összes lakójának hasznára válnak.

Közvetlen a 2006-os önkormányzati választások után 
napirenden volt az elsôsorban táborföldi lakosokat érintô, 
Táborföldet az ófaluval és a menetrendszerinti buszjárat-
tal összekötô régi sváb kôhíd megújítása, a buszmegállók 
megközelítéséhez pedig a járda megépítése.

Már ekkor ôsszel, Fodor Rajmund képviselôtársammal 
egyetemben kértük a képviselô-testület támogatását, 
amelyet mindenki egyöntetûen támogatott. 

Ám ezen egyszerûnek tûnô kérdés megoldását azon-
ban nagyban megnehezítette a híd és a Dózsa György út 
közötti mindösszesen 103 nm- es területrész magántulaj-
donostól történô megvásárlása. A tulajdonossal történô 
többszöri megegyezés után végre sikerült a községnek 
(építési telek áron!) megvásárolni az érintett földterüle-
tet. Természetesen ezek után újabb testületi ülésre volt 
szükség, hogy módosítani lehessen az ide vonatkozó költ-
ségvetést..

Ehhez képest a járda megépítése egyszerû feladatnak 
tûnt, de természetesen itt is voltak az építkezés során, a 
helyszíni felmérések alkalmával felmerülô újabb és újabb 
ötletek, melyeket közvetlen a polgármester beavatkozá-
sának köszönhetôen lehetett orvosolni. Arra elôzetesen 
senki nem gondolt, hogy a megemelt járda, amit könnyû 
ugyan tisztán tartani a kôhídra sétálva, milyen balesetve-
szélyes lehet 3-4 méterrel a patak fölött. Bár, az ennek 
eredményeként létrejövô impozáns fakorlátot, minden 
arra járó megcsodálhatja. Jóllehet, egy hagyományos vas-
korlát is betöltötte volna az alapvetô funkciókat, de így 

mégiscsak egy, a környezetébe illeszkedô, a régi kôhíd ar-
culatához illô teak színre pácolt korlát öleli Táborföld és 
az ófalu lakóit.

Az építés alatt az arra járó emberek jogos kérésére me-
rült fel a híd körüli közvilágítás pótlása. Ez azonnali közben-
járást igényelt a polgármestertôl, aminek eredményekép-
pen három nappal késôbb már két kandeláber vigyázott 
ránk a sötétben. Az elkészült járdának köszönhetôen nem 
szükséges a váltócipô, ha valaki busszal akar utazni..

 A járdát és a korlátot helyi vállalkozók építették, akik-
nek ezúton is köszönet a korrekt gyors munkáért!

Remélem, egy éven belül már az új játszótér megépültérôl, 
valamint a Damjanich utca és a Gábor Áron sétányon el-
készült (tavasszal esedékes) forgalomcsillapítókról tájé-
koztathatom Önöket.

Táborföldet még közvetve érintô testületi döntés szüle-
tett, amely szerint egy év idôtartamra változási tilalom lett 
elrendelve a patak közvetlen környezetében, ami idô alatt 
az önkormányzat rendezni kívánja a jogosulatlan telekha-
tárokat, aminek eredményeképpen két újabb gyalogos át-
járó nyílhat az ófalu és Táborföld között. Így remélhetôleg 
gyalog is megközelíthetôek lesznek a közhivatalok, az óvo-
da és az iskola is.

Üröm, 2008. október hó
 Storcz Botond

önkormányzati képviselô



„Itt van az ôsz, 
itt van újra…”

Iskolánk 2007. szeptemberétôl viselheti a 
kitüntetô „ökoiskola” címet. Az ökoiskolák 
kritériumrendszerében megfogalmazott 
elvárásoknak immár a második tanévben 
kell megfelelnünk. Éves munkatervünk-
ben helyet kapnak a Diákönkormányzat-
tal együttmûködve a már hagyománnyal 
rendelkezô programjaink,  új hagyományo-
kat is szeretnénk teremteni. Iskolánkban 
ebben a tanévben is kiemelkedô hangsúlyt 
kap a környezeti nevelés. A környezetvé-
delem feladatait az általános iskolás kor-
osztályhoz közel szeretnénk hozni, hogy 
érezhetôvé váljon számukra a felelôsség 
kérdése. 

Programjaink megvalósítását lehetôvé tevô forrást 
pályázattal szeretnénk elnyerni. Bízunk az illetékesek 
kedvezô elbírálásában. 

A 2008/2009-es tanévet a 3.a osztály mûsora nyitot-
ta meg, üdvözölve tanulóink sorában a két megilletôdött 
elsô osztályt is. Nagyon örültünk, hogy ilyen szép számmal 
jelentkeztek a gyerekek az iskolánkba. Már most látszik, 
hogy szépen beilleszkedtek és jól érzik magukat közössé-
günkben. 

Az Ökocsoport és a Diákönkormányzat a tanév 
elsô két hónapjában a következô programokat va-
lósította meg:

1. Szeptember 1-jén az osztályfônöki órákon a gyerekek 
átismételték a szelektív hulladékgyûjtésrôl tavaly tanulta-
kat. Fontosnak tartjuk, hogy tanulóink ne csak otthon, 
hanem az iskolában is szelektálva, a megfelelô edényekbe 
tudják gyûjteni a hulladékot.

2. Szeptember 14-én az ürömi Egészségnap rendezvé-
nyeire látogathattak el az iskola épületébe az érdeklôdôk. 
A legfiatalabb korosztály játékos feladatok megoldásával 
mutathatta meg tájékozottságát a témában a pedagógu-
soknak. 

iskola
Ürömi tükör

október6



iskola
Ürömi tükör

október 7

3. A diákönkormányzati képviselôket a tanév elsô 
napjaiban választották meg az osztályok. A képviselôk 
elsô gyûlésére a tanévben szeptember 24-én került sor. 
Elnököt választottak, majd megbeszélték a tanév prog-
ramját. 

4. Az ôszi futóversenyt az elsô tervezett idôpontban 
elmosta az esô, viszont szeptember 30-án az idôjárás már 
kedvezett az sportolni vágyóknak.  A gyerekek a Rákó-
czi utcától egészen Pilisborosjenô elsô házáig futottak a 
földúton, majd vissza. Az évfolyamok dobogós helyezettjei 
másnap az iskola összes tanulója elôtt vehették át az ok-
levelüket. 

5. Október 2-án az Állatok Világnapja alkalmából rende-
zett irodalmi délutánra gyûltek össze a lelkes érdeklôdôk. 
A kedvenc állatos könyvünket vittük fel a könyvtárba, 
ezekrôl meséltünk egymásnak. Megismerhettük Vackort, 
a kölyökmackót, de a sirályfiókát is, aki a macskától tanult 
meg repülni. Kiszáradt torkunkat békebeli málnaszörppel 
öblíthettük le. 

6. Októberben vette kezdetét az osztályok közötti 
tisztasági verseny. Már az elmúlt tanévben is versengtek 
egymással az osztályok, ezt a hagyomány folytatjuk ebben 
a tanévben is. A versengés ösztönzôen hat a gyerekekre, 
hogy ôk is tegyenek azért, hogy kultúrált környezetben 
tanulhassanak. 

7. Ôszi papírgyûjtésünket október 8-án és 9-én tar-
tottuk a szokásos helyen, a TSZ-udvarban. Ez a program 
is hagyománnyá vált az elmúlt évek során. Bizonyára sok 
szülô lélegzett fel, hogy végre kiürül a pincébôl, a ga-
rázsból a sok félretett papírhulladék. Ennél jobban csak 
az osztályok örültek, amikor megtudták, hogy mennyivel 
gyarapodott az osztályprogramokra fordítható osztály-
kassza. 

8. Az elmúlt tanév sikerén felbuzdulva idén is gyûjtjük 
a mûanyag üdítôs kupakokat. Tavaly a szülôk segítségével 
sikerült eljuttatni a kupakokat a tinnyei feldolgozó üzem-
be. (Még egyszer köszönet érte!) Akkor az iskolák közötti 
versenyt megnyertük, aminek a jutalma a kupakok árán 
felül egy idôjárásálló nagy kerti asztal és pad volt. Idén 
sem szeretnénk alább adni, ezért számítunk a családok 
gyûjtôszenvedélyére.

Bízunk benne, hogy pedagógusaink a szülôkkel 
együttmûködve az idei tanév során is  sok érdekes prog-
rammal színesítik az iskolai életet. 
 

Kádiné Pénzes Mária (ÖKO)
Pestiné Hégely Ágnes (DÖK)



Iskola-nyitogató…
A szeptemberi tanévkezdés után teljes erôbedobással 

indultunk neki a 2008/2009-es tanév kihívásainak. Új kol-
légákkal is gazdagodtunk német, matematika, természetis-
meret szakokon. A beiratkozó elsôseinkkel együtt szere-
tettel köszöntjük ôket, és mindnyájuknak kívánjuk, hogy 
érezzék nagyon jól magukat családias hangulatú iskolánk-
ban. A hátsó udvarunk falát szebbnél szebb színekkel gaz-
dagított falfestmények tarkítják, az aula ismét a mûvészeti 
iskola rajzaitól díszes. Aki mostanában elsétált az  iskolánk 
elôtt, bizonyára észrevette, hogy a bejárati kapu fölött 
intézményünk logójának márványból kifaragott mesteri 
mûve díszeleg. A képviselôtestület és a szülôi munkakö-
zösség, valamint a kôfaragók összefogásával megvalósul-
hatott egy régen dédelgetett álmunk: az iskola sajátos cí-
mere felkerült a bejárati kapu fölé. Sôt, ha még följebb 
tekintünk, a kôfaragó tábor egyik szobrát láthatjuk, melyet 
ajándékba kaptunk. Nagyon köszönjük az adományokat, 
mely továbbra is azt bizonyítja, hogy közös összefogással 
egyre szebbé válik épületünk belsô és külsô tere. Hama-
rosan elkezdôdik a külsô faburkolatok kezelése, ápolása 
az önkormányzat szervezésében. Nagy büszkeséggel tölt 
el mindnyájunkat, hogy már az októberi hónapban sikerül 
az intézet számítógépes parkját felújítani a szülôi munka-
közösség, az önkormányzat és az iskola alapítványának a 
támogatásával. Jó érzés tudni és érezni a támogatókat ma-
gunk mögött. Köszönjük szépen!

