
ÜRÖMI    TÜKÖRÜRÖMI    TÜKÖR
2008.március-április

Az ürömi önkormányzat                                        közéleti havilapja

MAJÁLISOZZUNK 
EGYÜTT!

Az Ürömi mûfüves focipálya és a játszótér közötti területen 

2008. május 1-én, csütörtökön
várjuk a már hagyományossá vált

fôzôversenyre és kispályás focibajnokságra.
Információ a programokról a 6. oldalon!



III. ÜRÖMI KÔFARAGÓ 
ALKOTÓTÁBOR
2008. Június 11-15.

A verseny témája: 2008. A vizek éve
Rendelkezésre álló kô: tardosi vörös 

márvány, 50x40x12 cm

Rendezô: Üröm Önkormányzat
Szakmai védnök: Kôfaragó és Mûkôkészítô 

Vállalkozók Országos Ipartestülete
Helyszín: Üröm, Önkormányzat elôtti tér

Ellátás: a versenyen résztvevôk számára 
teljes ellátás (reggeli-ebéd-vacsora) 

biztosítva van.

Tervezett program

Június 11.
szállás elfoglalása (vacsora)

Június 12.
8 óra Tábornyitás az Önkormányzat 

elôtti téren
9-16 óra kiválasztott feladat faragása

Június 13-14.
8-16 óra kiválasztott feladat faragása

Június 15.
8-12 óra kiválasztott feladat faragása

16 óra eredményhirdetés, táborzárás,
ökörsütés

Minden érdeklôdôt, illetve a kôfaragás fogásait 
kipróbálni óhajtó gyermeket és felnôttet a tábor 

ideje alatt szeretettel várunk!

További információ kérhetô:
Kosztyu Zoltántól a 06-26-350-359 vagy 

06-30-944-2305 illetve
Vidákovits Tibortól a 06-30-950-3328 számon.

A 2008.évi tábor megrendezéséhez 
anyagi támogatást a 

11742001-15390280-as számlára 
“KÔFARAGÓ TÁBOR 

MEGRENDEZÉSÉRE”
 hivatkozással várunk.



Ünnep az óvodában
Hetekkel korábban elkezdtünk 

készülôdni az ovisokkal, hogy méltó-
képpen megemlékezzünk a Március 
15-i ünneprôl.

Nagy ütemben folyt a barkácsolás: nemzeti színû zász-
lókat festettünk, a lányokkal pártát ragasztottunk, melyet 
szép piros tulipánnal és zöldlevéllel díszítettünk. A fiúkkal 
csákót hajtogattunk, melynek éke egy papírkokárda volt.

A fiúk újságpapírból tekert kardot kaptak még, a lányok 
pedig hurkapálcára aplikált kokárdával, - melyet nemzeti 
színû kreppapír díszített - vonulhattak. 

Az ünnepet megelôzô napon - szakítva a hagyományok-
kal - nem a Hadtörténeti Múzeumban tettünk látogatást, 
hanem a Nemzeti Múzeum volt az elsô úticélunk.

Ezen a programon három csoport közösen vett részt. 
A múzeum lépcsôjén közösen szavaltuk el a Nemzeti dal 
elsô versszakát. A Múzeumkertben sétálva megcsodáltuk 
a huszárokat és lovaikat.

Ezután átmentünk a Ráday utcába, ott is a Stúdió K. 
Színházba, ahol abban a kitüntetésben volt részünk, hogy 
csak nekünk adták elô a „Diótörô Ferenc és a nagy szalon-
naháború” címû mesedarabot.

Különleges élményt kaptunk, mely során végig izgul-
tuk a Macskakirály és alattvalóinak történetét az Egérki-
rály hadserege ellen. A kellékek között különlegesen öt-
letes megoldásokat láthattunk. Az elôadás színvonalát az 
élôzene is emelte. Hazafelé a gyerekek néhány taktust már 
énekeltek is.

Másnap mindenki ünneplô ruhában, kokárdával érke-
zett. Felvettük a pártákat és csákókat, majd „felfegyver-
kezve” és feldíszítve megkezdtük az ünnepi „megemléke-
zést”.

Elszavaltuk az ünnepre tanult verseket, beszélgettünk 
a forradalom szereplôirôl és történetérôl köztük Petôfi 
Sándor szerepérôl, Táncsics Mihály kiszabadításáról. El-
énekeltük a dalokat, majd végül csoportról csoportra me-
neteltünk és énekeltünk.

Úgy gondolom, hogy maradandó emléket sikrült min-
den ovisnak nyújtani, miközben méltóképpen emlékeztünk 
meg nemzeti ünnepünkrôl.

Metzlerné Kutvölgyi Eszter 
 óvodapedagógus

óvoda
Ürömi Tükör
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Tavasz köszöntése 
Ürömön
Az ürömi Hagyományôrzô Egyesület 2007 ôszén alakult, 
célunk a hagyományok, szokások felelevenítése.
 Az elsô rendezvényünk, télbúcsúztató-tavaszköszöntô 
volt, amellyel egy régi hagyományt elevenítettünk fel:
kiszehajtáskor a menyecskeruhába öltöztetetnek egy szal-
mabábút, ami a telet és a böjtöt személyesítette meg. A 
kiszebábuégetés a tél feledését jelentette!

„ Majd kivisszük kicevícét villô!
Majd behozzuk a zöld ágat villô…”

 A kiszebábut kísérô lányok mondókája a menetben.

 Fruskák, Zsuzskák, Dorottyák
 Járjátok a bolondját
 Dinomdánom vigalom,
 Nincs a táncra tilalom,
 Vége a böjtnek!

Tavaszköszöntô
 A lányok virágkapu alatt bújnak át zöldággal a tavaszt kö-
szöntik, s közben éneklik a „Tavaszi szél” címû dalt.

 A  mûsorban résztvettek a Napraforgó Óvoda kicsinyei, 
Ürömi Öröm Néptáncmûhely  táncosai  és az ürömi 
Hagyományôrzô Egyesület tagjai énekkel, verssel és jele-
nettel.

Az el kéne indulni, meg kén házasodni jelenetet elôadta:
Bozsóné Irénke néni  válogatós legény
Méhesné Terike szegény lány                                                                        
Csorbáné Ilonka fiatal lány
Karlné Marika öreg lány
Zentainé Lulu  gazdag lány

 A verset Faggyas Béláné, Ilonka néni mondta.

A rendezvényt batyusbállal zártuk. Mindenki házi készítésû 
süteményt hozott, mellyel megvendégeltük a fellépô gye-
rekeket is. 
Köszönet a segítôknek, fellépôknek, vendégeknek, hogy 
összefogással, támogatásukkal egy szép vasárnap délutánt 
tölthettünk el együtt a faluban.
                                                                                                     

Fehér Istvánné
Hagyományôrzô Egyesület vezetô

TélbúcsúzTaTó
Ürömi Tükör
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Értesítés
Az  Anyák napi ünnepélyt 2008. 05. 05-én 

10 órakor tartjuk az Idôsek Klubjában.

Cím : Ady E u. 6.



TélbúcsúzTaTó
Ürömi Tükör
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E-KUCKÓBÓL 
TELECENTRUM ?

Régi dédelgetett tervünk valósult meg a Közösségi Ház-
ban, mikor a Képviselô-testület a tavalyi évben megszavaz-
ta a közösségi funkciók bôvítése érdekében az e-kuckó 
kialakítását. Öt korszerû géppel felszerelt ingyenes inter-
netes hozzáférést alakítottunk ki a Vidékfejlesztési Iroda 
egyik helyiségében.  Vannak  „ törzsvendégek”, tanítás után 
elsôsorban a gyerekek, a délutáni órákban a felnôttek. 

A gyerekek szörfözése a világhálón, a használt játékok 
ellenôrzés alatt vannak. Kolléganônk szeme mindig rajtuk 
van. Segítséget ad a kevésbé járatos látogatóknak az internet 
használattól, a levelezésen át, az ügyintézésig. 

Nem csoda, hogy a látogatók száma egyre nô. Hiszen in-
gyenesen jutnak hozzá ahhoz a kommunikációs eszközhöz, 
amely nélkül egyre nehezebb intézni ügyes bajos dolgainkat 
és ma már az emberek közti kapcsolattartás, igaz személy-
telen, de egyre jobban terjedô módja.

Várunk mindenkit szeretettel!

Nyitva tartás: 
  Hétfô, péntek: 12-18 óráig
  Kedd, szerda, csütörtök: 9-15 óráig

  
Akik most szeretnének ismerkedni a számítógép rejtel-

meivel vagy tudásukat szeretnék magasabb szintre fejleszte-
ni, azok számára május 5-étôl indulnak tanfolyamaink.

ZENés TERE-FERE vOLT 
A KÖZÖsséGI HÁZBAN

Március 7-én mi másról is eshetett szó, mint a nôkrôl? 
Bódy Magdi és Simonyi Krisztina szedték ízekre Somló Ta-
más magánéletét. Ô a maga laza, kötetlen stílusában mesélt 
a házasságairól, a nôkrôl. Három különbözô stílusú ember, 
három különbözô gondolkodás és három különbözô zenei 
stílus a nôk körül, nemcsak nôknek.

A nagyon laza, látszólag érzelmek nélküli Somló persze 
mit énekelt utoljára? A Lili címû számot, ami mintegy sze-
relmi vallomás a 7 éves kislányának.

(Ennyit a macsókról)

Majális programok
 9 óra  Fôzôverseny
 13 óra  Zsûrizés
 14 óra  Élôzenés mulatság Vida Andrással,
   Karaoke party

Egész nap játékos sportversenyek, ingyenes ugrálóvár, 
csúszda, körhinta

Kispályás focibajnokságra - 5+1 csapatok - május 1-jén 
8 - 8.45 óra között lehet jelentkezni.
Nevezési díj nincs!
Érdeklôdni Lehel Dénesnél lehet  
06-20/991-3738 telefonszámon, illetve a helyszínen. 
A fôzôversenyhez az alapanyagról és a fôzôeszközökrôl a 
versenyzôk gondoskodnak.
Tûzifát biztosítunk. 
Értékes ajándékok a gyôzteseknek!

közösségi ház
Ürömi Tükör
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AAZZ OOPERAHPERAH ÁÁ ZYZY
BBORLOVAGOKORLOVAGOK
Laczó András, mûvészeti vezetô,
tenor, a Magyar Állami Operaház Bartók-
Pásztory díjas énekmûvésze, ének, fuvola,
furulyák, rövidnyakú lant, ütôhangszerek

Kuncz László, basszus, a Magyar
Mûvészetért és a Tinódi-lant kitüntetettje,
énekmûvész, ének, ütôhangszerek

Sztankovits Béla, a Magyar Állami
Operaház gitármûvésze gitár, lant, ének
(bariton)

AA TTÖRTÉNELMIÖRTÉNELMI
BBAJVÍVÓAJVÍVÓ EEGYESÜLETGYESÜLET

AA CCOMPANYOMPANY CCANARIOANARIO

TTÁÁNCEGYÜTTESNCEGYÜTTES
Az együttes táncosai a reneszánsz korának
legnépszerûbb táncait mutatják be Mátyás
király udvarából indulva a XVI. század
végéig, elkalandozva más európai királyi
udvarokba is. 

A táncok között Lukácsházi Gyôzô
a Magyar Rádió produkciós vezetôje
kalauzolja a közönséget

RR ENESZÁNSZENESZÁNSZ TT ÁNCTANULÁSÁNCTANULÁS

KKÖZÉPKORIÖZÉPKORI LLAKOMAAKOMA

GGÓLYALÁBASOKÓLYALÁBASOK,,

MMUTATVUTATV ÁÁNYOSOKNYOSOK

KKÖZÉPKORIÖZÉPKORI
TT ÁÁ RSASJRSASJ ÁÁ TÉKOKTÉKOK

Belépô: 3500 Ft/fô
JEGYEK CSAK ELÔVÉTELBEN VÁLTHATÓK

MÁJUS 16-IG !

A RENDEZVÉNY TÁMOGATÓI:
ÜRÖM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

RENESZÁNSZ KÔFARAGÓ ZRT.

RRENESZENESZ ÁÁNSZNSZ EESTST
KÖZÉPKORI MULATSÁGOK
„MÁTYÁS KIRÁLY UDVARÁBAN”
HUNYADI MÁTYÁS TRÓNRA LÉPÉSÉNEK

550. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL

2008.2008. májusmájus 24-én24-én 1717 órátólórától Az Ürömi Közösségi Házban
2096 Üröm, Iskola u. 4. Tel.: 26/550-013 honlap: www.urommuvhaz.t-online.hu

A A HAMISÍTATLANHAMISÍTATLAN KÖZÉPKORIKÖZÉPKORI HANGULATRHANGULATR ÓÓLL GONDOSKODNAKGONDOSKODNAK



Pusztított az 
ítéletidô
 A Kálvária dombon lévô kiserdô feketefenyô 
állományában  a múlt hónap folyamán igen nagy pusztítást 
végzett a nem mindennapi idôjárás. Összesen 12 fát csavart 
ki tövestôl az orkánerejû szél. Az önkormányzat a kialakult 
életveszélyes helyzet elhárítását követôen erdészmérnök 
bevonásával újratelepítési tervet készít. A telepítés célja 
részben pótlása a kidôlt fáknak, részben a már elöregedett 
állomány frissítése. Az erdô megújítása elôreláthatólag az 
év második felében kezdôdik el.

Vidákovits Tibor
Környezetvédelmi és Településfejlesztési 

Bizottság elnöke

Mûvészeti iskolánk 
a Pest megyei 
„Ki Mi Tud?”-on
2008. április 5-én került megrendezésre a Pest megyei 
„Ki Mit Tud?” érdi elôdöntôje, amelyen népzenész és 
néptáncos tanítványaink vettek részt.

Gombai Tamás növendékei: (népi hegedû)
Glavanovits Boglárka, Gyôrfi Boglárka, Krausz Ferenc
Poros Anna

Havasréti Pál növendékei: (tekerô)
Horváth Marcell, Sáfrán László

Szilvásiné Tarnai Ildikó és Szilvási Károly 
növendékei:
Nagy Csillag néptánccsoport „Ki Mit Tud?”-on szereplôk 
névsora: 
Bak Flóra, Deák Alexandra, Komondi Nóra, Krausz Anna, 
Krausz Éva, Spikut Noémi, Tero-Pop Brigitta, Asztalos 
Márton, Báldi Barnabás, Botos Roland,  Deák János, Kozma 
László, Murányi Nándor, Szemerei Mihály

A Nagy Csillag 
néptánccsoport 
második helyezett lett.

Horváth Marcell elsô 
helyezést ért el, és ezzel 
továbbjutott a megyei 
döntôbe!

Gratulálunk a 
versenyzôknek!

iskola
Ürömi Tükör
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önkormányzaT
Ürömi Tükör
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Aktuális önkormányzati 
információk
Tisztelt Lakótársaim!

Megkezdtük a tavasz legaktuálisabb feladatát, a település nagy-
takarítását. Elsôként a legforgalmasabb helyeken lévô buszvárók-
kal kezdtünk, de az egész településen szándékunkban áll elvégezni 
a legfontosabb tisztasági feladatokat. 

Alapos munkát végzünk, így például a buszvárókra rárakódott 
szennyet, kefével és szennyoldó - de környezetbarát - adalékkal 
tisztítjuk, a környezetét fertôtlenítjük. Szándékunkban áll a busz-
várók újrafestése is, de ezt a munkát csak a nagytakarítás után 
fogjuk elvégezni. Valószínû, észre fogják venni, hogy a megkezdett 
takarítási munkálatok nem minden esetben zajlanak folyamatosan, 
ennek oka, hogy a településüzemeltetés területén számos olyan 
azonnali intézkedést igénylô feladat is jelentkezik, ahova a dolgo-
zókat át kell irányítani. Ezért nincs állandó jelenlét a nagytakarítás 
területén. E munka részét képezi a közterületeken levô szemét 
összegyûjtése és elszállíttatása. Célunk, hogy a kis szeméthalmok 
ne nôjenek, a tisztaság és szemétmentesség pedig nevelô hatású 
legyen azokra is, akiknél ez még ma igényként nem jelentkezik. Itt 
szeretném megemlíteni, hogy a Pilisborosjenôi út mentén körül-
belül 15 konténernyi szemét halmozódott fel, nem önkormány-
zati, hanem magánterületeken, illetve a közútkezelô Kht kezelé-
sében levô út sávjában. Folyamatba tettük a magántulajdonosok 
felderítését és fel fogjuk szólítani ôket, telkeik tisztántartására. 
Természetesen ez idôigényesebb feladat, de minden valószínûség 
szerint eredményes lesz. Errôl csak azért kívántam említést tenni, 
mert eljutott hozzánk olyan információ, hogy úgy kezeljük ezt az 
útszakaszt, mintha nem Ürömhöz tartozna. 

