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Aktuális 
információk
Tisztelt Lakótársaim! 

Jelen tájékoztatóm aktualitását a július óta eltelt 
idõszak eseményei, illetve az önkormányzatot 
érintõ folyamatban levõ központi intézkedések és 
azoknak a 2012-es gazdasági évre, valamint az 
azt követõ idõszakra várható hatásainak ismerte-
tése adja. 

Beruházások, településüzemeltetési feladatok:

• Járdaépítés

Elkészült a Platán Idõsek Otthona és az Úttörõ utca kö-
zötti járda 210 fm-en 150 cm széles (315 m2), a burkola-
ta viacolor. A biztonságos gyalogos közlekedést segíti a 
járda mellett kiépített 34 fm korlát, valamint a járdasza-
kasz két végén (Platán, Úttörõ u.) létesített terméskõvel 

megerõsített támfal. A korlá-
tot fényvisszaverõvel láttuk 
el. Mint ismeretes ezt a jár-
daszakaszt a CBA Baldauf 
Investnek kellett volna meg-
építenie, de miután sürgeté-
seinkre érdemi választ nem 
kaptunk, ugyanakkor a la-
kosság és az idõsek ottho-
nában lakók részérõl pedig 
egyre több észrevétel érke-
zett az önkormányzathoz – 
jelezve a gyalogos közleke-
dés veszélyeit – tehát mind-

ezt mérlegelve, a képviselõ-testület úgy döntött, hogy biz-
tosítja a beruházás költségeit. A beruházás költségei a 
CBA és az önkormányzat közötti elszámolás részét fog-
ja képezni. Az elkészült új létesítménnyel az önkormány-
zat a biztonságos gyalogos közlekedés feltételeit teremtet-
te meg a település ezen részén.

• Tervezett új orvosi rendelõ

A tervek elkészültek, jelenleg a szakhatóságok megkere-
sése, illetve a szakhatósági állásfoglalások bekérése van 
folyamatban az engedélyezõ hatóság (Pilisvörösvár Pol-
gármesteri Hivatal)  részérõl. Mint korábbi tájékoztatómban 

jeleztem, az engedélyek kiadását és jogerõre emelkedését 
követõen kerülhet sor a közbeszerzési eljárás kiírására és 
lefolytatására. Már az engedélyezés során felmerült, hogy 
lapos tetõs épület nem helyezhetõ el, tehát a területre vo-
natkozó szabályozási tervet módosítani kell, mely szintén 
idõigényes.

• Táborföld és a Dózsa 
György út közötti járda

Korábbi tájékoztatómban 
említettem, hogy elsõként 
a tervezési munkákra adott 
megbízást az önkormány-
zat. Jelenleg még folynak a 
jelzett nyomvonalra vonat-
kozóan a tervezési munká-
latok, amely munkák nem-
csak a járda építésre, ha-
nem a hídépítésre, vízelve-
zetésre, és díszkandelábe-
rek telepítésére is kiterjed-
nek. Várhatóan a hatósági engedélyeztetési eljárásra október  
– november hó folyamán kerülhet sor.

• Településüzemeltetés

Folyamatos volt a nyár folyamán a közterületek kaszálá-
sa, gyommentesítése. Mint korábban jeleztem közparkjaink 
karbantartási, folyamatos ápolási munkálatait – költségta-
karékossági megfontolásokból – az önkormányzat község-
gazdálkodási munkatársai végezték és végzik. A gazolás-
ba bevontuk a nyári diákmunkára felvett fiatalokat is, akik 
szorgalommal, és lelkiismeretesen végezték a rájuk bízott 
feladatokat.

• Az OTP Bank Nyrt. és az önkormányzat között 
létrejött megállapodás

Megállapodás jött létre az önkormányzat és az OTP Bank 
Nyrt. között – annak képviseletében eljáró Nagy Zol-
tán Péter marketing igazgató és Eberhardtné Balázs Eri-
ka osztályvezetõ között – arra, hogy több millió forinttal tá-
mogatják az önkormányzatot, cserébe pedig többek közt 
az önkormányzat az általa üzemeltetett sportlétesítményt 
körülvevõ kerítésen a sportpályán belül reklámhordozó mo-
linó elhelyezését biztosítja, továbbá a felnõtt futball csapat 
mezein elhelyezi az OTP Bank emblémáját.

Az átutalt összeg – mint részbeni fedezet – felhasználásá-
val történik meg, a sportpályára tervezett kosár- és kézilabda-
pálya kialakítása, illetve a gördeszka pálya kiépítése. A terve-
zett létesítmények kivitelezésére 2012-ben kerülhet sor.

Platán melletti járdaszakasz

Úttörõ utcai járdaszakasz



VIII.-IX.-X. hó 3

önkormányzat
Ürömi tükör

A megállapodás elõzményeként említeném, hogy 
célszerû ötletnek bizonyult, az a kezdeményezésünk, hogy 
forrásszerzési céllal több pénzintézetet kerestünk meg 
ajánlatunkkal. Ajánlatunk lényege az volt, hogy az ön-
kormányzat számláját az a pénzintézet vezetheti, aki a 
legkedvezõbb támogatást nyújtja a tervezett létesítmények 
megvalósításához. A legkedvezõbb ajánlatot, tehát az OTP 
Nyrt. adta, így számlavezetõ pénzintézetet sem kell válta-
nia az önkormányzatnak, miután eddig is az OTP vezette 
számlánkat.

• Õszi burgonya, hagyma természetbeni juttatás

Idén is biztosította az önkormányzat szociális ellátás ke-
retében a hagyma, burgonya  támogatást, minden hatva-
nadik életévét betöltött lakótársamnak. Közel 1300 lakótár-
samhoz vittük ki az egy zsák burgonyát és az egy zsák 
hagymát szeptember végén, illetve október elsõ napjai-
ban. Köszönet illeti Strébl Ferenc urat a beszerzett kiváló 
minõségû burgonyáért és hagymáért.

A karácsonyi élelmiszerutalványokat december elsõ fe-
lében juttatjuk el minden jogosult lakótársam részére.

Üröm SC

Felhalmozott burgonya- és hagymahegyek 
a hivatal elõtt, itt történt a rakodás

Burgonya- és hagymaosztás 
polgármesteri segítséggel
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• Fõ téri lámpás csomópont

A Fõ téren kiépített lámpás csomópont forgalmának felgyorsítá-
sára megrendeltünk egy zöld, egyenes nyilat mutató kiegészítõ 
lámpa tervezését, kivitelezését. A kiegészítõ lámpa a 10-es 
út felõl – Budakalász felé haladó forgalmat szabályozó lám-
pa mellé lesz felszerelve, mivel a jelzett forgalmi csomópontnál 
olyan széles az út burkolata, hogy a Pilisborosjenõ felé kanya-
rodó autók mellett az egyenesen, tehát Budakalász irányában 
haladók is a kiegészítõ zöld lámpa jelzésére tovább tudjanak 
haladni. A gépjármûvek minél nagyobb számba történõ áthala-
dását segítheti még az is, ha a balra kanyarodó gépjármûvek 
még egy kicsit beljebb húzódnak.

A kiegészítõ lámpa tervezési és kivitelezési költsége közel 
600 000 Ft-ba kerül. Várhatóan október végén, november ele-
jén a kivitelezési munkák elkészülnek és a lámpa beüzemelésre 
kerül. Biztos, hogy ezzel jelentõsen csökkeni fog – különösen a 
reggeli és a délutáni csúcsidõkre jellemzõ – forgalmi dugó. 

• A helyi közbiztonság javítása

Üröm Község Önkormányzat képviselõ-testülete, eddigiek 
során mindig kiemelten kezelte a település közbiztonságát. 
Ezért jelentõs pénzeszközöket fordított például arra, hogy 
a rendõri jelenlét mind gyakoribb legyen, amelyet a körze-
ti megbízottaknak szolgálati lakás biztosításával és Ürömön 
történõ letelepítésével ért el. A közbiztonság javítását segí-
tettük azzal is, hogy a bûnüldözõ szervek technikai eszkö-
zeit javítottuk a 2 db gépkocsi használatának biztosításával. 
Az elmúlt hetekben ismét lehetõsége volt az önkormányzat-

nak arra, hogy egy új 150 LE-ös Ford Focus 1.6 i Turbó Com-
bi gépkocsit adjon át a Pilisvörösvári Rendõrõrs számára. Az 
önkormányzat úgy ítélte meg, hogy az új nagyteljesítményû 
jármû kihasználása és a feladat szolgálatába állítása legha-
tékonyabban a rendõrségnél biztosított. Az új Ford átadásával 
egyidejûleg a korábban használatba adott Skoda Fabia Com-
bi 1.2 Classic gépkocsit visszavettük, így az önkormányzat 
feladatai ellátásának technikai feltételei is javultak. Erre azért 
is nagy szükségünk van, mivel az utóbbi idõben – informáci-
ónk szerint – a szomszéd településeken megszaporodtak az 
éjszakai betörések. Erre is figyelemmel az önkormányzat úgy 
kívánja segíteni és erõsíteni a helyi közbiztonságot, hogy a 
rendõrség és a polgárõrség mellett éjszakai figyelõ szolgála-
tot állít be. Az önkormányzati figyelõ szolgálat, akkor lesz kint 
a területen, ha a rendõrség, illetve a polgárõrség nincs jelen 
más irányú elfoglaltságuk miatt. Ezzel az új szolgálattal kí-
vánjuk az állandó jelenlétet biztosítani éjszakánként és még 
idejében kiszûrni a rossz szándékú egyéneket. Az éjszakai 
figyelõ szolgálaton olyan munkatársak vesznek részt, akik is-
merik az ürömi lakosokat, tehát könnyen felismerik az idegen, 
ólálkodó, rossz szándékú egyéneket. A figyelõ szolgálatba 
résztvevõ munkatársak telefonja az „Ürömi Tükör” közérdekû 
telefonszámoknál, a helyi polgári védelmi ügyelet cím alatt 
megtalálható. A szolgálatot a rendõrségtõl visszavett Skoda 
Fabia Combi gépkocsival fogják végezni, „Polgármesteri Hi-
vatal Üröm” feliratú jelzéssel, tehát munkatársaink könnyen 
beazonosíthatóak lesznek.

Kérem tisztelt Lakótársaimat, hogy bizalommal forduljanak 
munkatársaimhoz és jelezzék, ha gyanús, ólálkodó, idegen 
személyek tûnnének fel környékükön.

Laboda Gábor polgármester átadja a Ford Focust Balogh Ferenc körzeti megbízottnak
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Bízom abban, hogy az október hónaptól belépõ, és a jelen-
legi közbiztonsági szerveket segítõ önkormányzati figyelõ-
szolgálattal tovább tudjuk tartani az „egyik legbiztonságosabb 
települési” címet..

• Várható változások és azok hatása

Úgy gondolom, hogy a médiákban és az írott sajtóban egyre 
több hír jelenik meg arról, hogy jelentõs központi intézkedések 
várhatóak, – itt elsõsorban gondolok az önkormányzati törvény 
módosítására és a kapcsolódó egyéb törvények módosításá-
ra – amelyek jelentõsen érinteni fogják az önkormányzati gaz-
dálkodást és feladatellátást is. A központi döntések részben ar-
ra irányulnak, hogy a jelenlegi – igazgatás-centrikus – önkor-
mányzati hivatalokat a menedzser típusú vezetés váltsa fel. 
Természetesen mindezek jelentõsen érinteni fogják az önkor-
mányzat feladatellátást és az önkormányzatok gazdálkodását, 
illetve finanszírozását is. A finanszírozásban és a feladatellá-
tásban várható változások mellett, szélesebb körben lesz jo-
gosítványuk az önkormányzatoknak a helyi adók kivetésében.

Üröm képviselõ-testülete, annak ellenére, hogy a várható 
bevételi kondícióink nem fognak javulni, nem szándékozik adó-
emeléssel terhelni Üröm lakosságát. Teszi ezt annak ellené-
re, hogy a szociális ellátás kiadásai lényegesen megemelked-
tek, miután egyre többen vannak településünkön is olyan csa-
ládok, egyedülálló személyek, akik nem tudnak megbirkózni a 
növekvõ terhekkel, tehát segítség nélkül nem tudják kifizetni 
villany, gáz- és csatorna számláikat. Ezt a helyzetet rontja még 
tovább a gázár-támogatás megvonása és a helyi lakásfenntar-
tási támogatásba való beépítése.

A szociális ellátás terén megnövekedett kiadásainkat iga-
zolják a 2011-es év elsõ félévi gazdálkodásának teljesítési mu-
tatói, amelyek közt a társadalmi és szociálpolitikai kiadások-
nál az éves elõirányzat felhasználása közel 80%-os, de egyes 
ellátásoknál, mint például a lakásfenntartási támogatás, itt az 
éves elõirányzat felhasználása 150%-os. A tényleges teljesí-
tési mutatók egyértelmûen jelzik, hogy még az eddigieknél is 
többet kell fordítania az önkormányzatnak a szociális ellátásra. 
Elõzetesen elvégzett számításokra is támaszkodva, úgy módo-
sítottuk helyi rendeletünket, hogy akik kiesnek a normatív ala-
pon járó lakásfenntartási támogatásból, legalább méltányos-
ságból – az önkormányzat saját forrása terhére – kiegészítõ 
támogatásban részesülhessenek. Helyi rendeletünkbe beépí-
tettük a különleges méltányosság jogintézményét, azért hogy 
mindenkin segíteni tudjunk, aki olyan élethelyzetbe kerül, hogy 
erre rászorul.

Joggal vetõdhet fel a kérdés, hogy ha a bevételek csökken-
nek, a kiadások növekednek, hogy lehet ezt úgy egyensúly-
ban tartani, hogy még ebben a helyzetben se folyamodjunk 
ahhoz, hogy helyi adó kivetésekkel növeljük a lakosság terhe-
it. Üröm önkormányzat ezt egyenlõre  úgy kezeli, hogy a fel-
halmozott tartalékából kompenzálja részben a többlet kiadá-

sokat, illetve megszorításokat alkalmaz, a bérjellegû kiadások-
nál, és egyes dologi kiadásainál. Így például, a takarékosabb 
üzemeltetést szolgálja intézményeinknél a rövidesen elvégzés-
re kerülõ elektromos világító testek energiatakarékos üzemel-
tetésre történõ átszereltetése. Az elõzetes számítások szerint 
2,5-3  év alatt a beruházás költsége megtérül.

Erre azért is szükség van, mivel a fejlesztésre szánt tarta-
lékot továbbra is tartani kívánjuk, tehát nem szeretné az önkor-
mányzat mûködtetésre felhasználni, felélni.

Gazdálkodásunk – az I. félévi tényadatok ismeretében is – 
stabil és kiegyensúlyozott. Nem vagyunk eladósodva, tehát a 
jelentkezõ nehézségeket még kezelni tudjuk, ellentétben azok-
kal az önkormányzatokkal, akik a korábbi években felvett hite-
lek visszafizetési terhében rokkannak meg, és válnak fizetés-
képtelenné. 

A tényekkel azonban nekünk is szembesülnünk kell, így pél-
dául azzal is, hogy közel 150 vállalkozás szûnt meg Ürömön, en-
nek következménye, hogy az iparûzési adóbevétel csökken, így 
jelentõs helyi adóbevétel kieséssel kell számolnunk a 2011-es 
gazdasági év II. félévében már, de a 2012-es évben is. Termé-
szetesen erre is figyelemmel kell lennünk a tervezésnél. Az ön-
kormányzatok 2012-es évre vonatkozó végleges gazdasági sza-
bályozói még nem ismertek, de az elõrejelzésekbõl, mint azt 
elõzõekben már jeleztem, következtetni lehet arra, hogy lényeges 
változás várható a finanszírozásban és a feladat ellátásban is.

Fontos tehát az óvatos visszafogott tervezés és gazdál-
kodás, ennek részeként pedig a tervezett beruházások átüte-
mezése, legalább is addig, míg nem körvonalazódnak, hogy a 
jövõben milyen feladatokat milyen finanszírozással látnak el az 
önkormányzatok, és mely feladatok mennek át állami feladat-
ellátásba.

Tisztelt Lakótársaim!

Üröm Képviselõ-testülete a négy évre szóló gazdasági prog-
ramjában vállalt feladatait teljesíteni kívánja, ugyanakkor nem 
mehet szembe olyan változásokkal, amelyek még nem ismer-
tek, tehát egyértelmû hogy ezek a várható és küszöbön álló 
változások a megvalósítás folyamatát – mint objektív tényezõk 
– egyelõre lassítják. Tudnunk kell, hogy a településüzemelte-
tést, az oktatást, egészségügyi ellátást stb. illetõen a jövõben 
mely feladatok és  milyen finanszírozás mellett maradnak az 
önkormányzatoknál. Ha ezek ismertek lesznek, akkor tudjuk 
újragondolni településfejlesztési és üzemeltetési feladatainkat.

Jelenleg amit tehetünk: a tervezett beruházások elõkészítési 
munkáinak indítása, (tervezés, engedélyeztetés, közbeszerzés 
stb.) de mint elöljáróban kifejtettem, ezek a munkák nálunk fo-
lyamatban vannak.

Üröm, 2011. szeptember hó     
Laboda Gábor
polgármester 
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A József Nádor Általános Iskola és Alapfokú 
Mûvészetoktatási Intézmény vezetõi posztját 2011. 
július 1-jétõl 5 éves idõtartamra Mocsári József tölti 
be. Az új igazgató jelenleg is az intézmény közalkal-
mazottja, az intézmény tanára – olvashattuk az Ürö-
mi Tükör elõzõ számában Laboda Gábor polgármes-
ter aktuális információjában.

Elõször is gratulálunk a kinevezéséhez! Szeretnénk egy ki-
csit jobban bemutatni Önt az Olvasóknak – bár nagyon so-
kan jól ismerik, mivel már negyedik éve az iskola matema-
tikát oktató tanára. Milyen változást jelent ez a kinevezés 
az Ön és az iskola életében? 

 Mocsári József: Számomra annyi változást jelent ez a 
kinevezés, hogy mások a feladataim mint eddig. Ez nagy-
részt szervezési, és adminisztratív tevékenység. Év elején 
a legfontosabb a tantárgyfelosztás elkészítése (melyik ta-
nár, mely osztályokban, mit tanít), délutáni elfoglaltságok, 
különórák egyeztetése,   tornatermi foglalkozások beosz-
tása, tanévkezdéshez szükséges felszerelési tárgyak be-
szerzése  és még sorolhatnám a feladatokat. Az év ele-
je ilyen szervezési munkákkal van inkább tele. Remélem, 
hogy kinevezésem az iskola életében túl sok váratlan vál-
tozást nem eredményez. Szeretném elkerülni a nagy és 
hirtelen változásokat. Nem vagyok híve annak, hogy egy-
szer az egyik irányba megyünk, majd hirtelen irányt változ-
tatunk. Az, amit  Tóthné Török Marika kitûzött célul, hogy 
egy magasabb oktatási színvonalú, tanulók részérõl fe-
gyelmezettebb, munkához jobban hozzáálló iskola legyen, 
alapvetõen jó cél. Ezen nem érdemes változtatni. Négy 
éve tanítok itt. Mikor idekerültem, néztem az elõzõ évi tab-
lókat. A tanáriban talán ha két olyan felsõs tanárral talál-
koztam aki szerepelt a tablókon. Egy iskolában nem jó, ha 
sûrûn változnak a tanárok, sûrûn változnak a koncepciók, 
ez zavaros, bizonytalan állapotokat eredményezhet maxi-
mális jó szándék mellett is.  Szeretném, hogy azok a kollé-
gák, akik itt vannak, maradnának is itt. Próbáljuk folytatni 
azokat a jó dolgokat, amiket eddig is csináltunk, elhagyni 
azt ami nem vált be és új jó gyakorlatokat vezetni be, már 
amire módunk és lehetõségünk lesz. Nyilvánvalóan az – 
aktuális – igazgató személyiségbõl, egyéniségbõl adódó-
an vannak stílusbeli változások. Remélem, ezt el fogják vi-
selni a kollégák. Eddig legalábbis nem kaptam semmilyen 
negatív visszajelzést. 

Az igazgatói pozíció mellett folytatja a tanítást?
M.J.: Kötelezõen elõ van írva – az intézményben lévõ 

csoportok számának függvényében – hogy az igazgató-
nak és a helyettesnek hány órát kell tartania hetente. Ne-
kem négyet. 

Milyen fejlesztése-
ket tervez az iskolai ok-
tatásban?

M.J.: Nagyon fon-
tosnak tartom a szem-
léltetõ eszközökkel va-
ló ellátottságon javítani. 
A kötelezõ taneszközök 
jegyzékében szereplõ, 
az iskolából hiányzó dol-
gokról van szó. A fizikát 
említeném példaként, 
azt ismerem a legjobban. A szükséges (minimális) kísérleti 
eszközöknek az  5% -a sincs meg. Szerintem a többi termé-
szettudományos tantárgynál sem sokkal jobb a helyzet. Voltak 
(2005 környékén biztosan) olyan pályázatok, amik ennek a te-
rületnek a fejlesztését célozták meg. Nem tudom,  miért nem 
sikerült az iskolának akkor élnie ezekkel a lehetõségekkel,de 
az eszközök pl. fizika tanításához nagyon hiányoznak. A hiá-
nyok pótlására mindenképp kell majd forrást keresni, ha lé-
teznek még ezek a pályázatok, akkor megkeressük õket. 
Egy elfogadhatóan felszerelt fizikaszertár létrehozása milliós 
nagyságrendû. A másik dolog, hogy azokat az óraszámokat, 
amik tehetséggondozásról és korrepetálásról szólnak, próbál-
juk ebbe az irányba terelni. Kicsit elhanyagoltnak éreztem ezt 
a területet. Három évvel ezelõtt elkezdtük fejleszteni az isko-
la informatikai rendszerét. Sikerült elfogadható szintre felhoz-
nunk (szintén a nulláról).  Ezen a területen már nincs szükség 
hatalmas összegek beinvesztálására, csak szinten kell tarta-
ni a gépparkot.  A kollégák egyre több tantárgy tanításánál él-
nek a rendelkezésre álló lehetõséggel. Felzárkóztatásokhoz, 
korrepetálásokhoz jól használható programjaink vannak. Sze-
retném, ha a délutáni foglalkozásokon – napközi, könyvtár – a 
nevelõk hasznosítanák ezeket. Be lehessen menni a gépte-
rembe és akár szaktanárral, akár szaktanár nélkül, fejleszt-
hessék magukat a tanulók.

„Reálisabb” lesz-e az iskolai élet, azaz a reáltantárgyak 
elõtérbe kerülnek-e?

M.J.: Az általános iskolákban az elmúlt évtizedben nagy-
mértékben csökkentették a reáltantárgyak óraszámát. Amikor 
én kezdtem tanítani – régen volt –, akkor még 6. osztályban is 
volt fizikatanítás, heti két órában. Ma már csak 7-8. osztályban 
van. Így van ez a többi reáltantárgyból is.