Beindultak a délutáni foglakozásaink is, heti négy alka-
lommal biztosítunk a tornateremben  délutáni sportolá-
si lehetôséget az alsó és felsô tagozatosoknak egyaránt. 
Nyolcadikosainknak felvételi elôkészítô foglalkozásokat, 
felsô tagozatosainknak szakköröket tartunk matematiká-
ból, magyarból és német nyelvbôl, a késôbbiek folyamán 
pedig természettudományos tantárgyakból is indítunk 
szakköri foglalkozásokat. Beindultak az országos levelezô 
versenyek, az alsó tagozaton a mesemondó és egyéb iro-
dalmi vetélkedôk. Az elsô és másodikosok részére az arra 
rászorulóknak felzárkóztató szenzomotoros tornát indí-
tottunk, amely nemcsak a mozgáskoordinációjukat javít-
ja, hanem szórakoztató, kellemes játék és fejlesztô tevé-
kenység, amit a kisgyerekek nagyon szívesen és lelkesen 
végeznek. Folytatódik a délutáni röplabda és foci immár 
két csoportban, eredményeikrôl a késôbbiek folyamán 
egy hosszabb cikkben is beszámolunk majd. Tanórán kívüli 
foglalkozásaink is egyre szaporodnak: játékok, kirándu-
lások gazdagítják a mindennapos tanulmányi munkánkat. 
Október elején az Idôsek Világnapján színes mûsorral kö-
szöntöttük községünk szép korú polgárait az ÖNO-ban 

és a Platán idôsek otthonában. Számos ÖKO és DÖK 
program tette hangulatossá a tanítási napokat, melyekrôl 
részletesebben a két vezetô cikkébôl értesülhetnek.

A hónap végén ünnepeljük az 1956-os forradalom és 
szabadságharc évfordulóját, melyre iskolánk ötödikesei  
készülnek nagy lelkesedéssel. 

Kedves Ürömi Nagycsoportos Óvódások! Az ôszi szü-
net után több lehetôség is adódik majd, hogy délutáni is-
kolai rendezvényeinket szüleitekkel együtt meglátogathas-
sátok és egy kicsit megismerhessétek életünket. Ilyen lesz 
a közelgô novemberi Márton-nap, a decemberi karácsonyi 
vásár, valamint karácsonyi ünnepségeink. Ne szalasszátok 
el az alkalmat, bár ha ez évben nem sikerül ellátogatni hoz-
zánk, a késôbbiek folyamán 2009-ben is lesz rá alkalom.

  Mindenesetre szeretettel várunk Benneteket, fi-
gyeljétek hirdetéseinket!

       
Tóthné Török Mária

iskola
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TERMÉNYÜNNEPRE 
KÉSZÜLÜNK

Óvodánkban, mint minden évben a szeptember a 
beszoktatás hónapja.

Ilyenkor sajátítják el az újonnan érkezô kicsik a 
csoportjuk szokásait.

Megtanulják a jelüket, társaik nevét, a napirendet, a 
játékok használatát, és mindegyik helyét.

Októberben pedig már készülünk a tanév elsô nagy 
eseményére, a Terményünnepre. Ez a betakarítás ün-
nepe. Ilyenkor megköszönjük a természetnek azt, 
amit egész évben nekünk adott. Az oviban ilyenkor 
ôszi énekeket, verseket ismétlünk, újakat tanulunk, 
mindent barkácsolással egybekötve.

Felsorolni is nehéz azt a sok technikát, amit ez idô 
alatt a gyerekek megismernek, gyakorolnak. Festés, 
színezés, rajzolás, szalvétagalacsin gyúrás, ragasztás, 
gyurmázás, nyomdázás, vágás, hajtogatás, varrás…

Az ünnep fénypontja pedig az almabáb elkészítése 
lesz, mellyel majd körbevonulnak - énekszóval kísér-
ve - az épületen, és az udvaron.

Ilyentájt lehetôség szerint egy-egy csoport elmegy 
szôlôt szüretelni, almát vagy körtét szedni.

Az épületet különféle terményekkel díszítjük, 
melyekbôl kiállítást rendezünk.

A zöldségeket, gyümölcsöket és terményeket a 
szülôk biztosítják számunkra, melyeket ezúton is kö-
szönünk.
                                                                                                

Metzlerné Eszter 
német nemzetiségi  

óvodapedagógus                                                        

Óvodai ünnepek, 
hagyományok, értekezletek
2008/2009-as nevelési évben

Szeptember 11. Szülôi értekezlet

Szeptember 22. Tanévnyitó nev. értekezlet

Október 1. Idôsek Világnapja

Október 1. Szmk ülés

Október 6. Nemzeti gyásznap

Október 21. Terményünnep

Október 27. Nevelés nélküli munkanap

November 11. Márton-napi lámpás felvonulás

December 4. Mikulás

December 17. Karácsony

December 20. Nevelés nélküli munkanap

December 22 - Január 4. Téli szünet

Január 30. Nevelés nélküli munkanap

Február 4. OVI farsang

Február 11. SZMK értekezlet

Február 18. Szülôi értekezlet Nemzeti ünnep

Március 13.

Április 8. Húsvét

Április 15. SZMK ülés

Április 10. Nevelés nélküli munkanap

Április 22. Föld Napja, Madarak Fák Napja

Április 22-23. Új óvodások beiratkozása

Május 1. Május Ünnep

Május 7-8. Anyák napja

Május 12-13. Pótbeiratkozás

Május 23. NAPRAFORGÓNAP

Május 27. Kihívás Napja

Május 30. Német vendégek fogadása

Június 5. Ballagás, Pedagógusnap

Június  Nyári Fesztivál

Június 18-19. Új óvodások fogadása

2009. július 20. - 2009. augusztus 17.  Nyári szünet

                                                                                                
Nádudvari Rudolfné

óvodavezetô
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A TISZTÁBB 
TELEPÜLÉSÉRT

Szeptember-október hónapban Üröm különbözô tele-
pülésrészein - Táborföld, Szent István telep, Ó-falu, Róka-
hegy - 50 db köztéri szemétgyûjtô edény lett kihelyezve. 
Az Önkormányzat nem titkolt szándéka ezzel a beruhá-
zással az volt, hogy a gyalogosan közlekedôk számára meg-
teremtse a “szemételhelyezés kulturált körülményeit”. A 
Képviselô-testület reményei szerint a lakosság segítségével 
a gyûjtôedények hozzájárulnak a település utcaképének for-
málásához, a nagyobb tisztaság eléréséhez és megtartásá-
hoz.

Kérünk Mindenkit, hogy bátran próbálja ki, és használja a 
kihelyezett köztéri szemétgyûjtôket!

Vidákovits Tibor
Környezetvédelmi és Településfejlesztési 

Bizottság elnöke

ZÖLDHULLADÉK 
GYûJTÉSI AKCIÓ

Ezúton szeretném felhívni a lakosság figyelmét, hogy no-
vemberben az Önkormányzat és a Saubermacher-Bicske 
Kft ismételten ingyenes KERTI ZÖLDHULLADÉK EL-
SZÁLLÍTÁSI AKCIÓT szervez a településen. Az akció 
keretében a kerti nyesedéket, ágakat ( 60*120 cm-es mé-
retben kötegelve ), falevelet, illetve egyéb komposztálható 
növényi hulladékot szállítanak el a cég szakemberei.

Az elszállítás kezdetének idôpontja: 2008. novem-
ber 13. (csütörtök).

Amennyiben a kihelyezett zöldhulladék mennyisége mi-
att a Kft nem tudja az adott napon teljesíteni az elszállítást 
a település egész területérôl, úgy a következô napon visz-
szatérnek, és folytatják a megkezdett munkát.

Kérünk mindenkit, hogy az elszállítás napjáig 
keletkezô kerti hulladékot tárolni szíveskedjék és 
mellôzzék annak égetését.

Vidákovits Tibor
Környezetvédelmi és Településfejlesztési

Bizottság elnöke

VESZÉLYES HULLADÉK 
GYûJTÉSI AKCIÓ

A lakossági igényeket figyelembe véve Ürömön az el-
múlt évben került elsô alkalommal megszervezésre a ve-
szélyes hulladék elszállítási nap. Ennek eredményességén 
felbuzdulva - közel 3500 kg hulladékot adtak le a tavaly 
novemberi akció során a Saubermacher Kft.-nek - az 
Önkormányzat vállalta, hogy minden évben megszervezi 
a lakosság számára a háztartásokban felgyülemlett veszé-
lyes hulladékok elszállíttatását. Az idei évben az átvétel 
idôpontjai és helyszínei a következôk lesznek:

2008. november 15. (szombat): 8:00-10:30 óráig 
Önkormányzat elôtti parkoló

2008. november 15 (szombat): 11:00-13:00 
óráig Dózsa György u. - Mészégetô u.

Remélem, hogy november 15-én sokan élnek majd az 
Önkormányzat által felkínált lehetôséggel.

Vidákovits Tibor
Környezetvédelmi és Településfejlesztési

Bizottság elnöke

Az idei évben a lakosságtól átvehetô és ártal-
matlanításra elszállítandó VESZÉLYES HULLA-
DÉKOK LISTÁJA a következô:

OLDÓSZEREK, HIGÍTÓK  EWC-szám:  200113

NÖVÉNYVÉDÔSZER MARADÉK   200119

FESTÉKEK, TINTÁK, RAGASZTÓK, GYANTÁK 200127

FÉNYCSÖVEK     200121

HIGANYTARTALMÚ HULLADÉKOK  200121

SAVAK     200114

LÚGOK     200115

ELHASZNÁLT ÉTOLAJ, ZSÍR   200126

SZÁRAZELEMEK    200133

GÉPJÁRMÛ AKKUMULÁTOR   200133

ELEKTRONIKAI HULLADÉK   200135

EGYÉB MOTOR-, HAJTÓMÛ- ÉS KENÔOLAJ   

130208

LEJÁRT SZAVATOSSÁGÚ GYÓGYSZER  200131

VESZÉLYES ANYAGGAL SZENNYEZETT

ÜRES GÖNGYÖLEG    150110
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ÜRÖM SZENT GYÖRGY 
PLÉBÁNIA 
KARITÁSZ CSOPORT
A Karitász szó jelentése: SZERETET

A régi és az új tagokkal együtt 
szeretnénk egy rövid tájékoztatót 
adni arról, hogy milyen új, és mi-
lyen „mindig aktuális” teendôkkel 
szeretnénk részt venni, egyház-
községünk és községünk, (Üröm) 
életében. 

Fontos feladatunknak tekintjük, 
hogy munkatársaink szeretete, segíteni akarása, jusson el 
minden emberhez, különösen a közvetlen környezetünk-
ben élô egyénekhez, családokhoz.

Lehetôségeink határain belül, törekszünk arra, hogy 
bárkinek, bármikor bármilyen problémában, ha nem is a 
megoldást, - de együttmûködésünket, kapcsolataikon ke-
resztül segítségünket felajánljuk, felekezeti hovatartozásra 
való tekintet nélkül.

Ahhoz, hogy ezt meg is tudjuk valósítani, feltétlenül 
szükségünk van mindenkire, minden önzetlen segítségre, 
azokra, akik úgy gondolják, hogy a másik ember elfogadá-
sa, a másokon való segíteni akarás, hozzátartozik emberi 
méltóságunk mindennapjaink megéléséhez.