Megkezdtük a Fô utca melletti közpark rendberakását is. 
Famulcsot terítettünk szét, ezzel kívánjuk megakadályozni, a gaz 
növését, elszaporodását. A park megvilágítása még mindig nem 
kielégítô, bár az érintésvédelmi felülvizsgálat megtörtént, az ott 
jelentkezô problémát kiküszöbölték, ugyanakkor a 70W égôk 
maximum 30 W-tal világítanak. Az intézkedéseket megtettük, 
várható a kijavítása, miután a kivitelezô számláját nem fizettük ki, 
ezzel is rá kívánjuk szorítani arra, hogy minôségi munkát adjon át, 
de legalábbis korrigálja a hiányosságokat. 

A nagytakarítás befejezését követôen a zöldfelületek gondozá-
sát kezdjük meg. Az elmúlt évekhez hasonlóan valamennyi zöld-
felületen - a Cigányárok melletti területen is - négyszeri fûnyírást 
fogunk elvégezni, továbbá gyomtalanítást, illetve a parlagfû men-
tesítésre kiemelt gondot fordítunk ebben az évben is. Célunk, 
hogy településünk még szebb és vonzóbb legyen , ezért ezúttal is 
kérem Lakótársaimat, hogy mindenki a saját ingatlanán és elôtte 

gondoskodjon a folyamatos rendrôl, tisztaságról a zöldfelületek 
ápolásáról, gondozásáról. Ezt azért is kérem, mivel az önkormány-
zat helyi rendelete szabályozza az ingatlanok elôtti közterületek 
tisztántartását és eszerint ez az ingatlantulajdonosok kötelezett-
sége. Az önkormányzat egy fôvel növelte a közterületfelügyelôk 
számát, jelenleg tehát két fô az akinek feladata a területen való 
állandó jelenlét és ellenôrzés. Ahol nem végezték el az említett 
feladatokat és nem tartják fenn folyamatosan a rendet és tisztasá-
got, ott a közterületfelügyelônek jogában áll felszólítani az érintett 
ingatlan tulajdonosát, amennyiben pedig ez nem vezet eredmény-
re, úgy a következô lépésben már bírságot kell kiszabnia. 

Kérek tehát mindenkit, hogy figyeljen oda, részünkrôl a cél 
ugyanis nem a büntetés, a bírságolás, hanem az, hogy vonzó, 
szép, tiszta környezetben éljünk és jó benyomás alakuljon ki 
településünkrôl. 

Bizonyára Lakótársaim többsége elôtt ismert már, hogy a tele-
pülés egyes utcáiba bevezettük a súlykorlátozást a 3,5 t, illetve az 
a feletti gépjármûvekre. Az önkormányzat helyi rendelete figye-
lemmel volt a helyi vállalkozókra, illetve azokra, akik a súlyadót itt 
fizetik Ürömön, tehát ôk mentesülnek a fizetési kötelezettség alól, 
ingyenes behajtási engedélyüket a hivatalból megkapták. Májustól 
intenzív ellenôrzéseket léptetünk életbe, közösen a rendôrséggel. 
Az engedéllyel nem rendelkezôk esetében pénzbírság kiszabására 
kerül sor. 

Úgy gondolom aktuális téma a korábbi években kiépített 
térfigyelô rendszerrel kapcsolatosan tapasztalt sorozatos hiányos-
ságok, melyekrôl néhány szót ejtenék. Az utóbbi idôben ugyanis 
tapasztalható volt, hogy a kamerák által készített felvételek ho-
mályosak, elmosódottak voltak, így értékelhetetlenek. Különösen 
megtapasztaltuk ezt a szelektív hulladékgyûjtôk ellopása kapcsán, 
amikor is olyan elmosódott képet rögzített a tettesrôl, hogy sem a 
gépkocsit, sem az elkövetôket a rendôrség nem tudta azonosítani. 

A rendszer mûködtetésére korábban megkötött havi 50.000 
Ft-os alapdíjas szerzôdést felfüggesztettem, és mindaddig az ön-
kormányzat nem fizet amíg a rendszer nem fog úgy mûködni, hogy 
a felvételek értékelhetôek legyenek. A rendszer üzemeltetôje in-
tézkedésemet követôen úgy nyilatkozott, hogy saját költségén 
lecseréli a jelenlegi kamerákat infra kamerákra, a kamerákat új 
helyekre telepíti, továbbá két új kameraállással fog a rendszer 
bôvülni és üzemelni. Az önkormányzat csak ez utóbbi bôvítést, 
tehát a két kamera költségét fogja viselni. Ez a munka heteken 
belül elkészül, és az új kamerarendszer éjjel és nappal egyaránt jó 
minôségû képet kell, hogy rögzítsen. Sajnálatos, hogy a hat darab 
szelektív hulladékgyûjtônél - melyet elloptak - a korábban kiépí-
tett rendszer nem segítette az elkövetôk beazonosítását. 

Korábbi tájékoztatómban arról értesítettem Tisztelt Lakótár-
saimat, hogy a tervezett útépítéseket április, május hónapban 
el tudjuk kezdeni. Ma már látható, hogy bizonyos csúszás van a 
munkák kezdését illetôen, mivel a két fordulós közbeszerzési pá-



önkormányzaT
Ürömi Tükör
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lyáztatás is csúszik, de ma már ott tartunk, hogy a pályázatok be-
nyújtása megtörtént, a borítékok bontására is sor került az elsô 
fordulóban, a második forduló lesz a nyertes kiválasztása, és a 
szerzôdés elôkészítése. Tehát ami most biztosnak látszik az az, 
hogy július 1-jével a kivitelezési munkák indíthatóak. Ezért is ismét 
felhívom az útépítéssel érintett utcákban lakó autótulajdonosok 
figyelmét arra, hogy a munkálatok ideje alatt autóikat korlátozot-
tan tudják majd használni, mivel a folyó munkák ideje alatt nem 
lesz mód egyes utcáknál a behajtásra, valamint a közterületen való 
parkolásra. Különösen igaz ez a Rákóczi Ferenc utcára, de a töb-
bi utcánál is várható bizonyos korlátozás. Csak emlékeztetôül az 
útépítéssel érintett utcák Úttörô utca második szakasza, Tücsök 
utca teljes hossza, Rákóczi Ferenc utca teljes hossza, József Ná-
dor utca, valamint a Pillangó utca. 

Kérem, hogy idôben gondoskodjanak gépjármûveik 
elhelyezésérôl. Itt említeném meg, hogy olyan információk ju-
tottak el hozzám, hogy egyes személyek például a Rákóczi utcát 
járják és azt terjesztik, hogy ôk lesznek a kivitelezôk. Ez nem igaz, 
mint elöljáróban említettem a közbeszerzési eljárás nincs abban a 
szakaszban, hogy nyertes pályázót lehetett volna hirdetni. Ez azt 
jelenti, hogy a kivitelezô személye még nem ismert. 

Úgy tudjuk, hogy olyan személyek is megjelenhetnek az adott 
utcákban, akik a gépjármûbehajtók, illetve kapubeállók elkészíté-
sére tesznek ajánlatot. Azt kérem, hogy velük se álljanak szóba, 
mivel egyértelmû, hogy vagy szélhámosok, vagy a másik lehetôség, 
hogy lényegesen magasabb árat jelölnek meg mint ami az ilyen 
jellegû munkánál reális. Mindezek alátámasztására mondanám, 
hogy mindaddig, míg az út pályamagassága nem ismert, addig nem 
lehet a kapubeállókat sem beszintezni és kiépíteni. 

Az utóbbi idôk intézkedései közé tartozik, hogy sebesség-
korlátozást vezettünk be a Rókahegyi úton, és egyben fokozott 
ellenôrzést tartunk, hogy a 3,5 t, illetve az a feletti gépjármûvek 
nem hajtsanak be a Fô térre a Rókahegyi út irányába. Ezen intéz-
kedéseink célja, egyrészt, hogy ezek a tehergépjármûvek ne te-
gyék tönkre az útjainkat, de egyben preventív jellegû is, miután az 
év második felében augusztus körül várható az M0 Északi hídjának 
megnyitása, és enélkül a megelôzô intézkedések nélkül a forgalom 
a kezdetektôl ránk zúdulna. Nem engedjük be a mellékutcákba 
ezeket a gépjármûveket, ezzel tudatosítjuk, azokkal akik ezt az 
útvonalat használnák rendszeresen, hogy ez nem lehetséges, és 
ezzel talán elérjük, hogy nem lesz akkora a teherautó forgalom, 
mint ami ezek nélkül az intézkedések nélkül bekövetkezne. 

Tájékoztatom Lakótársaimat arról is, hogy levélben kerestem 
meg a Magyar Közút Kht-t és kértem, hogy a Fô utcára, illet-
ve az érintett másik két útszakaszra 1108 és az 1115 jelû útra 
a súlykorlátozást, illetve a hosszúságkorlátozást a közút kezelô 
vezessen be. Eddig válasz nem érkezett, de azt tudjuk, miután más 
önkormányzat, és is így Üröm is arról értesült, hogy az adott 
útszakaszokon a forgalom fogadására alkalmas korszerûsítési 

munkálatokban látja a közút kezelôje a megoldást azzal, hogy e 
korszerûsítési munkálatok költségének 50%-át az adott önkor-
mányzatok, tehát így Üröm is viselje. Ez azt jelentené, hogy a köz-
út kezelô nem kitiltani akarja, hanem feltételeket akar teremteni a 
megnövekedett forgalomnak részben önkormányzati pénzbôl. 

Mint a helyi polgári védelem parancsnoka, létrehoztam az új 
polgári védelmi ügyeletet. Ezt indokolta megítélésem szerint az 
a szélsôséges idôjárás, mely már ebben az évben is jelentkezett 
és jelentôs kárt okozott épületekben, de még a temetô sírkövei-
ben is. Tudjuk, hogy a rendszeresen jelentkezô felhôszakadásokra 
egyetlen csatornarendszer sem tud felkészülni és nem tudja a rö-
vid idô alatt lezúduló nagymennyiségû vizet befogadni, elvezetni. 
Említhetném a tûzeseteket is, valamint minden egyéb olyan ese-
ményt, mely az életet, illetve a polgárok vagyonát veszélyezteti. 

Eddig is mentünk és segítettünk, mindig is csináltuk a vízmente-
sítését az alagsori házaknak, és minden egyéb olyan dolgot, ahol a 
segítség elkelt. A tûzoltóság képtelen idôben minden helyre eljut-
ni, ugyanakkor tapasztalatunk szerint elsôbbséget a fôváros élvez 
ilyen esetekben. Mi segítettünk például a szomszédos települé-
sen, Pilisborosjenôn is, amikor egy családi ház felsô szintje leégett, 
az oltáshoz használt víz az alsó szintre folyt, negyedmagammal 
éjféltôl reggel négy óráig dolgoztunk azon, hogy megmentsük az 
alsó szintet és a berendezéseket. 

Megemlíthetem még a legutóbbi Emma nevû orkánt is, 
ezesetben háztetôket rongált meg az orkán, cserepeket zúzott 
össze. Mi segítettünk a helyreállításban, elsôsorban ott, ahol 
idôsek, egyedülállók, vagy csak rászorulók voltak és önmaguk 
nem birkóztak meg a feladattal. A lebontott cserepet a könyvtár 
udvarán deponáljuk, azért, hogy hasonló esetben rendelkezésre 
álljon a pótlás. 

A jelenlegi polgári védelmi ügyeleti rendszerben két fô állan-
dó ügyeletes van, az ô feladatuk, hogy felmérjék a helyzetet, és 
meghatározzák a tényleges teendôeket. Majd ezt követôen je-
lentik felém a kárt, javaslatot tesznek a veszélyelhárítás módjára 
az én feladatom pedig a tényleges mentés és veszélyelhárítás 
megszervezése. Állandó kapcsolatban állunk a Budaörsi Polgári 
Védelmi Parancsnoksággal, így szervezettebb és hatékonyabb a 
fellépésünk. 

A helyi polgári védelem állandó ügyeletesei: Gáspár Tibor 
tel.: 06-20-207-7154, valamit Szabó Gyula tel.: 06-20-223-4979. 
Öket kell hívni szükség esetén, de kérem, hogy csak indokolt 
esetben és ténylegesen csak akkor, ha veszély- és katasztrófa-
helyzet van, mely feltételen segítséget igényel. 

Üröm, 2008. április hó
Laboda Gábor
polgármester
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sZENT GYÖRGY NAP
Szeretettel hívunk és várunk mindenkit 

április 26-án (szombaton) és 27-én (vasárnap)
a Római Katolikus Egyházközség és az 
Ürömi Szent György Egyesület által 

szervezett programokra!

Április 26.

18:00  Szentmise, amelyen közremûködik a Kodály 
 Zoltán Magyar Kórusiskola Exsultate Fiú   
 Vegyeskara, Tóth Márton vezetésével.
 A szentmise után tanúságot tesz dr. Csókai 
 András agysebész.

Április 27.

10:30 Az ünnepi szentmisét celebrálja Székely János
            püspök
13:00 Kézmûveskedés a Mûvelôdési Házban
 („Sárkánygyártás” agyagból, papírból)
15:00 Szent György Legenda
 (elôadják a Szent György Egyesület tagjai)
16:00 Sárkányeregetés a Kis-dombon

F E L H Í v Á s       
E B O L T Á s R A !
Tájékoztatjuk a Tisztelt ebtulajdono-sokat, 
hogy Üröm községben, a 2008. évi kötelezô 
veszettség elleni eboltásra az alábbi helyen és 
idôpontban kerül sor:

IDÔPONT ÉS A HELySZíN

2008. április 24. (csütörtök) délelôtt 8.00 - 9.00 óráig
Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
2096. Üröm, Iskola utca 10.

Az eboltás díja: 2.700.-Ft/db, melynek megfizetése a 
helyszínen történik, bizonylat ellenében készpénzben.
Kérjük, hogy az eboltási igazolványt  mindenki hozza ma-
gával!

Üröm, 2008. március hó     
Üröm Község Önkormányzat

Polgármesteri Hivatala

RENdELKEZÔ NYILATKOZAT A BEFIZETETT
AdÓ EGY sZÁZALéKÁRÓL

ÜRÖMI-ÖRÖM NéPTÁNCMûHELY ALAPÍTvÁNY



Plakáterdô!
 Üröm Önkormányzatának Képviselô-testülete a te-

lepüléskép megôrzése érdekében 2005-ben rendelkezett a 
Helyi Építési Szabályzatban a hirdetôtáblák, hirdetô beren-
dezések elhelyezésérôl. A rendelet erre vonatkozó részét 
mindenki megtalálhatja az Önkormányzat hirdetôtábláján, 
illetve a könyvtárban, ha fellapozza Üröm Településrende-
zési Tervét a második oldalon.  Az építési engedély köteles 
építmények bekezdés alatt 5.§ (1) c pontjában, illetve az Ál-
talános építési elôírások bekezdés alatt 7.§ (11) pontjában. 
(A rendelet a 0,5m²-nél nagyobb hirdetô berendezésekre, 
hirdetôtáblák létesítésére vonatkozik!)

 Miért is írom ezt itt le? Idestova közel három éve 
küzdünk - szó szerint - az óriásplakátokat állító cégekkel. 
Rendeletünk birtokában felszólítjuk ôket engedély nélkül 
telepített reklámhordozóik eltávolítására. Egyik helyen csa-
tát nyerünk, eltávolítják a táblát, mire máshova újra feltesz-
nek egyet ENGEDÉLY NÉLKÜL! Erre sajnálatos példa volt 
a közelmúltban egy ürömi vállalkozó telepérôl eltávolított 
plakát története, amelynek leszerelését követôen  - két nap 
múlva! - egy új reklámhordozót helyeztek el egy Petôfi Sán-
dor utcai ingatlannál. Félreértés ne essék erre sem adott ki 
az önkormányzat engedélyt. Sôt!! 

 Ezúton szeretném minden érintett (lásd: Dózsa 
György út, Fô utca, 10-es út, illetve értelemszerûen a for-
galmasabb utak melletti ingatlanok tulajdonosai) figyelmét 
felhívni arra, hogy az Ürömi Önkormányzat NEM ADOTT 
KI és NEM FOG KIADNI senki részére táblatelepítési en-
gedélyt, illetve fennmaradási engedélyt.