Mi a véleménye arról, hogy így lecsökkentették ezeket az 
óraszámokat?

M.J.: Biztos, hogy nem jó. Tessék meghallgatni a 
fõiskolákat, egyetemeket. Kevesen felvételiznek reál 
szakokra. Akik pedig jelentkeznek, azok tudása sokszor 
nem kielégítõ. 

Beszélgetés Mocsári Józseffel
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Ahogy visszaemlékszem a saját iskolai élményeimre, nem 
csodálkozom azon, hogy a reáltantárgyak csökkentett óraszá-
mainak örülnek a diákok. Mi a véleménye errõl?

M.J.: Nem vagyok abban biztos, hogy mindenki örül en-
nek. Egy kémia vagy fizika óra lehet nagyon érdekes még an-
nak is, akinek nem ez fõ érdeklõdési területe A fizika sokak 
számára ott válik nem szerethetõvé, amikor belekerül a ma-
tematika. Amint számolási feladatokat kell megoldani, akkor 
már nem szeretjük. Egy látványos fénytani kísérlet, egy han-
gos vagy „illatos” kémiai demonstráció mindenkit leköt. A cso-
dák palotájába sem csak jövendõbeli fizikusok látogatnak el 
szívesen. Ne felejtsük el, hogy mindennapi életünkhöz hoz-
zátartozik a kémia és a fizika. Nem mindegy, hogy reálisan 
látjuk-e a világot, vagy hiszünk az intelligens mosóporokban 
meg az örökmozgóban.

Eddig is komoly törekvés volt abban az irányban, hogy az 
itt tanulók felsõ tagozatot is ebben az iskolában fejezzék be. 
Hogyan, mivel lehet megtartani a tanulókat?

M.J.: Idén három elsõ osztály van, három második, két 
harmadik, két negyedik, két ötödik, két hatodik, egy hetedik, és 
egy nyolcadik. Most kettõvel több csoport van, mint tavaly volt. 
Mi lesz ezzel a kérdéssel, hogy elviszik-e a gyerekeket 6. osz-
tály után más iskolákba, vagy nem?   Az itteni iskolának meg 
kell próbálnia széleskörû tanórán kívüli lehetõségeket biztosí-
tani a tanulóinak. Szakköröket, korrepetálásokat, felzárkózta-
tásokat, sportot. Kell egy kínálatnak lennie az iskola részérõl, 
a szülõk részérõl meg egy kis bizalom az intézmény irányába. 
Persze van olyan megközelítése is, hogy egy nagyobb iskolá-
ban több lehetõsége van a gyerekeknek. 

Napi szinten sok idõt rabol el az utazás más települé-
sen lévõ iskolába és még korántsem biztos, hogy azokban  
megfelelõ-e a tanítás színvonala, egyáltalán jó lesz-e a gye-
reknek?

M.J.: Valóban meg kell gondolniuk a szülõknek, hogy 
a napi két óra utazásból ha csak egyet is tanulással tölt a 
gyerek, akkor az a 183 tanítási nap alatt…  A „szomszéd 
rétje mindig zöldebb” érzés  benne van az emberekben. 
Másrészt az ilyen 600-800 fõs „gyerekgyárakban” eltûnnek 
a gyerekek. Akkor viszont a rosszat sem lehet róluk any-
nyit hallani. Itt a helyi iskolában mindenki mindenkirõl min-
dent tud.  Ha itt történik valami, azt 10 perc múlva az egész 
falu tudja. Na jó, egy óra múlva. De egy nap múlva már 
egészen biztos. Bármilyen eseményrõl, ami visszatetszést 
kelthet – rossz tanulói magatartás, stb. – arról mindenki tu-
domást szerez. Ha átmegy Pilisvörösvárra, vagy egy buda-
pesti iskolába, akkor arról már semmit nem lehet tudni, és 
ha nem hallunk a problémáról, akkor az nincsen. Tehát, ha 
azt akarjuk, hogy itt maradjanak az iskolánkban a tanulók, 
akkor magasabb színvonalú oktatást kell nekik biztosítani, 
és a szülõkkel közösen kölcsönös bizalmat kell kiépíteni. 

A tavalyi évzáró már ilyen irányt mutatott, hiszen 20 diák 
ballagott. Ilyen kis lépésekkel lehet ebbe az irányba haladni, 

hogy a szülõk meggyõzésre kerüljenek azt illetõen, hogy jobb, 
ha itt hagyják a gyerekeket?

M.J.: Nagyon sok tehetséges gyerek van most is a hato-
dikban. Most is vannak olyan szülõi kérések, hogy a hatodiko-
soknak tartsunk  felvételi elõkészítõt.  Tulajdonképpen azt ké-
rik tõlünk, hogy készítsük fel õket arra, hogy elmehessenek 
egy másik iskolába, ami nem célunk. Hiába jó ötödikben, ha-
todikban a magyar, a matek is stb., mégis el akarják vinni a 
gyerekeket. Nem tudom egyenként meggyõzni a szülõket, bár 
szeretném, hogy ez a legalább 16-18 tehetséges hatodikos 
gyerek ha itt maradnának nyolcadikig, utána is bárhol meg-
állnák a helyüket afelvételiken, válogathatnának a legjobb kö-
zépiskolák közül. De errõl nem tudom a szülõket meggyõzni. 
Hát majd meglátjuk, hogy alakul. 

Milyen kapcsolatot képzel el az SZMK-val?
M.J.: Az SZMK-val nekem eddig is jó volt a kapcsola-

tom. Az elnököt régóta ismerem. Én nem tudok más kapcso-
latot az SZMK-val elképzelni, csak nyílt, õszinte, „beszéljük 
meg a problémákat, ha vannak” típusút. Természetesen tisz-
tázni kell, hogy melyek azok a területek, amelyekben szeret-
nénk, ha véleményt nyilvánítanának, segítenének, mert van-
nak olyan kérdések, pedagógiai, szakmai kérdések, amelyek-
be nem szeretnénk, ha beleszólnának. Vitathatatlanul nagyon 
sokat segítenek a szülõk az iskolának. Az idén nyáron hatal-
mas munkát végeztek, a hátsó udvaron egy játszótér készült 
a gyerekek számára. Ez csak egy példa a sok közül.

Lesz-e a tovább tanulást elõsegítõ program?
Természetesen van továbbtanulást segítõ programunk. 

Régebben is volt. Heti egy órát kap a magyar és matemati-
ka szakos tanár, hogy felvételi elõkészítõt tartson. Ez évek óta 
így van, és remélem továbbra is így lesz. Ha lesz még igény 
egyéb tantárgyra is, akkor a tanulószobai órákból átcsoporto-
sítással tudunk még lehetõséget biztosítani. 

Mit üzen a tanulóknak?
Sok olyan gyerek van az iskolában, akinek még rá kell jön-

nie, hogy tanulni jár ide, ez az elsõdleges cél. Tudatosodnia 
kell mindenkiben, azért jár ide, hogy értelmileg, érzelmileg 
fejlõdjön, életkorának megfelelõen fegyelmezett, okos, és per-
sze vidám, életet szeretõ ember legyen belõle.  Mi tanárok pró-
bálunk ehhez minden segítséget megadni számukra.

Köszönöm a beszélgetést!
Csizmadia Gizella

Rövid szakmai önéletrajz: 
1980-ban végeztem az Eötvös Lóránd Tudományegyete-

men matematika fizika tanár szakon.

1990-ben ugyanitt a számítástechnika tanár szakot is elvé-

geztem. 

1980-tól 1991-ig tanítottam az ürömi, majd a 

borosjenõivel közös iskolában.

2008-tól vagyok újra az ürömi iskola tanára.
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2011. szeptember 10.-én immár második alkalommal zarándo-
kolt Csobánkára az ürömi Római Katolikus Egyházközség cso-
portja. Ebben az évben Pilisborosjenõ lelkes kis csapata is csat-
lakozott hozzánk. Hagyományt szeretnénk újra éleszteni. Egy 
olyan hagyományt, amely generációkon keresztül élt, generáci-
ókat hozott össze egy napra a hit megélésében.

Mit jelentett szá-
munkra ez a nap?
– egy békés jó ked-
vû együttlétet
– egymás és új em-
berek megisme ré-
sét
– a keresztény kö-
zösséghez tar-
tozás érzésének 
meg erõsítését
– egymásra való 
odafigyelést
– hitünk felvállalá-
sát
– saját illetve egyházközségeink hitének megtapaszta-
lását, értelmezését
– találkozást Istennel a természetben, a másik ember-
ben, önmagamban.
Zarándok utunk végét haladó szentmisével zártuk, me-
lyet Bakos Zsolt atya tartott.

H.M.

Meglepetés iskolakezdésre! 
Szeptember elsején nagy meglepetés várta az iskolásokat! Mire az 
elsõt csengette az iskola csengõje már elkészült és rögtön birtokba 
is vehették a gyerekek az új játszóteret. 

Példátlan szülõi összefogással épülhetett meg, s ezzel régi vágya telje-
sült a nebulóknak, kicsiknek és nagyoknak! Van „játszi” az udvaron, amin le-
het mászni és csimpaszkodni, csúszni és bújni... :-)

Az elõzõ év adó 1%-ból, a szülõk bálján befolyt bevételekbõl,  és sok-
sok önzetlen felajánlásból jött létre az, amit már minden gyerek szeret és 
szeptember elseje után rögtön birtokba is vett. Mindenki hozzátette azt, 
amit tudott. A mûvészeti iskola gálát szervezett, az adományok pedig csak 
gyûltek, gyûltek...

Mindenki tudta, nemes célért dolgozik, azt pedig nem lehetett szavak-
ba önteni, amit a gyerekek arcán láthattunk! Még a nagyobbacskák is kama-

szos kíváncsisággal szemlélték a játszóteret, a kicsik azonban le sem száll-
tak volna róla!

Az idõjárás nagy szövetségesünk volt, hisz még mindig nincs hideg, a 
tanulók nap, mint nap játszhatnak az új játszótéren! A tengópálya jó hely le-
het „peonzázni” is, az ivókút oltja szomjukat, anélkül, hogy be kellene men-
ni az épületbe.

A játszótér használatának szabályairól minden osztályfõnök és napközis 
nevelõ beszélt a gyerekeknek, õk pedig meg tudják tanulni, hogy mik azok, 
amit be kell tartaniuk ahhoz, hogy mindenki biztonságosan élvezhesse ezt 
a nagy ajándékot!

Köszönet érte mindenkinek, aki bárhogyan hozzájárult ahhoz, hogy ez 
létrejöhessen!

A gyerekek és a pedagógusok

Egyházközségi zarándoklat Csobánkára

ISkoLa
Ürömi tükör
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Gratulálunk Botár Tanító Néni!

57 éve, 1954-ben érkezett az ürömi általános iskola tan-
testületébe Botár Elekné Jéhn Klára. Gyakorló fiatal 
tanítónõként a békési tanyavilág, a négyegyenesdûlõi és 
a gyúrpusztai általános iskolában tanított, majd a Békés-
Tarhosi Állami Zenei Gimnázium és Konzervatórium zenei 
általános iskolájában három évig, innen került hozzánk.

Az intézmény – amely Gulyás György irányítása alatt 
állt –  megvalósította Kodály Zoltán álmát, az ének és ze-
neoktatást, amely egyedülálló volt hazánkban, de ország-
határainkon túl is jól ismert. Pedagógiai célkitûzése a nép-
dalkincs, népzene összegyûjtése, megismertetése, meg-
tanítása. A nagy zenetudós olyan énektanítási módszert 
dolgozott ki – azt a bizonyos Kodály-módszert – amely-
nek segítségével a relatív szolmizációval a zenei dallam jól 
felismerhetõ, könnyen megtanítható.

Felsõ tagozatunkban 4 évig tanította az új módszerrel 
az ének szakot. Ifjúsági énekkart vezetett, seregszemlé-
ken vett részt velük. A különbözõ megyei, járási, szakmai 
versenyeken munkáját bõséges siker koronázta. Kórusunk 
sok díjat kapott.

Az énekszakos tanárok részére számtalan bemutató 
órát tartott. Ezen a szakon õ volt a vezetõ tanár. Az is-
kolai énekkar és tánccsoportok szereplését zongora kísé-
retével tette még színvonalasabbá. Sokoldalúságát mutat-
ja, hogy alkalom adtán a német nyelvoktatásba is bese-
gített. Iskolánkban eltöltött munkaidejének nagyobbik ré-

szét – 29 évet – 1. és 2. osztályok ok-
tatásával töltötte le, amelyet különö-
sen szívügyének tekintett.

Emellett csaknem 15 éven át az 
ürömi Mûvelõdési Házban zenetanfo-
lyamot, szolfézsoktatást is tartott.

Szép, gazdag életpálya. Hálásak 
lehetünk a végigjárt útért. A hála az 
ember lelki tulajdonságainak talán a 
legszebbike. Ha most körülvenné ke-
zében egyetlen szál virággal az a pár 
száz hajdani tanítványa gyémántdip-
lomájának átvétele alkalmából, vi-
rágtengerben állna.

A 60 év alatt kiosztott szeretetéért, 
fáradtságos munkájáért hálásak va-
gyunk és köszönjük!

Sári Sarolta

Békés-Tarhosi kórusban, középen Kodály Zoltán és Gulyás György

Botár Elekné

Ürömi másodikos kisdiákjaival

Gyémántdiploma
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Az Ürömi Tükör elõzõ számában rövid hírként kap-
tak tájékoztatást az Olvasók arról, hogy a Kossuth 
Lajos Mûvelõdési Ház és Könyvtár új vezetõje Papp 
Ákos lett. Megbízása 2011. szeptember 1-jétõl öt 
évre szól. Idei feladatokról és jövõbeni terveirõl, 
elképzeléseirõl kérdeztem.

Az idén februárban megüresedett Közösségi Ház igazgatói ál-
lására az önkormányzat pályázatot írt ki, amelyet Ön nyert meg. 
Miért határozta el, hogy ezen a pályázaton induljon?

Papp Ákos: Részben Üröminek érzem magam, ürömiekkel 
végeztem az általános iskolát. 2001-ben diplomáztam az ELTE 
történész szakán. Számomra mindig fontos volt a kulturális közös-
ségi élet, éppen ezért segítettem ezt a munkát itt Ürömön is. Fon-
tos volt számomra a két falu programjainak koordinálása és ter-
mészetesen igyekeztem minden eseményen, programon szemé-
lyesen is részt venni: március 15-i ünnepségen, svábok látogatása 
alkalmából zajló fogadáson, majálison vagy egy jó focimeccsen.
Ezért is határoztam el, hogy a pályázaton részt veszek.

A kinevezése szeptember 1-tõl szól, úgyszólván mindjárt itt az 
év vége. Milyen feladatok várnak még Önre az idén?

P.Á.: Több – lebonyolításra váró – rendezvény lesz még 
idén, október 1-jén a hagyományosan megrendezésre kerülõ 
Szüreti mulatság, amelynek házigazdája a közösségi ház, de a 
Néptáncmûhely táncosai és az Ürömi Hagyományõrzõ civil szerve-
zet is tevékeny szerepet vállal a program kivitelezésében. Decem-
berben a karácsonyi ünnephez kapcsolodóan több programunk is 
lesz, a Jótékonysági Gála mûsor és meseszínházi elõadás.

Az év hátralévõ részében a legfontosabb feladat a jövõ évi ese-
mények és programok megtervezése, egyeztetése és a testületi 
döntés után a végleges program elkészítése.

Változtat-e a Közösségi Ház eddigi programkínálatán, tervez-e 
új programokat és mit?

P.Á.: Úgy gondolom, hogy Rábóczki Zsuzsa, az elõzõ vezetõ 
remek munkát végzett és jó alapokat rakott le, ezt az irányt sze-
retném folytatni. Fontosnak tartom az állandó programkínálat fo-
lyamatos fejlesztését, színesítését. A népszerû meseszínházat 
és Színházi estéket szintén szeretnénk folytatni, hiszen nagyon 
nagy az igény erre.

Ürömön két olimpia bajnok is él, az õ bevonásukkal, segítsé-
gükkel szeretnénk bõvebb tájékoztatást nyújtani a 2012-ben Lon-
donban megrendezésre kerülõ Olimpiáról.

Tervezek filmvetítést, úti beszámolót is. Olyan programokat is 
fogunk szervezni, amelyekkel a 15-16 éves korosztályt is bekap-
csolhassuk a Közösségi Ház programjaiba.

A könyvtár visszaköltözött a Dózsa György út 18. szám alá, ré-
gi-új helyére. Hogyan látja a könyvtár helyzetét, és mit változtatna?

P.Á.: Augusztus közepén végre visszaköltözhetett a könyvtár 
a gyönyörûen felújított épületbe, szebb, kulturáltabb környezetbe. 
Még sok idõt vesz igénybe, amíg minden könyv a helyére kerül, az 

átmeneti hely – a Közös-
ségi Ház kisterme – rend-
kívül szûkös volt, így a 
könyvek jó részét papír-
dobozokban különbözõ 
helyeken kellett tárol-
ni. Szekeres Éva könyv-
táros folyamatosan ren-
dezi a könyvtár könyveit 
és a nyitva tartási idõben 
már várja az idelátoga-
tó érdeklõdõket. Az egyik 
legfontosabb feladatom 
lesz az, hogy a könyvtár 
rendszeresen vásárolhas-
son új könyveket. Igye-
kezni fogok e célnak beszerzési keretet biztosíttatni. Természete-
sen minden korosztályra gondolok, mert számomra nagyon fon-
tos az olvasás, az olvasás szeretete. Ezt szeretném elõsegíteni a 
jövõben író-olvasó találkozókkal, amelyeket a könyvtár épületében 
bonyolítanánk le.

A falu kulturális életét a Közösségi Ház vezetõje koordinálja, 
hogyan fogja ezt a feladatot ellátni?

P.Á.: A feladat nem egyszerû. A legfontosabb, hogy egy jó 
programkínálat szülessen és ehhez szükséges a falu civil szer-
vezeteinek program, esemény igénye. Õszre tervezem ennek 
összegyûjtését, megbeszélését. Természetesen az önkormányza-
ti testületnek döntenie kell az egyes programok megvalósításának 
anyagi vonzatáról. A testületi döntés után lehet véglegesen össze-
állítani a 2012. évi eseménynaptárt. De úgy gondolom, hogy az ed-
digi – hagyományosan megrendezett programok – mint az Ürömi 
Gyermek Nemzetközi Népzenei és Néptánc Fesztivál, valamint a 
Nyári fesztivál, tavaszköszöntõ, majális, változatlanul támogatást 
nyer. Természetesen a Közösségi Ház, jómagam is továbbra is se-
gíteni fogok a programok lebonyolításában, ha szükséges, helyet 
biztosítva a Közösségi Házban. Fontosnak tartom a szomszédos 
településsel közös programok szervezését is.

Kapnak-e tájékoztatást rendszeresen a Közösségi Ház prog-
ramjairól az Ürömi Tükör Olvasói?

P.Á.: Természetesen, mint eddig, igyekszünk a programokról 
idõben tájékoztatást adni, felhívni ezekre a figyelmet. Remélem, 
hogy a jövõ évi eseménynaptárt még a decemberi lapszámban 
meg tudjuk jelentetni, ezzel is segítve a programokon, eseménye-
ken történõ részvételt.

Köszönöm a beszélgetést!
Csizmadia Gizella

Bemutatjuk Papp Ákost, 
a Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház 
és Könyvtár új vezetõjét

Papp Ákos  rövid önéletrajza: 
– 1976-ban született Budapesten. 
– 2000-ben és 2001-ben szerzett diplomát az ELTE Böl-
csészettudományi Karán 
– 2002-2010 között a megyei önkormányzatnál  
különbözõ  feladatokat lát el, többek között  a kulturális 
intézmények (múzeumok, levéltár , könyvtár) kapcsán.
– 2002 óta parlamenti szakértõ a mai napig 
– Nyelvtudás: angol

közöSSégI Ház
Ürömi tükör
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Ürömön ritka eseményt ünnepeltek a Platán 
Idõsek Otthonában az idén július 22-én. Az 
otthon egyik lakójának, Dr. Kenyeres Imréné, 
Ági néninek a 100. születésnapját. Ezen a nem 
mindennapi eseményen Badacsonyi Lász-
ló alpolgármester köszöntötte az ürömi önkor-
mányzat és az ürömi lakosok nevében az ün-
nepeltet. Sárváry István a Platán Idõsek Ott-
hona Kht. képviselõje az otthon munkatársai 
és lakói nevében hatalmas virágcsokorral és 
könyv alakú marcipántortával szerzett megle-
petést Ági néninek. 

A Platán lakói is kitettek magukért, saját 
költésû, Ági nénihez írt versekkel köszöntötték.

(szerk.)

100. születésnapos Ürömön 
SzÜLetéSnap

Ürömi tükör

Sárváry István a Platán Idôsek Otthona Kht. 
képviselôje ad át az otthon nevében 
virágcsokrot és születésnapi tortát

Családi körben

Badacsonyi László alpolgármester 
a Polgármesteri Hivatal nevében 

virágcsokorral köszönti az ünnepeltet

A Platán lakói és dolgozói

Sásdi Ernõ verssel köszönt
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Fejlemények az Ürömi SC-ben

Elindult a 2011/12-es bajnoki szezon. Ürömöt több 
csapattal is képviseljük, és összességében el-
mondható, hogy kissé beragadtunk a rajtnál.

Felnõtt gárdánk a jelentõsen megerõsített megyei má-
sodosztályban egyelõre három forduló után nyeretlen, bár 
két idegenbeli meccsén is könnyen gyõzhetett volna, hi-
szen a Göd ellen már 2:0-ra, legutóbb a Szigetgyöngye el-
len pedig 1:0-ra és 2:1-re is vezetett, mégis vereség lett a 
vége. Utánpótlás csapataink közül az U15-ösök az elsõ já-
téknapon igazi rangadón maradtak alul a tavalyi bajnok Bu-
dakalász ellen úgy, hogy a helyzetek alapján simán nyerni 
lehetett – kellett volna; a fiatal, még rutintalan U14-es csa-
patunk pedig egy jó elsõ félidõt követõen összeesett és 
beleszaladt egy nagyarányú vereségbe a Pomázzal szem-
ben. Az U19-eseink kezdtek a legjobban: 3 forduló után 2 
gyõzelem és 1 döntetlen szerepel a nevük mellett. Öregfi-
úk csapatunknál is lassan beindul a szekér, végre a PILE 
ellen megszületett az elsõ gyõzelem, így 1 gyõzelem, 1 
döntetlen és 3 vereség az eddigi mérleg. További együt-
teseink még nem szerepeltek tétmeccsen, az U13-asok 

tornarendszerben játszanak a szezonban (várhatóan ha-
vi egy alkalom körmérkõzésekkel); az U11, U9 és U7 kor-
osztályos csapatunk pedig a szintén tornarendszerben ha-
vonta egyszer megrendezendõ központi Bozsik-tornákon 
vesz majd részt. Ennek elsõ felvonása szeptember 23-án 
pénteken 16:00-tól lesz Pomázon, a másodikat Visegrá-
don rendezik várhatóan október 16-án délelõtt, a harma-
diknak pedig az Ürömi SC adhat otthont november 4-én 
pénteken délután.