Ehhez a munkához kérjük mindenki segítségét. 
Nyitottak vagyunk - így mindig várjuk a tanácsokat, öt-

leteket, gondolatokat, ahhoz, hogy mit és hogyan tegyünk, 
kinek, és mit segítsünk.

Rövid tájékoztató arról, hogy megalakulásunk röpke fél 
éve alatt mit tettünk.

2008 február 
- emléklap ajándékozása a „betegek világnapján”
2008 április 
- megkezdi mûködését a Szent György Akadémia
- Szent György-napi búcsú elôestéjén Karitász agapé
- aktív részvétel, az egyházközség „gulyásleves-partiján”
- 10db élelmiszercsomag szétosztása, az ürömi lakosok 

között
2008 május 
- egy ürömi általános iskolás diák elmaradt étkezési díj-

tartozásának kifizetése, valamint a júniusi, térítési díj kifi-
zetése. (12 980 Ft)

2008 június
- az ürömi gyermekjóléti szolgálat megkeresésére, két 

továbbtanuló diák tandíjának befizetésében való segítés. 

(30 000 Ft)
Ezeket az apró, a hétköznapokban észrevétlen dolgokat 

szeretnénk tovább folytatni.
Végül köszönetet mondunk mindenkinek közremû-

ködésükért, anyagi hozzájárulásukért, hogy lehetôvé tet-
ték a fentiekben felsorolt dolgok megvalósulását. ÖN-
ZETLENÜL,  EMBERBARÁTI SZERETETBÔL.

Köszönet mindenkinek! 
 Karitász csoport nevében: Huszti Zoltánné

Az ürömi Szent György Akadémia 
bemutatkozása

„A világban az a legérthetetlenebb, hogy érthetô.”  
(Albert Einstein)

Biztosan neked sem sikerült mindig és mindent megérteni 
az iskolában.  Az is lehet, hogy hiányoztál valami betegség 
vagy egy hosszabb utazás miatt a suliból, vagy az unalmas 
órák unalmas feladatait egyszerûen ne voltál hajlandó meg-
tanulni. Hiányérzeted is lehetett a tanultakkal kapcsolatban, 
és szerettél volna még többet megtudni egy érdekesebb 
témáról. Lehet, hogy neked nem volt lehetôséged pótol-
ni, most viszont a gyermeked számára egyszerûen elérhetô 
egy kis korrepetálás. 

Egy ismerôsöm döbbentett rá, hogy milyen nagy szük-
ség van a nehézségekkel küszködô gyermekekkel való 
törôdésre. ô egyébként, roma gyerekeket tanít, munkaidô 
után, ingyen, Miskolcon. Sokat mesélt: jót, rosszat, örömet, 
bánatot. Megérintett az a szeretet, ahogy ezekrôl a nehéz-
sorsú gyerekekrôl mesélt.  

Miután meghívást kaptam az ürömi Karitászba, elhatá-
roztam, hogy gyermekekkel fogok foglalkozni abban a pici 
szabadidômben ami még megmarad a munkám, és a csalá-
dom mellett. Elôször Huszti Mariannak vázoltam egy dél-
utáni iskola ötletét, majd Zsolt atyának meséltem el az ötle-
tem. Megszületett a foglakozások keretét adó „intézmény” 
neve: Szent György Akadémia. A foglalkozások megtartá-
sához kértem az ürömi plébániát.  Megkaptam. Báldi Évi, 
Huszti Zoli és Tóth Tomi készítette el az elsô plakátokat.  
Hamarosan elkezdôdtek az órák is. Báldi Évi még a legele-
jén csatlakozott a „tanári gárdához”. Hálával tartozom neki, 
hogy nem egyedül kellet elkezdeni ezt a munkát. Évi az angol 
nyelvet, én matematikát és fizikát tanítottam a diákoknak. 
Segítettünk a mindennapi tanulásban, az olvasás gyakorlásá-
ban, és ellenôriztük a házi feladatokat is. Amit az elôzô tan-
évben elkezdtünk, az idén is folytatjuk. Sôt több gyereket és 
több tanárt is szeretnénk látni a foglalkozásokon. 

Diákként ne félj a kihívásoktól. Ha lemaradtál, ha nehéz-
ségeid vannak, vagy csak egyszerûen többet szeretnél tudni, 



jelentkezz! 
Tanárként, ha Te is segítenél, és ezt a segítséget önzet-

lenül adnád, jelentkezz!
Szülôként, miért ne próbálnád ki ezt a lehetôséget. Ne-

ked nem kerül semmibe. Mi is ingyen kaptuk és ingyen 
ajánljuk fel a gyermeked számára. Lehet, hogy pont ez fog 
segíteni. 

Hétfôn 4-tôl 6-ig lehet bennünket megtalálni az ürömi 
plébánián. Általános - és középiskolás diákokat várunk a 
foglalkozásokra.

Az ötlet megszületett. Valami elkezdôdött. Rajtunk a 
sor, hogy mi is lesz mindebbôl. 

Poros Tibor

Már megint égett az 
erdô Péterhegyen!

Kedves Olvasók! 

Bizonyára más is élt már át olyan eseményt, amikor a 
sivár értelmetlen pusztítás után a tehetetlen düh kerülge-
ti,- legszívesebben ordítana egyet. 

Ha veszi a fáradságot és felmegy Péterhegyre találkozhat 
ezzel az érzéssel. 

Nekem szeptember elején volt részem hallani a csigák 
jajveszékelését, a hangyák sírását, a sündisznó sikítását, és 
a fáklyaként lobogó 10 méteres feketefenyô számonkérô 
üvöltését. 

Szinte fáj, amikor az ember lapáttal a kezében próbálja 
megmenteni a fenyôt, hogy az avartûz lángja ne kapja el, de 
egyszer csak pattogás és sistergés kíséretében belobban 
az egész. 

Az ember arcára ráég a verejték. Futás, mert megégsz! 
Nincs mit tenni ez a fa is meghalt. - Szalad végig az em-

ber agyán gondolat. 
Szegény élt 35 évet. 
Ezek a fák velünk együtt nôttek fel, akár a gyerekeink.
De sok idô nincs a kegyeletre, mert újabb fenyôt sze-

melt ki magának a bestia. 
Ismét sikerült eloltani egy területen a pusztítást okozó 

lángokat. 
A tûzoltók is megérkeznek a sugárcsôvel. 
Viccesen mondjuk nekik, hogy vízzel könnyû!
Nem nagyon mulatoznak a viccen, nekik is elegük van a 

napi többszöri riasztásból, teszik a dolgukat kifogás nél-
kül. 

Ma 1,5 hektárral megint kevesebb lett az élô erdôterület 
Péterhegyen. 

De mióta is tart ez a sorozat? 
Mi elôször augusztus 24-én találtuk magunkat szembe 

egy égô erdôrésszel. 
Csak 10-20 nm-en égett, így hamar eloltottuk. 
Viszont a rákövetkezô héten szeptember 1-jéig, szinte 

minden nap volt legalább egy helyen tûz, de augusztus 30-
án szombaton egyszerre négy helyen égett az erdô. Sôt 
mire mindenki azt hitte, hogy már vége, - este ismét új 
helyszínen pusztított a tûz. 

Pontosabban nem a tûz pusztított, hanem annak az oko-
zója!

Érthetetlen számomra, hogy a rendôrség augusztus 30-
áig nem tudott az eseményekrôl, részükre nem érkezett 
bejelentés gyújtogatás miatt. 

A péterhegyi lakók feljelentése után hirtelen a médiák is 
hírt adtak a történtekrôl. 

Ki, vagy kik lehetnek a gyújtogatók? (mert egyértelmû 
gyújtogatásról vagy szó)

Sajnos csak a találgatás szintjén nem jutottunk tovább. 

Az elhangzott lehetôségek: 
- A borosjenôi gyújtogató megöregedett és már nehezé-

re esik a hegymászás. 
- Fiatalok piros Cross motorral járnak gyújtogatni. 
- Gyerekek játszásiból szórakoznak a felnôttekkel.
- Hajléktalanok társadalmi bosszúvágytól hajtottan eb-

ben lelik örömüket. 
- Újabb telekspekulációval állunk szemben.
A leégett erdô nem erdô, az idôvel belterületbe vonha-

tó, hiszen a feketefenyô értéktelen. 
(a megkérdezettek zöme az utolsó verzióra tippel ) 
Akármelyik tipp is a helyes, nem mentesít minket attól 

az érzéstôl, hogy a szemünk elôtt folyik ez a természet-
károsító bûncselekmény, úgy, hogy semmit nem veszünk 
belôle észre. 

Egyetlen bizonyíték az a két darab összeolvadt öngyújtó, 
melynek a tûzkerekével van kitámasztva a nyomógomb, 
így addig ég, míg van benne gáz. 

civil szervezetek
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Felmerül az emberben a kérdés, mit tegyek,- nem az én 
dolgom. 

Hiszen azért vannak a tûzoltók, hogy tüzet oltsanak. 
Szerintem ennél több felelôsséggel tartozunk lakókör-

nyezetünkért. 
Sokan azért lakunk itt, mert szép zöld erdô vesz minket 

körül, mely energiát ad a mindennapi stressz leküzdésé-
hez, melyben jólesô érzés sétálni. 

Igenis, ha gyanús alakot látunk, nézzünk a körmére, ha 
tüzet tapasztalunk, kapjuk fel a lapátot és addig üssük a 
lángokat, míg ég. A tûzoltók nem fogják visszautasítani a 
segítségünket. 

A tapasztalat szerint is, három lapátos ember felér egy 
tûzoltókocsival. 

Végezetül köszönetet mondunk az oltásban részt vállaló 
lakótársainknak budapesti tûzoltóknak és a Pilisborosjenôi 
Önkéntes Tûzoltó Egyesület minden tagjának, Komlós Ti-
bor elnöknek és Király Dávid önkéntes tûzoltónak, aki 
minden alkalommal ott volt a tûzvonalban. 

Köszönjük Fiúk az önfeláldozó munkátokat!
Bízzunk a természet erejében, hogyha hagyják utat tör 

magának és ismét kizöldül a táj, ismét birtokba veszik a 
csigák a hangyák a sünik és a madarak, melynek erejébôl 
mi is meríthetünk.