 Kérjük Önöket, Tulajdonosokat, hogy az ide vonat-
kozó rendelet ismeretében ne engedjék annak hatálya alá 
esô hirdetôfelület tulajdonuknál történô elhelyezését.

Vidákovits Tibor
Környezetvédelmi és Településfejlesztési 

Bizottság elnöke

KÖsZÖNETNYILvÁNÍTÁs
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett Édes-
anyánkat, Vastag Lászlónét (Egri Csöpit) utolsó útjára 
elkísérték, fájdalmunkban osztoztak és akik önzetlen 
segítségükkel mellettünk álltak.

Gyermekei: Tibor, Tímea, Zoltán

közérdekû információ
Ürömi Tükör

március-április12

Lázgörcs
A lázgörcs csecsemôkön és kisgyer-

mekeken ritkán elôforduló görcsös ál-
lapot, mely a hôemelkedés kezdetén, 
a láz emelkedésekor jelentkezhet. A 
roham alatt a gyermek elveszti eszmé-
letét, sápadt, szája körül kékes a bôre, 
az izmok megfeszülnek, majd késôbb 
rángatózni kezdenek. A roham néhány 
másodperctôl egészen néhány percig 
tarthat. Rövid ideig tart, nem okoz agy-
károsodást.  

Azoknál a gyermekeknél, akiknél már elôfordult lázas 
állapot esetén görcs, minden hôemelkedéssel, lázzal járó 
betegségnél elôfordulhat görcsös állapot, ezért náluk már 
a hôemelkedésnél lázat kell csillapítani, a görcsös állapot 
megelôzése céljából. A görcs oldására Diazepam oldatot 
kell alkalmazni, amelyet a háziorvos ír fel. Görcsös állapot 
esetén azonnal orvost kell hívni!

Lázcsillapítás: ha a hômérséklet hónaljban 38 ºC, vég-
bélben 38,5 ºC lázat kell csillapítani! Többféle lázcsillapítót 
tartsunk otthon, mert hatóanyagaik eltérôek, ezért akár 
2-3 óránként adhatók felváltva, magas láz esetén. 

Gyógyszeres lázcsillapítás: végbélkúp, Algopyrin, 
Nurofen, Panadol készítményekkel történhet. Gyógyszeres 
lázcsillapítást fizikai módszerekkel kell együtt alkalmazni, ha 
a hômérséklet 39 ºC illetve 39,5 ºC fölött van. Ez történhet 
hûtôfürdôvel vagy hûtôborogatással.

Hûtôfürdô: olyan hômérsékletû vízbe tesszük a lázas 
gyermeket, amilyenben fürdetni szoktuk. Ezt hûtjük le a lá-
bánál adott hideg vízzel. Kb. 33-34 ºC-os vízhômérsékletig. 
Ebben addig tarjuk, amig a gyerek testhômérséklete 38 ºC 
alá megy, ez kb. 10-15 perc.

Hûtôborogatás: a meztelen gyereket langyos vizes 
lepedôbe tekerjük, többször váltjuk, amíg a hômérséklete 
38 ºC alá nem megy. 

A lázcsillapítással egyidôben fontos a folyadék pótlása: 
hideg teával, gyümölcslével, ásványvízzel.

Dr. Gaál Gabriella gyermekorvos
Dr. Kerekes Ildikó gyermekorvos
Kazinczyné Hollósi Edit védônô
Schieszlné Zsedényi Beatrix védônô



óvoda
Ürömi Tükör
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ÓvOdAI  BEIRATÁs
ÉRTESíTJÜK 

a KEDVES SZÜLÔKET, HOGy a 
2008/2009-ES NEVELÉSI ÉVRE:

2008. ÁPRILIS 22 -tôl - ÁPRILIS 24-ig
08.00 óra és 17.00 óra között lehet beiratni a 

gyermekeket!

PÓTBEIRATKOZÁST: 
2008. MÁJUS 13-14-én tartjuk (8h és 17h) tartjuk!

A beiratkozáshoz szükséges iratok:
A gyermek születési anyakönyvi kivonata, 

lakcímkártya,
A szülôk személyi igazolványa, lakcímkártya, 

munkáltatói igazolás,
A gyermek oltási bizonyítványa,

A beiratkozás feltétele: 
ÜRÖMI ÁLLANDÓ BEJELENTETT LAKHELy!

Üröm, 2008. 03. 13.
Óvodavezetô

Pályázat
1. Pályázatot meghirdetô szerv:
Napraforgó Óvoda / Sonnenblume Kindergarten
2096 Üröm, Fô u. 37.

2. Meghirdetett munkahely:
2008. augusztusától, 2 fô német nemzetiségi óvodape-
dagógus. 

3. Képesítés és egyéb feltételek:
Német nemzetiségi óvodapedagógusi diploma.

4. Juttatások, illetménypótlék, egyéb:
Bérezés: Kjt. szerint, nemzeti végzettséggel 
rendelkezôknek illetménykiegészítés, német nemzetisé-
gi pótlék, nyelvpótlék, étkezési hozzájárulás.

Pályázat tartalma: 
Fényképes szakmai önéletrajz, elôzô munkaviszonyok-
ról való igazolás.

6. Jelentkezni lehet: 
PC: Óvodavezetô
Napraforgó Óvoda 2096 Üröm, Fô u. 37.
Telefon: 06-26/350-185, 06-26/550-058
Fax: 06-26/350-185
E-mail címünk: uromovi@freemail.hu



IsMéT NYÁRI TÁBOR 
AZ ÜRÖMI 
KÖZÖsséGI HÁZBAN
Három évig nyaranta indiánok költöztek 
egy hétre Ürömre, hogy a nyári táborban 
tanítsák, játsszák a gyerekekkel együtt az 
indiánok életét. Az átadottakért cserébe 
sok kedves ismerôst kaptak. 
Reméljük, hogy a gyerekek és persze a 
szülôk is szívesen gondolnak Rókára, Bö-
lényszív Asszonyra, Fekete Lóra, Csörgô 
Patakra, Vidrára, Jó Barátra.

Ezzel a bölcsességgel köszönnek el az indiánok, átadva a 
terepet, remélve, hogy a résztvevôk az idei tábor végén azt 
mondják: ez volt az egyik legjobb nyári ÉLMÉNy-M !

Akik rendszeres résztvevôi a nyári táboroknak tapasztal-
hatták, hogy nem hozunk szokványos dolgokat Ürömre. A 
2008-as ÉLMÉNy-M tábort sem szokványos emberek és 
szokványos programok jellemzik. A tábor vezetôje, Tamás, 
szintén nagyon meghatározó és erôteljes egyéniség, ami az 
általa megálmodott és megvalósított programokban is meg-
mutatkozik.

Sok új dolgot sajátíthatnak el a gyerekek. A játszva tanulni 
és a tanulva játszani elv jellemez minden egyes tevékenysé-
get.
A felfedezô séták alkalmával kristályokat vadásznak (több 
kilónyi ásványt és kôzetet cipelnek haza a hátizsákban), 
megtanulják kezelni a segítségükre szolgáló kötelet.
Terepálcát kutatnak fel térkép és iránytû segítségével, ami 
mögött a terepvezetô rejtôzködik. Reméljük megtalálják 
és akkor mehetnek másnap hajókázni a Lupa szigetre, ahol 
kisállatot szelídíthetnek, növényeket kutatnak. Jó szélért fo-
hászkodnak, hogy állandó társuk, a szaltó sárkány a magasba 
emelkedhessen.

Íjászkodnak, ahol megismerhetik 
az ôsmagyar, a sportreflex és a 
csigás íjakat, megtanulják a bizton-
ságot garantáló szabályokat és az 
íjak használatát. Az íjászverseny 
fôdíja egy 2419-es Iston típusú, 
terepszínû vadászvesszô.

A gyûjtött ásványokból ékszere-
ket készítenek, pólóra levélerezet 
nyomatot készítenek, álomfogó 
készítésével biztosítják a szép ál-
mokat és számos más kézmûves 
tevékenységet végeznek.

Lesznek ügyességi játékok : frizzby 
pontvadász, gumiszobrászat és 
minden más.

Mi az Ötletszitu-M? Errôl csak 
annyit, hogy az alkotás, a kreatív 
együttmûködés, az elôadókészség 
felhasználásával játszanak a gyere-
kek.

Várunk szeretettel mindenkit ! 

R. Zs.

közösségi ház
Ürömi Tükör
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Egyszer, egy idôsebb Cherokee bennszülött amerikai így tanította az unokáit az élet-
dolgairól: 

„Harc dúl bennem... egy szörnyû háborúskodás két farkas között. 
Az egyik farkas képviseli a félelmet, a haragot, az irigységet, a bánatot, a
sajnálkozást, a mohóságot és a kapzsiságot, az arroganciát, a gôgöt és az
önteltséget, a fennhéjázást, az önsajnálatot, a bûntudatot és a bûnösséget, a
neheztelést, a megbántódást, a kisebbrendûségi és a felsôbbrendûségi érzést
egyaránt, a hazugságokat, a hamisságokat, a büszkeséget és az egot. 

A másik farkas pedig a vidámságot, a jókedvet, a békességet, a szeretetet, a
reményt, a megosztást és az együttérzést, a derût és a nyugalmat, a higgadtságot, a
szerénységet, a kedvességet, a jóakaratot és a jóindulatot, a barátságot, a
bátorságot, a beleérzô képességet, a nagylelkûséget, az igazságosságot, a
könyörületet és a részvétet, a bizalmat, a becsületet, a hûséget és a hitet
képviseli. 

Ugyanez a harc folyik bennetek is és minden élô emberben.” 

A gyerekek pár pillanatig elgondolkoztak a hallottakon, 
majd az egyikük megkérdezte a nagyapját: 
„Melyik farkas fog gyôzni?” 
Az öreg Cherokee egyszerûen ezt felelte: „Az, amelyiket táplálod.”



közösségi ház
Ürömi Tükör

számítógépes 
oktatás Mindenkinek!
Tanfolyamok alapszinttôl, a 
grafikán át, a programozásig

Alap számítástechnika tanfolyam 
(20 tanóra)
NyuGDíJASOKNAK és unokáknak is!
Bekapcsolástól kezdve a levélíráson át az internet 
használatáig!
A tanfolyam díja: 1400 Ft/tanóra (28.000 Ft)

Haladó számítástechnika tanfolyam 
(10 tanóra)
A számítógép lehetôségeinek kihasználása, látványos 
elemek beépítése biztonságos munkavégzés
A tanfolyam díja:1400 Ft/tanóra (28.000 Ft)

Irodai számítástechnika tanfolyam 
(15 tanóra)
Ami az irodai munkavégzéshez szükséges:
- levelek készítése minôségi és mennyiségi határoktól 
függetlenül
- táblázatkezelés
- prezentáció készítés
A tanfolyam díja: 1400 Ft/tanóra (21.000 Ft) 

Grafika, Animáció
Grafika otthonra 
(8 tanóra Photoshop)
Képek feliratozása
- Fotó áthelyezése másik képre
- Vörös szem eltüntetése
A tanfolyam díja: 1400 Ft/tanóra (11.200 Ft)

Grafika a munkahelyre 
(24 tanóra Photoshop)
Ami a fotók feldolgozásához nélkülözhetetlen
- Retusálás
- Effektek
- Design
A tanfolyam díja: 1400 Ft/tanóra (33.600 Ft)

Animáció készítése 
(24 tanóra Flash)
Grafikai elemek megmozgatása
- Fény és hang effektek
- Reklámcsík (banner)
- Menü rendszer
A tanfolyam díja: 1400 Ft/tanóra (33.600 Ft)

Weblap készítés, 
programozás
Weblap szerkesztése 
(30 tanóra Dreamweaver)
Az elôzôleg elkészült grafikák, animációk weblapon tör-
ténô megjelenítése
- Rendezés
- Publikálás
- Navigálás
A tanfolyam díja: 1200 Ft/tanóra (36.000 Ft)

Web-programozás 
(30 tanóra)
Bevezetés a programozás adta lehetôségekbe
- Programozási alapismeretek
- HTML, JavaScript, Php+SQL
A tanfolyam díja: 1200 Ft/tanóra (36.000 Ft)

Flash-programozás 
(30 tanóra Flash)
További lehetôségek a Flash-ben:
- Programozási alapismeretek
- Preloader
- Interaktív menük
- Látvány és lehetôség
A tanfolyam díja: 1200 Ft/tanóra (36.000 Ft)

A tanfolyamok heti 3 alkalommal hétfôn, szerdán, 
pénteken 3 tanórában ( 3x45 perc) 9-11.30 óráig, illetve 
18-20.30 óráig lesznek megtartva.

Jelentkezés csak személyes regisztráció alapján, a tan-
folyami díj 50%-ának befizetésével, a Közösségi Ház 
e-kuckójában a nyitva tartási idô alatt lehetséges.

A tanfolyamok kezdési idôpontja: május 5.
Jelentkezési határidô: április 25.

A tanfolyamok minimum 4 fô jelentkezése esetén 
indulnak!

március-április 15



ÜRÖMI éLMéNY-M
tábor

2008. június 30 - július 04.
Kristályokat vadászunk
Terepálcát kutatunk fel

Hajókázunk és kalandozunk a Lupa szigeten
Gumiszobrászkodunk
Ötletszitu-M? Mi az ?!

Szaltó és paplansárkányt röptetünk
Kisállatot szelídítünk

Íjászkodunk
(ôsmagyar, reflex és csigás vadászíjak)
Kézmûves foglalkozásokon különleges 

dolgokat alkotunk

Sok-sok meglepetés és játék 

Jelentkezés : május 30-ig, a részvételi díj 50%-ának 
befizetésével a Közösségi Házban 

Részvételi díj: 22.000 Ft/fô
Az ár tartalmazza a programok és az ebéd díját

iskola
Ürömi Tükör
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Megérkeztek a 
leendô elsôsök!
Ha a gyerekek kritizálva élnek, 
Megtanulnak megbélyegezettnek lenni.
Ha a gyerekek ellenségeskedésben élnek,
Megtanulnak veszekedni.
Ha a gyerekek kicsúfolva élnek,
Megtanulnak szégyenlôsnek lenni.
Ha a gyerekek megszégyenítve élnek, 
Megtanulják bûnösnek érezni magukat.
Ha a gyerekek toleráns légkörben élnek,
Megtanulnak türelmesnek lenni. 
Ha a gyerekek bátorítva élnek, 
Megtanulnak bízni.
Ha a gyerekek dicsérve élnek,
Megtanulják megbecsülve érezni magukat.
Ha a gyerekek méltányosságban élnek, 
Megtanulják az igazságosságot.
Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat,
Megtanulnak hittel élni.
Ha a gyerekek megerôsítve élnek,
Megtanulják magukat szeretni.
Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek,
Megtanulják megtalálni a szeretetet a világban!!! 

(Dorothy Law Holte: Egy élet a kezedben…)

Ilyenkor, beiratkozás idején minden magyar településen 
állandó téma, vajon hányan lesznek az elsôsök, vajon hány 
osztály indul? Mi tagadás, Üröm szerencsés helyzetben 
van, mert igaz, hogy hat-hét éve kevés gyermek 

született országunkban, viszont a településünkre 
beköltözô családok száma szerencsére

egyre nô.  2008. április 2-án, 3-án és 7-én fogadta isko-
lánk a leendô elsôsöket, akik szüleikkel

együtt érkeztek a beiratkozásra. A jelenlegi helyzet sze-
rint 70 tanulóból 61 fô szándékozik iskolánkban kezdeni 
az elsô osztályt.

A két elsôs osztályfônök: Füle Istvánné és Szôtsné Pin-
tér Katalin lesz.

A beiratkozás elôtt a gyermekek egy speciális állapot-
felmérésen vehetnek részt, melyet az adott területen 
képzett tanítóink, tanáraink végeznek. A felmérés két tur-
nusban zajlik, az elsô mérésre 2008. április 4-én és 5-én 
zajlott, a másodikra április 18-án és 19-én kerül majd sor. 
A gyermekenként háromnegyed órát igénybevevô, álta-
lunk felkínált felmérésta szülôk kérésére és jelenlétükben 

Az Ürömiek Baráti Társasága szeretettel várja az 
érdeklôdôket

az Ürömi Tanösvény 
bejárására,

Báldi Tamásné  vezetésével.

Találkozás:  
a Templom téren, a tanösvény táblájánál 

szombat délelôtt 9 órakor.