Egyesületünk körül amúgy igencsak megpezsdült 
az élet az utóbbi idõben. A korosztályos csapatainkban 
futballozó és leigazolt gyermekek létszáma szeptem-
ber elejére meghaladta a 100 fõt. Örömmel jelenthetjük, 
hogy szakmai stábunk egy nagyon komoly szakemberrel 
erõsödött, hiszen a 25-szörös magyar válogatott Duró Jó-
zsef elfogadta felkérésünket a közös munkára. Jelenleg 
az NB II-es Vecsés csapatának vezetõedzõje, de ideje 
jelentõs részét az ürömi kis labdarúgók képzésére szánja 
majd! Mindemellett folyamatosan szeretnénk az edzõi ol-
dalt is erõsíteni, hogy az akadémiai képzést szakmai ol-
dalról is biztosítani tudjuk.

Sport
Ürömi tükör
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Másik nagyszerû hír, hogy az OTP Bank és Üröm 
Önkormányzata között megszületett megállapodás 
alapján az ürömi sportélet komoly anyagi forrásokhoz 
jut a következõ idõben. Ennek keretében az Ürömi SC 
labdarúgói is OTP emblémás mezekben lépnek pályára 
a bajnoki mérkõzéseken és az ürömi futballpályát is az 
OTP Bank molinói díszítik.

Természetesen a forrásokból sosem elég a mai vi-
lágban egy utánpótlás képzéssel foglalkozó egyesület 
számára. Rengeteg költség merül fel a különbözõ esz-
közök (bóják, rudak, labdák, kapuk, hálók stb…), fel-
szerelések (mezek, jelzõtrikók stb…) beszerzésénél és 
pótlásánál. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy 

az utóbbi idõben egy kitûnõ lehetõség teremtõdött 
meg a labdarúgó egyesületek közvetlen támogatására. 
A cégek az államnak fizetendõ társasági adójuk 70%-
nak erejéig közvetlenül támogathatják az egyesülete-
ket, ami azt jelenti, hogy az amúgy is befizetendõ ösz-
szeget (a társasági adó maximum 70%-át) az egyesü-
letnek átutalhatja, amirõl az egyesület egy befizetési 
igazolást ad. Ez a cég könyvelésébe társasági adó be-
fizetésként kerül be. A részletekkel kapcsolatban kér-
jük keressék Podhorcsek Miklóst, az Ürömi SC labda-
rúgó szakosztályának vezetõjét! Elõre is köszönjük a 
támogatást!

- Poti -

A Budapesti Kosárlabdázók Szövetsége ál-
tal megrendezett 2010-11-es szezonban a 
XX. Kenguru Kupán 

A bajnokság legjobb dobójátékosa:
Fiúknál: Rátvay  Balázs (Ürömi Iskola)

Lányoknál: Korondán  Boglárka (Ürömi Iskola)

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége által 

megrendezett III. Gyermek Kupa gyôztese s ezzel a 

korosztály Magyarországi Bajnoka az Óbudai Kaszá-

sok csapata.

A csapat húzóemberei:
Korondán  Attila és Kovács Adrián (Üröm)

All Star címet kapott:
Kovács Marcell (Üröm)

Továbbra is sikerekben, eredményekben gazdag 

versenyzést kívánunk! 

Laboda Gábor polgármester és a  Képviselõ-testület 

nevében,

 Lengyel Katalin

az Ifjúsági és Sportbizottság elnöke

Dúró József 25-szörös válogatott labdarúgó 
edzést tart az Ürömi SC-nek

Sport
Ürömi tükör

Ürömi sportsikerek
Néhány ürömi gyermek által kimagasló sporteredmények születtek az elmúlt idõszakban, kosárlabda 
sportágban. Eredményeikre valamennyien büszkék lehetünk!
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Sport
Ürömi tükör

A GANKAKU SPORTEGYESÜLET EREDMÉNYEI

7. Goju-Kai EB Tatabánya 2011.07.02.
15 ország közel 200 versenyzõje vett részt a 7. Goju-Kai Eu-

rópa Bajnokságon, Tatabányán.  A Magyar Goju-kai Karate Szö-
vetség válogatottja nagy fölénnyel lett elsõ az érem táblázaton és  
sikerült megnyerniük a két legértékesebb trófeát is, a nõi és a fér-
fi csapat küzdelmekért járó kupákat. 

Mindkét csapat átlagéletkora még nincs 20 éves. A szövetség 
csapat kapitánya bízik benne, hogy az igazán nagy eredmények 
még csak most következnek. 

Az EB-t követõ edzõtábor után a versenyzõk kapnak egy hó-
nap pihenõt és augusztus 1-jétõl elkezdõdik a felkészülés az 
õszi szezonra, amelynek csúcsát a malajziai WKF (World Kara-

te Federation) VB fogja je-
lenteni. 

A résztvevõk közül kü-
lön szeretném kiemelni a 
Gankaku Team versenyzõit 
Szabó Jánost és Leventét, 
akik APA-FIA, MESTER-TA-
NÍTVÁNY! Szabó Levente 5 
éves kora óta gyakorolja a 
Goju-kai Karatét. Tavasszal 
ezüstérmes lett a Karate 
Magyar Bajnokságon! Júni-
usban sikeresen vizsgázott 

3. kyu övfokozatra (barna övre). A vizsgafelkészülés mellett ké-
szült az Európa Bajnokságra. A kitartó edzések eredménye, hogy 
I. helyezést ért el formagyakorlatban (KATA) a 10-11 éves korosz-
tályában, és szintén I. helyezést ért el küzdelemben (KUMITE) 
– 40 kg-ban. Formagyakorlat és Küzdelem egymástól eltérõ di-
namikájú mozgásforma, ezért kiemelkedõ eredmény, ha valaki 
mindkettõben eredményes tud lenni. Levente két aranyérmével ki-
érdemelte a „Legeredményesebb Versenyzõ” különdíjat is! Édes-
apja és Mestere Szabó János, a Gankaku Team vezetõ edzõje III. 
helyezést ért el Felnõtt Férfi Formagyakorlatban (KATA). Névro-
kon tanítványával: Szabó János 1. dan „Formagyakorlat értelme-
zés” versenyszámban VIII. helyezést értek el, valamint a nemzet-
közi szemináriumot záró mestervizsgán elérte az 5. dan fokozatot. 

A 41 éves mester eredményei azért is különlegesek, mivel 
néhány éve még egy igen súlyos gerincmûtéten esett át! Lebé-
nulás helyett inkább talpra állt! Küzdenie nem lehetett, ezért for-
magyakorlat versenyszámban versenyzett, és szerzett EB Bronz-

érmet. Pozitív gondolkodásával példát mutatott tanítványainak 
akaraterõbõl és életerõbõl! Több mint 20 éves sportpedagógiai 
munkájának köszönhetõen sok gyermeknek irányította már élet 
és sportútját. 

Névrokona: Szabó János, kisgyermekként kezdett karatéz-
ni Pilisborosjenõn. Ma már felnõtt fiatalemberként követi mes-
terét. 1. dan mesterfokozattal rendelkezik, TF edzõi végzettsé-
get szerzett, és eredményes (Európa Bajnoki – III) versenyzõi 
múlt van mögötte. Együtt vezetik a Gankaku Team Ürömi klubját 
a József Nádor Általános Iskolában (2096 Üröm, Iskola u. 3.). Az 
ürömi edzések 2010-ben indultak nehéz körülmények között, de 
az Ürömi Önkormányzat átsegítette a szervezetet nehézségein, 
amelyet ezúton is köszönünk!

2011 szeptemberétõl a mesterek szeretettel várják a Goju-
kai Karate-do iránt érdeklõdõ kicsiket és nagyokat (Családokat 
együtt) keddi és csütörtöki napokon 16:00-17:00 között! Szintén 
az Ürömi Önkormányzat segítségével sikerült megrendezni idén 
5. alkalommal „Ürömi Gankaku Kupa” Országos Versenyünket, 
amelyen több mint 120 fõ gyermek- és felnõtt versenyzõ indult! 
Csapatunk munkássága nyomon követhetõ a www.gankaku.hu 
honlapon, és facebookon: Gankaku Team Hungary. 

Szabó Jánosné 
A Gankaku SE Elnöke

A Gankaku Team csapata a Nemzetközi Edzôtáborban

Szabó Levente EB I.

Szabó család

Szabó János EB III.
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A gyerekek már jól ismerik a Bon-Bon Matiné 
elõadásainak egyedülálló, varázslatos hangulatát, na 
és persze Gyõzõ bácsit.

A komolyzenei élet rangos képviselõi vállalták fel, hogy a gye-
rekkel, az õ nyelvükön ismertetik meg a mûfaj ismert darabja-
it, zeneszerzõit. Ide varázsolják a hangversenytermek világát és 
megtanítják, hogyan illik viselkedni a koncerttermekben. 

Ebbe, az ürömi óvodás gyerekek számára talán már nem 
annyira, ismeretlen világba Lukácsházi Gyõzõ tubamûvész, a 
Magyar Rádió zenei szerkesztõje, a Bon Bon Matiné szülõatyja 
kalauzolta a nézõközönséget. 

Az elhangzott mûvek után Gyõzõ bácsi kérdéseire már tudták, 
hogy a választ „pianóban” kell adni. Aki jól válaszolt azért kapott 
bonbont, aki nem, az pedig bátorításként.

Az óvodások nagy dicséretet kaptak. Állítólag ilyen fogékony, 
aktívan közremûködõ, illedelmesen viselkedõ nézõsereget ritkán 
lehet látni. Az elmúlt elõadások pozitív élményei és a gyerekek 
lelkesedése ösztönzött, hogy az áprilisban elmaradt, idei utolsó 
elõadást szeptemberben pótoljuk, amin a vonós hangszerekkel is-
merkedhetnek a gyerekek.

Madaras Krisztina

Utolsó Bon Bon 
Matiné Ürömön

közöSSégI Ház
Ürömi tükör

NŐ̋I TORNA
TAMÁSI MARCSIVAL
az Ürömi Közösségi Házban

IDÔPONTOK:

hétfô: 19.00 – 20.00 soft ball
kedd: 09.00 – 10.00 soft ball
szerda: 19.00 – 20.00 súlyzós
csütörtök: 09.00 – 10.00 súlyzós

Várok Mindenkit Nagy Szeretettel!
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óVoda
Ürömi tükör

Amikor a kis háromévesek bekerülnek az óvodába, leg-
fontosabb feladatunknak tartjuk, az érzelmi biztonság 
megteremtését, a szeretetteljes, bensõséges kapcso-
lat kialakítását minden kisgyermekkel.

Kétnyelvû környezetben, ennek kiemelten fontos szere-
pe van. Óvodánkban a német nyelvi nevelés az óvoda te-
vékenységi formáiban, a napi élet folyamatába építve va-
lósul meg. Fokozatosan az egyéni és életkori sajátossá-
gokat figyelembe véve játékosan, spontán és elõre terve-
zett szituációban ismerkednek a gyerekek a német nyelv-
vel. (Köszönés, udvariassági formák, étkezések, naposi 
teendõk, tisztálkodás stb.)

A kezdeményezéseken és az elõre tervezett foglalko-
zásokon tapasztalataink szerint, nagyon szeretik a német 
nyelven beszélõ, éneklõ bábot: „Caspert”.

Elvarázsolja a gyermekeket ki elõbb, ki késõbb válasz-
adóvá válik az egyszerû párbeszédes szituációkban, já-
ték helyzetekben. Módszerünk, hogy a gyerekek az ér-
zékszerveikkel (látás, hallás, ízlelés, szaglás, tapintás) is, 
közel kerüljenek a nyelvhez, ezért kóstolunk, tapintunk, 
a „Zaubersack-ból” gyümölcsöt. Játékot húzunk elõ, amit 
csukott szemmel, tapintás alapján kell megnevezni néme-
tül. Ha még nem megy németül, lehet magyarul is, de min-
denképpen elhangzik németül is, akár tõlünk, akár egy 
másik gyerektõl. 

A vizuális foglalkozásokon ismerkedünk a vágás, festés, 
ragasztás, gyurmázás, rajzolás, hajtogatás fogalmaival né-
metül. Megnevezzük a színeket, formákat, eszközöket. 

A mozgás is fontos szerepet játszik a programunkban, 
hiszen életkori sajátosság, hogy a kisgyerekek nem képe-
sek még hosszú ideig egy dologra koncentrálni. Így a tár-
sasjátékot, mesélést, mondókázást, vizuális tevékenysé-
get, mindig megtörjük egy-egy körjátékkal, mozgásos já-
tékkal, tánccal, amiket mindig a nemzetiségi kultúrkincsbõl 

válogatunk. Célunk, egy alapszókin-
cset, dal és mondóka készletet biztosí-
tani az iskolakezdéshez. 

      Óvodásaink a Német Óvoda és 
Iskola Egyesület által szervezett Gyer-
mekjátékok és Gyermekdalok Feszti-
válján, évek óta sikeresen lépnek fel. 
Óvodánk köszöni a Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat támogatását, ami 
lehetõvé tette, a meglévõ könyvállo-
mány bõvítését és rendszerezését, a 
két nemzetiségi viseletbe öltöztetett 
babát, mely megegyezik óvodásaink 
fellépõ ruhájával.

Metzler Ferencné (Kati néni)
német nemzetiségi 

óvodapedagógus

Német nyelvi 
nevelés óvodánkban

Német könyvszekrény

Ballagás
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Mi lehet nehezebb egy másfél és három év közti gyereknek, mint el-
válni a biztonságot nyújtó szülõtõl? És mi lehet nagyobb probléma egy 
édesanya vagy édesapa számára, mint valaki másra bízni „szeme fé-
nyét”? Idén 40 jelentkezõbõl 22 kisgyereket tudott fogadni az ürömi 
Hóvirág Bölcsõde. Jelenleg és a következõ hónapokban beszoktatásuk 
jelenti a legnagyobb kihívást az intézményben dolgozó gondozónõk és 
dadusok számára. De hogyan is történik ez?

Szerencsés esetben néhány nap is elegendõ, hogy egy kis-
gyerek beszokjon a bölcsõdébe, de könnyen elõfordulhat, hogy 
a folyamat akár hetekig is eltart. A beszoktatás körül jelentkezõ 
nehézségek, a szülõ bizonytalansága, a gyermek szorongása 
természetes jelenség. Kiküszöbölni nem lehet, de az új helyzet-
hez való alkalmazkodást megkönnyíteni igen. Ebben segítünk a 
szülõknek és a gyermekeknek az elsõ találkozások és a beszok-
tatás alkalmával.

A kritikus pont egyértelmûen az, miként viszonyul a gyer-
mek az új helyzethez. Az ürömi bölcsiben az anyás (apás/
nagyszülõs) fokozatos beszoktatást preferáljuk, mivel ez ér-
zelmileg kevésbé megterhelõ. A gondozók a szülõtõl vagy 
nagyszülõtõl közvetlenül ismerik meg a gyermek igényeit, és a 
család is megismeri azt a helyet, ahol a gyermek ideje nagy ré-
szét eltölti majd. Könnyen lehet, hogy az elszakadás sírást, ha-
ragot, dacot vált ki. Ilyenkor az elsõ napokban még a szülõn a 
sor, hogy megvigasztalja a kicsit. Ezáltal a gyermek megtanul-
ja, hogy „bár anya/apa magamra hagyott, de amikor szükségem 
van rá, visszajön”.

A beszoktatás egy türelemjáték, amiben a legfontosabb a foko-
zatosság. Az elsõ nap a szülõ és gyermeke csupán 9-tõl 11 óráig 
ismerkedik a hellyel, a gondozónõkkel és a többi gyerekkel. A má-
sodik napon már kicsit korábban, fél 9-kor kezdenek, és a szülõ 
már tízóraival is kínálja a gyermekét. A harmadik nap a „vízválasz-
tó”, ekkor javasoljuk, hogy anya/apa rövidebb idõre próbáljon meg 
kimenni a csoportszobából. Az elsõ hét vége felé pedig általában 
eljutunk odáig, hogy már a gondozónõ kínálja a reggelit, ebédet il-
letve végzi a gondozási feladatokat. Ha kezd kialakulni a bizalmi 
viszony, a szülõnek már csak ebéd után kell visszatérnie a cso-
portszobába.

A második héten a gyermek már kezdi megszokni a bölcsõde 
napirendjét, így – ha minden jól megy – a délelõttöt már önállóan 
tölti. Csak ebéd után igényeljük a szülõi jelenlétet, aki megpróbál-
ja elaltatni gyermekét. A harmadik nap újabb próbatétel, ekkor már 
a gondozónõ altat, a hét végére pedig eljutunk az uzsonnáig. A be-
szoktatás természetesen minden esetben a kicsi igényeihez igazo-
dik, idõtartama rugalmas. A tervezett két hétnél rövidebb és hosz-
szabb is lehet.

A minél fájdalommentesebb, gördülékenyebb beszoktatásban a 
szülõ is segíthet. A legfontosabb: nem szabad bûntudatot éreznie, 
hogy másra bízza a gyermekét! Sokat számít, ha mesél a kicsinek 
a bölcsirõl, illetve a napirendet már otthon is a bentihez hasonlóan 
alakítja ki. Legalább ennyire fontos a visszacsatolás is: ha úgy érzi, 
hogy gyermeke több törõdést igényel: beszéljen a gondozónõkkel, 
persze mérlegelve azt a tényt, hogy õk egyszerre nem csak 1-2-3 ki-
csit, hanem 12 gyereket gondoznak.

A beszoktatáshoz sok-sok türelmet, kitartást és kellemes 
bölcsõdés élményeket kívánunk:

az ürömi Hóvirág Bölcsõde dolgozói

Új telefonszámunk:
(06-26) 898-089

Így várjuk a kicsiket az ürömi Hóvirág Bölcsõdébe

bölcsőde
Ürömi tükör
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A fáklyák meggyújtása után a Himnuszt közösen elénekel-
tük. Boros Melinda emlékbeszéde után a pilisborosjenõi Ke-
vélyhegyi Dalkör mûsort adott elõ. Szólót énekelt Palojtay Ér-
sek Ágnes dalénekes. Ezt követõen a körmenet elindult a fel-
díszített új kenyerekkel és borral a templom elé, ahol öku-
menikus kenyérszentelést tartott Bakos Zsolt plébániai kor-
mányzó és Becker Norbert Gyula református lelkész. A Bol-
dogasszony anyánk õsi himnuszunk elénekelése után a kör-
menet visszament a Hegyalja vendéglõ elé. Boros Melinda 
köszönetet mondott a szervezõk nevében a résztvevõknek, 
együttmûködõknek és támogatóknak. A Szózat közös eléne-
kelése után a szervezõk a megáldott kenyérrel látták vendé-
gül a jelenlévõket.                                                                                                           

Flórián István
az Ürömi Teleház elnöke 

2011. augusztus 19-én „Ürömi Fáklyás körmenet” volt 
államalapító Szent István emlékére

teLeHáz
Ürömi tükör
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teLeHáz
Ürömi tükör

Jari Vilén Finn Köztársaság magyarországi nagykövet-
ének meghívására, részt vettünk egy közös önkéntes 
munka tapasztalatcsere és kapcsolatépítõ elõadáson. 
Az elõadók ismertették a finn önkéntes tevékenységrõl 
készült felmérés tapasztalatait, és nemzetgazdasági 
jelentõségét, hatását, számokkal is érzékelve. 

A finn elõadók kiemelték „az önkéntes munka és az 
önkéntesség sok más tekintetben is bír gazdasági ér-
tékkel”. Az elõadók kihangsúlyozták: 
az önkéntesek által végzett munka a 
társadalom számára több millió eu-
ró plusz költséggel járt volna, ha azt 
harmadik szektor vállalta volna fel! 
Sajnos a Worksop alkalmával – ame-
lyen magyar elõadók is voltak – az 
általánosságokon kívül hasonló ösz-
szehasonlító adatokkal nem tudtak 
elõhozakodni!

Végül Jari Vilén nagykövet úr ál-
lófogadásán folytatódtak a beszél-
getések, személyes kapcsolatok 
elmélyítése. 

Bátran ki merem jelenteni – a 
résztvevõk nevében is – hogy Nagy-
követ úr szellemes és közvetlen tá-
jékoztatása méltó befejezése volt a 
programnak. 

Stevula Károlyné 
önkéntes, e-tanácsadó 

„Önkéntes munka nemzetgazdasági 
hatásai” konferencia 
Budapest, 2011. szeptember 5. 
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Egyesületünk idén is részvett a Nemzeti Örökség-
védelmi Hivatal által szervezett örökségi napokon 
2011. szeptember 17-18-án. 

Célunk, hogy minél többen ismerjék meg Üröm 
természeti és kulturális történelmi emlékeit. Ennek 
szellemében hirdettük meg: 17-ére 
az ürömi pincerendszerek bemu-
tatását, amelyen sok új érdeklõdõ 
– nemcsak ürömi – vett részt. Akik 
tavaly is bejárták a pincerendszert 
szomorúan állapították meg, hogy 

helyenként – különösen a Rákóczi-
köz alatti részen – a pince boltoza-
tának állapota tovább romlott!.

Szeptember18-án a budapesti határkövek be-
mutatására szerveztünk sétát. A séta alkalmával is-
mertettük a kövek történetét, építészeti és kulturális 
jelentõségét értékét, valamint azok üzenetét! 

Célunk: felhívni a figyelmet – ezekre a „gazdát-
lan” szépen megmunkált, feliratozott egyedülálló, fo-
lyamatos számozású, – 10 db – építészeti mûtárgy 
megvédésére, megörökítésére! 

Flórián István 
Ürömi Teleház

„Nemzeti Kulturális Örökségi 
napok” 2011. szeptember 17. 

teLeHáz
Ürömi tükör

Szeretettel várunk 

Toppantó és Gilingalang
foglalkozásokra,

az ürömi Mûvelõdési Házba minden olyan szülõt és gyermeket, akik 
szívesen táncolnak, játszanak, mondókáznak, énekelnek, zenélnek együtt!

A Toppantó foglalkozáson egy éves kortól, már állni, járni 
kezdõ gyermekekkel és szüleikkel mondókázunk, énekelünk, 

játszunk és a magyar néptánc alaplépéseit tanuljuk. 
November 8-ától, keddenként 10.30 órától.

A Gilingalang foglalkozáson 6 hónapos kortól apró 
hangszerekkel, ölbeli játékokkal, mondókákkal, dalokkal, 

zenével ismerkednek a gyermekek szüleikkel együtt. 
November 9-étõl, szerdánként 10.30 órától.