Ollé Kálmán elnök 
Hegyvidék Polgárôr Egyesület 

ÜBT
Az Ürömiek Baráti Társasága ebben az évben lett 10 

éves. Társaságunk jelenlegi létszáma 14 fô. Megalakulá-
sunk óta folyamatosan próbáljuk védeni környezetünk 
kulturális és természeti értékeit. Non profit szervezetünk 
támogatók felajánlásaiból tudja megvalósítani elképzelése-
it. Nincs fôállású alkalmazottunk, csak szabadidônk ter-
hére végezzük tevékenységünket. A tíz év alatt „együtt 
dolgoztunk” három polgármesterrel és hat jegyzôvel itt 
helyben, Ürömön. Településünket érintô véleményezési 
(nem szavazati) jogunkkal mindig éltünk. A helyi önkor-
mányzatokkal mindig közös munkára törekedtünk. Jelen-
leg hazánkban a civil szervezetek csak véleményezési joggal 
vagy a hatékonyabb tüntetéssel van lehetôségük képviselni 
kis környezetüket. Ezért mi sem tudtuk megakadályozni 
sajnos a közel 10 éve induló pl.: a belterületbe vonásokat, 
ürömi-víznyelô folyamatos veszélyeztetését stb. 

Na de 1998-ban indultunk és megállítottuk a Csókavár 

feletti murvabánya feltöltését szeméttel (bánya rekultivá-
ció). Nem volt egy rossz kezdés. 

Falunkat érintô véleményezéseknél, amit leírunk, min-
dig törekszünk a legtökéletesebb szakvéleményt leadni. 
Könnyû helyzetben vagyunk, mivel országos hírû termé-
szettudományos és mûszaki végzettségû tagjaink vélemé-
nyére támaszkodhatunk. Az 1%-os felajánlásokból mindig 
olyan tárgyi eszközöket vásárolunk, amit vagy mûködtetünk 
pl.: ipari fûkaszánk vagy a látható szemétkosarak falunk 
területén. Társaságunk már nyomtalanul nem tud eltûnni 
falunkból, mivel van egy mûködô tanösvényünk, amit már 
nem csak mi védünk. „Mûködtetjük” a Kápolna-kertet és a 
Kis-domb védelme is folyamatos. Álljunk meg a Kis-domb-
nál egy picit. Voltak és vannak jobbító szándékú elôdeink: 
dr. Vásárhelyi Sándor és kis csapata, Puskás József, Budai 
Sándorné, Kaskötô János, Dobrovics János, Katona József. 
Köszönet illeti ôket. Ezeknek az embereknek köszönhetô, 
hogy helyi, illetve megyei védettséget kapott 30 évvel 
ezelôtt a Kis-domb, a Csókavár és a Kálvária-domb.

Társaságunk és egykori elnöke, Flórián István mindent 
megtett 10 évvel ezelôtt, hogy megakadályozza a Kis-domb 
tudatos felszámolását. 10 év után érte utol a törvény az 
akkori polgármestert úgy, hogy a jelenlegi önkormányza-
tot 10 millió forintra megbüntette. Ez is része a környe-
zetvédelemnek kis hazánkban. Lehet, hogy egyszerûbbnek 
tûnik a terület megóvása helyi iskolásokkal, folyamatos 
kaszálással, és Bôhm Éva botanikus áldozatos segítségével, 
ezért vagyunk mi.

Mivel helyben is kicsik vagyunk szükségünk van a tá-
mogatók anyagi segítségére, amit helyben költünk el, 
mûködésünkre és a falunkra. Mindig számítunk a helyi 
önkormányzat segítségére, úgy is, mint elsôfokú hatóság 
a törvények betartatására itt helyben (jegyzônk segítsé-
gével).

Végül közleményünk:

Támogatóink 2006-os 1%-os felajánlásaiból 59 447 Ft 
érkezett hozzánk. Úgy döntöttünk, hogy ez az összeg 
elkülönítve 2008-ban része a Tanösvény ismertetô táb-
láink karbantartásának. Költségeink meghaladják az 1%-
os támogatás összegét, többit a támogatásokból befolyt 
összegbôl fedezzük.

Tisztelt városszéli, ürömi lakótársaink köszönjük szíves 
támogatásukat!

Tisztelettel:
Murányi József

Ürömiek Baráti Társasága
elnök
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Jó tanácsok  
kerékpárosoknak

A kerékpározás mind vidéken, mind pe-
dig, nagyvárosainkban egyre elterjedtebb 
közlekedési forma, idôtöltés. Annak ér-
dekében, hogy e sport biztonságosan, a 
mindennapok során rutinszerûen legyen 
folytatható az alábbiakban néhány fon-
tos jó tanáccsal szolgálunk, a két keréken 
közlekedôk számára: 

Mindig idôben jelezze irányváltoztatási szándékát. A 
kézjelzés legyen egyértelmû, mások által pontosan, jól 
észlelhetô.

Ha az irányváltoztatást nem tudja biztonságosan végrehaj-
tani, inkább álljon meg, és engedje el a forgalmat, az eredeti 
haladási iránytól eltérô bármilyen manôver elôtt gyôzôdjön 
meg arról, hogy nem kezdték-e megelôzését, és arról, hogy 
mások számára is egyértelmû-e az Ön szándéka.

Sötétben, korlátozott látási viszonyok között világítsa ki 
kerékpárját, használjon fényvisszaverô anyagokat ruháza-
tán.

Ha Ön látja is kerékpárjáról a jármûveket, nem biztos, 
hogy azok is látják Önt, ezért lehetôség szerint, amennyi-
ben ezt a körülmények lehetôvé teszik, keresse a szoros 
vizuális kontaktust a másik közlekedô féllel. Alapszabály, 
hogy: „ a gépjármûvezetô nem ellenség, a közúti közleke-
dés nem háború, ebbôl következôen a helyváltoztatás nem 
túlélési gyakorlat. ”

Kerékpársávról a jármûforgalom részére szolgáló úttest-
re balra bekanyarodni nem szabad. Ilyen esetekben a kerék-
párról leszállva, azt tolva kell az úttesten áthaladni.

A kerékpárral történô személyszállítás esetén a szállított 
gyermeket úgy kell elhelyezni a pótülésben, hogy a vezetôt 
ne akadályozza a vezetésben, és korlátozott látási viszonyok 
esetén NE TAKARJA EL a kerékpár lámpáit. 

A kerékpár kivilágításán túl a megfelelô fényvisszaverô 
anyagok helyes alkalmazása tovább növeli a biztonságot, de 
ezek NEM HELYETTESÍTIK a kerékpár lámpáit. 

Az útkeresztezôdés elôtt elhelyezett „Elsôbbségadás” és 
„Állj Elsôbbségadás kötelezô” jelzôtáblák ugyanúgy vonat-
koznak a kerékpárosokra is.

A kerékpárosoknak is javasolt saját részükre az önképzés 
keretein belül - saját biztonságuk érdekében - foglalkozni a 
KRESZ szabályokkal, nyomon követni azok folyamatos vál-
tozásait.

A járda elsôsorban a gyalogosokért, az ô zavartalan köz-
lekedésük elôsegítése érdekében épült, így annak használa-
ta jogszabályi kötöttségeken túlmenôen toleranciát igényel 
mindkét közlekedô fél (a gyalogosok, és a kerékpárosok) 
részérôl.

Ahol van kiépített kerékpárút, saját biztonságának szava-
tolása érdekében használja azt. 

Számos tiltó szabály vonatkozik a kerékpáros 
közlekedôkre. Ezek közül megpróbáltuk a biztonságos köz-
lekedés, az élet, testi épség megóvása szempontjából leglé-
nyegesebbeket egy helyre rendezni, melyeket az alábbiak-
ban adunk közre:

TILOS TÖbbEK KÖZÖTT: 

- fôútvonalon 12. életévét be nem töltött személy-
nek kerékpározni, 
- elengedett kormánnyal kerékpározni, 
- kerékpárt más jármûvel, illetve állattal vontatni, 
- kerékpárral állatot vezetni. 

Reméljük e néhány jó tanács, és tiltó szabály megisme-
rése segítségükre lesz abban, hogy a kerékpározás valóban 
sporttá, kellemes idôtöltéssé váljon, és ne torkolljon tra-
gédiába.

Budaörs, 2008. október 09.

Kanyog Andrea
sajtóreferens

Tájékoztató
Szemetes zsák Cserepes Zoltán 

üzletében vásárolható.

(Üröm, Kossuth Lajos u. 4.)

Csak ezen zsákokban kitett szemetet 
szállítja el a Saubermacher Kft.
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Egy újságcikk 
nyomában…
(Senki nem volt veszélyben az ürömi 
Napraforgó Óvodában)

Tény az, hogy október 24-én, a konyhán dolgozók közül 
egyik munkatársunk rosszul lett a kellemetlen szagtól. Lehet 
ez szénmonoxid, aminek nincs illata? Tanulmányaink során 
megtanulhattuk, hogy a szénmonoxid színtelen, szagtalan. 
A rosszul lett dolgozóhoz orvost hívtunk, aki értesítette a 
mentôket. A mentôsök ragaszkodtak a dolgozók ellenállása 
mellett is, hogy vizsgálatra kórházba szállítsák ôket. 

A kórházból még a délután folyamán hazajöhettek, hi-
szen a vizsgálat eredménye negatív volt. 

Ezalatt az óvodában, hogy kizárjuk az esetleges problé-
mát, óvintézkedésbôl kihívtuk az illetékes ÁNTSZ-t, és a 
Gázszolgáltatót. 

A gázszolgáltató és az ÁNTSZ helyszíni vizsgálatán min-
dent rendben talált. 

A szag, mint kiderült a zsírfogó kiszippantása után 

megszûnt. Mindebbôl következett, hogy a bûzelzáró meg-
hibásodása okozta azt a kellemetlen szagot, amit a dol-
gozók éreztek. Ezek a tények is bizonyítják, hogy senkit 
nem fenyegetett életveszély, „a gyerekeket a legkevésbé”, 
hiszen a konyha nyári felújításával szinte hermetikusan el-
zárásra került. 

Voltak fogadatlan prókátoraink, akik szégyenletesen 
viselkedtek, mert Óvodánk hírnevét a média bemocskol-
hatta, ezzel intézményünknek nagy kárt okoztak. Ezúton 
megkérjük az óvoda Nevelôtestülete nevében, hogy a 
jövôben, csak jó cél érdekében, és kérésünkre legyenek 
„segítôkészek”. Óvodánk eddig is igyekezett megtarta-
ni politikamentességét, ezt a továbbiakban is szeretnénk 
megôrizni.

Az Óvoda politikamentes övezet, egy gyermekintézmény.

Üröm Község Napraforgó Óvodája Magyarország 
egyik legszebb, legkorszerûbb, és szakmailag is elismer-
ten kiemelkedô óvodája. Ennek tükrében kérjük a kedves 
Szülôket, és Üröm Lakóit, hogy a továbbiakban ne keltse-
nek rémhírt.

Nádudvari Rudolfné óvodavezetô, 
Verebesné S. Judit óvodavezetô-helyettes, 

és az óvoda nevelôközössége

IDÔSEK NAPJA
Köszönet mindazoknak, akik hozzájárultak, hogy elfeledjük, 

idôsek vagyunk:

a Polgármesteri Hivatalnak, iskolásoknak, a pici óvodásoknak. Köszönjük mûsorukat, ajándékaikat, 
amivel felvidítottak bennünket.

bojánkáéknak a finom gyümölcsöt, a sok süteményt, azoknak, akik készítették.