Úticél: az É-i állomások 2008. május 
3-án,

a D-i állomások 2008. május 17-én 
(az állomások sorrendjét megfordítjuk, hogy a 

sírkápolnát is láthassuk). 

Az utak hossza 5-6 km, ideje kb. 3 óra. A kirán-
dulásokra kisgyermekes családokat és idôseb-
beket is várunk, rövid meredek szakasz csak az 

É-i útvonalon van.



szülôk - Pedagógusok 
Jótékonysági Bálja 2008                   
Az idei év februárjában  megrendezésre  
került  iskolánkban a már hagyomány-
nak számító Szülôk - Pedagógusok Jó-
tékonysági Bálja.

A bál elôkészítése sok gondos munkát igényelt, amit oda-
adó szülôk és lelkes pedagógusok végeztek.
Mire elérkezett a nagy nap, február 9., addigra minden a 
helyén volt. A gyönyörûen feldíszített tornateremben ele-
gáns, fehérabroszos asztalok, szép székek várták a szóra-

kozni vágyókat. A táncparkett oldalán vidáman zenélt a jó  
hangulat  garanciája: Kaiser Zoli és társa.
Az étel-italpult tömve volt finomságokkal, amelyeket a 
szülôk készítettek.

A tombolán mindenki nyerni akart, mert az ajándékok 
gyönyörûek voltak.
A mûvészetet kedvelô és pártoló vendégek licitálhattak a 
gyermekek által készített alkotásokra, ezzel a mûvészeti 
iskolát is támogatták.

A bál bevételébôl biciklitároló készül, valamint az iskola-
udvar falának a díszítéséhez szükséges anyagokat vásárol-
juk meg.
Mindez nem jöhetett volna létre, ha nincsenek az önzetlen 
támogatók, akiknek ezúttal is köszönjük.

iskola
Ürömi Tükör
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Támogatóink:

Molnárné Balázsi Zsuzsanna
Budai Pál és Budai Pálné    
Deák János
Dr. Kerekes Ildikó
Kiss pékség  (Cserepes Zoltán és Erzsike)
Két Kertész Kft. (Németh Csaba)
Leszicskova Bojána (Bojánka néni)
LG Aqua Kft. (Illés István és Illésné Tóth 
Erika)
Menthamûhely (Lakosné Kiss Katalin)
Fehér Gabriella
Pathó Judit (lufi dekoráció)
Váradi autójavító
Zeke Zoltán 

Zeke Zoltánné
Supra -Trend Kft .(Zeke Zsolt)
Szi-An Bt.(Szilágyi László)
Szabóné Margit (fodrász)
Co Co Bowling Klub (Barbarin Kft.)
LA-PE Bt.
Educatio Társadalmi Szolgáltató Kht.  
AURA  Hotel és Rendezvényház
Csánki Nóra és Kulcsár Csaba
Virágüzlet (Szabados Mónika)
Ötvös Zsuzsa (Pöttöm Panna )
Kuripláné dr. Szekeres Zsuzsanna 
(Cardio-Doc Kft.)
Kaiser Zoltán
Dr. Demeter János
Dócs János 

Szabóné Klári
Korondánné Sájer Zsuzsa
Janek Eszter
Ollé Kálmán és a Polgárôrök
Dr. Horti Szilvia
Biobarlang.hu
Árgirus Kft.
Isys  Hastánc csoport
Ditmár Roland és Németh Ágnes 
Carmen-dance tánciskola  (salsa csoport)
Hip-hop táncosok 
Általános iskola 7. és 8. osztály táncosai

Köszönettel:  
az ürömi SZMK tagjai

végezzük el. A szülô által látott és a gyermek teljesítménye 
alapján kapott eredmények segítik feltérképezni a leendô 
tanítók számára elsôseink iskolában történô jövôbeni be-
válását. Nagy örömmel tölt el bennünket, mikor látjuk a 
tehetséges, fegyelmezett, ügyes és okos gyermekek csillo-
gó szemeit egyes sikeres játékos feladat megoldása után. A 
kezdeti félénkség hamarosan egy kötetlen beszélgetésbe 
csap át, miután érzik a szeretetteljes közeledést, melyet 
már az óvodában megszoktak. 

Szükség esetén megbeszéljük az esetlegesen felmerülô 
problémákat, illetve felajánljuk azok orvoslásának általunk 
kínált lehetôségeit. Már a vizsgálat alatt igyekszünk egy 
meghitt hangulatú légkört teremteni mind gyermekkel, 
mind szülôvel, mely a szeptemberi iskolakezdés feszült-
ségeit szándékozik enyhíteni. A vizsgálat lényegesen meg-
könnyíti a gyermekek osztályokba történô elosztását, ga-
rantálva, hogy az osztályok összetétele heterogén legyen.

Az iskolába való átmenet zökkenômentességét nagy-
mértékben köszönhetjük az óvodai pedagógusok és dol-
gozók áldozatos, szorgalmas munkájának. Hisszük, hogy az 
óvodai környezetben már természetessé vált, kialakított 
napirend alapján a gyerekek gyorsan és zökkenômentesen 
beilleszkednek majd a mi közösségeinkbe is. 

Reméljük, hogy a szülôk elégedettek lesznek iskolánk-
kal, s sikerül egy meghitt kapcsolatot kialakítaniuk leendô 
osztályfônökükkel, s bízom benne, hogy jól fogják érezni 
magukat az ôket örömmel fogadó, szeretô, védô és okta-
tó környezetben. 

2008. április 10.
        

Tóthné Török Mária
igazgató



rendôrség
Ürömi Tükör
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Rendôrségi felhívás
Településünkön - az elôzô évhez hasonlóan - ismételten 

megfordulnak az ún. „trükkös tolvajok”, akik elsôsorban az 
idôsebb generációra jelentenek veszélyt. A nappali órákban, 
elsôsorban a Dózsa György úton, valamint, boltok köze-
lében leszólítanak idôs embereket azzal az ürüggyel, hogy 
pénzt váltsanak kisebb címletûre. Ekkor - kihasználva az 
idôsek jóhiszemûségét, segítôkészségét - a pénztárcájukból 
pillanatok alatt, figyelmük elterelésével eltulajdonítják pén-
züket.

Ezek a bûnözô személyek idegenek, gépkocsival érkez-
nek a területünkre és a lopást követôen, azonnal távoznak.

Kérem a lakosokat, hogy idôsebb ismerôseik, családtag-
jaik figyelmét hívják fel, hogy ne álljanak szóba ismeretlen 
személyekkel, ha pénzváltás miatt vagy egyéb bizalmas in-
dokkal szólítják le ôket.

Kérem továbbá, hogy aki ilyen eset szemtanúja, az 
elkövetô autójának rendszáma feljegyzése mellett azonnal 
értesítse a rendôrséget. Személyazonosságukat bizalmasan 
kezeljük!

Elôfordult az elmúlt idôben több olyan eset is, hogy ún. 
„házalásos” módszerrel követnek el bûncselekményeket az 
ürömiek sérelmére. Ennek az elkerülése céljából kérem a 
lakosokat, hogy lakásuk kapuját, bejárati ajtaját zárva tart-
sák, ismeretlen személyt NE engedjenek be úgy a lakás-

ba, hogy egyedül tartózkodnak otthon. A közszolgáltatást 
végzô személyek is elôzetes egyeztetés után keresik fel a 
lakosokat. Kivételes esetben pedig kérjék el igazolványukat, 
mielôtt beengednék ôket.

Elsôsorban a lakóparkok területén fordult elô az elmúlt 
hetekben, hogy a kora hajnali órákban (02 és 05 óra kö-
zött) próbáltak meg betörést elkövetni, egyelôre sikerte-
lenül. Kérem a lakosokat, hogy elôvigyázatosak legyenek, 
és ha ismeretlen, gyanús személyt látnak, akkor azt azonnal 
jelentsék be a 06 26 330 130 telefonszámra, a Pilisvörösvári 
Rendôrôrsre.

Március hónapban több alkalommal tulajdonítot-
tak el ismeretlen személyek Üröm területérôl szelektív 
hulladékgyûjtô konténereket. Aki az esettel kapcsolatban 
információval rendelkezik, az hívja a 06 26 330 130 tele-
fonszámot.

Felhívom továbbá a lakosok figyelmét, hogy a telepü-
lésünkön újonnan kerültek kihelyezésre súlykorlátozó és 
sebesség korlátozó jelzôtáblák. Ezekkel kapcsolatban foko-
zott ellenôrzéseket fogunk végrehajtani és a szabálytalanko-
dókkal szemben intézkedni!

Végezetül szeretnék köszönetet mondani az Ürömi 
Polgárôr Egyesület aktív tagjainak, akik önzetlenül segítik 
mindennapi munkánkat.

Balogh Ferenc r.zászlós 
körzeti megbízott

Polgárôrség
Tisztelt Ürömi Lakótársak!

Ismét nyílik az aranyesô, mely jelzi a tavasz biztos eljöt-
tét.  Ezzel egyidôben az SZJA bevallások végsô határidejére 
emlékeztet. Mielôtt a koldulásra térnék, egy pár szóban ír-
nék magunkról .

A Polgárôrség 2007 nyarára rövid, de heves undoritisz 
fertôzést kapott, melyet az új körzeti megbízott rendôrünk 
(Balogh Ferenc) rövid, de hatásos módszerrel meggyógyí-
tott. 

(A módszer mára már nagyon elfelejtett, csak távoli né-
pek használják. A neve: Emberség!)  

Az év végén a Polgárôr Szövetség javaslatára, karácsonyi 
ajándékot kaptunk az ORFK-tól egy 6 éves, keveset futott, 
nagyon jó állapotú LADA NÍVA karosszériájába rejtve. A 
kocsi tulajdonosa továbbra is az ORFK, mi üzemben tartók 
vagyunk. És ami a legfontosabb, egy forintunkba sem került. 
A Polgárôrséget csak a gépkocsi fenntartásának a költsége 
terheli. 

Ezzel megoldódott az a régi gondunk, mely már feszítet-
te az egyesület egységtudatát. Ugyanakkor új kiadási csator-
nákat nyitott meg. Mindenki tudja, hogy egy autó amennyi-
re áldás, legalább akkora teher is. Nem elég csak tankolni. 
Fizetni kell a szerelôt, a biztosításokat, a súlyadót. Új gumi, 
akkumlátor, is kell idônként neki. 

Egy évben kb. 80-100 gépkocsis szolgálattal lehet szá-
molni, mely alkalmanként 4-5 ezer Ft-ba kerül. 

Érezhetô, hogy ez elég nagy összegre duzzad, így gya-
korlatilag az egész évi önkormányzati támogatási keretün-
ket ez a tétel emészti fel. 

Most jön a koldulás: 
Kérem Önöket, hogy az SZJA 1 %- ának felaján-

lásával segítsék munkánkat, mint ahogy azt sokan 
teszik. 

Adataink: 
Hegyvidék Polgárôr Egyesület 
Adószámunk: 18692529-1-13

Köszönettel: Ollé Kálmán elnök. 



rendeleTek
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Üröm Község Önkormányzat Képviselô-
testületének

1/2008.(III. 03.) számú rendelete a település 2008. 
évi költségvetésérôl 

a 2008-2009-2010. évi gördülôtervérôl.

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete az államház-
tartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 
65.§-ban, valamint az ennek végrehajtására kiadott 217/1998.
(XII. 30.) Korm. számú rendeletben foglalt felhatalmazás alapján 
a 2008. évi költségvetésére az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.
/1/ A Képviselô-testület a 2008. évi költségvetési bevétel 
fôösszegét: 1 054 588 000 Ft-ban (azaz egymilliárd-ötvennégy-
millió-ötszáznyolcvannyolcezer forintban) állapítja meg az 1. és 
1/A mellékletben részletezett források szerint.

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

Intézményi mûködési bevételeit 106 267 000.- Ft-ban 
(azaz százhatmillió-kettôszázhatvanhétezer forintban)
Az önkormányzat sajátos mûködési bevételeit: 362 960 000.-Ft-
ban (azaz háromszázhatvankettômillió-kilencszázhatvanezer fo-
rintban)
Felhalmozás és tôkejellegû bevételeit 100 000 000.-Ft-ban (azaz 
százmillió forintban)
Támogatások, átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése 
fôösszegét 
235 361 000.-Ft-ban (azaz kettôszázharmincötmillió- három-
százhatvanegyezer forintban)
Pénzforgalom nélküli bevételeit 250 000 000.-Ft-ban, (azaz 
kettôszázötvenmillió forintban) állapítja meg.

2. §.
/1/ A képviselô-testület a 2008. évi költségvetés kiadási 
fôösszegét 1 054 588 000 Ft-ban, (azaz egymilliárd-ötvennégy-
millió-ötszáznyolcvannyolcezer forintban.) állapítja meg a 2.és 
2/A. számú mellékletben részletezettek szerint.

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

Személyi juttatások fôösszegét 364 468 000-Ft.-ban (azaz há-
romszázhatvannégymillió-négyszázhatvannyolcezer forintban)
Munkaadókat terhelô járulékok fôösszegét 118 648 000.-Ft-ban 
(azaz száztizennyolcmillió-hatszáznegyvennyolcezer forintban)
Dologi és egyéb folyó kiadások fôösszegét 179 918 000.-Ft-ban 
(azaz százhetvenkilencmillió-kilencszáztizennyolcezer forint-
ban)
Végleges pénzeszköz átadás fôösszegét 17 051 000.-Ft-ban, 
(azaz tizenhétmillió-ötvenegyezer forintban)
Szociálpolitikai ellátások fôösszegét 28 848 000.-Ft-ban (azaz 
huszonnyolcmillió-nyolcszáznegyvennyolcezer forintban)
Felújítási kiadásainak fôösszegét: 126 000 000 Ft-ban (azaz száz-
huszonhatmillió forintban) 

Felhalmozás kiadásainak fôösszegét 112 542 000.-Ft-ban (azaz 
száztizenkettômillió-ötszáznegyvenkettôezer forintban)
Hosszúlejáratú hitelek visszafizetésének fôösszegét 2 962 
000.-Ft-ban (azaz 
kettômillió-kilencszázhatvankettôezer forintban) állapítja meg.

3. §.
/1/ A képviselô-testület a 2008. évi költségvetési általános tarta-
lék összegét 30 540 000.-Ft-ban (azaz harmincmillió-ötszáznegy-
venezer forintban) állapítja meg. 

/2/ A 2008. évi céltartalék összegét 73 611 000.-Ft-ban (azaz 
hetvenhárommillió-hatszáztizenegyezer forintban) állapítja meg. 

4. §.
/1/ Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervé-
nek elemi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg:

/2/ A Polgármesteri Hivatal, továbbá a községgazdálkodási felada-
tok 2008. évre jóváhagyott kiadási elôirányzatának fôösszegét 
598 245 000.- Ft-ban (azaz ötszázkilencvennyolcmillió-
kettôszáznegyvenötezer forintban) hagyja jóvá a rendelet 2/A. 
és a 13/1./2. számú mellékletében részletezettek szerint.

Ezen belül: - Személyi juttatások elôirányzatát:    
   154 147 000 Ft
  Munkaadói járulékok összegét:   
   47 808 000 Ft
  Dologi és egyéb folyó kiadások fôösszegét:  
   111 151 000 Ft
  Pénzeszköz átadás fôösszegét:   
   17 051 000 Ft 
  Társadalmi és szocpol. juttatás fôösszegét:  
   28 468 000 Ft
  Felújítások fôösszegét:    
   126 000 000 Ft
  Beruházások fôösszegét:    
   110 658 000 Ft
  A hiteltörlesztés fôösszegét:   
   2 962 000 Ft

/3/ A Polgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetési létszámke-
retét 21 fô köztisztviselô alkalmazottban, 3 fô közhasznú, illetve 
közcélú, 1 fô fôfoglalkozású Munkatörvénykönyves, valamint 2 
részfoglalkozásban foglalkoztatottban, azaz összesen 27 fôben 
hagyja jóvá, a rendelet 7. sz. melléklete szerint.

/4/ A Községgazdálkodás 2008. évi költségvetési létszám-ke-
retét 8 fôben határozza meg, a jelen rendelet 7.sz. melléklete 
szerint.

5. §.
A Képviselô-testület a részben önállóan gazdálkodó költség-
vetési szerveinek a 2008. évi elemi költségvetését az alábbiak 
szerint állapítja meg.
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/1/ József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási 
Intézmény 2008. évre jóváhagyott kiadási elôirányzatának 
fôösszegét: 166 000 000.-Ft-tal (azaz százhatvanhatmillió forint-
ban) a 2/A. és a 13/3. számú mellékletben részletezettek szerint 
hagyja jóvá.