Jelentkezni lehet: Farkasné Molnár Anna 
Tel.: 30/648-6114

Tantra Jóga tanfolyam 
az ürömi Közösségi Házban hétfõnként 

18.30-20.00 (okt. 3-tól)

Info: 20/4815057 vagy 
http://tantrajogaurom.wordpress.com 
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önkormányzat
Ürömi tükör

FELHÍVÁS
Ezúton kérem Üröm Község lakosságát, hogy a népszámlálás sikeres lebonyolításához nyújtsanak segítséget a ház-
számok, ajtószámok kihelyezésével, a címek postaládákon való elhelyezésével, annak érdekében, hogy a számláló-
biztosok a népszámláláshoz szükséges csomagot 2011. szeptember 27. és szeptember 30. között az adatszolgálta-
tókhoz pontosan el tudják juttatni. 
Segítõ közremûködésüket köszönöm. 

Dr. Balogh Szilvia 
 Települési népszámlálási felelõs 

A 2011. esztendõt a népszámlálás éveként is emlegetik majd a 
jövõben. Hazánk eddigi történetében összesen tizenöt ilyen je-
les év akad, az elsõ az 1869-es esztendõ volt. Az idei a 15. a 
cenzusok sorában.

A mostanit megelõzõen 2001-ben kértek hasonló, átfogó adat-
szolgáltatást az ország lakosságától. Az utóbbi évtizedben tehát 
az akkor kialakult kép volt az irányadó. Vajon hogy alakult a népes-
ség száma, iskolázottsága, lakáshelyzete, milyen az ország gaz-
dasági, egészségügyi, szociális, kulturális ellátottsága? Hol, mi-
lyen fejlesztések szükségesek? A törvény értelmében a 2011. ok-
tóber 1-jén 0 órakor fennálló helyzetet tükrözõ számok a következõ 
esztendõkre – pontosabban a következõ évtizedre adnak eligazí-
tást. Az eddigi gyakorlat szerint ugyanis cenzust tízévenként tarta-
nak hazánkban, annak végrehajtása a Központi Statisztikai Hiva-
tal törvénybõl fakadó kötelessége. 

Az idõközönkénti népszámlálások végrehajtása a Központi Sta-
tisztikai Hivatal (KSH) törvénybõl fakadó kötelessége.

Számlálóbiztossal, vagy nélküle?
Legyünk õszinték: az ilyesfajta „faggatást” – még ha csak ritkán ke-
rül is sor arra – az emberek többsége nem kedveli.  Egyre többen 
vannak, akik nem akarnak ajtót nyitni idegennek, mások ódzkod-
nak attól, hogy személyes adataikat ismeretlenek elõtt feltárják, so-
kan attól tartanak, hogy adataik illetéktelenek tudomására jutnak, 
megint mások kevés szabadidejüket sajnálják.  A Központi Statisz-
tikai Hivatal a 2011. évi népszámlálás elõkészítésekor olyan megol-
dások kidolgozásán fáradozott, amely messzemenõkig eleget tesz 
a törvény által elõírt adatvédelmi követelményeknek, ugyanakkor az 
emberek számára a legkevesebb kényelmetlenséggel jár. 

A lakosságnak a mostani népszámlálás alkalmával immár 
lehetõsége nyílik arra, hogy eldöntse: számlálóbiztossal, vagy nélküle 
kívánja kitölteni a kérdõíveket. Ha valaki a kérdõív önálló kitöltése mel-
lett dönt, további két megoldás közül választhat: papír, vagy internet. 
A legmodernebb, leggyorsabb, leginkább idõ és környezetkímélõ 
megoldás kétségtelenül az internetes válaszadás. Szeptember utol-
só napjaiban a számlálóbiztosok minden háztartásba eljuttatnak egy 
azonosító-, és egy belépési kódot. Aki nem a számlálóbiztossal, sõt, 
még csak nem is papíron kívánja kitölteni a kérdõívet, annak október 
16-ig lesz nyitva az az internetes kapu, amin keresztül – a belépési 
kódot kulcsként használva – eljuthat a kérdõívekhez. A kérdések he-
lyes megválaszolását a programba beépített magyarázatok segítik. A 
KSH azokra is gondolt, akik nem rendelkeznek internettel. Érdekük-
ben közintézményekben, pl. könyvtárakban, faluházakban, internetes 
kitöltõ helyet, úgynevezett e-pontokat hozott létre a Hivatal. Ezeken a 
helyeken az adatvédelem teljes biztosítása mellett, nyílik lehetõség a 
népszámlálási kérdõívek számítógépes kitöltésére.

A kérdõívek megválaszolása háztartásonként átlagosan 25-30 
percet vesz igénybe.  Fontos tudnivaló, hogy a kérdõíveket háztar-

tásonként mindenki azonos módszerrel: interneten vagy papíron 
önállóan kitöltve, avagy interjú keretében töltheti ki.

Szigorúan titkos!
Az adatvédelmi követelmények a népszámlálás minden területén ér-
vényesülnek. A kérdõíveken nem szerepelhet a válaszadó neve, a 
válaszolás teljes anonimitás mellett történik. A népszámlálásról szó-
ló törvény biztosítja azt is, hogy a felvett adatok a késõbbiekben ne 
legyenek összekapcsolhatóak az adatszolgáltatókkal. A népszám-
lálásban résztvevõket szigorú titoktartás köti. A kitöltött kérdõívek 
összegyûjtése, feldolgozása szabályozott rendben történik. A cenzus 
célja ugyanis nem az, hogy az egyes személyekrõl gyûjtsön adato-
kat, hanem hogy a lakások és a népesség összetételérõl, legfonto-
sabb jellemzõirõl adjon információt. 

Az internetes kitöltést az adatszolgáltatók az egyedi azonosítók 
és belépõ kódok segítségével teljesíthetik, amely garantálja, hogy il-
letéktelen személyek ne férhessenek az adatokhoz. A papír alapú 
kérdõívek a megyei népszámlálási irodákból – a biztonságos szál-
lítási követelményeknek megfelelõen – közvetlenül az adatfeldolgo-
zás helyszínére kerülnek. A címek és a kérdõíveken szereplõ ada-
tok feldolgozása egymástól függetlenül, elkülönítetten történik. A fel-
dolgozást követõen a címeket és a népszámlálási adatállományt a 
KSH egymástól elkülönítetten tárolja. Az adatbevitelt követõen a papír 
kérdõíveket megsemmisítik, a keletkezett papírhulladékot újrahasz-
nosítják. A felhasználók számára történõ adatkiadások, a kiadvány-
ok, tájékoztatási célt szolgáló adatbázisok elõállítása a legszigorúbb 
adatvédelmi szabályoknak megfelelõen zajlik. Az adatközlés statiszti-
kai összesítések formájában történik.

Biztonságunk érdekében
Hazánkban ez év októberében csaknem 40 ezer számlálóbiztos 
közel 5 millió címet, 4,4 millió lakást keres fel a népszámlálás lebo-
nyolítása érdekében. A számlálóbiztosok sorszámmal ellátott ok-
mánnyal kötelesek igazolni, hogy megbízatásuk e munkára szól. 
Az igazolvány a garancia arra, hogy az illetõ a lakásba kizárólag 
a népszámlálás miatt szándékozik bejutni. A közelgõ népszám-
lálás alkalmából együttmûködési megállapodást kötött a Köz-
ponti Statisztikai Hivatal és az Országos Rendõr-fõkapitányság 
A megállapodás célja a lakosság elõzetes és közérthetõ tájé-
koztatása, a népszámláláshoz bármilyen módon kapcsolható 
bûncselekmények, szabálysértések megelõzése. A megállapo-
dás szerint „A vagyonvédelem és az áldozattá válás megelõzése 
érdekében a 2011. október 1-je és október 31-e – pótösszeírás-
sal november 8-a – között sorra kerülõ, minden háztartás sze-
mélyes felkeresésével végrehajtott cenzus idõszakában az 
ORFK a megyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitányságok bevonásával 
bûnmegelõzési kampányt indít.

Központi Statisztikai Hivatal

Októberben népszámlálás!
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tájékoztatáS

német nemzetISégI kISebbSég

Ürömi tükör

Tisztelt Magyarországi Német Honfitársaink!
2011-ben népszámlálást tartanak az Európai Unió 
valamennyi államában, így Magyarországon is.

A hazánkban október hónapban 
sorra kerülô népszámlálás során 
lehetôségünk lesz arra, hogy nyilat-
kozzunk nemzetiségi hovatartozá-
sunkról, anyanyelvünkrôl, valamint 
arról, milyen nyelven beszélünk csa-
ládunk, barátaink körében általában.

Bár a nemzetiségi, nyelvi kötôdésre 
vonatkozó kérdésekre nem kötelezô 
válaszolni, a Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzata arra bíztat 

és kér mindenkit, akinek fontos a németséghez való tarto-
zása, hogy ezt a népszámlálás során vallja meg!

A népszámlálás eredményei hosszú távra megha-
tározzák oktatási rendszerünk alakulását, óvodáink, is-
koláink jövôjét, az általunk lakott települések fejlôdését. 
Közvetlen hatással lesznek a nemzetiségi önkormány-

zatok és civil szervezetek állami támogatására, anya-
nyelvünk, kulturális hagyományaink megôrzése érdeké-
ben végzett munkájuk elismerésére.

A magyarországi németség évszázadok óta gazdagít-
ja közös hazánk kultúráját, szorgalmas munkájával járult 
és járul hozzá Magyarország fejlôdéséhez.Anyanyelvünk, 
baráti, rokoni kapcsolataink révén összekötô, közvetítô 
kapocs vagyunk hazánk és a németül beszélôk 100 mil-
liós sokasága között. Joggal lehetünk büszkék nyelvi és 
kulturális örökségünkre, intézményeink, egyesületeink és 
önkormányzataink identitásunk megôrzésért végzett tevé-
kenységére, magyarországi kapcsolatainkra.

Egyenrangú magyar állampolgárokként és európai-
ként vállaljuk és valljuk meg emelt fôvel a népszámlálás 
során is, hogy magyarországi németek vagyunk!

Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzata

Heinek Ottó
elnök

FELHÍVÁS
Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete 

2011. november 23-án (szerdán) 15.00 órakor

– képviselô-testületi ülés keretében – 

KÖZMEGHALLGATÁST tart,
amelyre minden érdeklôdôt meghívunk.

A közmeghallgatás helye: 
Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme 

(2096 Üröm, Iskola u.10.)

A közérdekô kérdések elôtt, a testület tájékoztatást ad:
– 2010. évi költségvetés végrehajtásáról, 

– a 2011. évi költségvetésrôl, 
– a megvalósítás helyzetérôl, 

– az adóbevételek, valamint az önkormányzat vagyonának alakulásáról.

Üröm, 2011. október hó 
       Üröm Község Önkormányzat
       Képviselô-testülete
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A képviselõ-testület szeptember 15-ei ülésén hozott döntései

Határozatok
Ürömi tükör

• A polgármester írásos beszámolójából megismer-

te és megtárgyalta a 2011-es költségvetés I. fél-

éves gazdálkodásának eredményeit. A testület jó-

nak értékelte a 38%-os bevétel és a 34%-os kiadás 

teljesítését, figyelemmel arra, hogy  38%-os bevé-

teli teljesítésbe a pénzforgalom nélküli bevétel fel-

használása csak alacsony %-ban szerepel. Mind-

ezekre figyelemmel a testület döntött a beszámoló 

elfogadásáról és arról, hogy az éves költségvetés 

II. félévi végrehajtására külön intézkedések megté-

telére nincs szükség, ha az eddigi szigorú és kö-

vetkezetesen takarékos gazdálkodás valósul meg.

• Önkormányzati rendeletben döntöttek a képviselõk 

a 2011. évi költségvetés módosításáról. A módosí-

tott költségvetésben megemelte egyes szociális ki-

adási elõirányzatait a testület, miután az I. félévi 

teljesítési mutatói többletkiadási igényt jeleztek.

• A köztisztviselõk jogállásáról szóló törvény mó-

dosítása lehetõvé teszi, hogy a köztisztviselõk sza-

badságuk egy részét egységesen igazgatási szü-

net elrendelésével vegyék igénybe. Az év végi ün-

nepekre is figyelemmel önkormányzati rendeletben 

döntöttek a képviselõk arról, hogy 9 nap igazgatá-

si szünetet rendelnek el 2011. december  27-tõl – 

2012. január 08-ig.

• Rendeletben döntöttek a képviselõk a környezet-

védelem részleges helyi szabályozásáról, neveze-

tesen rendeletben szabályozták a zajjal járó tevé-

kenységek végzésének idõpontjait.

• Módosították a képviselõk az önkormányzat tu-

lajdonában és fenntartásában levõ helyi temetõrõl 

és temetkezés rendjérõl szóló rendeletet. A módo-

sítás a sír- és urnahelyek és egyéb szolgáltatások 

pontosítását és díjtételeit érinti.

• Az Ifjúsági  és Sport Bizottság javaslatára önkor-

mányzati rendeletben döntöttek a képviselõk ar-

ról, hogy „Év kiváló sportolója” kitüntetõ címet ala-

pítanak.

• Önkormányzati rendeletben döntöttek a 

képviselõk a 2011/2012-es tanévre az étkezési té-

rítési díjak mértékérõl.

• Módosította a képviselõ-testület a helyi szociális 

rendeletét, mivel a gázár-támogatás megszünteté-

se érintette a lakásfenntartási támogatás helyi sza-

bályozását.

• Elfogadták a képviselõk a „Hóvirág Bölcsõde” 

vezetõjének beszámolóját az intézmény egy éves 

mûködésének tapasztalatairól.

• Határozattal döntött a képviselõ-testület a 

József Nádor Általános Iskola és Alapfokú 

Mûvészetoktatási Intézmény alapító okiratának 

módosításáról.

• Elfogadták a képviselõk a Családsegítõ Szolgál-

tatás vezetõjének a feladat-ellátási szerzõdés fel-

bontására irányuló kezdeményezését. 

• Határozattal döntöttek a képviselõk a Családsegítõ 

Szolgáltatás ellátásra új feladat-ellátási szerzõdés 

megkötésérõl.

• Pályázat kiírásáról döntött a képviselõ-

testület a 2011/2012. évi téli hóeltakarításra és 

síkosságmentesítésre.

• Jóváhagyta a képviselõ-testület a József Nádor 

Általános Iskola és Mûvészetoktatási Intézmény 

módosított pedagógiai programját.
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Határozatok
Ürömi tükör

• Határozatban döntöttek a képviselõk a 2011. évi 

közmeghallgatás idõpontjáról, amely 2011. novem-

ber 23-án 15.00 órakor lesz megtartva a polgár-

mesteri hivatal tanácstermében.

• Elfogadta a képviselõ-testület a lejárt határidejû 

határozatok végrehajtásának helyzetérõl szóló írá-

sos beszámolót.

• 100 000 Ft-tal támogatták a képviselõk az Õzike 

utca járhatóvá tételi munkáit.

• Döntött a képviselõ-testület az általa fenntartott 

intézmények világítás korszerûsítési, illetve ener-

gia takarékos berendezések felszerelésérõl.

• Támogatta a képviselõ-testület a Budaörsi 

Rendõr  kapitányság Pilisvörösvári Rendõrõrsének 

új õrs parancs noki kinevezését.

• A községi orvosi rendelõ legfontosabb állagmeg-

óvó munkáinak elvégeztetésérõl, az ehhez szüksé-

ges fedezet biztosításáról döntöttek a képviselõk. 

(Udvari járda felújítása.)

• Ingatlanközvetítõi szerzõdés feltételeinek megha-

tározásában döntöttek a képviselõk.

• Döntött a képviselõ-testület a Kecskerágó utca 

meghosszabbításáról.

• A Fõ utca 119. szám alatti ház lakásbérleti szer zõ dé-

sének módosításáról döntött a képviselõ-testület, mivel 

a tetõtér beépítésével a lakás alapterülete nagyobb lett.

• Jóváhagyta a képviselõ-testület a Kossuth L. 

Mûvelõdési Ház és Könyvtár téli zárva-tartási 

idõpontjára tett javaslatot.

• Módosították a képviselõk a Mûvelõdési Ház és 

könyvtár terembérleti díjait.

• Visszavonta a képviselõ-testület azt a korábbi ha-

tározatát, melyben pályázat benyújtásáról döntött 

az általános iskola fûtéskorszerûsítésére, mivel az 

erre a célra kiírt támogatási keret elfogyott.

• Határozatban döntöttek a képviselõk arról, hogy 

ki egészítõ forgalomirányító lámpát szereltetnek fel 

a posta elõtti forgalomirányító lámpánál.

• Módosították a képviselõk az Idõsek Otthona ala-

pító okiratát.

• Rendeletben döntöttek a képviselõk építési tila-

lom elrendelésérõl.

• Döntöttek a képviselõk a Fenyves utcai un. Buz-

gárból származó víz elvezetési költségeinek bizto-

sításáról, a kivitelezési munkákat végzõ vállalkozó 

kiválasztásáról.

• Döntött a képviselõ-testület a „Hóvirág Bölcsõde” 

akadálymentesítési munkáinak elvégzésérõl.

• Döntött a képviselõt-testület abban, hogy kor-

szerûbb és energia takarékosabb kazánra cseréli le 

a Polgármesteri Hivatal jelenlegi fûtõberendezését.

• Döntöttek a képviselõk az általános iskola 

tetõjavítási munkáinak kivitelezésérõl.

Üröm, 2011. szeptember 20.

Dr. Balogh Szilvia 

jegyzõ
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„Siess Marci! Elkésünk az iskolából!” Fontos, hogy ma 
beérjek idõben, már így is ferde szemmel néz rám Feri. 
Jó fõnök, de nincs gyereke hát nem érti meg… Na, vég-
re indulhatunk. „Anyu! Nem vagyok bekötve!”. „Az iskolá-
ig nem számít! Vedd fel a hátizsákot mert csak megállok, 
te meg majd kiugrassz”… Mit is kell majd még ma csinál-
ni? Ja, igen. Be kell mennem gyógyszertárba, tankolni is 
kell, elfogyott a tej is… A francba! Mit csinál ez az õrült? 
Neeee….!!!

A gyerekeinket visszük reggelente bölcsõdébe, óvo-
dába, iskolába, aztán rohanás a munkahelyre. Sietünk 
és azt hisszük velünk nem történhet baj. Pedig a köz-
úti balesetek nagy része figyelmetlenségbõl, az idõjárási 
és látási viszonyoknak nem megfelelõ sebesség meg-
választásából, a kanyarodás és elsõbbség adás szabá-
lyainak megsértésébõl fakad. Sajnos sok esetben a bal-
eset vétlen elszenvedõje is súlyos – akár halálos sérülést 
szenved. Ne legyünk könnyelmûek! Még egy-két kilomé-
teren belül is lehet súlyos balesetet szenvedni. A KRESZ 
ismerete nem elég. A legjobb, ha defenzív vezetési stra-
tégiát alkalmazunk. Mit is jelent ez?

– Mindig körültekintõen – baleseti helyzetre folyama-
tosan számítva – vezessünk.

– Indulás elõtt gyõzõdjünk meg arról, hogy mindenki 
becsatolta-e a biztonsági övét.

Egy nemrégiben történt balesetnél a 10-es úton 40 
km/h sebességnél a be nem csatolt 5 éves kisgye-
rek a hátsó ülésrõl a szélvédõnek vágódott. Olyan sú-
lyos gerincsérüléseket szenvedett, hogy egész életét 
tolókocsiban fogja tölteni. Egy 50 km/h sebességgel 
ütközõ autóban a bent ülõket 1 tonnánál nagyobb 
ütés éri. Ezt csak nagy szerencsével lehet túlélni. 

– Elsõbbségünk akkor van ha megadják!
– A tilosat SOHA!
– A szabályosat MINDIG!
– A megengedettet NÉHA!
– Vezetés közben kerüljük a zavaró tényezõket! 

Ne telefonáljunk, ne ordítson a zene, koncentráljunk a 
vezetésre és ne a napi problémákra, ha elfáradunk, áll-
junk meg.

Kézben tartott mobillal telefonáló jármû-
vezetõt teszteltek. Egy alföldi közepes forgal-
mú településen vezette át az autót, majd meg-
állították. Megkérdezték, hogy milyen közúti 
jelzõtáblákat látott, kik jöttek szembe, elõzött-e 
más jármûveket, volt-e valamilyen forgalmi kap-
csolata gyalogosokkal, meg kellett-e állnia va-
lahol… Szinte semmire nem tudott válaszolni, 
vagy csak pontatlan információkat adott!

– Legyünk reálisak – valóban olyan állapotban 
vagyunk, hogy biztonságosan tudunk részt venni a 
közlekedésben?

– Nyári gumival SOHA ne közlekedjünk télen!
– Legyen menekülési tervünk! Haladás közben 

folyamatosan figyeljük, hogy milyen irányváltozta-
tással, kikerülési manõverrel, fékezéssel tudjuk el-
kerülni ha egy másik autó bajba kerül.

Egy példa erre annak a Tour de  France 
kerékpárversenyzõnek az esete, aki a hegyrõl le-
felé felgyorsult, majd a kanyar elõtti fékezéskor 
elszakadt a fék bowden. Annyi lélekjelenléte volt 
ebben a vészhelyzetben, hogy a kanyarban a ré-
gi kilométerkõ helyett a bokorba történõ becsa-
pódást választotta. 

– Ne másszunk rá az elõttünk haladóra! Ettõl 
nem fog gyorsabban menni csak elbizonytalanodik 
és könnyebben hibázik.

– Ha valaki ránk mászik, hagyjuk elmenni! Kerül-
jük a kötekedõ, ideges, vagány vezetõket.

– Ha mûszaki hiba miatt meg kell állnunk, ne 
csak a vészvillogót használjuk. Tegyük ki az elaka-
dás jelzõ háromszöget legalább 20 méterre az au-
tó hátuljától.

Egy kétgyermekes családapa úgy vesztette el 
a jobb kezének három ujját, hogy abroncs csere 
közben hátulról belerohant az autójába egy má-
sik gépkocsi. Éppen a kerékanya kulcsot fogta…

Ne legyünk könnyelmûek! Nem ér annyit!

Sajti Miklós elnök

ÖNBIZALOM…

polgárőrség
Ürömi tükör
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Kérjük, engedje be a kéményseprõt!

Értesítjük, hogy az Önök településén a kötelezõ kéményseprõ-
ipari közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat – a települési 
Önkormányzat közigazgatási határain belül – a Magyar Kémény 
Kft. alkalmazottjai látják el.  A dolgozóink névre szóló megbízó-
levéllel és fényképes igazolvánnyal rendelkeznek.

A tüzelõberendezés, a kémény szabálytalan haszná-
lata, valamint a kéményvizsgálat és a tisztítás elmaradá-
sa miatt évente több halálos baleset történik. Ezeket a 
baleseteket könnyedén meg lehet elõzni, ha a lakosság 
az elõírásoknak megfelelõen használja a kéményeket és 
az elõírt 1995. évi XLII. törvény alapján az évente elõírt 
kötelezõ kéményellenõrzést, szükség szerinti tisztítást a 
kéményseprõk elvégzik. Számos alkalommal ugyanis az 
ingatlanok tulajdonosai nem merik, vagy nem akarják be-
engedni házaikba a kéményseprõket, mert bizalmatlanok 
az idegenekkel és féltik a vagyontárgyaikat vagy testi ép-
ségüket. 