Nem utolsósorban Magdikának, az ÖNO vezetôjének, aki odaadó munkáját, szervezését, kedvessé-
gét, szeretetét. Dolgozóival együtt sokat készült e napra is.

Köszönjük, hogy egy napra újra fiatalok és vidámak lehettünk.

Nosztalgia klub tagjai

búcsúzunk klubtársunktól, Knapik Árpádtól, aki alapítástól végig hû és kitartó 
tagunk volt. Mindannyiunk szeretettel gondolunk rá.

Nosztalgia klubtársak
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„ Jobb a valószínû 
lehetetlen, mint a 
valószínûtlen le-
hetséges.”

Ez a mondat Murphy egyik kinyilat-
koztatása, ami akkor jutott eszembe, 
amikor szembesültünk azzal a ténnyel, 
hogy a könyvtárnak helyet kell találni, 
mert az épület felújítása megkezdôdik. 
Mûszaki problémák miatt a könyvtár 
nem tud egyelôre a megszokott helyén 
mûködni.

Mivel a Könyvtár és a Közösségi Ház egy szervezeti egy-
ség, kézenfekvô volt, hogy a Könyvtár a Közösségi Házba 
költözzön. Ez volt a valószínû lehetetlen.

Egy terem jöhetett szóba, ami egy ekkora állománnyal 
rendelkezô könyvtár elhelyezésére nagyon kicsinek tûnt.

Örömmel tájékoztatok minden kedves olvasni szeretô, 
könyvtárba járó lakost, hogy a Könyvtár üzemel.

A legkisebb zugot is kihasználva sikerült a kis tükrös 
termet úgy berendezni, hogy a legkeresettebb könyvek, az 
ifjúsági irodalom, néhány szakkönyv azonnal hozzáférhetô 
legyen.

A többi könyv egyelôre a Könyvtár épületében maradt, 
amelyek közül másnapra a keresett könyvet felhozzuk.

Az átpakolás, az új helyzetben való elindulás okozott 
problémákat, mivel a teremben tanfolyamok dolgoztak.

Ezúton köszönöm az óvodának, az iskolának és a 
tanfolyamvezetôknek a rugalmas, segítôkész hozzáállást, 
amellyel lehetôvé tették és teszik, hogy minden gördülé-
kenyen mûködjön.

Köszönöm Szekeresné Juhász Évának szakmai 
hozzáértésérôl és elhivatottságáról tanúbizonyságot adó, 
türelmes hozzáállását, amellyel egy igazi könyvkuckót ala-
kított ki.

Eltöprengtem a jelenlegi felálláson. Mindig az volt a tit-
kos gondolatom, ha mondhatom vágyam, hogy egy olyan 
komplex közösségi színtér mûködjön Ürömön, amely 
helyet ad a kulturális programoknak, a helyi öntevékeny 
csoportoknak, a könyvtárnak, a számítástechnikának, a 
mûvészeti ágaknak, az oktatásnak.

Ez, ha kicsiben is, és ideiglenesen, de az elsô lépés le-
het a megvalósítás felé. Felreppent nem olyan régen egy 
új mûvelôdési ház építésének gondolata. Jó és elég lenne 
nekünk a régi, kicsit kibôvítve, felújítva. 

Egy helyen minden kulturális szolgáltatás. Ehhez már 
csak két dolog hiányzik.

Anyagi feltételek, amelyek, ha rendelkezésre állnak, az 
önkormányzat támogatására, úgy mint eddig most is szá-
míthatunk.

Az Önök érdeklôdése, mert ennek híján nincs értelme 
semmilyen fejlesztésnek. 

Bízom benne, hogy nemsokára mindezek szintén a 
valószínû lehetetlen kategóriát képviselik majd, mert mint 
látják ebbôl lesz a lehetséges.

 Rábóczki Zsuzsa

MUZSIKÁLÓ MOZI
RÉGI FILMSLÁGEREK MAI  ELôADÓK

2008. NOVEMbER 27-én,
Csütörtökön 19 órai kezdettel a Közösségi Házban

Népszerû dallamok, népszerû elôadók
belépô: 800 Ft

2096 Üröm, Iskola u. 4. e-mail: muvhaz@urom.hu,  www.urommuvhaz.t-online.hu
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KARÁCSONYI GÁLA KONCERT 2008.
Hagyományteremtô céllal indítottuk útjára tavaly Karácsonyi Gála Koncertünket, amelynek célja, hogy a szín-
vonalas és ünnephez illô szórakoztatáson kívül bevételével Üröm és az ürömi lakosok kényelmének, települé-
sünk apró, de remélhetôleg mindenki megelégedésére szolgáló fejlesztésére fordítsuk. 2007-ben a Közösségi 

Ház színháztermének kényelmesebbé és szebbé tételét tûztük ki célul.
A koncert megálmodója Lengyel Katalin alpolgármester asszony volt. Az ô invitálására köszönthettük a szín-
padon a musical mûfaj kiemelkedô mûvészeit. A tervek megvalósulását sok lelkes segítô támogatta: képviselô-

testületi tagok, ürömi lakosok, vállalkozók.

Ez évben ismét szeretnénk kérni együttmûködésüket. Az idei Gála Koncert bevételével az iskola számítástech-
nika oktatásához szükséges eszközök, gépek beszerzését segítjük.

A támogatóknak a magunk lehetôségei szerint köszönjük meg segítôkészségüket. Akik november 15-ig eljut-
tatják támogatásukat - igény szerint - szerepelnek a plakátokon, reklámanyagokon, függetlenül a támogatás 

nagyságától.

A Karácsonyi Gála Koncert
2008. december 13-án 19 órakor lesz a Közösségi Házban

A színpadon ismét musical sztárok  

Kapcsolat: 
Rábóczki Zsuzsa (06/20-211-0851)
Lengyel Katalin:  (06/30-949-7849)

TISZTELT LAKÓTÁRSAK!
Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete 

2008. november 26-án 16.00 órakor

 KÖZMEGHALLGATÁST tart.

A közmeghallgatás helye: Mûvelôdési Ház
Szeretettel várunk minden érdeklôdôt.
Üröm, 2008. október hó

                                                                        Üröm Község Önkormányzat
                                                                           Képviselô-testülete
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PROGRAM IDÔPONT VEZETÖ

Balett  oktatás
Szerda, péntek 

13.00-16.00
Truppel Mariann

Néptánc
Kedd, csütörtök

13.30-21.00.

Szilvási Károly, Szilvásiné, 
Tarnai Ildikó

Szilvási Bea, Gyémánt Ádám, 
Végsô Miklós

Break-klub
Hétfô  21.00

Szerda  19.30 - 21.00
Péntek  20.30

Molnár Péter

Hastánc

Hétfô
19.00-20.30 kezdô

Péntek
19.00-20.30

Királyi Emmike
„Emel”

AEROKAI-DO

Hétfô 
15.00-16.00

szerda
16.00-17.00

Flamm Csilla

Hip-hop

Hétfô
16.00-17.00

Péntek
16.00-17.00

Rácz Remigia

Shaolin Kung fu
Hétfô, szerda
18.00-19.30

Botzheim György
Instructor:

Latyák Attila

Csiri-biri 
babtorna

Csütörtök
9.30-10.30

Orszáczky Ildikó

Kék madár
meseklub

Hétfô
10.00-11.00

Kovács Noémi

Sakk
Kedd
18.00

Csürke Dániel

A KÖZÖSSÉGI HÁZ  RENDSZERES PROGRAMJAI 2008

A könyvtár ideiglenesen az Ürömi Közösségi házba 
költözött, a megszokott nyitvatartással!

2096 Üröm, Iskola u. 4. 
e-mail: muvhaz@urom.hu,  www.urommuvhaz.t-online.hu



rendeletek
Ürömi tükör

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-
testületének

13/2008.(X.17.) Kt. sz. rendelete a 6/2008.(IV.21.) 
Kt. sz. rendelettel módosított 1/2008.(III. 03.) 

számú rendelet módosítására a település 2008. évi 
költségvetésérôl 

a 2008.-2009.-2010. évi gördülôtervérôl.

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete az ál-
lamháztartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi 
XXXVIII. tv. 65.§-ban, valamint az ennek végrehajtására ki-
adott 217/1998.(XII. 30.) Korm. számú rendeletben foglalt 
felhatalmazás alapján a 2008. évi költségvetését az alábbiak 
szerint módosítja:

1.§.

Az Ör. 1.§.-a (1)-(2) bekezdés helyébe az alábbi új 
1.§. (1)-(2) bekezdés lép:

/1/ A Képviselô-testület a 2008. évi költségvetési bevétel 
módosított fôösszegét: 1.323.646.000-Ft-ban (azaz egy-
milliárd háromszázhuszánhárommillió hatszáznegyven-
hatezer forintban) állapítja meg az 1. számú mellékletben 
részletezett források szerint.

/2/ A jelen rendelet 1.§./1/ bekezdésében megállapított 
módosított bevételi fôösszegen belül:

Intézményi módosított mûködési bevételeit 
109.787.000.-Ft-ban (azaz százkilencmillió hétszáznyolc-
vanhétezer forintban)
Az önkormányzat sajátos mûködési bevételeit: 
362.960.000.-Ft-ban (azaz háromszázhatvankettômillió ki-
lencszázhatvanezer forintban)
Felhalmozás és tôkejellegû módosított bevételeit 
102.330.000.-Ft-ban (azaz százkétmillió-háromszázhar-
mincezer forintban)
Támogatások, átvett pénzeszközök, kölcsönök visszaté-
rülése módosított fôösszegét 498.569.000.-Ft-ban (azaz 
négyszázkilencvennyolcmillió ötszázhatvankilencezer fo-
rintban)
Pénzforgalom nélküli bevételeit 250.000.000.-Ft-ban, (azaz 
kettôszázötvenmillió forintban) állapítja meg.

2.§.

Az Ör. 2.§.(1)-(2) bekezdés helyébe az alábbi új 
2.§. (1)-(2) bekezdés lép:

/1/ A képviselô-testület a 2008. évi költségvetés módo-
sított kiadási fôösszegét 1.323.646.000-Ft-ban, (azaz egy-
milliárd háromszázhuszonhárommillió hatszáznegyven-
hatezer forintban.) állapítja meg a 2. számú mellékletben 
részletezettek szerint.