Ezen belül:
Személyi juttatások elôirányzatát:   109 437 
000 Ft
Munkaadót terhelô járulékok összegét:    37 123 
000 Ft
Dologi és egyéb folyó kiadások összegét:     18 156 
000 Ft
Beruházások kiadási fôösszege: (gépbeszerzés)     1 284 
000 Ft
összegben határozza meg.

Az intézmény 2008. évi költségvetési létszámkeretét 45 fô köz-
alkalmazottban határozza meg, a 7.sz. melléklet szerint.

/2/ Napraforgó Óvoda 2008. évi kiadási elôirányzatának 
fôösszegét 126 737 000.-Ft-tal (azaz százhuszonhatmillió-hét-
százharminchétezer forintban) hagyja jóvá, a jelen rendelet 2/A. 
és a 13/4. számú melléklete szerint.

Ezen belül:
Személyi juttatások elôirányzatát:  74 119 000 Ft
Munkaadót terhelô járulékok összegét: 25 123 000 Ft
Dologi és egyéb folyó kiadások összegét: 27 115 000 F
Társadalmi és szoc. pol. kiadás:       380 000 Ft
összegben határozza meg.

Az intézmény 2008. évi költségvetési létszámkeretét 34 fô köz-
alkalmazottban határozza meg, a rendelet 7.sz. melléklete sze-
rint.

/3/ Kossuth Lajos Mûvelôdési Ház és Könyvtár 2008. évi kiadási 
elôirányzatának fôösszegét 26 241 000 Ft-tal (azaz huszonhat-
millió kettôszáznegyvenegyezer forintban) hagyja jóvá, a rende-
let 2/A. és a 13/5 számú melléklete szerint.

Ezen belül:
Személyi juttatások elôirányzatát:  10 356 000 Ft
Munkaadót terhelô járulékok összegét: 3 281 000 Ft
Dologi és egyéb folyó kiadások összegét: 12 004 000 Ft
Beruházások fôösszege:   600 000 Ft
összegben határozza meg.

Az intézmény 2008. évi költségvetési létszámkeretét 3 fô köz-
alkalmazottban határozza meg, a rendelet a 7. sz. melléklete 
szerint.

/4/ Idôsek Napközi Otthona, házi segítségnyújtás és szociális ét-
keztetés 2008. évi  kiadási elôirányzatának fôösszegét 20 600 
000.- Ft.(azaz húszmillió- hatszázegyezer forinttal) hagyja jóvá a 
rendelet 2/A. és a 13/6. számú melléklete szerint.

Ezen belül:
Személyi juttatások elôirányzatát:  8 220 000 Ft
Munkaadót terhelô járulékok összegét: 2 752 000 Ft
Dologi és egyéb folyó kiadások összegét: 9 628 000 Ft
összegben határozza meg.

Az intézmény 2008. évi költségvetési létszámkeretét 4 fô közal-
kalmazottban határozza meg, a rendelet 7.sz. melléklete szerint. 
A házi segítségnyújtás 2008. évi létszámkeretét 1 fô közalkalma-
zottban határozza meg, a rendelet 7. számú melléklete szerint. 

/5/ A védônôi szolgálat 2008. évi kiadási elôirányzatának 
fôösszegét 8 689 000.-Ft-ban (azaz nyolcmillió-hatszáznyolcvan-
kilencezer forintban )hagyja jóvá a rendelet 2/A. és a 13/7.számú 
melléklete szerint.
Ezen belül:
Személyi juttatások elôirányzatát:  5 290 000 Ft
Munkaadót terhelô járulékok összegét: 1 610 000 Ft
Dologi és egyéb folyó kiadások összegét: 1 789 000 Ft
határozza meg.

A Védônôi Szolgálat 2008. évi költségvetési létszámkeretét 2 fô 
közalkalmazottban határozza meg, a rendelet 7.sz. melléklete 
szerint.

/6/ Gyermekjóléti szolgálat 2008. évi kiadási elôirányzatának 
fôösszegét 3 924 000 Ft-ban (azaz hárommillió kilencszázhu-
szonnégyezer forintban) határozza meg, a rendelet 2/A. és a 
13/8. számú melléklete szerint.
Ezen belül:  
Személyi juttatások elôirányzatát:  2 898 000 Ft
Munkaadót terhelô járulékok összegét:    951 000 Ft
Dologi és egyéb folyó kiadások összegét:      75 000 Ft
összegben határozza meg.

A Gyermekjóléti Szolgálat 2008. évi költségvetési létszámke-
retét 1 fô közalkalmazottban határozza meg, a rendelet 7.sz. 
melléklete szerint.

6. §.
A képviselô-testület a 2008-2009-2010. évre vonatkozó un. 
gördülô tervet a 9. számú melléklet szerint fogadja el, és hagyja 
jóvá.

7. §.
Jelen költségvetési rendelethez az alábbiakban jelölt mellékletek 
tartoznak:
1. sz. melléklet:  Üröm Község Önkormányzat 2008. évi 
  költségvetési bevételei forrásonként.
1/A. sz. melléklet:  Bevételek szakfeladatonként 
2. sz. melléklet  2008. évi kiadások fôösszegének részletezése  
  feladatonként és célonként.
2/A. sz. melléklet  Mûködési kiadások intézményi 
   részletezése.
3. számú melléklet Normatív és kötött felhasználású tá  
   mogatások és átengedett bevételek  
   részletezése 2008.
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4. sz. melléklet Bevételek-kiadások mérlegszerû bemutatása.
4/a. sz. melléklet Mûködési célú bevételek és kiadások
  mérlege, valamint a felhalmozás célú 
  bevételek és kiadások mérlege
5. sz. melléklet Elôirányzat felhasználási ütemterv.
6. sz. melléklet Kiadási elôirányzatok bemutatása (összevont  
  adatok)
7. sz. melléklet Engedélyezett létszám kimutatás.
8. sz. melléklet Kimutatás a több évre kiható 
  kötelezettség-ekrôl.
9. sz. melléklet 3 éves gördülôterv
10. sz. melléklet  Könyvvizsgálói jelentés
11. sz. melléklet  Intézményvezetôkkel egyeztetett jegyzôkönyv
12. sz. melléklet  Pénzügyi és Gazdasági Bizottság jegyzô-  
  könyve 
13/1. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal 2008. évi ele  
  mi költségvetésének bevételei és kiadásai.
13/2. sz. melléklet Város és Községgazdálkodás 2008.   
  évi elemi költségvetésének bevételei kiadásai.
13/3. sz. melléklet József Nádor Általános Iskola és   
  Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 
  2008. évi elemi költségvetése.
13/4. sz. melléklet Napraforgó Óvoda 2008. évi elemi   
   költségvetése.
13/5. sz. melléklet Mûvelôdési Ház 2008. évi elemi 
   költségvetése és Községi Könyvtár   
   2008. évi elemi költségvetése.
13/6. sz. melléklet Idôsek Napközi Otthona 2008. évi   
   elemi költségvetése és a Házi 
   segítségnyújtás 2008. évi elemi 
   költségvetése.
13/7. sz. melléklet Védônôi szolgálat 2008. évi elemi   
   költségvetése.
13/8. sz. melléklet Gyermekjóléti szolgálat 2008. évi   
   elemi költségvetése.

8. §.
/1/ Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba azzal, hogy 
rendelkezéseit 2008. január 1-jétôl kell alkalmazni.

/2/ A rendelet kihirdetésérôl az önkormányzat jegyzôje gondos-
kodik.

Üröm, 2008. február hó 28. nap.

Laboda Gábor    Dr. Balogh Szilvia
polgármester    jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve:
2008. március hó 3. nap
        

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-
testületének

2/2008.(III. 03.) Kt. sz. rendelete a 7/2006 (IV. 28.) 
Kt. számú rendelettel

a 23/2003 (XII. 01.) Kt. számú rendelettel a 7/2004 
(III. 01.) Kt. számú rendelettel, a 21/2005 (VIII. 

26.) Kt. számú rendelettel, a 26/2005 (X. 12.) Kt. 
számú rendelettel, a 16/2006.(XI.10.) Kt. sz. rende-

letekkel módosított 
egységes szerkezetben

a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete (további-
akban, Képviselô-testület) -a helyi önkormányzatokról szóló 
többször módosított 1990. évi LXV. Tv. 16 §(1) bekezdésében 
biztosított jogkörében eljárva- a szociális igazgatásról, és szociá-
lis ellátásokról szóló többször módosított 1993. évi III. törvény 
(továbbiakban: Szt) 25. § (3) bekezdés, 26 .§ 47. §, és a 138. 
§-ban foglaltak alapján a törvény helyben történô végrehajtására 
a szociális gondoskodás helyi szabályaira alkotott rendeletét az 
alábbiak szerint módosítja, és foglalja egységes szerkezetbe.
A feketén szedett rendelkezés tartalmazza a módosított ren-
delkezéseket.

I. fejezet
Általános rendelkezések

A rendlet célja
1. §

A rendelet célja, hogy Üröm Község lakossága szociális bizton-
sága érdekében meghatározza az Önkormányzat által ellátandó 
szociális feladatokat, azok formáit, a jogosultság feltételeit, az 
eljárás rendjét és garanciáit.
Az Önkormányzat az anyagi lehetôségeihez mérten a kötelezôen 
ellátandó feladatokon túl saját költségvetése terhére is állapíthat 
meg ellátásokat. Az Önkormányzat segítséget nyújt a tartósan 
nehéz helyzetbe került személyek és családok számára. 

az Önkormányzat a szociális gondoskodásra vonatkozó köte-
lezettségeinek teljesítését pénzbeli és természetbeli ellátások 
nyújtásával, személyes gondoskodást biztosító ellátások meg-
szervezésével, továbbá egyes szakosított ellátási formák meg-
szervezésével, továbbá egyes szakosított ellátási formák biztosí-
tásával valósítja meg. 

A rendelet hatálya
2. §

ha e rendelet elétérôen nem rendelkezik, hatálya - a Szt. 3.§-ban 
foglaltak alapján - kiterjed:
a.) Üröm Község közigazgatási területén lakóhellyel 
rendelkezô magyar állampolgárokra
b.) Az állandó tartózkodásra jogosító személyi igazolvány 
birtokában a település közigazgatási területén élô bevándorolt 
személyekre
c.) A letelepedési engedéllyel rendelkezô személyekre



d.) A magyar hatóságok által menekültként elismert, a te-
lepülés közigazgatási területén élô személyekre
e.) Arra a hajléktalan személyre, aki az ellátás igénybevé-
telekor úgy nyilatkozott, hogy tartózkodási helye a település 
közigazgatási területén van
Az Önkormányzat hatáskörére és illetékességére tekintet nél-
kül köteles az arra rászorulónak - ide értve az Szt 3  (2) bekez-
désében foglalt személyeket is - átmeneti segélyt, étkeztetést 
biztosítania, ha ennek  hiánya az arra rászoruló személy élteét, 
testi épségét veszélyezteti.

Hatásköri rendelkezés
3. §

A Képviselô-testület gondoskodik a Szt.-ben, valamint a jelen 
rendeletben szabályozott szociális ellátások megszervezésérôl, 
éves költségvetésében biztosítja az ellátások fedezetét. Szabá-
lyozza a hatáskörébe tartozó ellátások igénybevételének feltét-
eleit, eljárási rendjét. Dönt a hatáskörébe tartozó egyedi ügyek-
ben.
Évente beszámoltatja az átruházott hatáskörben eljáró bizott-
ságot, illetve a polgármestert az ellátott feladatokról, szükség 
esetén gondoskodik az ellenôrzésrôl.  
Gyakorolja a II. fokú szerv döntési jogosítványit azon fellebbezé-
si ügyek esetében, melyekben elsô fokon átruházott hatáskör-
ben a bizottság, vagy a polgármestert járt el. 

4. §
A Képviselô-testület felhatalmazza a Szociális Családügyi és 
Egészségügyi Bizottságot, hogy e rendelet rendelkezései alapján 
átruházott hatáskörben döntsön: 

a.) a lakásfenntartási támogatás,
b.) az átmeneti segély,

a Képviselô-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rende-
let alapján átruházott hatáskörben döntsön az alábbi ügyekben:

c.) temetési segély,
d.) szociális étkeztetés,
e.) házi segítségnyújtás,
f.) speciális alapellátási feladatok.

5. §
A polgármester a Szt. rendelkezési szerint saját hatáskörben 
gondoskodik:
a.) a köztemetésrôl (Szt. 48 §)

6. §
Üröm Község Önkormányzat által fenntartott nappali ellátást 
nyújtó intézményekben biztosított szolgáltatás igénybevételérôl 
az intézmény vezetôje dönt, az Szt 93-94 §-ai figyelembe véte-
lével.

6/A.§.
Szolgáltatástervezési koncepció

Az Önkormányzat a Szt 92§ (3) bekezdése alapján a szociáli-
san rászorult személyek részére biztosítandó feladatok megha-
tározása érdekében szolgáltatástervezési koncepciót készít. A 
szolgáltatástervezési koncepció tartalmát az önkormányzat két-
évente felülvizsgálja és aktualizálja.
A koncepció tartalmára a Szt 92 § (3) bekezdése, illetve a (10) 
bekezdés az irányadó. 

7. §

Eljárási szabályok

A szociális rászorultság alapján megállapítható támogatások ké-
relemre adhatóak, de hivatalból is kezdeményezhetôek.
A szociális ellátás iránti kérelmeket a Polgármesteri Hivatalban 
lehet elôterjeszteni.
A szociális ellátásra való jogosultság elbírálásához a kérelmezô 
köteles a vele közös háztartásban élôk jövedelmi, vagyoni viszo-
nyiról nyilatkozni, illetve azokat igazolni. 
A havi rendszeres jövedelmeket okmányokkal (munkáltatói iga-
zolás, fizetési jegyzék, nyugdíjszelvény, munkanélküli járadékot 
megállapító határozat, postai feladóvevény stb) kell igazolni.
Egyéb nem rendszeres jövedelem igazolására a kérelmezô írás-
beli nyilatkozatát kell elfogadni. Az ilyen bevételt jövedelemfor-
rásonként, és személyenként kell a kérelmezônek nyilatkozatba 
foglalnia. 

A jövedelem számításánál irányadó idôszak:
- havi rendszeres jövedelem esetén a kérelem benyújtá-
sát megelôzô 3 hónap,
- nem rendszeres jövedelmek esetén 1 év.
A szociális ellátásban részesülô 15 napon belül köteles értesí-
teni az ellátást megállapító szervet a jogosultság feltételit érintô 
lényeges tények, körülmények megváltozásáról.
A kérelem elbírálására jogosul szerv, vagy személy köteles a 
kérelemben (mellékleteiben) foglalt adatok valódiságát vizsgálni. 
Ennek során jogosult  Szt 10 §-ban meghatározott információk, 
adatok beszerzésére, helyszíni szemle, és környezettanulmány 
készítésére, a Polgármesteri Hivatal közremûködésével. 
a.) A beérkezett kérelmeket döntésre elôkészíti. A tá-
mogatásra való jogosultságot folyamatosan figyelemmel kíséri, 
szükség esetén jelzéssel él a döntésre jogosult szer felé.
b.) A kérelem elbírálását követôen gondoskodik annak 
végrehajtásáról.
c.) A megállapított pénzbeli ellátás kifizetésérôl, folyósítá-
sáról gondoskodik. 

8. §
Amennyiben az ellátás célja pénzbeli kifizetéssel nem biztosít-
ható, a kérelem elbírálására jogosult dönthet a pénzösszegnek 
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közvetlenül a szolgáltatóhoz, vagy az ellátást biztosító intéz-
ményhez való utalásáról.
A Szt 17. §-ban foglalt - jogosulatlanul igénybe vett ellátás és 
annak kamatai megtérítésének elrendelése esetén - a visszafize-
tés méltányosságból részben, vagy egészben akkor engedhetô 
el, ha a visszafizetés olyan helyzetet eredményezne, amely a 
kérelmezô, vagy családja megélhetését veszélyeztetné, vagy 
amelyben ismételten szociális gondoskodásra szorulna. 
Kérelemre a visszafizetésre részletfizetés is engedélyezhetô.