Fontos tisztázni azt is, hogy mire terjed ki a kötelezõ 
közszolgáltatás. A lakásban és más helységben épülõ, 
vagy már használatban lévõ tüzelõberendezés égéstermé-
keinek elvezetésére szolgáló kémény – ideértve a tartalék-
kéményt is – valamint tartozékainak mûszaki felülvizsgá-
latára, ellenõrzésére, tisztítására és szakvélemény adá-
sára. Mesterséges égéstermék elvezetõ berendezések 
füstgázelemzése mûszerrel történik. A helyi önkormány-
zatok segítéségével, 8 nappal az ellenõrzés megkezdése 
elõtt történik a lakosság értesítése. A kéményellenõrzési 
díj helyszínen kézpénzben fizetendõ, számla vagy munka-
igazolás ellenében.

A kéményseprõink az alábbi feladatokat végzik el:
•  a biztonságos munkavégzés helyi feltételeinek (kémény-

seprõjárda, tetõ-kibúvóablak, létra, hágcsó stb.) meglét-
ének és állapotának szemrevételezéssel történõ vizs-
gálata.

•  az elõzõ tisztítás, ellenõrzés és mûszaki felülvizsgálat so-
rán megállapított és a tulajdonos tudomására hozott hi-
bák, szabálytalanságok megszüntetésének szemrevéte-
lezéssel, illetve a hiba, a szabálytalanság jellegétõl függõ 
kéményseprõszerszámmal történõ vizsgálata.

•  a kémények és tartozékaik rendeltetésszerû és bizton-
ságos használatában bekövetkezett hibák, szabályta-
lanságok szemrevételezéssel, illetõleg szükség szerint 
kéményseprõszerszámmal történõ megállapítása

•  az átjárhatóság vizsgálata a kéményjárat teljes hossza 
mentén kéményseprõszerszámmal.

•  gáz-tüzelõberendezés égéstermék elvezetésére szolgáló ké-

ményeknél a keletkezett égéstermék maradéktalan eltávozá-
sának vizsgálata, szükség esetén mûszer segítségével.

Kéménytisztítás esetén az alábbi feladatokat végzik el 
szakembereink:
•  a kéményjárat teljes hosszban történõ tisztítása, a kémény 

típusának és anyagának megfelelõen.
•  bekötõnyílás, koromzsák, füstcsatorna, továbbá mellékcsa-

tornás gyûjtõkémény mellékcsatornájának-a kéménytarto-
zék anyagának megfelelõen- kéményseprõszerszámmal 
történõ tisztítása, valamint a keletkezett szilárd hulladék 
(korom, pernye, faltörmelék stb.) eltávolítása és edénybe 
helyezése

•  ha az égésterméket hagyományos kéményseprõ tisztí-
tóeszközzel nem lehet eltávolítani, akkor kéményégetés 
végzésére van szükség, kiégetõ berendezéssel.

Nem terjed ki a kötelezõ közszolgáltatás:
•  olyan tüzelõberendezés égetésének elvezetésére szol-

gáló kéményre, ami nem lakásban vagy nem helységben 
van - kerti sütõkemence, épületen kívüli tûzhely, szabad 
térben elhelyezett kazán.

•  arra a kéményre, amely használaton kívül áll, és amely-
nek bekötõnyílásait és tisztítónyílásait befalazták, vagy 
nem éghetõ anyaggal tömören, illetve egyéb, nem oldható 
szerelési technológiával (kötéssel) lezárták, és a kémény-
tisztítás helyén jól látható módon megjelölték

•  a levegõ bevezetõ elemek karbantartásásásra, tisztí-
tására.

•  a tüzelõberendezések karbantartására, tisztítására
•  a tüzelõberendezést a kéménnyel összekötõ füstcsõ kar-

bantartására, tisztítására.

Alapdíjaink: Bruttó
•  Egyedi szilárd kémény 1940 Ft
•  Egyedi gázos kémény 1940 Ft
•  Tartalék kémény 1105 Ft
•  Zártégésterû (turbós) kémény 4065 Ft

A kéményszerkezet egyszerûsége miatt ne becsülje le a 
veszélyt, ne feledje, a kémény állaga romlik leggyorsabban 
egy épületen belül. Az Ön családja, valamint az otthona biz-
tonsága megéri ezt a kis törõdést.

Magyar Kémény Kft.
7400 Kaposvár, Petõfi tér 1.
Telephely: 1126 Bp. Böszörményi út 24/b.
Tel.:06-1-766-5850

FELHÍVÁS

közérdekű
Ürömi tükör
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közöSSégI Ház
Ürömi tükör

„Ott, hol mondhatja: szabad vagyok,
ott hazáját fogja találni
minden ember. „
                                (Eötvös József)

Meghívó
Szeretettel meghívjuk községünk lakosságát az 1956-os forradalom és szabadságharc 55., valamint 
a Magyar Köztársaság kikiáltásának 22. évfordulójára rendezett ünnepi megemlékezésünkre.

Idõpont: 2011. október 21. péntek 11 óra 
Helyszín: Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház nagyterme 
Ünnepi beszédet mond: Badacsonyi László alpolgármester
Ünnepi mûsorral a József  Nádor Általános Iskola 6.b  osztályos tanulói készülnek.
Mindenkit szeretettel várunk!

A KÖZÖSSÉGI HÁZ ÁLLANDÓ PROGRAMJAI
NAGyTErEM KISTErEM

Hétfô 13.30 – 16.30
17.30 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00

Néptánc
Shaolin Kung-Fu 
Nõi torna
Break

15.15-17.45
18.30-20.00

Néptánc
Jóga

Kedd 09.00 – 10.00
10.00 – 11.00
11.00 – 12.00
14.00 – 21.00

Nõi torna
Nõi torna
Nõi torna idõseknek
Néptánc

14.00-15.30
16.00-16.45
17.00-18.30
18.30-20.00

Néptánc 
Néptánc
Hip-hop SSS
Aikido

Szerda 13.30 – 16.30
17.30 – 19.00
19.00 – 20.00
20.00 – 21.00

Néptánc
Shaolin Kung-Fu
Nõi torna                      
Break

15.15- 17.45
18.00-19.30

Néptánc
Aikido

Csütörtök 09.00 – 10.00
13.30 – 21.30

Nõi torna
Néptánc

14.00-15.30
16.00- 16.45
19.00- 20.00

Néptánc
Néptánc
Flamenco

Péntek 13.30 – 18.00
18.00 – 20.00
20.00 – 21.00

Színjátszó
Hastánc
Hip-hop SSS

18.00 – 19.30 Aikido

A Közösségi Ház új elérhetõsége: 06-26-898-091 
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Örömmel és köszönettel nyugtázom, hogy a január-
február-márciusi lapszámban megjelent olvasói levelem 
címének – a közmondásnak – második felét újra leírha-
tom! Tanulságos ez a magyar mondás, ezért megismét-
lem: „Ígéret szép szó, ha megtartják úgy jó!”

Hölgyeinket köszöntötte jó szóval és szép virággal 
a nõnapon a Polgármester úr a Platán Idõsek Otthoná-
ban. Akkor a fent jelzett olvasói levélre válaszolva közöl-
te, hogy a CBA megépíti – hisz szerzõdésben vállalta – a 
most elkészült járdát! Az, hogy a dolgok másként alakul-
tak, ma már nem is fontos talán, hogy ti. az önkormányzat 
megelõlegezi a költségeket elvégzi a munkát és utólag el-
számol a CBA-val. Nem fontos – írom – mert a mûtárgy, 
a járdaszakasz elkészült, sokak örömére, „szolgálatára”. 
Biztonságossá teszi a közlekedést a község központja fe-
lé az igen forgalmas Dózsa György út ezen része mellett, 

az átellenben húzódó járdaszakaszhoz képest. És ugyan-
akkor páratlan rálátást nyújt a Kevély hegycsoportra, a 
Kis-Kevély (461 sz.) a Nagy-Kevély (534 sz.) és az Ezüst-
Kevélyre (415 sz.) 

Ki is „neveztem” e járdaszakaszt községünk – a leg-
szebb panorámát is „mutogató” sétányának! 

Levelem írásakor – augusztus derekán – hátra van még a 
tereprendezés, az Úttörõ utca felõli földfalak (!) megerõsítése, 
egy-egy szemétgyûjtõ elhelyezése, hogy maradéktalanul tel-
jesíthesse, a Kálvária-domb alatti ízletes mûtárgy, az értékes 
környezete által „reászabott feladatot”… 

Köszönet az önkormányzatnak, minden közre-
mûködõnek Vörösmarty szavaival nyomatékosítva: 

„Ez jó mulatság, férfi munka volt.” (Vörösmarty Mihály: 
Gondolatok a könyvtárban.) 

2011. augusztus derekán 
Tisztelettel: 

Oroszy Kovács István
Ny. újságíró 

Üröm község képviselõ-testülete 2011-09-15.-ei soros 
ülésén ún. „csendrendelet” alkotott, illetve fogadott el. 

A szankciókat is tartalmazó rendelet általános igényt elégít 
ki, hisz Üröm olyan „kertfalu”, ahol az emberek többsége a Ke-
vély-völgye által nyújtott békés, csendes és nyugodt környezet 
miatt lakik. A béke, a csend és a nyugalom megõrzése közös ér-
dekünk.

A csendrendelet kérdés sokféle vita tárgyát képezi ország-
szerte. Az önkormányzatnak tartania kell magát a helyi szabályo-
zás meghozatalakor az országos rendeletek korlátaihoz, figye-
lembe kell venni a lakossági szempontokat, valamint a falu gaz-
dasági érdekeit.

A rendelet szakmai szempontból rendben van, hiszen azt zaj-
védelmi szakember ellenõrizte, a rendelet törvényi elõírásokat 
pontosan betartja. 

Van azonban néhány pont, amely nem szakmai kérdés, ha-
nem a képviselõ-testület – ezen keresztül a falu lakóinak – szub-
jektív álláspontját tükrözi és amin biztosan lehet vitatkozni.

Üröm nem a fõváros, vagy valamelyik nagyobb város, így a 
„vigalmi” nyitva tartás nem okoz gondot sem a lakosságnak, sem 
a tulajdonosoknak, illetve vállalkozóknak. Az ülésen azonban vita 
alakult ki különösen a hétvégi zajt okozó tevékenységekkel kap-
csolatban (fûnyíró-gép használata, építési/bontási tevékenység 
stb.) Hiszen nagyon sokan az egész heti munka után csak ebben 
az idõpontban tudják rendben tartani kertjüket, házukat. 

Voltak, akik már szombat déltõl szerették volna a csendet és 
voltak olyanok is, akik nem akarták korlátozni a zajos tevékeny-
séget. Végül, álláspontom szerint korrekt, középutas döntés szü-
letett, mely szerint a csend vasárnap és ünnepnapokon kötelezõ. 
Így figyelemmel lehetünk pihenni vágyó társainkra, de a ránk vá-
ró munkát is el tudjuk végezni. A vasárnapok és ünnepnapok le-
gyenek a családé, akkor van idõ együtt lenni, pihenni ezért le-
gyen csend.

A rendelet természetesen teljes terjedelemben megjele-
nik majd az Ürömi Tükörben, de néhány pontját már most is-

mertetem. A rendelet alkalmazásában nappali idõszak a 06-
22 óra, az éjszakai idõszak 22-06 óra. Téli idõszak november 
01-tõl március 31-ig, nyári idõszak április 01-tõl október 31-
ig tart. Nappali idõszakban az 1 órát meghaladó idõtartamú, 
valamint éjszakai idõszakban bármilyen idõtartamú köz-
területi rendezvényen hangosító berendezés üzemelteté-
se engedélyköteles. A magánszemélyek háztartási igénye-
it kielégítõ alkalomszerû tevékenységek – kivételt képeznek 
a kerti összejövetelek, családi rendezvények – során a zaj-
keltés hétköznapokon téli idõszakban 9 óra és 18 óra között, 
nyári idõszakban 9 óra és 20 óra között lesz engedélyezett. 
Szombatokon téli idõszakban 10 óra és 18 óra között, nyá-
ri idõszakban 9 óra és 18 óra engedélyezett. Vasárnap és 
ünnepnapokon tilos. Magánszemélyek részére pirotechnikai 
eszközök alkalmi használata csak legfeljebb 22 óráig, maxi-
mum félórás idõtartamban megengedett.

Építési telken, valamint egyéb ingatlanon vasárnap, valamint 
ünnepnapokon zajjal járó magánerõs építési/bontási tevékeny-
séget és szakipari, szerelési munkát végezni tilos, kivételt képez 
természetesen a közvetlen baleset és életveszélyt elhárító tevé-
kenység. Iparszerû építési/bontási tevékenység végzése hétköz-
nap téli idõszakban 9 óra és 18 óra között, nyári idõszakban 9 óra 
és 20 óra között engedélyezett, szombatonként téli idõszakban 
10 óra és 18 óra között, nyári idõszakban 9 óra és 18 óra között 
engedélyezett.

Rossz hír azoknak, akik esetlegesen úgy gondolják, hogy 
ezek a rendelkezések rá nem vonatkoznak majd. Amint már az 
elején is említettem, a rendelet megszegõit szankcióval, ponto-
sabban 50 000 Ft pénzbírsággal lehet súlytani. 

Remélem azonban, hogy a jó szándékú, valamint a falu érde-
keit szolgáló rendeletet sokan helyeslik és annak rendelkezéseit 
lakótársaik nyugalmának érdekében önként be is tarják.

Üröm 2011. szeptember
Dr. Bodó Tibor alpolgármester

„…Megtartották, úgy jó!”

Ürömi csendrendelet

oLVaSóI LeVéL
Ürömi tükör
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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
Magyar Kémény Kft.
1126 Bp. Böszörményi út 24/b 06 1 766-5850
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 H. KÖKH: 1010 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 06-26-898-091
Általános Iskola  06-26-350-165, 350-158
Könyvtár  06-30-458-7615
Óvoda  06-26-350-185
Bölcsôde  06-26-898-089
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
Közjegyzô, Dr. Stagel Judit (Pvörösvár, Fô u. 83.)   06-26-332-259
Okmányiroda Pilisvörösvár  06-26-530-680, 530-685
Hatósági ügyintézés, vezetôi engedély, 
IGFB (gépjármû felelôsségbiztosítás) 530-686
Gépjármû-ûgyintézés 530-683 
Vállalkozói igazolvány 530-687
Útlevél 530-681 
Személyi igazolvány 530-682 
Lakcímkártya 530-684 
Gépjármû-ügyintézés  530-688
Takarékszövetkezet 06-26-350-244
Helyi polgári védelmi ügyelet:
Gáspár Tibor  06-20-207-7154
Nemes Richard  06-20-223-4979
Polgárôrség 0-24 ügyelet: 06-30-621-06-15
Rendõrség – Ürömi körzeti megbízott  06 20 489 67 12

A POLGÁrMESTErI HIVATAL ÜGyFÉLFOGADÁSI rENDJE
 Hétfô: 13.00 – 16.00
 Szerda: 8.00 – 17.30
 Péntek: 8.00 – 14.30

Laboda Gábor polgármester minden hét szerda 13 – 16 óráig
Alpolgármesterek minden hét szerda 9 – 11 óráig
Jegyzô minden szerda 9.00 – 12.00 és 13.00 – 16.00 óra között
Körzeti megbízott rendôrök fogadóórája minden szer-
dán 16-18 között a Polgármesteri Hivatal helyiségében.

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

Fax: 06-26-350-187

GyErMEKrENDELÉS:
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  Üröm14.00 - 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 telefonon 
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

Gyermekorvosi ügyelet
Üröm és Pilisborosjenô 18 éven aluli gyermekeit ügyeleti idôn 
kívül a két gyermekorvos látja el  a következô beosztás szerint:

HÉTFÔ:             07 - 12 óráig      dr. Kerekes Ildikó                   
  12 - 17 óráig     dr. Gaál Gabriella    
KEDD:               07 - 12 óráig      dr. Gaál Gabriella                    
  12 - 17 óráig     dr. Kerekes Ildikó
SZERDA:            07 - 12 óráig     dr. Kerekes Ildikó                    
  12 - 17 óráig     dr. Gaál Gabriella
CSÜTÖRTÖK:   07 - 12 óráig     dr. Gaál Gabriella                   
  12 - 17 óráig     dr. Kerekes Ildikó    
PÉNTEK:            07 - 12 óráig     dr. Kerekes Ildikó                    
  12 - 17 óráig      dr. Gaál Gabriella         

Telefonszám: dr. Gaál Gabriella:   06-20-438-1807 
                         dr. Kerekes Ildikó:  06-70-292-2269 

Sürgõsségi orvosi ellátás
Ürömön hétköznap reggel 7 órál 17 óráig
sürgôs orvosi ellátás elérhetô:
26/350-224 telefonszámon (Ürömi orvosi rendelô)

Pilisborosjenôn minden hétköznap reggel
7 órától 17 óráig a nappali
sürgôsségi orvosi ellátást Dr. Kovács Levente
biztosítja. Tel.: 06-20/ 7735-365
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FELNÔTTRENDELÉS

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

Fekvô beteghez házhoz hívás
hétköznaponként reggel 8-9 között.

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

Hétfô: 08.00-12.00 16.00-19.00 12.00-16.00
Kedd: 16.00-20.00 08.00-11.30 12.00-16.00
Szerda: 11.00-14.00 14.00-17.30 07.00-11.00
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HOROSZKÓP
Ürömi Tükör

Nagy változások várhatóak magánéletében. 
Félig-meddig felkészült erre, de mégis rosszul 
érinti. Bizonyára azért, mert az utolsó percig 
hitt abban, hogy mégis másként lesz.

Mostanában zaklatott és ez meglátszik a külső 
megjelenésében is. Egy fodrász és egy koz-
metikus sokat segíthet az összhatáson.

Nyugalom. Ez egy olyan fogalommá vált az 
Ön számára, ami szinte elérhetetlen.
Pedig egyszerű elérni: le kell ülni és meg kell 
feledkezni a problémákról.

Hová lett a harcos kedve? Eddig mindig kiállt 
azokért, akik most bajba kerültek.
Most inkább meghúzza magát és egy szót 
sem szól. Hogy számol el a lelkiismeretével?

Ellenségek? Azok bőven akadnak. Sajnos már 
el is felejti őket, amikor azok újra támadnak,
Hátba és váratlanul.

Minden úgy történik Önnel, mintha előre meg-
írták volna. Mintha egy fi lm peregne és a fő-
szerep az Öné.

Mint a mókuskerék, egyszer lenn, máskor 
fenn. Persze, hogy mikor van fenn vagy lenn, 
az mindig Öntől függ.

Nincsenek biztos pontok. A sors teljesen ki-
számíthatatlan néha. Egymást érik a kellemet-
len meglepetések. Egy a fontos, hogy ne élje 
meg kudarcként!

Könnyen juthat arra a felismerésre, hogy mun-
kahelyet kell változtatnia. Egyébként sem bírja 
sokáig egy helyen. Mindenesetre ne kapkod-
ja el a döntést!

Néha a dolgok csak úgy megtörténnek. Úgy-
sem tudjuk befolyásolni, néha el kell tűrnünk, 
hogy negatív dolgok is bekövetkezzenek.

Nagyon nagy energia van Önben. Néha ne-
gatív a kicsapódás, ha nem sikerül meggyőz-
nie igazáról a többieket. Fogja vissza magát! 
Nincs szükség ajtócsapkodásra!

Kár olyasmin rágódnia, amin már nem tud vál-
toztatni. Nem érdemes emiatt szomorkodni, 
inkább fel a fejjel és tekintsen bizakodóan a 
jövő lehetőségei felé.
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Ne hagyja, hogy elhatalmasodjanak Ön fe
lett a teendõk! Csak annyit vállaljon magára, 
amennyit felelõséggel el tud végezni!

Rossz hírek keringenek a munkahelyén, 
amelyek érinthetik Önt is. Feltétlenül õrizze 
meg a nyugalmát, így könnyebb lesz átvé
szelni a nehéz helyzeteket.

Minden nehezebben megy. Apróságok bosz
szanthatják, és ehhez a feledékenysége is 
hozzájárul.

Szerencsésnek mondhatja magát. Végre 
minden elképzelése megvalósul. Igazán jó 
idõszak ez.

Ha úgy érzi, hogy valami baj van az egész
ségével, ne halogassa, minél elõbb keres
se fel orvosát.

A harag rossz tanácsadó! Ne hagyja ma
gát befolyásolni! Érdemes körültekintõen 
dönteni.

Nyugalmas idõszak vár Önre, feltétlenül hasz
nálja ki. Frissítse fel magát egy jó sétával, 
sporttal vagy kukkantson be egy múzeumba!

Nehéz idõszak ez az Ön számára. Túl sokat 
dolgozik és keveset pihen. Legalább hétvége
ken igyekezzen rehabilitálódni.

Nincs jobb idõtöltés, mint egy jó kirándulás. 
Meg kell szabadulni a gondoktól, a természet 
– különösen a gyönyörû õszi táj – segít a ki
kapcsolódásban.

Fontos, hogy ebben az idõszakban legyen 
gondos a munkájában. Ne döntsön elhamar
kodottan!

Ne legyen túl szigorú sem önmagával, sem 
pedig másokkal szemben. Sokkal kelleme
sebb az együttmüködés, ha nem kritizál foly
ton.

Ha számot kellene vetnie önmagával, akkor 
nincs oka panaszra. Legyen türelmesebb!
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Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 4/2011 (II. 
24.) Kt. számú rendelete a 7/2010. (III. 29.), a 10/2010. (VI.25.) és 
a 13/2010. (IX. 17.) Kt. számú rendeletekkel módosított 1/2010. 
(II. 15.) Kt. számú rendelet módosítására a település 2010. évi 
költségvetésérõl a 2010-2011-2012. évi gördülõtervérõl.

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete az államháztartásról szó-
ló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 65.§-ban, valamint az ennek végre-
hajtására kiadott módosított 217/1998.(XII. 30.) Korm. számú rendeletben foglalt 
felhatalmazás alapján a 2010. évi költségvetésére alkotott rendeletét az alábbi-
ak szerint módosítja:

„Az Ör 1. §-a helyébe az alábbi 1. § lép:

1. §

(1) A képviselô-testület a 2010. évi költségvetés módosított bevétel fôösszegét 
1 636 150 000 Ft-ban, (azaz egymilliárd hatszázharminchatmillió-százötven 
forintban) állapítja meg az 1.számú mellékletben részletezett források szerint:

(2) A jelen rendelet 1.§ /1/ bekezdésében megállapított módosított bevéte-
li fôösszegen belül:

a)  Intézményi mûködési bevételeit 123 605 000 Ft-ban (azaz százhuszon-
hárommillió-hatszázöt forintban)

b)  Az önkormányzat sajátos mûködési bevételeit 406  913 000 Ft-ban 
(azaz négyszázhatmillió-kilencszáztizenháromezer forintban)

c)  Felhalmozási és tôkejellegû bevételeit 110 000 000 Ft-ban (azaz száz-
tízmillió forintban)

d)  Támogatások, átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése módo-
sított fôösszegét 472 252 000 Ft-ban (azaz négyszázhetvenkettômillió-
kettôszázötvenkettô forintban)

e)  Pénzforgalom nélküli bevételeit 523 380 000 Ft-ban (azaz ötszázhu-
szonhárommillió-háromszáznyolcvanezer forintban) állapítja meg.”