/2/ A jelen rendelet 2.§./1/ bekezdésében megállapított 
módosított kiadási fôösszegen belül:

Személyi juttatások módosított fôösszegét  
389.053.000-Ft.-ban (azaz háromszáznyolcvankilencmil-
lió ötvenháromezer forintban)

Munkaadókat terhelô járulékok módosított fôösszegét 
127.062.000.-Ft-ban (azaz százhuszonhétmillió hatvankét-
ezer forintban)

Dologi és egyéb folyó kiadások módosított fôösszegét 
216.813.000.-Ft-ban (azaz kétszáztizenhatmillió nyolcszáz-
tizenháromezer forintban)

Végleges pénzeszköz átadás módosított fôösszegét 
17.375.000.-Ft-ban, (azaz tizenhétmillió háromszázhetven-
ötezer forintban)

Szociálpolitikai ellátások módosított fôösszegét 
51.900.000.-Ft-ban (azaz ötvenegymillió kilencszázezer 
forintban)

Felújítási kiadásainak módosított fôösszegét: 306.586.000 
Ft-ban (azaz háromszázhatmillió ötszáznyolcvanhatezer-
forintban) 

Felhalmozás kiadásainak módosított fôösszegét 
180.788.000.-Ft-ban (azaz száznyolcvanmillió hétszáz-
nyolcvannyolcezer forintban)

Hosszúlejáratú hitelek visszafizetésének fôösszegé              
2.962.000.-Ft-ban (azaz kettômillió kilencszázhatvan-
kettôezer forintban) állapítja meg.
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3.§.

Az Ör. 3.§.(1)-(2) bekezdés helyébe az alábbi új 3.§. (1)-(2) 
bekezdés lép:

/1/ A képviselô-testület a 2008. évi költségvetési általános 
tartalék módosított összegét 10.000.000.-Ft-ban (azaz tíz-
millió forintban) állapítja meg. 

/2/ A 2008. évi céltartalék módosított összegét 
21.107..000.-Ft-ban (azaz huszonegymillió százhétezer fo-
rintban) állapítja meg. 

4.§.

/1/ Az Ör. egyéb rendelkezési nem változnak.
/2/ Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
/3/ A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.

Üröm, 2008. október hó 16. nap.

Laboda Gábor   Dr. Balogh Szilvia
polgármester   jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve:
2008. október hó. 17. nap     

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-
testületének

14/2008 (X. 17) Kt. számú rendelete
változtatási tilalom elrendelésérôl

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete az 
Épített környezet alakításáról és védelmérôl szóló 1997. 
évi LXXVIII tv. 20 § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§

A rendelet hatálya kiterjed az ürömi 1333/3 hrsz, 414/2 
hrsz, 1597 hrsz, 415 hrsz, 1594/1 hrsz, 1594/2 hrsz, 416 
hrsz, 2401 hrsz, 417 hrsz, 2402 hrsz, 418 hrsz, 2403 hrsz, 
419/2 hrsz, 2404 hrsz, 420 hrsz, 2405 hrsz, 421 hrsz, 2406 
hrsz, 422 hrsz, 2407 hrsz, 423 hrsz, 2408 hrsz, 424 hrsz, 

2409/1 hrsz, 425 hrsz, 2409/2 hrsz, 426 hrsz, 2410/1 hrsz, 
427/1 hrsz, 2410/2 hrsz, 427/2 hrsz, 2411/1 hrsz, 428 hrsz, 
2411/2 hrsz, 429 hrsz, 2411/8 hrsz, 430/1 hrsz, 2411/7 hrsz, 
430/2 hrsz, 2411/9 hrsz, 431 hrsz, 432 /1 hrsz, 2411/10 
hrsz, 2415/1 hrsz, 2415/2 hrsz, 2415/4 hrsz, 2415/5 hrsz, 
2418/3 hrsz, 2422 hrsz, 2423 hrsz, 2425 hrsz, 2426/1 hrsz, 
2426/2 hrsz, 2427 hrsz, 2428 hrsz, 2429/1 hrsz, 2429/2 
hrsz, 2430 hrsz, 414/1 hrsz-ú területeire terjed ki. 

2. §

 A Képviselô-testület a jelen rendelet 1 §-ban megjelölt 
hrsz.-ú területekre természeti, illetve környezeti 
veszélyeztetettség megelôzése érdekében az adott területen 
elhelyezkedô Cigány árok és Kôhíd környezetének jogi és 
környezetvédelmi szempontból történô rendezéséig, de 
legfeljebb egy éves idôtartamra változtatási tilalmat rendel 
el. 

A változtatási tilalom az egy év elteltét követôen 
automatikusan megszûnik. 

3. §

A tilalom nem terjed ki a tilalom elrendelése elôtt indított, 
illetve jogerôs építési engedély érvényességi ideje alatt az 
elrendelés elôtt engedélyezett építési, javítási, karbantartási 
munkálatokra. 

4 §

A tilalmi idô alatt a tilalom alá vont területre vonatkozóan 
az 1997. évi LXXVIII tv. elôírásait kell alkalmazni. 

5 §

A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 
A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.

Üröm, 2008. október 16. nap

Laboda Gábor   Dr. Balogh Szilvia
polgármester   jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve:
2008. október hó. 17. nap     

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

rendeletek
Ürömi tükör
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sport
Ürömi tükör

október 21

Meghívó 

A GANKAKU CSAPAT (Pilisborosjenôi Sportegyesület Karate 
Szakosztálya és a Gankaku Sportegyesület) az elmúlt évekhez hasonlóan 

idén is megszervezi meghívásos karate versenyét. A gyermekek 
pontrendszerben, míg a felnôttek kontrollált, edzôtermi szabadharcban 

mérik össze tudásukat! 

Ezúton hívunk meg minden kedves érdeklôdôt a 
2008. december 6-án 

megrendezésre kerülô Ürömi Kupára. 

Célunk, a sportkapcsolatok ápolása, versenylehetôség biztosítása a 
sportolóknak, valamint a KARATE népszerûsítése. 

Helyszín a József Nádor Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola tornaterme 
(cím: Üröm, Iskola u. 3.). 

Kezdés 9.00 óra 

A rendezvény megtekintése ingyenes! 

Köszönjük Laboda Gábor polgármester úrnak, hogy lehetôvé tette a 
verseny megrendezését!

Szabó Tünde, Szabó János



közérdekû telefonszámok
Ürömi tükör

Csatornázási Üzem
2000, Szentendre, Ipar u 
Hibabejelentés (éjjel-nappal):  06-26-310-796
TIGÁZ Rt. 2000 Szentendre, Paprikabíró 16.  06/26/501-100
ELMÛ: Eurocenter 1032 Budapest, Bécsi út 154.
ELMÛ Szentendre: 06-26-318-051, (26)318-050
Kéményseprô Vállalat: 
1054 Budapest, Steindl Imre u. 12.  06/1/269-2599
Tûzoltóság: Pilisborosjenôi Weindorf Önkéntes Tûzoltó E.
Komlós Tibor parancsnok: 06/26/350-622
Kucsera László parancsnok-h.  06/30/254-8772
Érd Városiv. Tûz. 2045 Törökbálint, Pf. 17.  06/23/335-505
DMRV Szentendre 06/26/501-650
Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Igazgatási Igazgatóság: 1014 Bp. 
Táncsics M. u. 1.
ÁNTSZ: 1117 Bp. Karinchy F. u. 3. V. em.
Szippantós Budakalász  06-26-340-817, (26)340-278
Gyámhivatal Pilisvörösvár Puskin utca 8  06-26-330-402
Iparkamara Szentendre, Dunakorzó  06-26-317-918
Iparkamara Budapest. Bajcsy Zs. út  06-1-269-5974
APEH Budapest 06-1-412-5400
Egészségügyi Pénztár Szentendre 06-26-302-112
Mûvelôdési Ház 06-26-350-064, 550-013
Általános Iskola  06-26-350-165, 350-158
Könyvtár  06-26-350-199
Óvoda  06-26-350-185
Öregek Napközi Otthona  06-26-350-162
„Varázskô” Temetkezési Vállalat
Pilisvörösvár  06-26-330-987, 330-205
Gyógyszertár  06-26-350-147
Fogorvos  06-26-350-777
Munkaügyi Központ Budaörs  06-23-441-920
Rendôrség  Budaörs  06-23-420-055
Pilisvörösvár  06-26-330-130
Posta  06-26-350-007
Kôbánya Fehér Kereszt   06-26-350-104 
Vörösvári úti SZTK  06-1-388-9180
Nevelési Tanácsadó  06-1-388-2142, 06-1-243-2609, 06-1-367-5470
Közjegyzô, Dr. Stagel Judit
(Pvörösvár, Fô u. 83)   06-26-332-259
Okmányiroda Pilisvörösvár  06-26-530-680, 530-685
Hatósági ügyintézés, vezetôi engedély, 
IGFB (gépjármû felelôsségbiztosítás) 530-686
Gépjármû-ûgyintézés 530-683 
Vállalkozói igazolvány 530-687
Útlevél 530-681 
Személyi igazolvány 530-682 
Lakcímkártya 530-684 
Gépjármû-ügyintézés  530-688
Takarékszövetkezet 06-26-350-244
Helyi polgári védelmi ügyelet:
Gáspár Tibor  06-20-207-7154
Szabó Gyula  06-20-223-4979

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE

 Hétfô:   13.00 - 16.00
 Szerda:  8.00 - 12.00 13.00 - 17.00
 Péntek: 8.00 - 12.00

POLGÁRMESTER minden hét szerdáján 11 - 13 óráig
Wéber Géza alpolgármester 
                   minden hónap elsô hétfôjén 15 - 16 óráig
Lengyel Katalin alpolgármester 
                       minden páros hét szerda 10 - 13 óráig
JEGYZÔ minden második hét szerdáján 10 - 13 óráig

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

Fax: 06-26-350-187 

GYERMEKRENDELÉS:  
Dr. Kerekes Ildikó Dr. Gaál Gabriella
Hétfô:  8.00 - 11.00  Üröm   15.00 - 18.00  Üröm 
Kedd: 15.00 - 18.00  Pborosjenô 8.00 - 11.00  Üröm
Szerda:  8.00 - 11.00  Üröm 14.00 - 17.00  Üröm 
Csütörtök:  15.00 - 18.00  Pborosjenô   8.00 - 11.00  Üröm
Péntek:  8.00 - 11.00  Üröm  15.00 - 18.00  Üröm

Tanácsadás:  Tanácsadás: 
Kedd: 11.30 - 13.30 Üröm            Csütörtök: 12.00 - 14.00  Üröm
Szerda: 14.00 - 16.00 Pborosjenô

Rendelôk:   Rendelô:  
Üröm, Doktor u. 21. T: 351 - 286       Üröm, Doktor u. 21. T: 350 - 915
Pborosjenô, Fô u. 18. T: 336 - 187

Védônôi szolgálat:  
Kedd: 10.00 - 11.30    T: 350 - 733
Csütörtök: 8.30 - 11.00

A doktornô kéri kedves betegeit, hogy a rendelés elôtt telefo-
non egyeztetett idôpontban jelenjenek meg a rendelésen.