II. Fejezet

Pénzbeli szociális ellátások

9. §
a pénzbeli szociális ellátások fajtái:
a.) idôskorúak járadéka,
b.) rendszeres szociális segély,
c.) lakásfenntartási támogatás,
d.) ápolási díj
e.)  átmeneti segély 
f.) temetési segély

10. §
Idôskorúak járadéka

Az idôskorúak járadéka folyósításának feltételeit a 32/B, 32/C, 
32/D §-ai szabályozzák. 
Az idôskorúak járadékára vonatkozó jogosultság feltételeit be-
jelentés esetén soron kívül, egyéb esetekben két évente kell 
felülvizsgálni. A felülvizsgálatot az ellátás megállapítását, illetôleg 
az elôzô felülvizsgálatot követô második év március 31. napjáig 
kell végrehajtani. 

10/A.§
ár 1-jétôl a szociális igazgatásról, és a szociális ellátásokról szóló 
1993. évi III. tv.-t módosító 2005. évi CLXX tv. 60 §(1) bekezdés 3.) 
pontja alapján az idôskorúak járadéka megállapítására, és felülvizs-
gálatára vonatkozó hatáskört az önkormányzat  jegyzôje látja el.

11. §
Rendszeres szociális segély

A rendszeres szociális segély folyósításának feltételeit a Szt 
37/A-37/E §-i, illetve a 37/G-37/H.§-ai  szabályozzák.
A megállapított támogatást havonta utólag, minden hó 5. napjáig 
kell folyósítani.
Az aktív korú nem foglalkoztatott személy részére támoga-
tás csak akkor állapítható meg és folyósítható, ha a kérelmezô 
vállalja és teljesíti Üröm Község Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatallal, az Üröm Családsegítô Szolgálattal, valamint a Közép-
magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Budaôrs Kiren-
deltségével való együttmûködést. 

A jelen rendelet 11.§. (3) bekezdésében elôírt együttmûködési 
kötelezettség keretén belül a segélybe részesülô vállalja:

a.) Üröm Családsegítô Szolgálatnál nyilvántartásba veteti 
magát.
b.) A beilleszkedést segítô programról írásban megállapo-
dik, és azt teljesíti,
c.) A beilleszkedést segítô programot végzô családsegítôvel 
a kapcsolatot tartja,
d.) Részt vesz a nem foglalkoztatott személy számára 
elôírt egyéni képességeket fejlesztô, illetve életmódot formáló 
foglalkozásokon, tanácsadásokon.
e.) A Sztv. 37/H.§.(6) bek. szerinti számára felajánlott 
megfelelô munkalehetôséget elfogadja.
f.) Elhelyezkedésének elôsegítése érdekében az illetékes 
Munkaügyi Központnál munkanélküliként való nyilvántartásba 
vételét kérelmezi.
Ha a segélyt igénylô a megfelelô munkát egészségi állapotára hi-
vatkozva utasítja vissza -a döntésre jogosult szerv jelzése alapján 
igénylôt- a Kirendeltség foglalkozás egészségügyi vizsgálatra küld-
heti. A vizsgálaton való részvétel megtagadása, illetve az elôírt 
határidôn belüli teljesítésének elmulasztása az együttmûködési 
kötelezettség megszegésének minôsül. 
Meg kell szûntetni a segély folyósítását, ha a jogosult az Ön-
kormányzattal, illetve a Kiren1edeltséggel való együttmûködés 
kötelezettségének ne tesz eleget.
A Szt 37/A § (1) bekezdés a.) pontja szerinti rendszeres szociális 
segélyt a kérelem benyújtását követô hó 1. napjától kell megálla-
pítani határozatlan idôre. 
A Szt. 37/A§ (1) bekezdés b.) pontja szerinti ( aktív korú nem 
foglalkoztatott) rendszeres szociális segélyt a kérelem benyúj-
tásának napjától kell megállapítani. Az egy napra esô összeg a 
mindenkori segély összegének 1/30-ad része. 
A támogatás folyósításának kifizetését, a (7) bekezdés esetében 
a megszûnésre okot adó körülmény bekövetkezése hónapjának 
utolsó napjával, a (8)bekezdés esetében a megszûnésre okot 
adó körülmény bekövetkezésének napjával kell megszûntetni. 

11/A.§
2007. január 01.-tôl a szociális igazgatásról és a szociális ellátá-
sokról szóló 1993. évi III. tv-t módosító 2005. évi CLXX. Tv 60 
§ (1) bekezdés 4.) pontja alapján a rendszeres szociális segély 
megállapítására, és felülvizsgálatára vonatkozó hatáskört az ön-
kormányzat jegyzôje látja el. 

Az önkormányzat által szervezett foglalkoztatás

12. §
Az aktív korú nem foglalkoztatott személyek munkaerô piaci 
helyzetének javítása érdekében az önkormányzat a Pest Megyei 
Munkaügyi Központ kirendeltségével együttmûködve foglalkoz-
tatást szervez. 
A foglalkoztatásra a Szt. 37/A § (6)-(11) bekezdései az irányadók.
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Lakásfenntartási támogatás

13. §
A lakásfenntartási támogatás megállapításának feltételei:
A háztartásban együtt élô személyek a településen elismert mi-
nimális lakásnagyságot és minôséget meg nem haladó lakásban 
vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben élnek.
A lakásfenntartási támogatás indokolt havi költségei meghalad-
ják az egy háztartásban élôk havi összjövedelmének 30 %-át.
A lakásfenntartás indokolt havi költsége egyszemélyes háztartás 
esetén meghaladja az összjövedelem 25 %-át, illetve a háztar-
tásban élô személyek több mint fele gyermek vagy fogyatékos 
személy.
A háztartásban élôk egy fôre jutó havi jövedelme nem haladja 
meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 
%-át. 
A lakás fûtési költségeinek havi összege meghaladja az egy ház-
tartásban élôk összjövedelmének a 20 %-át.”

Lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosult-
nak állapítható meg.
A támogatást egy naptári évre lehet megállapítani. Ezt követôen 
a jogosultság megállapítását ismételten kérelmezni kell. A támo-
gatás összege havonként eltérôen is megállapítható.
Az adósságkezelési szolgáltatásban részesülô személy lakásfenn-
tartási támogatásra jogosult.

14. §
1.)  A településen elismert minimális lakásnagyságot a szo-
ciális igazgatásról és a szociális 
  ellátásról szóló 1993. évi III. tv. 38.§.(4) bek. szerint kell figye-
lembe venni.”

15. §
Lakásfenntartási kiadásként figyelembe kell venni:
lakbért, albérleti díjat a bérleti szerzôdésben foglaltak szerint.
a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztô   részletét,
a fûtés, a csatorna-használat és szemételszállítás költségeit
társasház esetén a közös költséget
a villanyáram, a víz és a gázfogyasztás költségeinek az alábbiakat
meg nem haladó részét:
villanyáram:       100 kW/hó
víz   15 m3/hó
gáz               200m3/hó
A költségek igazolása számlával történik.
Az egyedi fûtés havi tényleges kiadásait a fûtési típusonként meg-
állapított mindenkori energia-norma alapján kell megállapítani.

16. §
A lakásfenntartási támogatás mértékének alapja a mindenkori 
öregségi nyugdíjminimum.
a.) ha a háztartás 1 fôre jutó havi jövedelme nem éri el 
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200%-át a 
támogatás mértéke: 4.000.-Ft/fô.

b.)  ha a háztartás 1 fôre jutó jövedelme a mindenkori 
öregségi nyugdíj minimum 200-250% között van, a támogatás 
mértéke: 3.000.-Ft/hó.”
c.) egyedül álló esetén , ha a jövedelem nem éri el a min-
denkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének  a 200%-át a tá-
mogatás mértéke 5.000.-Ft/hó.

A lakásfenntartási támogatás havi összege nem lehet kevesebb 
2.500 Ft-nál.

17. §
1.) A támogatás a 13 § (1) bekezdés a.) pontjában foglalt 
esetben 1 évre, a 13 § (1) bekezdés b.) pontjában meghatározott 
esetben egy fûtési szezonra szól. 
2.) A kérelem évente két alkalommal nyújtható be.
3.) A támogatást a kérelem benyújtását követô elsô napjá-
tól kell megállapítani. 

Ápolási díj
18. §

Ápolási díj az ápolttal közös lakásban együtt élô hozzátartozó 
-kivéve jegyes- számára állapítható meg. Közös lakásban való 
együttélés feltételétôl kivételes méltányosságból el lehet te-
kinteni, abban az esetben, ha az ápoló az ápolt betegségének 
jellegét figyelembe véve gondozási, ápolási tevékenységét ma-
radéktalanul ellátja. 
A 18.§ (1) bekezdésében foglalt feltétel teljesülése esetén az 
ápolási díj megállapítása során az ápolási díj feltételeként a sze-
mélyi alkalmasságot és szükség esetén az eredményes ápolás 
érdekében a környezeti adottságot is figyelembe kell venni.
A döntésre jogosult:
az Sztv. 43/B.§.(1) bek-ben foglalt esetben az e rendeletben 
megállapított szabályok figyelembevételével jár el.

19. §
A 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozását végzô 
hozzátartozó részére ápolási díj akkor állapítható meg ha:
a gondozottal közös háztartásban élôk egy fôre jutó havi jövedel-
me nem haladja meg az öregségi nyugdíj, mindenkori legkisebb 
összegét (100%- át), egyedül álló gondozott esetén 200%-át.
a gondozott és a gondozó nem kötöttek eltartási, életjáradéki 
vagy öröklési szerzôdést,
háziorvosi szakvélemény igazolja, hogy az ápolt önmaga ellátásá-
ra képtelen, állandó és tartós felügyeletre, gondozásra szorul.
Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, illetve az ápolási díjra 
való jogosultságot meg kell szüntetni az Szt. 42.§-ban meghatá-
rozott esetekben.

Az ápolási díj összege
20. §

1.) Az ápolási díj összege az Szt. 41.§. (1) bekezdésében 
szabályozott esetekben nem lehet kevesebb az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegénél.
2.) A Sztv. 43/A. §.(1) bek. és a 43/B.§.(1) bek.-ben foglalt 
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esetekben az ápolási díj havi összegére a Sztv.44/B.§.(1) bek. b.) 
és c.) pontjában foglaltakat kell alkalmazni

21. §
Az ápolási díjra való jogosultság feltételét bejelentés esetén so-
ron kívül, egyéb esetekben két évente kell vizsgálni, a felülvizs-
gálatot, az ellátás megállapítását, illetve az elôzô felülvizsgálatot 
követô második év március 31.-éig kell végrehajtani. 

21/A.§
2007. január 01.-tôl a szociális igazgatásról és a szociális ellátá-
sokról szóló 1993. évi III. törvényt módosító 2005. évi CLXX. 
Tv. 60 § (1) bekezdés 11. 12. pontja alapján az ápolási díj meg-
állapítására és felülvizsgálatára vonatkozó hatáskört az önkor-
mányzat jegyzôje látja el. 

Átmeneti segély
22. §

Azt a személyt, aki önhibáján kívül létfenntartását veszélyeztetô 
élethelyzetbe került, illetve idôszakosan vagy tartósan létfenn-
tartási gondokkal küzd, átmeneti segélyben kell részesíteni.
Átmeneti segély adható:
alkalmanként (évente legfeljebb 4 alkalommal)
havi rendszerességgel
vissza nem térítendô vagy kamatmentes támogatásként.

23. §
A 22.§. (2) bek. a.,b., pontjában meghatározott  átmeneti segély 
annak adható, akinek családjában az 1 fôre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ösz-
szegének  120%-át, egyedül álló esetén  200%-át. (a kérelem 
benyújtását megelôzô 3 hónap átlaga)

Az (1) bek.szerinti átmeneti segély megállapítható
ellátatlan munkanélküliek segélyezésére 
élelmiszer, ruha, gyógyszer vásárlásra 
szabadságvesztésbôl szabadultak segélyezésére
tanévkezdési támogatásra
hajléktalan személyek átmeneti segélyezésére
Az (1) bekezdés szerinti alkalmanként megállapított átmeneti 
segély egyszeri összege nem haladhatja  meg  az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegét és éves átlagban nem lehet több 
annak négyszeresénél.
szabadságvesztésbôl szabadult személy az (1) bek.-ben foglalt 
feltételek fennállása esetén 10 ezer Ft/hó összegû átmeneti se-
gélyben részesíthetô elsô munkabére, vagy más címen juttatott 
ellátása kézhezvételéig, de legfeljebb 6 hónapig.
tanévkezdési támogatás az (1) bek.-ben foglalt feltételek fenn-
állása esetén az általános és középiskolai tanévkezdés legmaga-
sabb összege gyermekenként 6.000.-Ft lehet.
hajléktalan személy évente legfeljebb 6 alkalommal - meghatáro-
zott célra -alkalmanként 3.000.-Ft. segélyben részesülhet.
Az átmeneti segélyt megállapító határozatban utólagos elszámo-

lási kötelezettség állapítható meg a segélyezett számára.
Amennyiben a segélyezett elszámolási kötelezettségének nem 
tesz eleget, a további segélyezésbôl -kötelezettségének teljesí-
téséig- kizárható.

24. §
1.) A 22.§ (2) bekezdésének c.) pontja szerint a létfenn-
tartást veszélyeztetô rendkívüli helyzetbe került (pl. elemi kár 
miatt) személyek részére a rendkívüli élethelyzet megszünte-
téséhez átmeneti segély nyújtható kamatmentes kölcsön vagy 
vissza nem térítendô támogatás formájában.
2.) A vissza nem térítendô támogatás legmagasabb ösz-
szege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 
tízszerese lehet.
3.) Az (1) bekezdésben foglalt támogatások együttesen is 
megállapíthatók.
4.) A kamatmentes kölcsön összegét a körülmények ala-
pos mérlegelésével a döntésre jogosult határozza meg. Visszafi-
zetésének futamideje a 10 évet nem haladhatja meg.
A kölcsön folyósítása és visszatérítése pénzintézeten keresztül 
történhet.

Temetési segély
25. §

1.) Az önkormányzat temetési segélyt nyújt annak az állandó 
ürömi lakosnak, aki a meghalt személy eltemettetésérôl gon-
doskodott és a temetési költségek viselése a saját, illetve a csa-
ládja létfenntartását veszélyezteti.
2.) Temetési segélyben az a személy (eltemettetô) részesülhet, 
akinek a családjában az egy fôre esô jövedelem nem haladja meg 
az öregségi nyugdíjminimum háromszorosát.
3.) A segély összege - hagyományos és hamvasztásos temetés 
esetén egyaránt - legfeljebb a mindenkori öregségi nyugdíj mini-
mum másfélszerese.
4.) Nem állapítható meg temetési segély:
az Szt. 46. §. (2) bek.-ben foglalt esetekben
amennyiben az elhunyt személy és az eltemettetô között tartási, 
életjáradéki vagy öröklési szerzôdés áll fenn.

III. Fejezet
Természetben nyújtott szociális ellátások

26. §
Az önkormányzat jelen rendelet 13.§-ában meghatározott lakás-
fenntartási támogatást, 22.§ (2) bekezdés a)-b) pontjában meg-
határozott átmeneti segélyt természetben nyújtott ellátásként 
is megállapíthatja. 
A Képviselô-testület természetben nyújtott ellátásként, minden 
60 éven felüli ürömi lakosnak 15-20 kg-os hagyma- és burgo-
nyacsomagot biztosít az éves költségvetésében meghatározott 
szociális kiadási elôirányzata terhére. 
A 2.) bekezdésben biztosított ellátást külön kérelmezni nem 
kell, az ellátás hivatalból történik.
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Köztemetés
27. §

Az elhunyt személy közköltségen történô eltemettetésérôl a 
polgármester gondoskodik az Szt. 48.§-ának szabályai szerint.

Közgyógyellátás
28. §

Az önkormányzat jegyzôje az Szt. szerint közgyógyellátásra nem 
jogosult személyek részére méltányosságból közgyógyellátásra 
való jogosultságot állapít meg annak:
Akinek a családjában az egy fôre jutó jövedelem - a rendszeres 
gyógyszerkiadások levonása után - az öregségi nyugdíjminimum 
150 %-át, egyedülálló esetén 200%-át nem haladja meg és rend-
szeres gyógyszerköltsége olyan magas, hogy annak viselése lét-
fenntartását veszélyezteti. 
Az a) pontban foglalt, jövedelem határra vonatkozó feltéte-
lek fennállása esetén annak, akinek egyszeri gyógyszer, illetve 
gyógyászati segédeszköz igényének értéke meghaladja az öreg-
ségi nyugdíj minimum 10 %-át.  

Ha a kérelmezô a 70. életévét betöltötte szociális rászorultságát 
igazolni nem kell.
A közgyógyellátásra irányuló kérelemhez csatolni kell a házior-
vos nyilatkozatát a kérelmezô részére  rendszeresen biztosítan-
dó térítésköteles gyógyszerek megnevezésével.