„Az Ör 2. §-a helyébe az alábbi 2. § lép:

2. §

(1) A képviselô-testület a 2010. évi költségvetés módosított kiadási fôösszegét 
1 636 150 Ft-ban, (azaz egymilliárd hatszázharminchatmillió-százötven fo-
rintban) állapítja meg a 2.számú mellékletben részletezettek szerint:

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

Személyi juttatások módosított fôösszegét 382 476 000 Ft-ban (azaz 
háromszáznyolcvankettômillió-négyszázhetvenhatezer forintban)Munkaadó-
kat terhelô járulékok módosított fôösszegét 104 059 000 Ft-ban (azaz száz-
négymillió-ötvenkilencezer forintban)

Dologi és egyéb folyó kiadások módosított fôösszegét 227 667 000 Ft-
ban (azaz kettôszázhuszonhétmillió-hatszázhatvanhétezer forintban)

Végleges pénzeszköz átadás módosított fôösszegét 31 290 000 Ft-ban, 
(azaz harmincegymillió-kettôszázkilencvenezer forintban)

Szociálpolitikai ellátások fôösszegét 58  273 000 Ft-ban (azaz 
ötvennyolcmillió-kettôszázhetvenháromezer forintban)

Felújítási kiadásainak módosított fôösszegét 101 150 000 Ft-ban (azaz 
százegymillió-százötvenezer forintban) 

Felhalmozás kiadásainak módosított fôösszegét 536  961 000 Ft-ban 
(azaz ötszázharminchatezer-kilencszázhatvanegyezer Ft-ban)

Hosszúlejáratú hitelek visszafizetésének módosított fôösszegét 5 228 
000 Ft-ban (azaz ötmillió-kétszázhuszonnyolcezer forintban) állapítja meg.”

Az Ör 3. §-a helyébe az alábbi 3. § lép:

3. §

(1) A képviselô-testület a 2010. évi költségvetési általános tartalék módosított 
összegét 30 609 000 Ft-ban (azaz harmincmillió-hatszázkilencezer forint-
ban) állapítja meg. 

(2) A 2010. évi céltartalék módosított összegét 158 437 000 Ft-ban (azaz száz-
ötvennyolcmillió-négyszázharminchétezer forintban) állapítja meg. 

4. §

Az Ör. egyéb rendelkezései nem változnak.

5. §

Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
A rendelet kihirdetésérôl az önkormányzat jegyzôje gondoskodik.

Üröm, 2011. február 23.

 Laboda Gábor Dr. Balogh Szilvia
 polgármester jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve: 
Üröm, 2011. február hó 24. nap

 Dr. Balogh Szilvia
 jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 5/2011 (II. 
24.) önkormányzati rendelete a temetõkrõl és a temetkezésrõl.

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a temetõkrõl és a 
temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. Törvény (Továbbiakban: Ttv.) 6.§.(4) bek, 16.§. 
40.§.(1) és (3) bek. 41.§ (3) bek. és a 42.§-ában kapott felhatalmazás alapján, a 
következõ rendeletet alkotja:

1. §

A szabályozás célja, hogy a település területén a helyi viszonyok figyelem-
bevételével biztosítsa az elhunytakat megilletõ jogot, a végtisztesség megadá-
sa, az emberhez méltó temetés garantálása érdekében, szabályozza a temetõ 
mûködési rendjét a temetés zavartalanságát.

A rendelet hatálya

2. §

(1)  A rendelet hatálya a településen mûködõ köztemetõre terjed ki.
(2)  A rendelet meghatározza a temetõfenntartással, a temetõüzemeltetéssel, a 

temetkezési szolgáltatással kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.
(3)  Személyi hatálya kiterjed a temetõ tulajdonosára, fenntartójára, üzemeltetõjére, 

a temetkezési szolgáltatóra és mindazokra a természetes és jogi személyek-
re, akikre/amelyekre nézve a tevékenység során jogok és kötelezettségek 
keletkeznek.

Értelmezõ rendelkezések

3. §

E rendelet alkalmazása szempontjából a Ttv. 3.§-ban foglaltak az irányadóak.

Általános rendelkezések

4. §

(1)  A temetõ kegyeleti méltóságának megõrzésére, zöldfelületeinek, valamint sír-
helytábláinak megépítésére, kialakítására a Ttv. és a Vhr. rendelkezései az 
irányadóak..

(2) A temetõ létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újra használatba vételé-
re a Ttv. 8.§-12.§-ai az irányadóak.

Köztemetõ fenntartása, üzemeltetése

5. §

(1)  Üröm Község közigazgatási területén a köztemetõ fenntartásáról és 
üzemeltetésérõl az önkormányzat gondoskodik.

(2) A temetõ fenntartójának és üzemeltetõjének feladata:
–  meghatározza a temetési szolgáltatás, illetõleg a temetõben végzett egyéb 

vállalkozási tevékenységek ellátásának temetõi rendjét
–  megállapítja a temetõlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitva-

tartási idõt
–  vezeti és megõrzi a nyilvántartó könyveket
–  tájékoztatja a temetõlátogatókat
–  kijelöli a temetési helyeket
–  elvégzi a temetõ, az utak karbantartását, síkosság mentesítését és a hó 

eltakarítását
–  összegyûjti és elszállítja a hulladékot
–  gondoskodik a temetõ rendjének betartásáról és betartatásáról
–  összehangolja a temetéseket

(3) A kegyeleti szolgáltatás biztosításáról a köztemetõben levõ ravatalozóra a 
képviselõ-testület által határozott idõre megkötött kegyeleti közszolgáltatási 
szerzõdés útján gondoskodik. 
A rendelet mellékletét képezi a VARÁZSKÕ Kft-vel (továbbiakban: vállalkozó 

2085 Pilisvörösvár, Budai u.22.) kötött szerzõdés, mely az önkormányzat tulajdo-
nában levõ ravatalozó üzemeltetésére vonatkozik. 
(4) A temetkezési vállalkozóknak olyan magatartást kell tanúsítaniuk és üzletpo-

litikájukat úgy kell  kialakítaniuk, hogy a megrendelõk igényeit teljes körûen 
kielégíthessék. 
Ennek érdekében:
–  folyamatosan álljanak rendelkezésre (ügyelet, ügyfélszolgálat útján)
–  rendkívüli szolgáltatást is vállaljanak (pl. baleset)
–  készen álljanak helyettesítésre
–  a szolgáltatás eszközeit tekintve megfelelõ tartalékkal rendelkezzenek.

(5) Temetkezési szolgáltatás illetéktelenül nem végezhetõ.
(6) A temetõgondnoki tevékenységet a Polgármesteri Hivatal Községgazdálko-

dási Csoportján belül a temetõgondnok végzi.
(7) A temetõ fenntartásával és üzemeltetésével összefüggõ feladatok 

ellenõrzésére a Ttv. 7.§-ban foglaltak, illetve a 145/1999.(X.01.) Korm. rende-
let (Továbbiakban: Vhr.) 59.§.(1) bek. b.) pontjában foglaltak az irányadóak.
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Az infrastruktúra egyes elemei

6. §

A köztemetõ úthálózatára, a ravatalozásra, a higiéniás szabályok betartásá-
ra a Ttv. és annak Vhr. szabályait kell alkalmazni.

A temetési hely

7. §

(1) Temettetni, illetõleg az elhamvasztottak maradványait tartalmazó urnákat el-
helyezni, csak temetkezés céljára kijelölt területen szabad.

(2) A köztemetõ belsõ kialakításának rendjét, az egyes parcellák felhasználási 
módját, idejét „temetõ-berendezési tervben” kell meghatározni. A terv térké-
pet is tartalmaz, amelyen a temetõ egyes területei azonosíthatóak.

(3) A sírhelytábla a temetõ-berendezési tervben megjelölt olyan temetõrész, 
amely a nyugvási idõt követõen kiüríthetõ és temetés céljára ismételten 
igénybe vehetõ.

(4) A sírhelytáblákat elõ kell készíteni a folyamatos temetésre.

8. §

(1) Temetkezésre használt helyek a köztemetõben a következõk lehetnek:
a.) koporsós temetésnél

aa) egyes sírhely
ab) kettõs sírhely
ac) sírbolt (kripta)
ad) ún. alacsony hantos parkszerû sírhely)
ae) díszsírhely

b.) hamvasztásos temetésnél
ba) urnafülke
bb) urnasírhely
bc) urnasírbolt (urnakripta)

(2) Koporsós temetésnél a sírhelyek lehetnek felnõtt sírhelyek és gyermeksírhe-
lyek.

(3) A felnõtt sírhelyekben 10 évnél idõsebb korban elhunytak, gyermeksírhely-
be 10 éves, vagy ennél fiatalabb korban elhunytak betemetése lehetséges. 
Meglévõ gyermeksírhelyben urna is betemethetõ.

(4) Az egyes sírhelyben fõszabályként egy koporsó temethetõ, kivéve ha az 
anya halála és az újszülött perinatális halála miatt az eltemetés egy idõben 
történik, és az eltemettetõ így rendelkezett.

(5) Hamvasztásos temetésnél a hamvakat tartalmazó urnát lehet 
urnaférõhelyekbe elhelyezni, vagy sírhelyben sírboltba rátemetni. Az urnát 
urnatartóban a sír felületére is el lehet helyezni.

(6) A 7.§. és 8.§-ban nem szabályozott kérdésekben a Ttv.-ben, valamint a Vhr. 
rendelkezéseit kell alkalmazni.

(7) A köztemetõben levõ sírhelyek méretei:
a.) egyes felnõtt sírhely: a térfoglaló mérete 110x210 cm lehet, a sírkõ pedig 

90x190cm, illetve 85x185 cm lehet,
b.) kettõs felnõtt sírhely: a térfoglaló mérete 210x210cm lehet, a sírkõ pedig 

190x190 cm, illetve 180x180 cm lehet,
c.) gyermeksírhely: 1,3 m hosszú, 2 m mély, 0,65 m széles,
d.) az ún. alacsony hantos parkszerû sírhely legkisebb mérete a kettõs sírhely 

méretével azonos,
e.) sírbolt (kripta) a sírbolt mérete 300x280 cm lehet

f.) urnasírhely
fa) egyes és kettes : 1,3 m hosszú 2 m mély, 0,65 m széles
fb) hármas és négyes : 110x210 cm nagyságú lehet.

(8) A sírok egymástól való oldaltávolsága legalább 60cm, a gyermeksíroknál pe-
dig 30 cm kell legyen. A sorok között 0,6 m, 1 m távolságot kell hagyni. 

(9) A síremléket szilárd alapra kell helyezni. A síremlék nem foglalhat el a sírhely-
nél nagyobb területet.

(10) Az itt nem szabályozott kérdésekben a 37/2007.(XII.13.) ÖTM rendelet ren-
delkezései az irányadóak.

A temetési hely használati ideje – 
a rendelkezési jogosultság idõtartama

9. §

(1) A rendelkezési jog a temetési helyre vonatkozik, a temetési helyre helyezhetõ 
személyek körének meghatározására, síremlék, sírjel állítására és mindezek 
gondozására terjed ki.

(2) A rendelkezési jogot az gyakorolja, aki a temetési helyet megváltotta. A sír-
hely újraváltásában, elsõbbséget élvez az eltemettetõ, halála esetén pedig 
örököse.

(3) A temetési helyek használati idejét e rendelet az alábbiakban határozza meg:
Sírhely esetén a használati idõ 25 év, urna esetén 10 év. Sírbolt esetén a hasz-

nálati idõ 60-100 év lehet. Kettõs sírhelynél mindig az utolsó koporsós 
betemetésrõl számított 25 év a használati idõ.

(4) Ha lejár a temetési hely használati ideje, a rendelkezésre jogosult – aki a sír-

helyet megváltotta -, illetve az örököse meghosszabbíthatja azt. A meghosz-
szabbítás ideje 25 év, urna esetén 10 év. Meghosszabbítás hiányában a ren-
delkezési jog megszûnik.

(5) A temetési hely használati idejének lejártáról a Polgármesteri Hivatal a sír-
hely megváltóját, a lejárati évet megelõzõ év szeptember 30-ig értesíti.

(6) A lejárt használati idejû temetési helyek kiürítésérõl az üzemeltetõ gondosko-
dik. A kiürítés folytán így megüresedett sírhelyek térítés nélkül kerülnek visz-
sza a temetõ tulajdonosának a birtokába.

(7) A rokoni háttér nélküli, elhagyott, 25 éve gondozatlan sírok esetében a sírhe-
lyeket újra lehet értékesíteni, ha a fenntartó hat hónap idõtartamon belül leg-
alább kétszer országos és helyi lapban, valamint a temetõben jól látható he-
lyen ezzel kapcsolatos hirdetményt tesz közzé és a sírokat nem váltja meg 
újra senki.

10. §

(1) Az eltemettetõ a sírhely tulajdonosával kötött megállapodásban az Ör 9.§.(3) 
bekezdésében meghatározott idõtartamnál hosszabb idõt is megállapíthat.

(2) Az (1) bekezdés alkalmazása esetén értelemszerûen az Ör 2. számú mellék-
letében az Ör. 9.§. (3) bekezdésére meghatározott használati idõre vonatko-
zó díjtételek is arányosan növekednek.

rátemetés

11. §

(1) A sírhelyekre rá lehet temetni. A szabály az, hogy további kettõ koporsó 
vagy 25 évnél régebbi halott-maradvány (exhuma) temethetõ. Tehát egyes 
sírhelyen három elhunyt is töltheti porladási idejét, mégpedig az utolsó 
betemetéstõl számított 25 évig.

(2) Rátemetésnél a felsõ koporsó aljának a talajszinttõl számítva 160 cm-re kell 
lennie.

(3) A rátemethetõ urnák:
–  egyes sírhely esetén négy urna, 
–  kettõs sírhely esetén nyolc urna temethetõ rá.

A temetõ rendje

12. §

(1) Üröm Község egy darab egyszemélyes hûtõtárolóval rendelkezik, ebbõl kifo-
lyólag az elhunytakat a Pilisvörösváron lévõ hûtõ tárolóba szállítják.

(2) Üröm Község boncoló – helyiségcsoporttal nem rendelkezik.
(3) A búcsúztatás: választható vallásos szertartást nélkülözõ búcsúztató, illetve 

vallás jegyében megtartott szertartás.
(4) A búcsúztatás idõpontja: a búcsúztatókat hétköznap (hétfõ – péntek) 8.00 – 

17.00 óráig, szombati napokon 9.00 – 15.00 óráig végzik. Az idõpontok ösz-
szehangolása a búcsúztatást végzõ személyek idõbeosztásától függ.

(5) A temetõ rendjét szabályozó hirdetményeket a temetõn belül jól látható he-
lyen ki kell függeszteni.

(6) A temetõ térképét a fenntartónak a temetõ bejárata mellett ki kell függeszteni, 
és gondoskodnia kell arról, hogy a változások legalább évente átvezetésre 
kerüljenek. 

(7) A temetõbe állatokat bevinni TILOS.
(8) A hozzátartozók bármilyen díszítési ápolási munkát elvégezhetnek a síron, 

minden egyéb munkát az üzemeltetõ felé be kell jelenteni.
(9) A temetõ területén 12 éven aluli gyermek csak felnõtt felügyelete mellett tar-

tózkodhat. Az általa okozott károkét a felügyelõ tartozik felelõsséggel.
(10) A temetõben keletkezett hulladékok gyûjtésérõl hulladékgyûjtõ hely kijelö-

lésével kell gondoskodni. A keletkezett szemetet a kijelölt helyre kell vinni, 
melynek elszállításáról az önkormányzat gondoskodik.

(11) A temetõben elhelyezett sírok, síremlékek, tárgyak tekintetében õrzési, illetve 
kártérítési felelõsség az önkormányzatot nem terheli. 

(12) Sírkõállításra hétköznap (hétfõ-péntek) 8.00 –tól – 17.00 óráig van lehetõség.
Csiszolási munkálatokat a temetõben végezni nem lehet, a sírkõbe betût vésni, il-

letve helyreállító tevékenységet lehet végezni.
(13) Sír, sírbolt, síremlék, vagy ezeken elhelyezett tárgyak rongálása, eltulajdoní-

tása, valamint fa, vagy egyéb növény rongálása tilos.

Védett temetõrész

13. §

(1) A temetõ a község történelmének sajátos kifejezõje, emléke, amely mindenki 
számára a hozzátartozók iráni kegyelet és emlékezés helyeként a múlttal va-
ló közvetlen kapcsolatot õrzi.

(2) A kitelepített svábok síremlékei, valamint a gyermeksírok egyedi védelmet él-
veznek.

(3) A temetõ III-as és IV-es parcellájának hátsó része védettséget élvez, oda to-
vábbi sírhelykijelölés nem engedélyezett, de rátemetés egyedi kérelem alap-
ján lehetséges.

(4) A védett temetõ területét a település településrendezési tervében és helyi 
építési szabályzatában adottságként kell kezelni és annak a településszerke-
zetben méltó helyet kell biztosítani.

(5) A védett temetõrészben lévõ sírokat a temetõgondnok gondozza.
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A kegyeletgyakorlás szabályai

14. §

(1) A temetõ nyitva tartását a temetõ kapujára kell kifüggeszteni. A temetõ nyitva 
tartását e rendelet az alábbiakban határozza meg.

a.) A téli nyitva tartás október 1-tõl  március 15-ig van érvényben, ekkor a temetõ 
minden nap 7.00 órától 19.00 óráig van nyitva.

b.) A nyári nyitva tartás március 15-tõl – szeptember 30-ig van érvényben, ekkor 
a temetõ 7.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

c.) Mindenszentek és halottak napján a temetõ 7.00 órától 21.00 óráig tart nyit-
va.

(2) Kegyeleti szolgáltatást végzõ vállalkozó fogadóidejét a temetõbe jól látható 
helyen ki kell függeszteni.

A díjakra vonatkozó helyi szabályozás

15. §

(1) A temetési helyek megváltási és újraváltási díját e rendelt 2.sz. melléklete tar-
talmazza. A díjak mértékét évente felül kell vizsgálni.

(2) A temetkezési szolgáltatás polgárjogi kapcsolat a szolgáltató és az 
eltemettetõ között, a temetkezési szolgáltatás szabadáras, nem az önkor-
mányzat határozza meg a díjakat.

(3) Kivételesen indokolt esetben – kérelemre- a sírhelyek megváltásának illetve 
újraváltásának díjára 12 havi részletfizetés engedélyezhetõ. A kérelmet a pol-
gármesterhez kell elõterjeszteni.

Szabálysértések

16. §

Szabálysértést követ el és az önkormányzati szabálysértési hatóság (jegyzõ) 
30.000.-Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújthatja azt, aki a jelen rendelet 5.§. (5) be-
kezdésében és a 11.§. (7) (8) (10) (13) bekezdésében foglaltakat megsérti.

Záró rendelkezések

17. §

(1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet hatályba lépésével egyidejüleg hatályát veszti az 6/2003.(IV.18.) 

38/2004.(XII.20.) Kt.sz. 18/2005.(VIII.26.) Kt. sz. 30/2005.(XI.30.) Kt. sz. 
18/2006.(XII.13.) Kt.sz. 23/2008.(XI.27.) Kt. sz. és a 14/2009.(XI.30.) Kt. sz. 
rendelet.

(3) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.
(4) Az önkormányzati rendeletben nem szabályozott kérdésekben hatósági eljá-

rás során a 2004. évi CXL tv. vonatkozó elõírásait kell alkalmazni.
(5) Az önkormányzat jelen rendelete megfelel a 2006/123/EK belsõ piaci szol-

gáltatásokról szóló irányelv követelményeinek, az irányelvben megfogalma-
zott követelményekkel ellentétes szabályozást nem tartalmaz.

Üröm, 2011. február 23.

 Laboda Gábor Dr. Balogh Szilvia
 polgármester jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve: 
Üröm, 2011. február hó 24. nap

 Dr. Balogh Szilvia
 jegyzô

2. számú melléklet

Sírhelyek megváltásának, illetve újraváltásának díjai:

Egyes sírhely:
urnás temetés 42 000 Ft
koporsós temetés 45 000 Ft

Kettes sírhely   
urnás temetés 80 000 Ft
koporsós temetés 83 000 Ft

Sírbolthely: 260 000 Ft 

Az út menti sorokban a díjtétel másfélszerese fizetendõ. 

Urnasírhely és urnafülke (urnánként)  20 000 Ft

Rátemetés esetén a használati díj idõarányosan annyival csökken, mint 
amennyi év a sírhely használati idejébõl még hátra van. 

Üröm, 2011. február hó 23. nap

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 6/2011 (II. 
24.) Kt. számú rendelete a rókahegy 2. terület Helyi Építési Sza-
bályzatáról szóló 5/2005 (III. 22.) Kt. számú rendelet módosítá-
sára

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az 1990. évi LXV törvény 
16. § (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelmérõl 
szóló módosított 1997. évi LXXVIII törvény 7. §-ának (3) bekezdés c.) pontjában 
biztosított jogkörében eljárva a Helyi Építési Szabályzatról szóló rendeletét az 
alábbiak szerint módosítja: 

1. §

1.) Az 5/2005 (III. 22.) Kt. számú rendelet 10. § (1) bekezdése helyébe a következõ 
rendelkezés lép: 

„1.) A településkép és tájkép védelme érdekében a területen épület beépített 
alapterületének legalább 65%-án csak magastetõ létesíthetõ, 30-45 fok kö-
zötti hajlásszöggel. 

2. §

1.) Az Ör egyéb rendelkezési nem változnak.

2.) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

3.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik. 

Üröm, 2011. február 23.

 Laboda Gábor Dr. Balogh Szilvia
 polgármester jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve: 
Üröm, 2011. február hó 24. nap

 Dr. Balogh Szilvia
 jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 7/2011.(II. 
24.) számú önkormányzati rendelete a 16/2007.(IX.24.) önkor-
mányzati rendelet módosítására a helyi közutak kezelésének 
szabályairól.

 
Üröm  Község Önkormányzat képviselõ-testülete a helyi önkormányzatok-

ról szóló módosított 1990. évi XLV..Tv. (Ötv.) 16.§.(1) bekezdésében kapott felha-
talmazás alapján a tulajdonában levõ önkormányzati utak kezelésének szabálya-
iról alkotott 16/2007.(IX. 24.) számú önkormányzati rendeletét az alábbiak sze-
rint módosítja:

1. §

Az Ör.11.§-a helyesen:

„ Szabálysértést követ el, és 30.000.-Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható, aki 
az önkormányzati rendelet 4.§.(3) bekezdése 4/A.§.(1)(2) bekezdése, 5.§.6.§. (1) 
bekezdése, valamint a 7.§.(1) bekezdésében foglalt rendelkezéseket megszegi.”