ÜRÖM ÉS PILISbOROSJENÔ KÖZSÉG ÖSSZEVONT
HÁZIORVOSI ÜGYELETI bEOSZTÁSA

Éjszakai ügyelet      Nappali ügyelet Hétvégi ügyelet
Este 18 órától              Üröm: 350-224           Szombat reggel 8 órától
Reggel 8 óráig              Orvosi rendelô                Hétfô reggel 8 óráig

 ügyeleti telefonszám: 06-30-992-9257

ÜRÖMÖN és PILISbOROSJENÔN
a Sürgôsségi orvosi ellátást biztosítják
MUNKANAPOKON hétfôtôl – péntekig 

Hétfô:   8-tól 12 óráig   Dr. Fehér Eszter
  Üröm, Orvosi rendelô                 tel.: 350-224
 12-tól 18 óráig  Dr. Kovács Levente
 Pilisborosjenö, Orvosi rendelô   tel.: 336-308
Kedd: 8-tól 12 óráig   Dr. Horti Szilvia
 Üröm, Orvosi rendelô                 tel.: 350-224
 12-tól 16 óráig  Dr. Gelencsér Tamás
 Üröm, Orvosi rendelô                 tel.: 350-224 
 16-tól 18 óráig  Dr. Fehér Eszter
 Üröm orvosi rendelô       tel.: 350-224
Szerda:  8-tól 14 óráig  Dr. Fehér Eszter tel.: 06/30-352-2047
 14-tól 18 óráig  Dr. Horti Szilvia
 Üröm, Orvosi rendelô                 tel.: 350-224
Csüt.: 8-tól 14 óráig  Dr. Gaál Gabriella  tel.: 06/70-940-5919
 14-tól 18 óráig  Dr. Fehér Eszter
 Üröm, Orvosi rendelô                 tel.: 350-224
Péntek:  8-tól 11 óráig  Dr. Kovács levente              
  Pilisborosjenô, Orvosi rendelô    tel.: 336-308
  11-tôl 12 óráig  Változó  
 Üröm, Orvosi rendelô                    tel.: 350-224
 12-tôl 14 óráig  Dr. Gaál Gabriella  tel.: 06/70-940-5919
                 14-tôl 18 óráig  Dr. Gelencsér Tamás 
 Üröm, Orvosi rendelô                 tel.: 350-224

2008. november                               
01. Dr. Fehér Eszter
02. Dr. Fehér Eszter
03. Dr. Fehér Eszter
04. Dr. Horti Szilvia
05. Dr. Fehér Eszter
06. Dr. Gaál Gabriella
07. Dr. Gelencsér Tamás
08. Dr. Gelencsér Tamás
09. Dr. Gelencsér Tamás
10. Dr. Fehér Eszter

11. Dr. Horti Szilvia
12. Dr. Fehér Eszter
13. Dr. Gaál Gabriella
14. Dr. Gelencsér Tamás
15. Dr. Gaál Gabriella
16. Dr. Gaál Gabriella
17. Dr. Fehér Eszter
18. Dr. Horti Szilvia
19. Dr. Fehér Eszter 
20. Dr. Gaál Gabriella
21. Dr. Gelencsér Tamás

22. Dr. Kovács Levente
23. Dr. Kovács Levente
24. Dr. Kovács Levente
25. Dr. Horti Szilvia
26. Dr. Kovács Levente
27. Dr. Gaál Gabriella
28. Dr. Gelencsér Tamás
29. Dr. Horti Szilvia
30. Dr. Horti Szilvia



horoszkÓp
Ürömi tükör
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Megjelenik havonta 3000 példányban, Kiadó: Üröm 
Község Önkormányzata, Telefon: 06/26/350 054, 

Fax: 06/26/350-187 
Felelôs kiadó: Kultúrális és Sportbizottság, Szerkesztés, 

nyomdai elôkészítés: Média Stúdió Kft. 1037 Bp, Jutas u. 190.
Szerkesztôség vezetôje: Csizmadia Gizella 
Tel./fax: 06-1-240-5806, 06/30/630-8980

Hirdetésfelvétel:
Média Stúdió Kft. 06/1/240-5806, 06-30/630-8980

mediamax@hu.inter.net, Nyilvántartási szám: 
2.2.4/812/2003.

Csak névvel ellátott, aláírt cikkeket áll módunkban közölni. 
A szerkesztôséghez küldött írásokat nincs lehetôségünk 
megôrizni vagy visszaküldeni. Az Olvasói levelek oldalon 

megjelenô írások nem feltétlenül tükrözik a szerkesztôség 
álláspontját. Azokért szerkesztôségünk felelôsséget nem 

vállal.

Impresszum:

FELNÔTTRENDELÉS

ÜRÖM, ORVOSI RENDELÔ, 
Doktor u. 21. Tel.: 350-224 

      Dr. Fehér Eszter    Dr. Horti Szilvia    Dr. Gelencsér Tamás

Hétfô: 08.00-12.00 16.00-19.30 12.00-16.00
Kedd: 16.00-20.00 08.00-12.00 12.00-16.00
Szerda: 11.00-14.00 14.00-18.00 07.00-11.00
Csüt.: 14.00-18.00 08.00-11.00 11.00-14.00
Péntek: 07.30-10.30 11.00-14.00 14.00-17.00

Fekvô beteghez házhoz hívás hétköznaponként reggel 8-9 
között.

NOVEMbER



LA-PE BT.
Építőanyag Gyártó és 

Értékesítő 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 RENDELŐ
Solymár, Terstyánszky u. 120.

Dr. Molnár Attila
06-30-984-6692
06-26-360-919
lfj . Dr. Molnár Attila
06-30-964-2160

Védőoltások, ultrahang, labor- 
vizsgálat, sebészeti műtétek

Rendelési idő:     kedd: 14-19h,
csütörtök: 14-19h, szombat: 9-12h

Műtétnap: szerda 9-13h

ZEKE ÉS FIA BT.

GÉPI FÖLDMUNKA 
TEHER-

FUVAROZÁS

2096 Üröm, 
Fő 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   KÖZREMŰKÖDÉSSEL 

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

HÉTFŐ–PÉNTEK: 7.00 – 17.00
Üröm, Fő út 1. TEL: 26/ 550 - 140

T O Y O T A J A V I T Á S

ZÖLDKÁRTYA KÉZI AUTÓMOSÓ

GYORSSZERVIZ

FUTÓMŰÁLLÍTÁS GUMISZERELÉS

Mobil 1

M I N D E N A U T Ó T Í P U S R A

Gyári-, és utángyártott alkatrészekkel
Garanciaidőn belüli-kívüli időszakos szervizek

aprilis.indd   36 2006.05.26.   18:48:27

Szennyvízszállítás, 
gépi és kézi földmunka.

T: (26) 321-351, (30) 9431-555

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 Z
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LA-PE BT.
ÉpítÉpít�anyag Gyártó és anyag Gyártó és 

Értékesít� Betéti Társaság Betéti Társaság

2096 Üröm, 
Budakalászi út 0/64/7

Tel.: 06-20-9382-405 
06-26-350-247

Nyitva tartás: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 Attilalfj . Dr. Molnár Attilalfj
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, 2096 Üröm, 
F� utca 1. (Ipartelep) 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)
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Bejelentkezés telefonon:
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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

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

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 �
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Megnyílt a BIOPATIKA!
Üröm, Fő u. 54. (a templom mellett)

Gyógynövények, 
kozmetikumok, 

gyógyteák, biolevek, 
fogasztó kezelések és 

frissítő masszázs.

06/30/2815-789

UROLÓGIA 
ANDROLÓGIA 

Dr. Rózsahegyi József 
urológus, andrológus 
szakorvos, fôorvos 

orvostudomány kandidátusa 

KEDD, CSÜTÖRTÖK 
16.30-19.00 

Elôjegyzés: Tel..: 350-0631 

Mobil: 06/20/972-5592
 

1132 budapest 
babér utca 32. I.em 

Gönczöl és Babér u. sarok 
Parkolás a rendelô udvarán



Megújultunk
Az új nevelési évben  két csoport vehette használatba 

óvodánk megújult helyiségeit.
A „Halacskák” és a „Pillangók” nagy örömmel fogadták 

csoportszobájukat.

A szigetelt tiszta falak, megújult nyílászárók egészséges, 
európai léptékû körülményeket biztosítanak munkánkhoz. 
Mindehhez még gyönyörû bútorokat is kaptunk – 
asztalokat, székeket, öltözô- és tárolószekrényeket.

Óvodánk e szárnyának felújítása azért is példaértékû, 
mert a praktikusság a szépérzékkel ötvözve „kelt életre”, 
ahogy ez a csoportszoba, öltözô, mosdó kialakításában 
látható.

Köszönjük gyermekeink nevében is, az otthonosságot 
sugárzó szobákat, mert fejlôdésükben is fontos az esztétikai 
nevelés, s hogy gyermeklelkük „meleg fészekben” érezze 
otthon magát!

 Metzlerné Eszter és 
Pálvölgyiné Henriette

 óvodapedagógus

Óvoda
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Erdélyi élményeim
Ürömi Öröm 
Néptáncegyüttes 
Erdélyben

Az Ürömi Öröm Néptáncmûhellyel 2008. szeptember 
25-én, csütörtökön este indultunk el Gyimesbe.

 A buszon három táncos korcsoport utazott. A 
felnôtt táncosok között ott volt az anyukám is. Az út 16 
órán át tartott.

Délelôtt érkeztünk meg a gyimesbükki Rákóczi Panzi-
óba, ami az „1000 éves” határ mellett fekszik. Egy kilenc-
ágyas szobában tizenketten aludtunk.

Vendéglátóink finom bográcsgulyással vártak minket. 
A csûrben friss szalmában ugrálhattunk. A jókedvünket a 
hideg sem tudta elvenni. Este táncházat tartottak nekünk. 
Másnap ellátogattuk a gyimesközéploki skanzenba. Utunk 
közben érdekes dolgokat láttunk: pityókát (burgonyát) 
szedô embereket, patakban ruhát mosó asszonyt. A falu-

múzeum hat év alatt épült fel. Az udvaron állatok, köztük 
egy csacsi is. Csaba, az erdélyi vezetônk, felültetett a sza-
már hátára. Az állat azonnal vágtázni kezdett velem.  Sze-
rencsére Csabának sikerült lekapnia onnan és így a földre 
huppantunk. A többiekkel együtt egy jót nevettünk.

Ebéd után indultunk Moldvába, Külsôrekecsinbe, a Noha 
fesztiválra. Merica, a moldvai vendéglátónk ismertette a 
helyi szokásokat és szabályokat. Az utcán nem lehetett 
kamerázni, fényképezni, hangosan nevetni, kézenfogva sé-
tálni, puszit adni egymásnak. A vasárnapi misére a lányok 
és asszonyok csak kendôbe mehetnek.