Szemétszállítási díj átvállalása
29. §

Az önkormányzat természetbeni juttatásként átvállalja a sze-
métszállítási díj fizetését:
Azon 70 éven felüli házaspárok esetén, akiknél az egy fôre esô 
havi jövedelem ( nyugdíj) nem haladja meg az öregségi nyugdíj 
minimum 150 %.-át. 
Azon egyedül álló 70 éven felüli lakosok esetén, akiknek a jö-
vedelme (nyugdíjas ) nem haladja meg az öregségi nyugdíj mini-
mum 200 %-át.

A szemétszállítási díj átvállalása egy év idôtartamara állapítható 
meg. Ezt követôen a jogosultság megállapítását ismételten ké-
relmezni kell.
A jogosult személyek szemétszállítási díját a költségvetésben 
biztosított keretbôl a polgármester utalja át a szolgáltatónak, 
minden negyedévet követô hó 15. napjáig.

29/A.§.
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság.

A polgármester a szociális igazgatásról és szociális ellátásról 
szóló tv. 54.§-ban foglaltak betartásával, dönt a hatósági bizo-
nyítvány kiadásáról.”

IV. Fejezet

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások

30. §
Az önkormányzat az Szt. 57.§.(1) bekezdésében foglaltaknak 
megfelelôen a szociálisan rászorultak részére az alapellátás ke-
retében az alábbi személyes gondoskodást nyújtja:
étkeztetés
házi segítség nyújtás
speciális alapellátási feladatok ellátása
Az önkormányzat a szakosított ellátási keretében nappali ellá-
tást nyújtó Idôsek Napközi Otthonát tart fenn.
A személyes gondoskodást nyújtó ellátás biztosítható:
hivatalból,
a jelzôrendszeres házi segítségnyújtás bejelentésére,
a jogosult vagy hozzátartozója kérelmére.
A kérelemben a 7.§ (2)-(7) bekezdésében foglaltakon túl a rá-
szorultság okát is meg kell jelölni.  

Szociális étkeztetés

31. §
A szociális étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászoru-
lóknak a legalább napi egyszeri meleg étkeztetésérôl kell gondos-
kodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan, 
vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen:
koruk
egészségi állapotuk
fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük
szenvedélybetegségük
hajléktalanságuk miatt.

A Képviselô-testület az étkeztetésre való jogosultság megállapí-
tására vonatkozó hatáskörét a polgármesterre ruházza át.
A térítési díjakat a mindenkor hatályos jogszabályok alapján kell 
megállapítani. 

Házi segítségnyújtás
32. §

1.) Az önkormányzat házi segítségnyújtás keretében gondosko-
dik:
Azokról a személyekrôl, akik otthonukban önmaguk ellátására 
nem képesek, róluk nem gondoskodnak, és nappali ellátást nyúj-
tó intézmény igénybevételére nincs lehetôségük.
Azokról a személyekrôl, akik egyébként önmaguk ellátására ké-
pesek, de betegségükbôl vagy állapotukból adódóan az önálló 
életvitellel kapcsolatos feladataik ellátásában segítséget igényel-
nek. 
Azokról a rászorultakról akik ezt az ellátási formát betegségük 
miatt igénylik, illetve intézményi elhelyezésre várakoznak. 
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2.) Az önkormányzat kiegészítô szolgáltatásként jelzôrendszeres 
házi segítségnyújtás 
keretében gondoskodik a biztonságos életvitel feltételeinek a 
fenntartásáról a saját 
otthonukban élô, egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt 
rászoruló idôskorú 
valamint fogyatékos személyek esetében.
3.)A jelzôrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele iránti 
kérelmet a Polgármesteri 
     Hivatal szociális elôadójánál kell leadni.
4.)A jelen § alkalmazásában szociálisan rászoruló személy az, 
akinek a családjában az egy 
fôre esô jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 200 %-át 
nem haladja meg.
5.)Az egészségi állapot miatti rászorultságot a házi orvos által 
kiállított javaslattal kell bizonyítani.

Speciális alapellátás
33. §

1.) Az önkormányzat a közösségi pszichiátriai ellátásról és 
a támogató szolgálatokról (speciális alapellátási feladatok) a 
jelzôrendszeres házi segítségnyújtás igénybevételével gondos-
kodik a szolgáltatás teljes megszervezéséig. A szolgáltatás tel-
jes körû megszervezésére a szolgáltatástervezési koncepcióban 
meghatározottak szerint kerül sor. 

34. §
Az önkormányzat a 32-33.§-ban meghatározott feladatait szo-
ciális munkások és a családsegítô szolgálat közremûködésével  
látja el. 

Szakosított ellátás
35. §

Az önkormányzat a személyes gondoskodás szakosított ellátá-
saként nappali ellátást nyújtó intézményt, Öregek Napközi Ott-
honát tart fenn. 
Hatályon kívül helyezve.
Hatályon kívül helyezve.
Térítési díj

36. §
Ha e rendelet másként nem rendelkezik a személyes gondosko-
dást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni. 
A térítési díj megfizetésére az ellátást igénybe vevô, a szülôi fel-
ügyeleti joggal rendelkezô törvényes képviselô, illetve az ellátott 
tartására, gondozására köteles és képes személy köteles.
Az önkormányzat ingyenes személyes ellátást biztosít a jövede-
lemmel nem rendelkezô, személyes gondoskodást igénybevevô 
rászorult részére. 
Csökkenteni kell a térítési díjat az Szt. 116. -117.§-ban megha-
tározott esetekben.
A döntésre jogosult szerv csökkentheti az e rendelet szerint 
megállapított térítési díjat, ha a rászorulóval közös háztartásban 

élôk egy fôre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj minimum 150%-át, egyedül álló esetén 200%-át.
A térítési díj mértékét az önkormányzat külön rendeletben ál-
lapítja meg.

37. §
A személyes gondoskodás térítési díjait a hatályos jogszabályok 
alapján a képviselô-testület évente, az éves költségvetési ren-
delet elfogadásával egy idôben ellátási formánként állapítja meg. 
Szükség esetén a térítési díjak megállapítása évente két alkalom-
mal is történhet. 
Az ellátások térítési díjait jelen rendelet 1.sz. melléklete tartal-
mazza.   

Helyi Szociálpolitikai Kerekasztal
38. §

A Koncepcióban meghatározott feladatok eredményes meg-
valósítása érdekében a képviselô-testület Helyi Szociálpolitikai 
Kerekasztalt
       (továbbiakban Kerekasztal) hoz létre, melynek tagjai:
-    Szociális-, Családügyi- és Egészségügyi Bizottság
Iskola részérôl 1-1 fô
Öregek Napközi Otthona vezetôje
Családgondozó
Egészségügy részérôl
Óvoda részérôl 1-1 fô

V. fejezet

Záró rendelkezések
39. §

1.) E rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Uni-
óhoz történô csatlakozási szerzôdésének kihirdetésérôl szóló 
2004. évi XXX. Törvénnyel összhangban, az európai közössé-
gek jogszabályaival összeegyeztethetô szabályozást tartalmaz.
2.) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba
3.) A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.
4.) A fekete dôlt betûs szöveg a rendelet módosítását tar-
talmazza.
5.) Az eljárás lefolytatására a rendeletben nem szabályo-
zott kérdésekben a 2004. évi CXL. tv. elôírásai az irányadóak.

Üröm, 2008. február hó 28 nap.

Laboda Gábor     Dr. Balogh Szilvia
Polgármester    jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve:
Üröm, 2008. március 03.

Dr. Balogh Szilvia
jegyzô
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Üröm Község Önkormányzat Képviselô-
testületének 3/2008 (III. 03.) Kt. számú rendelete
a 21/2007 (XII. 03.) Kt. számú rendelet módosítá-

sára
az általa fenntartott intézményekben 2008-ban 

fizetendô térítési díjakról

Üröm Község Önkormányzata a Közoktatásról szóló többszö-
rösen módosított 1993. évi LXXIX tv. 115.§ (3) bekezdésében, 
továbbá a 121. § (1) bekezdésének 16. pontja alapján hozott 
21/2007 (XII. 03.) Kt. számú rendeletét az alábbiak szerint mó-
dosítja:

1. §
A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat által fenntartott 
nevelési-oktatási intézményekben az ellátást igénybevevôkre, il-
letve az intézményben foglalkoztatott és az étkezési lehetôséget 
igénybevevô személyekre.

2. §
A Képviselô-testület az általa fenntartott intézményekben az 
alkalmazandó napi élelmezési nyersanyagköltségeket, illetve a 
fizetendô étkezési térítési díjakat a következôk szerint állapítja 
meg a 2008. évre:

József Nádor Általános Iskola 
és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 
 Ft/fô/nap  Áfa  Fizetendô térítési díj
Tízórai  75  15  90
Ebéd  320  65  385
Uzsonna  95  20  115
Összesen   490  100  590

Napraforgó Óvoda 
Tízórai  60  10  70
Uzsonna   85  15  100
Ebéd   255  50  305
Összesen   400  75  475

Öregek Napközi Otthona 
Reggeli   120  25  145
Ebéd   370  75  445
Összesen   490  100  590
Házi segítségnyújtás   275    275
összesen  275    275

3. §
Az alkalmazottak étkezési térítési díja az önkormányzat által 
fenntartott intézményekben:
Napi egyszeri étkezés (ebéd) 540 Ft/fô/nap.
Étkezésre kötelezettek napi háromszori étkezési díja: 420 Ft/
fô/nap

Vendégétkeztetés 480 Ft/ebéd
Vendégétkeztetés az Öregek Napközi Otthonában 570 Ft/
ebéd 

Záró rendelkezések

1.) Az önkormányzati rendelet egyéb rendelkezései nem 
változnak. 
2.) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
3.) A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik. 

Üröm, 2008. február 28. 

Laboda Gábor     Dr Balogh Szilvia 
polgármester    jegyzô

Záradék: 
Kifüggesztve és kihirdetve: 
2008. március hó 03. nap      

Dr Balogh Szilvia 
Jegyzô 

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-
testületének 4/2008(III. 03.) Kt. számú rendelete a

26/2007.(XII. 20.) a 11/2007.(IV.04.) Kt. számú 
rendeletekkel módosított 4/2007 (III. 02.) Kt. 

számú rendelet módosítására a település 2007. évi 
költségvetésérôl 

a 2007-2008-2009. évi gördülôtervérôl.

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete az államház-
tartásról szóló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 
65.§-ban, valamint az ennek végrehajtására kiadott 217/1998.
(XII. 30.) Korm. számú rendeletben foglalt felhatalmazás alap-
ján 2007. évre elfogadott módosított költségvetését az alábbiak 
szerint módosítja:

1.§.
Az Ör 1.§ helyébe a következô rendelkezés lép:
/1/ A Képviselô-testület a 2007. évi költségvetési bevétel mó-
dosított fôösszegét: 
1 177 212 000.-Ft-ban (azaz egymilliárd-százhetvenhétmillió-
kétszáztizenkétezer forintban) állapítja meg az 1. mellékletben 
részletezett források szerint.

/2/ A jelen rendelet 1.§./1/ bekezdésében megállapított módosí-
tott bevételi fôösszegen belül:

Intézményi módosított mûködési bevételeit 82 610 000.-Ft-ban 
(azaz nyolcvankétmillió-hatszáztízezer forintban)
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Az önkormányzat módosított sajátos mûködési bevételeit: 
319 323 000.-Ft-ban (azaz(háromszáztizenkilencmillió- három-
százhuszonháromezer forintban)
Felhalmozás és tôkejellegû módosított bevételeit 145 847 
000.-Ft-ban (azaz száznegyvenötmillió-nyolcszáznegyvenhétezer 
forintban)
Támogatások, átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése 
módosított fôösszegét 545 315 000.-Ft-ban (azaz ötszáznegyven-
ötmillió- háromszáztizenötezer forintban)
Pénzforgalom nélküli módosított bevételeit 84 117 000.-Ft-ban, 
(azaz nyolcvannégymillió-száztizenhétezer forintban) állapítja 
meg.

2. §
Az Ör. 2.§. helyében az alábbi rendelkezés lép:
/1/ A képviselô-testület a 2007. évi költségvetési módosított ki-
adási fôösszegét 
1 177 212 000-Ft-ban, (azaz egymilliárd-százhetvenhétmillió- 
kétszáztizenkétezer forintban.) állapítja meg a 2. számú mellék-
letben részletezettek szerint.

/2/ A jelen rendelet 2.§./1/ bekezdésében megállapított módosí-
tott kiadási fôösszegen belül:

Személyi juttatások módosított fôösszegét 359 622 000-Ft.-ban 
(azaz háromszázötvenkilencmillió-hatszázhuszonkétezer forint-
ban)
Munkaadókat terhelô járulékok módosított fôösszegét 115 721 
000.-Ft-ban (azaz száztizenötmillió-hétszázhuszon egyezer fo-
rintban)
Dologi és egyéb folyó kiadások módosított fôösszegét 215 488 
000.-Ft-ban (azaz kétszáztizenötmillió-négyszáznyolcvannyolc-
ezer forintban)
Végleges pénzeszköz átadás módosított fôösszegét 17 567 
000.-Ft-ban, (azaz tizenhétmillió-ötszázhatvanhétezer forint-
ban)
Szociálpolitikai ellátások módosított fôösszegét 48 033 000.-Ft-
ban (azaz negyvennyolcmillió-harmincháromezer forintban)
Felújítási kiadásainak módosított fôösszegét: 134 926 000 Ft-
ban (azaz százharmincnégymillió-kilencszázhuszonhatezer fo-
rintban) 
Felhalmozás kiadásainak módosított fôösszegét 34 866 000.-Ft-
ban (azaz harmincnégymillió-nyolcszázhatvanhatezer forintban)
Hosszúlejáratú hitelek visszafizetésének módosított fôösszegét 
18 372 000.-Ft-ban (azaz tizennyolcmillió-háromszázhetvenkét-
ezer forintban) állapítja meg.

3. §
Az Ör. 3.§. helyébe a következô rendelkezés lép:
/1/ Általános tartalékának módosított fôösszegét 32 617 000.-Ft-
ban (azaz harminckétmillió-hatszáztizenhétezer forintban) álla-
pítja meg, míg az e bekezdésben megállapított egyéb rendelke-
zések változatlan meghagyása mellett.

/2/ Céltartalékának módosított fôösszegét 200 000 000.-Ft-ban 
(azaz kétszázmillió-forintban) állapítja meg.

4. §
/1/ Az Ör egyéb rendelkezései nem változnak.
/2/ A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
/3/ A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.

Üröm, 2008. február  hó 28.nap

Laboda Gábor     Dr Balogh Szilvia 
polgármester    jegyzô

Záradék: Kihirdetve és kifüggesztve:
Üröm, 2008. március hó 03. nap      

Dr. Balogh Szilvia 
jegyzô
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Kérjük, segítse Ön is 1%-ával az 
Ürömi József Nádor Általános Iskola 

és Népmûvészeti Iskola 
Fejlesztésért Alapítványt!

Adószám: 
18697445-1-3

Az Ürömi Szent György 
Egyesület kéri, hogy 

adójuk 1%-ával 
támogassák az egyesületet.

 

Adószám: 18699674-1-13
Cím: 2096 Üröm, Ady Endre u. 32.



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

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. április                                 
15. Dr. Gelencsér Tamás
16. Dr. Fehér Eszter
17. Dr. Osváth Tibor
18. Dr. Kóczi Zoltán
19. Dr. Kóczi Zoltán 
20. Dr. Kóczi Zoltán
21. Dr. Kovács Levente
22. Dr. Gelencsér Tamás
23. Dr. Fehér Eszter
24. Dr. Osváth Tibor

25. Dr. Fehér Eszter
26. Dr. Fehér Eszter
27. Dr. Kovács Levente
28. Dr. Kovács Levente
29. Dr. Gelencsér Tamás
30. Dr. Fehér Eszter

2008. május                                  
01. Dr. Kovács Levente
02. Dr. Fehér Eszter
03. Dr. Fehér Eszter
04. Dr. Gaál Gabriella

05. Dr. Gaál Gabriella
06. Dr. Gelencsér Tamás
07. Dr. Kovács Levente
08. Dr. Fehér Eszter
09. Dr. Osváth Tibor
10. Dr. Gelencsér Tamás
11. Dr. Gaál Gabriella
12. Dr. Kovács Levente
13. Dr. Gelencsér Tamás
14. Dr. Kovács Levente
15. Dr. Fehér Eszter



horoszkóp
Ürömi Tükör
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Megjelenik havonta 2500 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.