2. §

(1) Az önkormányzati rendelet egyéb rendelkezései nem változnak.
(2) A jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
(3) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

Üröm, 2011. február 23.

 Laboda Gábor Dr. Balogh Szilvia
 polgármester jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve: 
Üröm, 2011. február hó 24. nap

 Dr. Balogh Szilvia
 jegyzô
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Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 8/2011 (II. 
24.) Kt. számú rendelete Üröm Község Helyi Építési Szabályza-
táról szóló 13/2005 (VII. 25.), 31/2005 (XI. 30.) 4/2006 (III. 02.) 
27/2007 (XII. 20.) 21/2008 (XI. 27.) 9/2010 (III. 29.) számú rende-
letekkel módosított 10/2005 (VI. 06.) számú rendelet módosítá-
sára (HÉSZ)

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az 1990. évi LXV törvény 
16. § (1) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelmérõl 
szóló módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 7. §-ának (3) bekezdése c.) pontjában 
biztosított jogkörében eljárva Üröm Helyi Építési Szabályzatáról szóló rendeletét 
az alábbiak szerint módosítja. 

1. §

1.) A 10/2005 (VI. 06.) Kt. számú rendelet 7. § (34) bekezdése helyére a 
következõ rendelkezés lép: 

„34.) Lf-1, Lf-2, Lf-3, Lf-4, Lf-5 építési övezetek területén az elhelyezésre 
kerülõ épületeket magastetõs kialakítással kell megvalósítani. A tetõ dõlésszöge 
35-45 fok között lehet. A beépített alapterület 20 %-án más tetõkialakítás 
(tetõterasz, alacsonyhajlású tetõ) létesíthetõ. Amennyiben a beépített terüle-
ten az eredeti vagy a csatlakozó terep lejtése legalább 15% és tetõterasz épül, 
magastetõ csak a legfelsõ szinten építendõ. Meglévõ manzárdtetõs beépítés fel-
újítható, bõvíthetõ, fenntartható újjáépítés esetében is. 

2. §

1.) AZ Ör egyéb rendelkezései nem változnak. 

2.) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

3.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik. 

Üröm, 2011. február 23.

 Laboda Gábor Dr. Balogh Szilvia
 polgármester jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve: 
Üröm, 2011. február hó 24. nap

 Dr. Balogh Szilvia
 jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének
9/2011 (II. 24.) számú önkormányzati rendelete az egyes anya-
könyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az 
azokért fizetendõ díjak mértékérõl

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a 2010. évi I. törvény 
96. § a.)-b.) pontjában, valamint a törvény végrehajtására kiadott 1982. évi 17 
törvényerejû rendelet 42./A § (4) bekezdés a.)-b.) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidõn kívüli házas-
ságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabá-
lyairól, a többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendõ díj mértékérõl az aláb-
bi rendeletet alkotja: 

A rendelet hatálya
1. §

A rendelet hatálya Üröm Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) il-
letékességi területén történõ házasságkötésre és a bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítésére (a továbbiakban együtt : anyakönyvi esemény) terjed ki. 

A hivatal helyiségein kívül, valamint a hivatali munkaidõn kívül 
történõ anyakönyvi események engedélyezésének szabályai

2. §

1.) Anyakönyvi eseményt lebonyolítani munkanapokon és szombati napon lehet. 

2.) Hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi eseményt hivatali munkaidõn belül csak 
ügyfélfogadási idõn kívül lehet lebonyolítani.

3.) A hivatali helyiségen kívüli anyakönyvi esemény engedélyezése során figye-
lemmel kell lenni a már elõjegyzésbe vett anyakönyvi eseményekre, azok le-
bonyolítását az engedélyezendõ, hivatalon kívüli anyakönyvi esemény nem 
veszélyeztetheti. 

4.) A jelen § 1)-2.) 3.) bekezdésében foglalt szabályoktól a 4. § (2) bekezdésé-
ben foglalt esetekben lehet csak eltérni. 

Az anyakönyvi események díjazása
3. §

1.) Az anyakönyvi esemény lebonyolítására alkalmas hivatali helyiség hivatali 
munkaidõben térítésmentesen vehetõ igénybe.

2.) A hivatali munkaidõn kívüli anyakönyvi események lebonyolításának díja 
bruttó 20.000 Ft.

4. §

1.) Az anyakönyvi esemény hivatali helyiségen kívül történõ lebonyolításának dí-
ja bruttó: 30.000 Ft.

2.) Rendkívüli körülmény esetében, különös tekintettel a házasulók, valamint 
az élettársi kapcsolatot létesíteni kívánók valamelyikének közeli halállal 
fenyegetõ egészségi állapotára, az egészségügyi és szociális intézményben 
(korház, nyugdíjas ház) továbbá lakáson bonyolított anyakönyvi esemény díj-
mentes. 

Az anyakönyvvezetõ részére fizetendõ
díj mértéke

5. §

1.) A hivatali munkaidõn kívül történõ anyakönyvi események lebonyolításában 
közremûködõ anyakönyvvezetõt – választása szerint - a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló törvényben meghatározott szabadidõ, vagy anyakönyvi esemé-
nyenként 5.000 Ft díjazás illeti meg. 

2.) A hivatali helyiségen kívül történõ anyakönyvi események lebonyolításában 
közremûködõ anyakönyvvezetõt – választása szerint - a köztisztviselõk jogál-
lásáról szóló törvényben meghatározott szabadidõ, vagy anyakönyvi esemé-
nyenként 10.000 Ft díjazás illeti meg. 

Hatálybalépés
6. §

1.) A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

2.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik. 

Üröm, 2011. február 23.

 Laboda Gábor Dr. Balogh Szilvia
 polgármester jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve: 
Üröm, 2011. február hó 24. nap

 Dr. Balogh Szilvia
 jegyzô

Üröm Község Önkormányzat 10/2011.(IV. 04.) Kt. számú rendele-
te a település 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról (Zár-
számadás)

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete az Államháztartásról szó-
ló többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. tv.  82. §-a, továbbá ennek 
végrehajtására kiadott többszörösen módosított 249/2000.(XII. 24.) Korm. 
rendelet 6. § -7. §-aiban foglalt rendelkezések figyelembevételével a 2010. 
évi költségvetése végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete a település 2010. évi költség-
vetésének végrehajtását 1 172 480 000.- Ft /azaz egymilliárd százhetven-
kétmillió- négyszáznyolcvanezer forint/ bevételi fôösszeggel, és 1 250 278 
000.-Ft /azaz egymilliárd kétszázötvenmillió-kétszázhetvennyolcezer forint/ 
kiadási fôösszeggel, - 
77 798 000.-Ft /azaz mínusz hetvenhétmillió-hétszázkilencvennyolcezer fo-
rint/ ötszázhuszonötmillió négyszázötvenegyezer forint/ záró egyenleggel 
jóváhagyja.

2. §

(1) A település 2010. évi pénzmaradványát 1 001 000.- Ft-tal /azaz  millió-
ezer- forinttal/ hagyja jóvá, a jelen rendelet 13.) 14.) számú mellékteleiben 
foglalt részletezéssel .

3. § 

(1) A jelen rendelet 1.§-ban rögzített 2010. évi bevételek forrásonkénti alakulását 
a jelen rendelet 1.számú mellékletében részletezettek szerint hagyja jóvá.
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(2) Ezen belül:
a.) Az önkormányzat mûködési, saját folyó és - átengedett bevételeit 589 

470 000.- Ft-ban /azaz ötszáznyolcvankilencmillió-négyszázhetvenezer 
forintban/ 

b.) Felhalmozás és tôke jellegû bevételeit 11 839 000.-Ft-ban /azaz tizen-
egymillió nyolcszázharminckilencezer-forintban/ 

c.) A normatív állami hozzájárulások teljesítését 237 795 000.- Ft-ban /azaz 
kettôszázharminchétmillió hétszázkilencvenötezer forintban/

d.) Társadalombiztosítástól és egyéb átvett pénzeszközt 219 798 000.- Ft-
ban /azaz kétszáztizenkilencmillió hétszázkilencvennyolcezer forint-
ban/

e.) Támogatás, kölcsön, visszatérülés fôösszeget 1 845 000 Ft-ban /azaz – 
Egymillió nyolcszáznegyventötezer forintban/

f.) Elôzô évi pénzmaradvány igénybevételét 139 746 000.-Ft-ban /azaz 
százharminckilencmillió hétszáznegyvenhatezer forintban/ állapítja 
meg.

g.) Kiegyenlítô, függô, átfutó bevételek összegét -28 013 000.- Ft-ban /az-
az-mínusz huszonnyolcmillió tizennyolcezer forintban/ állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2010. évi bevételeinek alakulását, gazdálkodónkét a 
rendelet 1/A. számú melléklete tartalmazza. 

4. §

(1) A Képviselô-testület a jelen rendelet 1.§-ában rögzített kiadási fôösszegen 
belül:

a.) személyi juttatások kiadási fôösszegét 349 000 000.- /azaz háromszáz-
negyvenkilencmillió  forintban/ 

b.) munkaadót terhelô járulékok fôösszegét 95 900 000.- Ft /azaz kilencven-
ötmillió kilencszázezer forint/

c.) dologi- és egyéb folyó kiadások fôösszegét 281 141 000.- Ft /azaz két-
száznyolcvanegymillió száznegyvenegyezer forint/

d.) mûködési célú pénzeszközátadás fôösszegét  20 517 000.- Ft /azaz 
húszmillió ötszáztizenhétezer forint/ 

e.) felhalmozás célú pénzeszköz átadás fôösszege 7 579 000 Ft (azaz hét-
millió ötszázhetvenkilencezer forint)

f.) társadalom és szociálpolitikai juttatás 64 518 000.- Ft /azaz hatvannégy-
millió ötszáztizennyolcezer forint/

g.) felhalmozási kiadások fôösszegét 422 513 000.- Ft /azaz négyszázhu-
szonkétmillió ötszáztizenháromezer forintban hagyja jóvá, és megálla-
pítja, hogy a felhalmozási kiadásokon belül a felújítási kiadásokat cé-
lonként a rendelet 20. számú melléklete tartalmazza.

h.) hitel-törlesztés kiadás fôösszegét 4 418 000.- Ft-ban /azaz négymillió 
négyszáztizennyolcezer forint/

i.) függô átfutó, kiegyenlítô kiadások fôösszegét 4 692 000.- Ft-ban /azaz 
négymillió-hatszázkilencvenkétezer forintban/ hagyja jóvá a jelen ren-
delet 2. számú mellékletében részletezettek szerint.

2.a.) Polgármesteri Hivatal összkiadását 828 078 000 Ft /azaz nyolcszázhu-
szonnyolcmillió hetvennyolcezer forint/ fôösszeggel hagyja jóvá a rende-
let 2/A. és 22-es számú mellékletében részletezettek szerint.

A jóváhagyott kiadási fôösszegen belül:

–  Személyi jellegû kiadásait 117 338 000 Ft-tal /azaz száztizenhétmillió 
háromszázharmincnyolcezer forinttal/ 

–  Munkaadói járulékokat: 33 620 000 Ft-tal /azaz  harminchárommillió 
hatszázhúszezer forinttal/ 

–  Dologi és egyéb folyó kiadásait 167 987 000 Ft-tal /azaz százhatvan-
hétmillió kilencszáznyolcvanhétezer forinttal/

–  Felhalmozási és finanszírozás kiadását: 412 171 000 Ft-tal /azaz négy-
száztizenkétmillió százhetvenegyezer forinttal/

–  Társadalmi és szocpol. kiadását: 64 448 000 Ft-tal /azaz hatvannégy-
millió-négyszáznegyvennyolcezer forinttal/

–  Mûködési célú pénzeszközátadás 20 517 000.- Ft-tal /azaz húszmillió 
ötszáztizenhétezer forinttal/

–  Fejlesztési célú pénzeszközátadás 7 579 000.- Ft-tal /azaz hétmillió öt-
százhetvenkilencezer forinttal/

–  Hiteltörlesztés kiadását 4 418 000.- Ft-tal /azaz négymillió négyszázti-
zennyolcezer forinttal /hagyja jóvá.

b.) József Nádor Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 
kiadását 171 662 000 Ft-tal /azaz százhetvenegymillió hatszázhatvankétezer 
forint/ fôösszeggel hagyja jóvá a rendelet 2/A., valamint a 22. számú mellék-
lete szerint.

A jóváhagyott kiadási fôösszegen belül:

–  Személyi jellegû kiadásait 102 584 000 Ft-tal /azaz százkétmillió öt-
száznyolcvannégyezer forinttal/ 

–  Munkaadói járulékokat 27 807 000 Ft-tal /azaz huszonhétmillió nyolc-
százhétezer forinttal/

–  Dologi kiadásait 40 202 000 Ft-tal /azaz negyvenmillió kétszázkétezer 
forinttal/

–  Felhalmozási kiadás: 999 000 Ft-tal /azaz kilencszázkilencvenkilenezer 
forinttal/ 

–  Társadalmi és szocpol kiadás 70 000.-Ft-tal (azaz hetvenezer forint) 
hagyja jóvá.

c.) Napraforgó Óvoda kiadását 143 360 000 Ft-tal /azaz száznegyvenhárom-
millió háromszázhatvanezer forinttal/ hagyja jóvá a 2/a. sz. melléklet szerint.

A jóváhagyott kiadási fôösszegen belül:

–  Személyi jelegû kiadását 76 190 000 Ft-tal /azaz hetvenhatmillió-száz-
kilencvenezer forinttal/ 

–  Munkaadói járulékokat 20 770 000 Ft-tal /azaz húszmillió hétszázhet-
venezer forinttal/

–  Dologi kiadásait 44 135 000 Ft-tal /azaz negyvennégymillió százhar-
mincötezer forinttal/ hagyja jóvá.

–  Felhalmozási kiadása: 2 265 000 Ft-tal /azaz kétmillió kétszázhatvan-
ötezer forinttal/hagyja jóvá.

d.) Hóvirág Bölcsôde kiadását 11 408 000.-Ft-ban /azaz tizenegymillió négy-
száznyolcezer-forintban/ hagyja jóvá a rendelet 2/A mellékletében részlete-
zettek szerint.

A jóváhagyott kiadási fôösszegen belül:

–  Személyi jelegû kiadását 3 972 000 Ft-tal /azaz hárommillió-kilenc-
százhetvenkétezer forinttal/ 

–  Munkaadói járulékokat 1 070 000 Ft-tal /azaz egymillió hetvenezer fo-
rinttal/

–  Dologi kiadásait 2 272 000 Ft-tal /azaz kétmillió kétszázhetvenkétezer 
forinttal/ hagyja jóvá.

–  Tôke és felhalmozási kiadásait: 4 094 000 Ft /azaz négymillió 
kilencvenégyezer forinttal/ hagyja jóvá.

e.) Kossuth Lajos Mûvelôdési Ház és Könyvtár kiadását 22 687 000 Ft /azaz 
huszonkétmillió-hatszáznyolcvanhétezer forint/ fôösszeggel hagyja jóvá a 
2/A. számú melléklet szerint.

A jóváhagyott kiadási fôösszegen belül:

–  Személyi jellegû kiadásait 7 822 000 Ft-tal /azaz hétmillió nyolcszáz-
huszonkétezer forinttal/

–  Munkaadói járulékokat 2 035 000 Ft-tal /azaz kétmillió harmincötezer 
forinttal/

–  Dologi kiadásait 9 846 000 Ft-tal /azaz kilencmillió nyolcszáznegyven-
hatezer forinttal/ 

–  Felhalmozási kiadásait 2 984 000.- Ft-tal /azaz kétmillió kilencszáz-
nyolcvannégyezer forinttal/ hagyja jóvá.

f.) Községgazdálkodás településüzemeltetés költségeit 36 821 000 Ft /azaz 
harminchatmillió nyolcszázhuszonegyezer forint/ összegben hagyja jóvá a 
rendelet 22. mellékletében részletezettek szerint.

Ezen belül:
–  Személyi jellegû kiadásokat  22 344 000 Ft-tal /azaz huszonkétmillió 

háromszáznegyvennégyezer forinttal/
–  Munkaadói járulékokat 5 677 000 Ft-tal /azaz ötmillió hatszázhetven-

hétezer forinttal/
–  Dologi kiadásokat 8 800 000 Ft-tal /azaz nyolcmillió nyolcszázezer fo-

rinttal/ hagyja jóvá.

g.) Védônôi Szolgálat kiadását 9 298 000 Ft /azaz kilencmillió kétszázkilenc-
vennyolcezer forint/ fôösszeggel hagyja jóvá a 2/A. számú melléklet szerint.

A jóváhagyott kiadási fôösszegen belül:

–  Személyi jellegû kiadásait 6 768 000 Ft-tal /azaz hatmillió hétszázhat-
vannyolcezer forint/

–  Munkaadói járulékokat 1 713 000Ft-tal /azaz egymillió hétszáztizenhá-
romezer forinttal/

–  Dologi kiadásait 817 000 Ft-tal /azaz nyolcszáztizenhétezer forinttal/ 
hagyja jóvá.

h.) Idôsek Napközi Otthona (Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés) ki-
adását 17 312 000 Ft /azaz tizenhétmillió háromszáztizenkétezer forint/ 
fôösszeggel hagyja jóvá a rendelet 2/A. számú melléklete szerint. 

A jóváhagyott kiadási fôösszegen belül:

–  Személyi jellegû kiadásait 8 187 000 Ft-tal /azaz nyolcmillió száznyolc-
vanhétezer forinttal/ 

–  Munkaadókat terhelô járulékokat 2 180 000 Ft-tal /azaz kétmillió száz-
nyolcvanezer forinttal/

–  Dologi kiadásait 6 945 000 Ft-tal /azaz  hatmillió kilencszáznegyvenöt-
ezer forinttal/ hagyja jóvá.
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i.) Családsegítô, Gyermekjóléti szolgálat kiadásait 3 536 000 Ft-tal /azaz há-
rommillió ötszázharminchatezer forinttal/ hagyja jóvá a rendelet 2/A. számú 
melléklete szerint.

A jóváhagyott kiadási fôösszegen belül:

–  Személyi jellegû kiadásait 2 724 000 Ft-tal /azaz  kétmillió hétszáz hu-
szonnégyezer forinttal/

–  Munkaadókat terhelô járulékokat 739 000 Ft-tal /azaz hétszázharminc-
kilencezer forinttal/

–  Dologi kiadását 73 000 Ft-tal /azaz hetvenháromezer forinttal/ hagy-
ja jóvá.

j.) Köztemetô fenntartás kiadásai 1 424 000.- Ft-tal /azaz egymillió négyszáz-
huszonnégyezer-forinttal/ hagyja jóvá a 2/A sz. melléklet szerint.

A jóváhagyott kiadási fôösszegen belül:

–  Személyi jellegû kiadásait: 1 071 000 Ft-tal /azaz 
egymillió hetvenegyezer forinttal/ 

–  Munkaadót terhelô járulékokat: 289 000 Ft-tal /azaz 
Kétszáznyolcvankilencezer forinttal/

–  Dologi és egyéb folyó kiadásait: 64 000.- Ft-tal /azaz 
hatvannégyezer-forinttal/ hagyja jóvá, a rendelet 2/A 

mellékletében foglaltak szerint.

k.) Függô átfutó kiadási tételeit 4 692 000.- Ft-tal /azaz négymillió-hatszázki-
lencvenkétezer forinttal/ hagyja jóvá.

5. §
A képviselô-testület az önkormányzat vagyonának, adósságállomá-
nyának jövedelmi és létszámhelyzetének, költségvetési feladatmu-
tatóknak és normatívák alakulásának elszámolását a rendelet 3-as, 
4-es, 5-ös, 6-os, 7-es, 8-as 9-es, és 22-es számú mellékletekben fog-
laltak szerint hagyja jóvá.

6. §

(1) A képviselô-testület a zárszámadás auditáláshoz szükséges könyvviteli mér-
leget egyszerûsített tartalmú éves pénzforgalmi jelentést, a mûködési bevé-
telek és  kiadások, a mérlegadatokat alátámasztó táblázatokat, az éves lel-
tárt, az egyszerûsített pénzmaradvány elszámolást és felhasználást a rende-
let 10-es, 11-es, 12,13,14 és 15. 16. számú mellékleteiben foglaltak szerint 
hagyja jóvá.

(2) Az éves zárszámadás elemzését tartalmazó Pénzügyi bizottsági jelentést, to-
vábbá a Könyvvizsgálói jelentést a jelen rendelet 17,18-as melléklete szerin-
ti tartalommal megismerte és tudomásul vette.

7. §

A képviselô-testület megállapítja, hogy a 2010-es gazdasági évben feladatel-
maradás nem volt, szoros gazdálkodás mellett ugyan, de likviditási gondok nem 
merültek fel. Az eredeti költségvetésében megfogalmazott célkitûzéseket teljesí-
tette, illetve a módosított költségvetésekben megjelölt többletfeladatokkal túltel-
jesítette.

8. §

A képviselô-testület a 2010. évi költségvetés végrehajtását alátámasztó szö-
veges indokolást elfogadja

9. §

(1) A Képviselô-testület megállapítja, hogy több éves kihatással járó kötelezett-
ségvállalás –kivéve a rendelet 21. számú mellékletében feltûntetett csatorna 
beruházási hitelek- nincsenek. 

(2) Megállapítja, hogy a 2010-es gazdasági évben közvetett támogatások köré-
be tartozó adóelengedés nem történt. 

(3) Megállapítja, hogy 2010-ben kedvezményes étkeztetés címén 12 793 000-
Ft /azaz tizenkétmillió hétszázkilencvenháromezer forint/ felhasználásá-
ra, illetve kifizetésére került sor.

10. §

(1) A jelen zárszámadási rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.

Üröm, 2011. március hó 31.

 Laboda Gábor Dr. Balogh Szilvia
 polgármester jegyzô

Záradék: 

Kifüggesztve, és kihirdetve:

Üröm, 2011. április hó 04. nap.
        
 Dr. Balogh Szilvia

 jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testületének 11/2011 (IV. 
04.) számú rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Mûködési 
Szabályzatáról
(A rendelet nagy terjedelme miatt az újságban nem közöljük, megtekinthetô az 
Ürömi Polgármesteri Hivatalban félfogadási idôben vagy a Könyvtárban (Üröm, 
Dózsa György út 18.) nyitva tartási idôben.)