Az esti táncház után, családoknál szállásoltak el minket. 
Az ottani élet egészen más, mint az itthoni. A házakba 
nincs bevezetve a víz, a wc kint van az udvaron. Az utak 
kavicsosak, nincsenek aszfaltozva, kevés utcai lámpa van, 
lovasszekerekkel közlekednek. Rengeteg háziállat mász-
kált az úton: tehenet hajtottak, csirkék csipegettek, libák 
totyogtak. Bár magyarul beszéltek, mégis nehezen értet-
tük meg ôket.

Vasárnap délben kezdôdött a borfesztivál. Ezen több 
erdélyi faluból és Debrecenbôl is érkezett tánccsoport. 
A szereplést táncház követte, utána indultunk vissza 
Gyimesbükkbe.

Másnap (hétfôn), nagy kirándulás elé néztünk. Csodá-
latosan sütött a nap. Egy magas hegyre másztunk fel, ahol 
az emberek tavasztól, ôsz végéig kalibákban élnek és állat-

erdély
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tartással foglalkoznak. Félúton találkoztunk egy ismerôssel 
és Szellôvel, a lovával. Nagy örömünkre, néhányan fel is 
ülhettünk rá. Puliszkát fôztek nekünk, kint a szabadban. 
Házilag készített túróval és sajttal tálalták. András bácsi 
megmutatta hol és hogyan készítik a sajtot. Az istállóban 
két hatalmas, gyönyörû ló, boci és több baromfi lakott. A 
hegytetôrôl az ôszi táj rendkívül színes és szép volt.

Sára Feriék este búcsúvacsorával és táncházzal vártak 
minket. Helybéli nénik és bácsik beszéltek a régi idôkrôl 
és mutatták be táncaikat énekeiket. A szalmában ugrálást 
ezen a napon sem hagytuk ki. Kifáradva, de annál nagyobb 
jókedvvel, énekelve mentünk a szálláshelyünkre aludni.

Reggel korán indultunk haza, Ürömre.

Ez az út nagyon tetszett nekem, mert rengeteg háziál-
latot láthattam és nagyon kedves emberekkel ismerked-
hettem meg.

Czigány Rebeka

Köszönjük a támogatást: a

Tiszta Formák Alapítványnak
Üröm Polgármester Hivatalának
Lehel Dénesnek
Zeke Zoltánnak
Pothorcsek Ádámnak
Laboda Gábornak

Ürömi Öröm Néptáncmûhely Alapítvány



öno
Ürömi tükör

28 október

Idôsek napja
Az idén is megünnepeltük az Idôsek Világnapját  október 

1-jén az Idôsek Klubjában.
Az ünnepélyt koszorúzással nyitottuk, megemlékeztünk 

Dr. Ruszty Klára doktornô munkásságáról. /1981-ben ô 
kezdeményezte intézményünk létrehozását./

Majd az óvodások és az iskolások mûsora következett, 
akik versekkel, énekekkel, virággal és ajándékkal 
köszöntötték idôseinket.

Az idôsek is versekkel és énekekkel készültek az 
ünnepélyre, a fiatalabb aktív idôseink saját készítésû finom 
süteménnyel lepték meg a vendégeinket és a gyerekeket. 
Öröm volt látni, hogy a gyermekek  vidám játéka mosolyt 
csalogatott az idôsek arcára.

A mi feladatunk, hogy idôs ember társainkra odafigyeljünk 
és a családi gondoskodást kiegészítve megadjuk mindazt 
a támaszt amire szükségük van, s amivel megszépíthetjük 
napjaikat.

Az alábbi versidézettel magam és a kollegáim nevében 
kívánok minden idôs Olvasónak hosszú boldog életet és 
jó egészséget.

 Szemerei Mihályné 

M. Legrand: 
Az idôsek 
tisztelete!
Amíg fiatal vagy,
Sosem gondolsz arra,
Hogy eljön az ôsz is,
S elszállnak a darvak.

Amíg fiatal vagy,
Nincsen sosem gondod,
Nem érdekel semmi,
Csak a saját dolgod.

Pedig gondolnod kell,
Azon sok emberre
Akik annyit tettek,
S jártak a kedvedbe.

Legalább e napon,
Jussanak eszedbe,
Legyél hálás nekik,
S ne legyen feledve.

Szüleid akik az 
Életedet adták,
Nagymamák, nagyapák
Ne legyenek árvák.

Tanítóid, kiktôl
Csak a jót tanultad
Gondolj szeretettel 
Tiszteleted rójad.
Törôdjél és szeress,
Mindenki azt mondja:
Hogy amennyit most 
adsz
Annyit kapsz, majd vissza!
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SZÜRETI NAP A 
HAGYOMÁNYOK 
JEGYÉBEN

Madárijesztô, csôsz, bíró, bíróné, maskarások, must. 
Mindezek a régi szüreti hagyományokat juttatják eszünk-
be.

Ezeket a hagyományokat elevenítették fel az Ürömi 
Hagyományôrzô Egyesület tagjai egy nagyon jó hangulatú 
szüreti nap keretében.

Szeptember 21-én a gyerekek legnagyobb örömére 
délutántól késô estig dolgozott a kis szôlôprés és annak 
fáradhatatlan kezelôje, Imre.

Ezalatt az ÜHE „lányai” az Ürömi Öröm  Nép-
táncmûhely táncosaival dallal, tánccal, harmonikával idéz-
ték fel a szüretek hangulatát. 

A játszóházban az ôszi idôszakkal kapcsolatos reme-
kek készültek, dicsérve a szorgos kezeket és a játszóház 
vezetôjét Barbát.

Aki eközben megéhezett megkóstolhatta Fehér Marika 
fejedelmi foszlós kalácsát és egyéb finom süteményeket. 
Aki megszomjazott a Huszti család jóvoltából borozgat-
hatott.

Szeretnénk, ha ennek a szép napnak lenne folytatása. 
Nem csak a hagyományok felidézése miatt. Ezen a napon 
kicsik, nagyok kellemes, barátságos, vidám légkörben tölt-
hették együtt az idejüket. Az a szeretetteljes készülôdés, 
amely megelôzte a rendezvényt, meghozta az eredményét. 
Köszönjük az ürömi hagyományôrzôknek.

Ígéretet kaptunk, hogy jövô évben a fonók elfelejtett 
világát is idevarázsolják a Közösségi Házba. 

Várjuk ôket szeretettel.

Rábóczki Zsuzsa



Most már Ürömön is 
14 biztosító ügyintézése egyhelyen 

Tevékenységeink

• HITELKÖZVETÍTÉS • FINANSZÍROZÁS KÖZVETÍTÉS • 
EGÉSZSÉGPÉNZTÁRI • SZOLGÁLTATÁSOK KÖZVETÍTÉSE 
• NYUGDÍJPÉNZTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK KÖZVETÍTÉSE

Szerzôdött partnereink

SZûCS GYULA  2096 Üröm Táncsics Mihály u. 36
Telefon:06-70/549-6084

Allianz Hungária Biztosító Rt
Ahico Biztosító Rt
ING Biztosító Rt
KÖBE Biztosítási Egyesület
Union Biztosító Rt
Mai Casco Kft
Uniqa Biztosító Rt
DAS Jogvédelmi Biztosító Rt

Signal Biztosító Rt
Generali-Providencia Biztosító Rt
Groupama Biztosító Rt
Winterthur Biztosító Rt
OTP Garancia Biztosító Rt
Bankárnet Kft
K&H Biztosító Rt
Hitelpont Rt

• Biztosításközvetítés
• Kötelezô Gépjármû-   
felelôsségbiztosítás
• Egyéni és Flotta Casco biztosítás
• Lakásbiztosítás
• Társasház biztosítás
• Vállalkozói vagyonbiztosítás
• Egyéni és Csoportos Életbiztosítás
• Egyéni és Csoportos Balesetbiz-
tosítás

• Egyéni és Csoportos Egészségbiz-
tosítás
• Befektetési alapokhoz kötött 
életbiztosítás
• Szállítmánybiztosítás
• Felelôsségbiztosítások
• Utasbiztosítás
• Építés-szerelésbiztosítás
• Egyéb egyedi konstrukciójú biz-
tosítások

TRUNK
Építôanyag forgalmazó és fuvarozó vállalkozás

Konténeres, önrakodós, darus
és billenôplatós autókkal

sóder, homok, termôföld szállítás,
gépi földmunka.

ÉPÍTôANYAG ELADÁS
KEDVEZô ÁRON!
Érdeklôdés és konténer rendelés:

06-30/934-2838

Őszi akció a készlet erejéig!
ERPARKER BT.  

 BUDAPEST III., CSILLAGHEGY, ÁRVÁCSKA U. 6.
(bejárat az Ürömi útról)

www.erparker.hu
Tel.: 1/240-0120  Tel./Fax: 1/240-3011  Mobil: 30/9320-138

Üzlet nyitva: hétfőtől péntekig 8-17 óráig, szombaton 8-12 óráig
Szervíz nyitva: hétfőtől péntekig 8-16 óráig    

 erparker@interware.hu

FŰRÉSZLÁNCOK MINTA ALPJÁN MINDEN TÍPUSHOZ!

A nyerők technikája!

III., Bécsi út 387. 
Nyitva: H-P: 8-20 óráig Sz-V: 8-18 óráig

Többszázféle szobai és kerti növénnyel és
sok-sok kertészeti kellékkel 
várjuk kedves vásárlóinkat ! 

Virágboltunkban 
gyönyörû csokrokat is rendelhet!

 



Részvételi feltételek: Az akció 2008. 09. 01. és 2008. 10. 31. között, a kívánt szolgáltatásra vonatkozó 2009. 09. 30-ig tartó szerzôdés kiegészítés
(hûségnyilatkozat) vállalása esetén érvényes a FiberNet Zrt. szolgáltatási területein, amennyiben a kívánt szolgáltatás külön beruházás nélkül
biztosítható, kivéve, ha a telepítési címen az akcióban érintett szolgáltatásra vonatkozó szerzôdés 2008. 08. 15. után szûnt meg, vagy a szerzô-
déskötés idôpontjában díjtartozás áll fenn. Jelen tájékoztatás nem teljes körû, további részletekrôl és feltételekrôl bôvebb információt 
a FiberNet honlapján (www.fibernet.hu), a 1280-as telefonszámon, valamint a területileg illetékes ügyfélszolgálati iroda munkatársaitól kaphat.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: Promontor Udvar Üzletház 1221 Bp., Kossuth L. u. 25-29.
ÜZLETKÖTÔ:  Klimets Nándorné 30 / 932 2046 www.fibernet.hu     1280

ÚJ 3 AZ 1-BEN KIT CSOMAG 
MÁR HAVI 

8 600 FT-TÓL

A FELTÜNTETETT ÁR 
2009. 09. 30-IG TARTÓ 
HÛSÉGNYILATKOZAT 

VÁLLALÁSÁVAL ÉRVÉNYES.

KábelTV Internet Telefon