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
l� . 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

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

ÉpítÉpít�anyag Gyártó és anyag Gyártó és 
Értékesít� Betéti Társaság Betéti Társaság

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

Nyitva tartás:Nyitva tartás:    H—P: 07—17 
  Sz.: 07—12

Mérleglabor Kft. 
2096 Üröm, Rákóczi u. 19.

Tel.: 26-550-057 
Mobil: 30/308-8939

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

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

ÜGYVÉDI   KÖZREM�KÖDÉSSEL 
INGYENES   NYILVÁNTARTÁSBAVÉTEL

Bejelentkezés telefonon:
06 26 350 671

06 70/210 5896
ÜRÖM,

Dózsa György út 47.

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

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



Programajánló
Április 22.  Föld Napja
Szervezô:         József Nádor Általános Iskola
Helyszín:          Iskola

Április 23.  Föld Napja
Szervezô:         Napraforgó Óvoda
                       Vidákovits Tibor környezetvédelmi és   
 településfejlesztési bizottság elnöke
                       Tel.: 06/30/950-3328

Április 26.  Nosztalgia Kupa 
(felnôtt és öregfiúk, Üröm-Pilisborosjenô)
Szervezô:         ÜSE
Helyszín:          Kálvária-domb futballpálya

Április 28.  József Nádor nap
Szervezô:       Iskola
Helyszín:         Iskola

Május 1.  Majális 
- Fôzôverseny, foci kupa, élôzene, ugrálóvár, körhinta, 
kézmûvesfoglalkozások
Szervezô:      Önkormányzat, ÜSC
Helyszín:        Kálvária-domb futballpálya környéke

Május 5.  Anyák napja
Szervezô:      ÖNO
Helyszín:        ÖNO

Május 8-9.  Anyák napja
Szervezô:      Napraforgó Óvoda
Helyszín:        Óvoda

Május 9.  Madarak, fák napja
Szervezô:       József Nádor Általános Iskola
Helyszín:         Iskola

Május 10.  A kitelepített Svábok   
 köszöntése
Szervezô:       Polgármesteri Hivatal
Helyszín:         Iskola

Május 20.  Madarak, fák napja 
 - Faültetés
Szervezô:       Napraforgó Óvoda, Környezetvédelmi   
 és Településfejlesztési  Bizottság
Helyszín:         Óvoda

Május 23.  Gyermeknap és Kihívás   
 Napja
Szervezô:       Napraforgó Óvoda
Helyszín:         Óvoda
Szervezô:        József Nádor Általános Iskola
Helyszín:          Iskola

Május 24.  Napraforgónap
Szervezô:        Óvoda
Helyszín:          Óvoda

  „Hôsök napja”
Szervezô:         Teleház, Nosztalgia Klub
Helyszín:            Római Katolikus Templom elôtt

Május 29.  Kihívás napja
Szervezô:         József Nádor Általános Iskola
Helyszín:           Iskola

programajánló
Ürömi Tükör
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A 2008. április 11-én megtartott VII. Gyermek Népzenei és Gyermek Néptánc Fesztiválról részletes 
beszámolót a következô lapszámban olvashatnak.

(szerk.)  



Kisgyermekes szülôk és 
gyermekgondozást vállalni 
kívánók figyelmébe!
A Fehér Kereszt Közhasznú Egyesület 
már ötödik éve segíti azokat a szülôket, 
akiknek gyermekük gondozásában, 
nevelésében segítségre van szüksége. 

Kisgyermekek folyamatos felvételére van lehetôség 
bölcsôdés korú gyermekeket fogadó családi napközi 
hálózatunkban, Ürömön és Pilisborosjenôn.

A családi napközikben a kicsik gondos felügyelet mellett, 
három-hat gyerektárssal együtt töltik a napot, amíg szüleik 
dolgoznak vagy tanulnak  Sokan közülük szeptemberben  
óvodába mennek, az ô helyükre már most is várjuk a 
jelentkezôket.

A mûködési költségekhez az állam normatív hozzájárulást 
nyújt. A helyi önkormányzat további támogatást is biztosít: 
azok a gyermekek, akiknek felvételét a gyermekjóléti 
szolgálat javasolja, térítési díjkedvezményben részesülnek. 

Családi napközi gondozóink  kertes családi házakban, saját 
otthonukban fogadják a szolgáltatásra igényt tartó négyéves 
kor alatti gyermekeket. A kisgyermekeket minden családnál 
barátságos hangulatú játszószoba, vonzó játékok várják. 
Az otthonihoz hasonló családi körülmények megkönnyítik 
a kisgyermek számára a szülôtôl való elszakadást, 
elôkészítik a késôbbi nagyobb gyermekközösséghez való 
csatlakozást. A néhány fôs létszámmal mûködô családi 
gondozás lehetôvé teszi az egyénre szabott foglalkozást 
és a különleges bánásmódot, nagyobb odafigyelést, ahol 
a gyermekek biztonságos, nyugodt körülmények között 
próbálgathatják képességeiket, tanulhatnak újakat és 
felfedezhetik a világot. 

Segítôket hívunk helyettes szülô hálózatunkba is: 
befogadó családjaink a krízishelyzetbe került családok 
gyermekeinek elhelyezését vállalják. A helyettes szülôi 
gondozást azok a szülôk kérhetik, akik egészségi 
állapotuk, lakhatási problémájuk, anyagi gondjaik miatt 
hosszabb-rövidebb ideig nem tudják gyermeküket ellátni. 
A helyettes szülôk saját otthonukba, saját családtagjaik 
közé fogadják be a segítséget kérô családok gyermekeit, 
ahol sajátjukként nevelik, éjjel-nappal ügyelnek rájuk, míg 
a szüleik a gyermek gondozásának terhe alól mentesülve 
minden energiájukat helyzetük rendezésére fordíthatják.  

A helyettes szülôi gondozás kötelezôen biztosítandó 
önkormányzati feladat, amelyet Üröm Község 
Önkormányzata egyesületünkkel  kötött ellátási szerzôdés 
keretében lát el. A gyerekek elhelyezésekor fontos 
szempont, hogy a lehetô legkevesebb változást szenvedjék 
el, ha már szüleiket egy idôre nélkülözni kényszerülnek: 
a közelben lakó segítô családok bevonásával továbbra is 
járhatnak megszokott óvodájukba, iskolájukba. 

Helyettes szülô hálózatunk várja tagjai közé azokat 
a segítôkész embereket, legyenek fiatalok vagy idôsek, 
nagycsaládosok vagy egyedülállók, akik szívesen megnyitják 
otthonukat az átmenetileg nehéz helyzetben lévôk elôtt: 
saját gyermekeik mellett, vagy éppen helyettük bármikor 
készek egy-két vendég gyerekekrôl gondoskodni néhány 
napig, hétig, esetleg hónapokig.   

A családi napközi igénybevételére és a helyettes szülôi 
feladat vállalására jelentkezôket fogadjuk az  egyesulet@
feherkereszt.hu e-mail címen és telefonon az alábbiak 
szerint: hétfôtôl - péntekig 10 - 16 óra között a (06-1) 
3436680 és a csak vezetékes telefonról hívható ingyenes 
(06-80) 505006  számon, valamint a (06-70) 3175354  
mobilszámon.

TájékozTaTó
Ürömi Tükör
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Szalkai örökzöld telep
Budapest III., Zsófia u. 16. (Aquincum)

Tel.: 06/ 30/ 940-8355



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

Kozmetika
Ürömi út 18.
ildikozmetika.uw.hu

Kedvezô árak!
06-70/383-35-73
240-38-91

Március - Április30

A Római Szerződés aláírásával 1957. március 25-
én létrejött az Európai Unióba tartozó országok 
családja. Ma, fél évszázad elteltével, még jobban 

összetartozunk. Noha más-más anyanyelvet 
beszélünk és eltérő kulturális örökséggel, 

illetve hagyományokkal rendelkezünk, egységbe 
kovácsolnak közös értékeink: a szabadság, a 

demokrácia és a jogállamiság, az emberi jogok 
tisztelete. 

Emlékezzen meg Ön is az EU 50. születésnapjáról
és vegyen részt játékunkban!

Küldje el a helyes választ az alábbi kérdésekre a 
EUROPE DIRECT PEST MEGYEI EURÓPAI 

INFORMÁCIÓS PONT részére. 
1052 Budapest Városház u. 7.  e-mail: eip.

pest@euvonal.hu 

Hány ország írta alá a Római Szerződést?
Hány tagországa van jelenleg az Európai Uniónak?

Mióta tagja Magyarország az Európai Uniónak?

AZ ELSŐ 50, HELYES MEGFEJTÉST 
BEKÜLDŐNEK AJÁNDÉKCSOMAGOT 

ADUNK.
Ez a játék 50  településen jelenik meg Pest 

megyében.

Illés Lajos Emlékest 
                Műsor: CANTUS HUNGARICUS
                              Magyar Ének (teljes mű) 
                Előadók: Homonyik Sándor         
                               Szvorák Katalin
                               Tolcsvay Béla
                               Varga Miklós
                               Cantus Kórus

Időpont: 2007. április 15. Vasárnap 18 óra
Helyszín: Tahitótfalu Sportcsarnok Bajcsy-Zs.  út
Jegyárak: elővételben 1.000,-Ft helyszínen 1.200,-
Ft
Jegyinformáció: Mengyi Gábor 30-685-99-14
Ürömön jegyértékesítés: 
   Szerelvénybolt  Ürömi út 30/c.
Email: program@tahitotfalu.hu
Web: www.tahitotfalu.hu                       

ILDI 
KOZMETIKA

Ürömi út 18.
ildikozmetika.uw.hu

- Kozmetika
- Szolárium

- Thai test és lábmasszázs 
- SPA méregtelenítés

Francia PAYOT, GUINOT krémek

KEDVEZŐ ÁRAK!   ÁPRILISI AKCIÓ!

06-70/383-35-73
240-38-91

- Kozmetika 
- Szolárium 
- Masszázs 

- SPA méregtelenítés
Francia PAYOT, GUINOT krémek

Újdonság! KAVIÁR KEZELÉS
Masszázs-ultrahang-szövetmaszk-pakolás

Akciós bevezetô áron: 4800 Ft
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Március 15.
Az idén az ürömi Polgármesteri Hivatal részérôl Berta-

lan János önkormányzati képviselô helyezett el koszorút a 
Mûvelôdési Ház falán lévô Kossuth Lajos emléktáblánál.

Két civil szervezet: a Hagyományörzô Egyesület és a 
Nosztalgia Klub vett részt a koszorúzási ünnepségen, egy-
egy koszorút helyeztek el ôk is.

Sásdi Ernô bácsi szavalatával méltatta e forradalmi napot.

Bertalan János ünnepi beszédében részletesen taglalta 
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményeit. 

A következô mondatokkal foglalta össze a forradalom 
üzenetét az utókor számára:

„ ... ebben a dicsôséges magyar szabadságharcban az 
volt a szép, hogy az nemcsak a magyar nemzet vállalkozá-
sa volt, hanem a világszabadság vállalkozása, a világ zsar-
nokságai ellen. Ebben a harcban Magyarország segítségére 
siettek olyanok is, akik korábban talán nem is hallottak 
arról, hogy ez az ország létezik, és olyanok is segítettek, 
akiket nem születésük kötött ide, hanem valamely családi 
kapcsolat vagy éppen csak az, hogy egy magyar alakulatban 
szolgálták le életük 10-15 évét.

Erre a teljesítményre méltán lehet az utókor büszke, 
hiszen 1848-49-ben Magyarország volt az egyetlen ország 
Európában, ahol egy forradalom meg tudta szervezni a sa-
ját önvédelmét és ahol nem a belsô ellentmondások miatt 
bukott el, hanem a két nagyhatalom fegyveres ereje kellett 
ahhoz, hogy leverhessék, és vérbe fojtsák.

A múlt tanulsága az 1848-49-es forradalom és szabad-
ságharcnak a ma élôk, de az utánunk jövô korok számára 

is talán az, hogy soha nem szabad eltûrni a zsarnokságot. 
Nem a belsô viszálykodás, hanem a megbékélés, összefo-
gás az, amely megteremti az elôremutató szebb jövôt.”

Ezt követôen a József Nádor Általános Iskola tanulói 
szép, ünnepi mûsort adtak elô.

(szerk.)
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sven Nordqvist: Amikor Findusz kicsi 
volt és eltûnt

A népszerû svéd meseíró bájos képekkel illusztrált 
történetei összesen nyolc kötetben jelentek meg. A 
mesékbôl többek között megtudható, hogy Pettson 
és Findusz, valamint a kedves szomszédok miként va-
rázsolnak a semmibôl díszes karácsonyfát, hogyan sá-
torozik a Findusz által zöld kolbásznak vélt valamiben 
a két jó barát, és mit csinált Pettson, amikor Findusz 
olyan kicsi volt, hogy eltûnt.

A történeteken a felnôttek is jól szórakoznak és a 
gyerekeknek is igazi élményt jelentenek. Mióta rajz-
filmen is láthatók a történetek, a könyveket is egyre 
jobban keresik. De a könyv sokkal jobb, mint a film!

Joanne Harris: Csokoládécipô
Emlékszünk még Joanne Harris regényének va-

rázslatos világára? A Csokoládé szereplôire, Vianne-
ra és a kis Anoukra, akik fenekestül felforgatták 
a francia kisváros életét? Továbbálltak, és most a 
Csokoládécipô  címû könyvben folytatódik történe-
tük. 

Eltelt öt év, és a dolgok alaposan megváltoz-
tak. Vianne felhagyott a bûbájjal, álnéven, szürkén 
meglapulva él a Montmartre egyik kis házában, egy 
Chocolaterie-t vezetgetve. Anouk „rendes” iskolába 
jár, és kénytelen elviselni a gyerekek kegyetlenkedé-
seit. De ekkor forgószélként érkezik életükbe Zozie, 
aki újra színeket visz a hétköznapokba és a boszor-
kányság felé tereli ôket.

Wass Albert: Ember az országút szélén
Emigrációja kezdetén, még németországi tartóz-

kodása alatt írta és jelentette meg Wass Albert ezt 
a regényét.

A regény fôszereplôje egy - az ún. úri közép-
osztályhoz tartozó - magyar erdômérnök, akivel az 
Erdélybôl menekülôk szekértáborában találkozott az 
író. A számûzetésbe vezetô út mellett üldögélve me-
séli el a mérnök családja tragikus, ám sok erdélyi ma-
gyaréhoz hasonló történetét az írónak. A történet az 
elsô világháborútól követi az erdômérnök életét. Be-
számol iskoláiról, a városban töltött éveirôl, hogyan 
csúszott le társadalmilag és emberileg is.

Wass Albertnek még 18 másik regénye is megvan 
a könyvtárban.

dr. Csernus Imre: A nô
A népszerû pszichiáter a környezetünkben - ma, Ma-

gyarországon - élô nôkrôl: helyzetükrôl, problémáikról, 
lehetôségeikrôl szól. A könyvet érdemes a nôknek és a fér-
fiaknak is elolvasni. Az tény, hogy a könyv elolvasása senkit 
sem tesz jobb nôvé. Ellenben felhívja a nôk és férfiak figyel-
mét bizonyos dolgokra, folyamatokra. 

Csernus Imre új könyve hónapok óta a jelentôsebb 
könyváruházak sikerlistáinak élén áll.

Nyitva tartás:
Hétfô:   13.30 - 19.30
Kedd:   08.30 - 12.30
Szerda:   13.30 - 19.30
Csütörtök:  08.30 - 12.30
Péntek:   08.30 - 12.30 

Üröm, dózsa Gy. u. 18. 
Tel.:  350-199
E-mail: konyvtar@urom.hu

KÖNYvAJÁNLÓ 

AZ ÜRÖMI KÖNYvTÁR 

ÚJ KÖNYvEIBÔL
A könyvtár olvasói könyvtárközi 

kölcsönzés segítségével a Pest Megyei 
Könyvtár 160 000 kötetes állományából 
is kölcsönözhetnek. 2-3 napon belül 
megérkezik a kért könyv vagy fénymásolat. 
Ebben az esetben az olvasónak meg kell 
térítenie a visszaküldés postaköltségét, 
mely általában 300 - 600 Ft közötti 
összeg.

 A könyvtár nyitva tartása 
október elsejétôl megváltozott, 
hétfôn és szerdán egész délután 
várja az olvasókat, érdeklôdôket.

Szekeresné Juhász Éva
könyvtáros