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testületének 12/2011 
(IV. 04. ) számú önkormányzati rendelete a 23/2001 (X. 29.) és a 
9/2005 (IV. 18.) önkormányzati rendeletekkel módosított 17/2000 
(IX. 12.) számú önkormányzati rendelet módosítására az alapfo-
kú mûvészetoktatási intézmény szolgáltatását igénybevevôk díj-
fizetési kötelezettségeirôl

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete a Közoktatásról szóló mó-
dosított 1993. évi LXXIX törvény 124. § (21) bekezdése alapján az általa fenntar-
tott alapfokú mûvészetoktatási intézmény szolgáltatását igénybe vevôk díjfizetési 
kötelezettségérôl alkotott rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

1. §

A rendelet 2 § (1) (2) bekezdése helyébe a következô rendelkezés lép: 

„2. § (1) bekezdés a.) b.) pontja: 

A térítési díj mértéke tanévenként a szakmai feladatra – a tanév kezdésekor 
számított - folyó kiadások egy tanulóra jutó hányadának: 

a.) tizennyolc éven aluli tanulók esetében: 

- 3,00 tanulmányi átlagig 15 % azaz 16.500 Ft/év 
- 3,01-4,00 tanulmányi átlagig 14,5 % azaz 16.000 Ft/év
- 4,01 tanulmányi átlag felett 14% azaz 15.400 Ft/év 

b.) tizennyolc éven felüli, de huszonkettô éven aluli tanulók esetében: 

- 3,00 tanulmányi átlagig 25 % azaz 27.500 Ft/év
- 3.01-4,00 tanulmányi átlagig 23 § azaz 25.300 Ft/év
- 4,01 tanulmányi átlag felett 22 % azaz 24.400 Ft/év”

2. §

Az önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése kiegészül a következôkkel: 

„A beiratkozáskor kell a hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetet iga-
zolni, és az egyéb kedvezményre, vagy mentességre jogosító iratokat becsatolni.”

3. §

1.) A jelen rendelet 1. §-ban meghatározottak figyelembe vételével kiszámított 
2011/2012. tanévre alkalmazandó térítési díjakat a jelen rendelet mellékleté-
nek „A” pontja tartalmazza.

2.) Az alaprendelet módosított 7. §-a alkalmazásában, illetve a más mûvészeti 
iskolába is járó tanulók térítési díjának mértékét a 2011/2012-es tanévre a je-
len rendelet „B”, „C” pontjai tartalmazzák. 

4. §

1.) Az önkormányzati rendelet egyéb rendelkezései nem változnak. 

2.) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

3.) A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik. 

Üröm, 2011. március 31.

 Laboda Gábor Dr. Balogh Szilvia
 polgármester jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve: 
Üröm, 2011. április hó 04. nap

 Dr. Balogh Szilvia
 jegyzô
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Melléklet 

A) 2011-2012 tanévre javasolt térítési díj mértéke:

a) tizennyolc éven aluli tanulók esetében
- 3,00 tanulmányi átlagig 15 %; 16 500 Ft/év
- 3,01-4,00 tanulmányi átlagig 14,5 %; 16 000 Ft/év
- 4,01 tanulmányi átlag felett 14 %. 15 400 Ft/év
b) tizennyolc éven felüli, de huszonkettô éven aluli tanulók esetében
- 3,00 tanulmányi átlagig 25 %; 27 500 Ft/év
- 3,01-4,00 tanulmányi átlagig 23 %; 25 300 Ft/év
- 4,01 tanulmányi átlag felett 22%; 24 400 Ft/év

B.) 2011-2012 tanévre javasolt tandíj mértéke:

A több tanszakra járó heti 4 tanórát, illetve heti 6 fôtantárgyas tanórát meg-
haladó foglalkozásokra:

- 3,00 tanulmányi átlagig:
   a.) plusz 2 óra esetén 8 000 Ft
   b.) plusz 4 óra esetén 15 500 Ft
   c.) plusz 6 óra esetén 24 600 Ft
-3,01-4,00 tanulmányi átlagig:
    a.) plusz 2 óra esetén 7 300 Ft
    b.) plusz 4 óra esetén   14 000 Ft
    c.) plusz 6 óra esetén 21 000 Ft
- 4,01 tanulmányi átlag felett:
a.) plusz 2 óra esetén 6 600 Ft
b.) plusz 4 óra esetén 12 600 Ft
c.) plusz 6 óra esetén 19 200 Ft

C.) Más mûvészeti iskolába járó tanulók tandíja: 

Más mûvészeti iskolába is járó tanulók tandíjkötelesek.
A tandíj mértéke tanévenként a szakmai feladatra – a tanév kezdéskor szá-

mított – folyó kiadások
egy tanulóra jutó hányadának
- 3,00 tanulmányi átlagig 25 %; 27 500 Ft/év
- 3,01-4,00 tanulmányi átlagig 23 %; 25 300 Ft/év
- 4,01 tanulmányi átlag felett 22 %; 24 400 Ft/év

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testületének 13/2011 
(IV. 04.) számú önkormányzati rendelete a 16/2005 (VIII. 26.), a 
20/2007 (XI. 05.) és a 16/201 (III. 29.) számú önkormányzati ren-
deletekkel módosított 9/2003 (IV. 19.) önkormányzati rendelet 
módosítására az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való 
gazdálkodás szabályiról

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete a Helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alap-
ján, figyelemmel az Ötv 78-80. §-aira, továbbá az államháztartásról szóló 1992. 
évi XXXVIII törvény 108-109. §-aira a 16/2005 (VIII. 26.) számú önkormányzati 
rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 

1. §

Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályai-
ról alkotott rendelete 1. számú melléklete helyébe- mely az önkormányzat ingat-
lankataszterében nyilvántartott vagyonát tartalmazza- a jogszabályban elôírt for-
mában és tartalommal a jelen rendelet új 1. számú melléklete lép. Az új mellék-
let a 2010. december 31.-i állapotnak megfelelôen aktualizált, önkormányzati va-
gyont tartalmazza. 

2. §

1.) Az önkormányzati rendelet egyéb rendelkezései nem változnak. 

2.) A jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

3.) A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik. 

Üröm, 2011. március 31.

 Laboda Gábor Dr. Balogh Szilvia
 polgármester jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve: 
Üröm, 2011. április hó 04. nap

 Dr. Balogh Szilvia
 jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testületének 14/2011.(V. 
03.) Kt. sz. rendelete forgalomképtelen közterület forgalomké-
pessé nyilvánításáról.

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete az Ötv. 79.§ továbbá a Ptk. 
114.§ (1) bekezdésére figyelemmel forgalomképtelen vagyontárgy korlátozásá-
nak feloldására az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

1.) Az önkormányzat tulajdonában lévô 1085 hrsz-ú, az ingatlan nyilvántartásban 
kivett út megjelölésû összesen 8236 nm térmértékû ingatlanból 37 nm-t ki-
von a forgalomképtelen önkormányzati vagyon körébôl, és a kivont 37 nm-es 
ingatlant forgalomképessé nyilvánítja.

2.) A jelen rendelettel forgalomképessé nyilvánított 37 nm-es terület hasznosí-
tására csak a telekrendezési eljárás lefolytatása és ingatlan-nyilvántartáson 
történô átvezetése után kerülhet sor.

2. §

A jelen rendeletével forgalomképessé nyilvánított 37 nm-es területnek az önkor-
mányzat ingatlankataszterén történô átvezetésérôl gondoskodni kell.

3. §

1.)Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

2.)A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik.

Üröm, 2011. április 28.

 Laboda Gábor Dr. Balogh Szilvia
 polgármester jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve: 
Üröm, 2011. május hó 3. nap

 Dr. Balogh Szilvia
 jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testületének 15/2011 (V. 
30.) számú önkormányzati rendelete a helyi állattartás szabálya-
iról.

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete –a település jellegére és a 
szerkezeti adottságaira tekintettel, az állattartásból eredô konfliktusok, balesetek 
megelôzôsére- a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 16. § (1) 
bekezdésében, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII törvény 31. § (2) 
bekezdésében, az állategészségügyrôl szóló 2001. évi XXII. törvényben, a köz-
igazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tör-
vény 19. § (2) bekezdésében, valamint a szabálysértésekrôl szóló 1999. évi LXIX 
törvény 1. § (1) bekezdésében és 16. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 
alapján az állattartás helyi szabályaira vonatkozóan az alábbi rendeletet alkotja. 

Általános rendelkezések
1. §

A rendelet hatálya kiterjed Üröm Község közigazgatási területén belül min-
den olyan természetes személyre, jogi személyre, vagy jogi személyiséggel nem 
rendelkezô gazdasági társaságra aki, illetôleg amely az állat tulajdonosa, továbbá 
aki az állatot, vagy állatállományt gondozza, felügyeli. (a továbbiakban: Állattartó) 

A rendelet alkalmazási köre
2. §

1.) A rendelet alkalmazási köre kiterjed Üröm Község közigazgatási területén ál-
landó, vagy ideiglenes jelleggel tartott állatra, tekintet nélkül annak fajtájára. 

2.) A rendelet alkalmazási köre nem terjed ki: 

a.) állatkiállításra, 
b.) állategészségügyi intézményre,
c.) állatkereskedésre,
d.) gyepmesteri telepre,
e.) fegyveres erôk, rendvédelmi szervek, nemzetbiztonsági szolgálatok és a 

közfeladatot ellátó ôrszolgálatok feladatainak ellátását szolgáló állatokra. 

Fogalmak
3. §

a.) nagytestû állat: szarvasmarha, öszvér, ló, szamár, bivaly, juh, kecske, ser-
tés, gazdasági haszon céljából tartott futómadár (strucc, emu) 
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b.) kistestû állat: nyúl, nutria, tenyésztett prémes állat, vadak (fácán, fürj stb.) 
c.) baromfi: tyúk, kacsa, liba, pulyka 
d.) galamb: sport, posta, dísz, haszon 
e.) kedvtelésbôl tartott állat: kutya, macska, kismadár, díszhal, aranyhörcsög, 

tengerimalac, kedvtelésbôl tartott legfeljebb 2 darab nyúl, kisállatok közül a 
görény, és a 8/1999 (VIII. 13.) KÖM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet hatá-
lya alá nem tartozó hüllô, 

f.) kutyasétáltatás: közterületen az állatnak pórázon történô vezetése, 
g.) kutyafuttatás: az állatnak póráz és szájkosár nélkül szabadon engedése az 

erre kijelölt helyen, 
h.) ôrzô-védô kutya: az amelyet magán, vagy társas vállalkozásban folytatott 

ôrzô-védô szolgálat során alkalmaznak, illetve amelynek ilyen funkcióját az 
alkalmazó intézmény vezetôje igazolja, 

i.) vakvezetô eb: az az eb, amelyet erre a célra speciálisan kiképeztek, továb-
bá a Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége igazolvánnyal látott el, 

j.) közterület: az 1997. évi LXXVIII törvény az épített környezet alakításáról és 
védelmérôl 2. § (13) pontjában meghatározott terület, 

k.) kóbor állat: a háziasított állatok gazdátlan egyedei, 
l.) kutyakiképzô: vállalkozás formájában folytatott tevékenység, amely díjazás 

ellenében vállalja az eb oktatását, kiképzését. 

Az állattartás övezeti szabályai
4. §

Az állattartás szabályozása szempontjából a község az alábbi övezetekre 
tagozódik: 

a.) Üröm Ófalu: a jelen rendelet 2, valamint 2/A mellékletének A pontjában jelölt 
körzethatár

b.) Üröm Lakóparkok: a jelen rendelet 2, valamint 2/A mellékletének B pontjában 
jelölt körzethatár, 

c.) Üröm Ürömhegy: a jelen rendelet 2, valamint 2/A mellékletének C pontjában 
jelölt körzethatás, 

d.) Üröm Sadove dûlô: a jelen rendelet 2, valamint 2/A mellékletének D pontjá-
ban jelölt körzethatár 

e.) Üröm Jókai utca és környéke: a jelen rendelet 2, valamint 2/A mellékletének 
E pontjában jelölt körzethatár. 

5. §

1.) Üröm közigazgatási területén – ha magasabb szintû jogszabály eltérôen 
nem rendelkezik - besorolás szerint lehet tartani. 

2.) Az állattartó köteles a jelen rendelet 1. mellékletében meghatározott 
védôtávolságokat megtartani. 

II. fejezet

AZ ÁLLATTArTÁSI ÖVEZETEKEN BELÜL TArTHATó ÁLLATOK

Nagytestû állatok tartására vonatkozó szabályok
6. §

1.) A jelen rendelet 4 § a.), b.), c.), d.) és e.) pontjaiban meghatározott övezetek-
ben nagytestû állat, csak különös méltánylást érdemlô esetben és csak en-
gedéllyel tartható. 

2.) Az (1) bekezdés alkalmazása szempontjából a tilalom alól felmentés adható, 
ha valakinek létfenntartását olyan tevékenység biztosítja, amely nagytestû ál-
lat tartása nélkül nem gyakorolható (pl.: lótartás esetén sport és terápiás célt 
szolgál, sertés, juh és kecske esetén családi szükségletet elégít ki) és a köz-
vetlenül szomszédos – az ingatlannal közös határvonalú - ingatlannal rendel-
kezni jogosultak (tulajdonos, használó, kezelô) a nagytestû állat tartásához 
hozzájárulnak. 

3.) Nagytestû haszonállat tartására vonatkozó eljárás kérelemre indul. 

4.) A kérelemben fel kell tûntetni: 

a.) a kérelmezô nevét, és lakcímét, 
b.) a tartás helyét, 
c.) a tartani kívánt állatok faját és számát, 
d.) a méltányosságra okot adó körülmény megjelölését, 
e.) a tevékenység végzésére jogosító okirat hiteles másolatát. 

5.) A kérelemhez csatolni kell:

a.) a tartás helye szerinti ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lapját, 
b.) osztatlan közös tulajdon esetén a tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozatát, 
c.) az ingatlan helyszínrajzát, 
d.) az ÁNTSZ és a hatósági állatorvos véleményét,
e.) a közvetlenül szomszédos ingatlannal rendelkezni jogosultak hozzájárulását. 
6.) A kérelemhez nyilatkozatot kell csatolni: 

a.) az állati takarmány tárolásának módjáról, helyérôl
b.) az állati ürülék elhelyezésének módjáról, 
c.) az ingatlanon belüli tárolás esetén a trágyatároló helyérôl, a trágyatároló épí-

tési engedélyének becsatolásával, 
d.) az állatok mozgásigényének biztosítási módjáról, 
e.) az állattartás célját szolgáló épület ingatlanon belüli elhelyezkedésének hely-

színi vázrajzát, 
f.) a közvetlen szomszédok nevét és címét. 

7. §

1.) Az engedélyezési eljárásban közvetlen szomszédnak minôsül az a szom-
széd is, akit a tartás helye szerinti ingatlantól út választ el. Az engedélyezési 
eljárás kapcsán helyszíni szemlét kell tartani, melyre az engedélyt kérôn kí-
vül meg kell hívni a közvetlenül érintett szomszédokat is. 

2.) Nagytestû haszonállat csak a közegészségügyi, állategészségügyi és épí-
tésügyi elôírásoknak megfelelô körülmények között, arra alkalmas épületben 
tartható. 

8. §

1.) Az engedély megadására Üröm Község Önkormányzat Településfejleszté-
si és Környezetvédelmi Bizottsága jogosult, a fellebbezések elbírálására a 
Képviselô-testület jogosult. 

2.) Az eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 
szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

3.) Az engedély megadása a kérelmezôt nem mentesíti az egyébként szüksé-
ges szakhatósági engedélyek beszerzése alól. 

A kistestû állatokra vonatkozó szabályok
9. §

1.) Kistestû állat a jelen rendelet 4. § (2) bekezdés a.) b.) c.) d.) e.) pontjaiban 
meghatározott állattartási övezetekben az alábbiak betartása mellett tartha-
tó: 

a.) Baromfi kizárólag 100 nm feletti beépítetlen területtel rendelkezô ingatanon 
tartható és maximum 20 db, 

b.) nyúl maximum 10 db tartható, 
c.) macska, kutya maximum 3 db tartható, kivéve a rendelet 13. § (3) bekezdé-

sét 
d.) egyéb kisállat maximum 2 db tartható. 

2.) Az állatszaporulat – valamennyi fajta esetén - 3 hónapos korig a tartható ál-
latok számát nem érinti. 

Az állattartó kötelezettségei
10. §

1.) Az állattartó köteles: 

a.) Az állategészségügyi, állatvédelmi, az állattartási, közegészségügyi, a 
környezet és természetvédelmi, az építésügyi, valamint a közbiztonsági 
elôírásokat betartani. 

b.) Biztosítani az állat számára szükséges életfeltételeket, gondoskodni az ál-
lat korának és hasznosításának megfelelô tartásáról, takarmányozásáról és 
gondozásáról. 

c.) Az állatok elhelyezésére szolgáló helyiséget naponta többször ki kell takarí-
tani, a rovaroktól mentesíteni és fertôtleníteni, a rágcsálókat rendszeresen ir-
tani kell. 

d.) Gondoskodni köteles az állat megfelelô, biztonságos elhelyezésérôl, szöké-
sének megakadályozásáról, 

e.) Gondoskodni az állat egészségének megóvása érdekében az állategész-
ségügyi rendelkezések betartásáról, az állat megbetegedése esetén az ál-
latorvos igénybevételérôl, 

f.) Az állatot úgy tartani, hogy az ne zavarja a környezet nyugalmát. 

11. §

1.) A lakóépület közös használatra szolgáló helyiségeiben állatot tartani, a lakás-
ban tartott állatot oda kiengedni, az állatot ott etetni, oda kóbor állatot, vagy 
madarat szoktatni tilos. 

2.) Nem szabad állatot úgy tartani, vagy etetni, hogy az mások lakásának loggiá-
ját, erkélyét, teraszát, ablakpárkányát, vagy az épület közös használatra szol-
gáló területeit szennyezze.
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12. §

1.) Méhcsalád tartásához többlakásos épület esetén valamennyi érintett lakás 
tulajdonosának elôzetes hozzájárulása szükséges. 

2.) Méhcsalád a jelen rendelet 4. § a.) d.) e.) pontjaiban meghatározott övezetek-
ben, illetve mezôgazdasági területen –a méhek tartására vonatkozó jogsza-
bályi feltételek betartásával- tartható. 

III. fejezet

KEDVTELÉSBôL TArTOTT ÁLLATOK TArTÁSÁNAK FELTÉTELEI

Az ebtartásra vonatkozó szabályok
13. §

1.) Az ebtartó köteles ebét úgy tartani, hogy az eb: 

a.) anyagi kárt másnak ne okozzon, 
b.) mások testi épségét, egészségét ne veszélyeztesse, 
c.) tartása a köztisztasági elôírásoknak megfeleljen,
d.) a szomszédos lakók nyugalmát ne zavarja, 
e.) felügyelet nélkül közterületre kijutni és elkóborolni ne tudjon. 

2.) Üröm közigazgatási területén ebek tenyésztési céllal kizárólag a település 
külterületén tarthatóak, a szükséges szakhatósági engedélyek megléte ese-
tén. 

3.) Többlakásos lakóépületben lakásonként legfeljebb 1 eb tartható.

4.) Ebet megkötni csak kifeszített huzalra (futólánc) szabad, a megkötött, vagy 
tartósan elzárt eb napi sétáltatásától gondoskodni kell. Az ebek megkötve 
legalább 4 méteres huzalon 2 méteres lánccal tarthatóak. A kutyafuttatót úgy 
kell elhelyezni, hogy a szomszédos épülettôl 1 méter távolságban tartsa az 
ebet. 

5.) Ebharapás esetén az állattartó köteles az ebet hatósági állatorvoshoz vinni, 
megvizsgáltatni és az arról szóló igazolást a sérelmet szenvedett személy-
nek, illetve képviselôjének átadni. 

6.) Vakvezetô és jelzô ebek kivételével társbérlet, albérlet, bérlôtársi viszony 
esetén az eb tartáshoz szükséges a társbérlô, fôbérlô, illetve a bérlôtárs hoz-
zájárulása is. 

14. §

1.) Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb a lakóház közös haszná-
latú területét, helyiségeit ne szennyezze. Az e területeken keletkezett ürülé-
ket, vagy egyéb állati eredetû szennyezôdést az állattartó köteles haladékta-
lanul eltávolítani. 

2.) Az állattartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb a közterületet ne szeny-
nyezze. A közterületen keletkezett ürülék eltávolításáról az állattartó köteles 
gondoskodni. 

15. §

1.) Közterületen, illetve lakóház közös használatú helyiségeiben, s annak udva-
rán az ebet biztonságos vezetésre alkalmasa pórázon kell vezetni. 

2.) Ebet épület erkélyén, balkonján, folyosóján tartani tilos. 

3.) Vakvezetô, illetve mozgáskorlátozottakat segítô kutya kivételével tilos az 
ebet: 

a.) élelmiszer árusító üzletbe, 
b.) oktatási, egészségügyi, szociális és kulturális intézmény területére, 
c.) kegyeleti helyre 
d.) ügyfélforgalmat lebonyolító középületbe, 
e.) bölcsôdébe, óvodába, játszótérre, homokozók területére bevinni. 

4.) Ebet szabadon futtatni kizárólag Üröm külterületén lehet. 

16. §

1.) A harapós, vagy támadó természetû ebet a kiszabadulását megakadályo-
zó módon kell tartani, a telek, illetve a ház bejáratán a harapós kutyára utaló 
figyelmezetô táblát kell szembetûnô módon elhelyezni. 

2.) A veszélyes ebek tartására és a tartás engedélyezésére az 1998. évi XXVIII. 
Törvény szabályai és a végrehajtására kiadott rendeletek az irányadóak. 

Gazdátlan és kóbor ebekre vonatkozó eljárási szabályok
17. §

1.) A község területén talált gazdátlan, kóbor ebek befogásáról az önkormányzat 
gondoskodik. 

2.) Az 1.) bekezdésben írt tevékenységet az önkormányzat külön szerzôdés ke-
retében látja el. 

3.) A befogott ebet a gyepmester 15 napig köteles a telephelyen tartani, de az eb 
ennél hosszabb ideig is a telepen tartható. 

4.) A befogott ebet – a tartás költségeinek megtérítése ellenében - tulajdonosa a 
tartás ideje alatt kiválthatja. 

Az állati tetemek ártalmatlanítása
18. §

Az állati tetemek begyûjtésérôl, ôrzésérôl és ártalmatlanításáról az önkor-
mányzat külön szerzôdés keretében gondoskodik. 

Szabálysértési rendelkezések
19. §

1.) Szabálysértést követ el és 50.000 Ft-is terjedô bírsággal sújtható az, aki: 

a.) az állattartás céljára szolgáló építmények védôtávolságára vonatkozó szabá-
lyokat megszegi (5. § (2) bekezdés) 

b.) a nagytestû állatok tartására vonatkozó szabályokat megszegi (6. § (1) be-
kezdés) 

c.) a kistestû állatokra vonatkozó szabályokat megszegi (9. § (1) bekezdés a.) b.) 
c.) d.) pontjai) 

d.) állatok etetésére vonatkozó tilalmat megszegi (11. § (1) (2) bekezdése) 
e.) a méhcsaládok tartására vonatkozó szabályokat megszegi (12. § (1), (2) be-

kezdése) 
f.) az ebtartás szabályait megszegi (13. § (1)bekezdés a.) b.) c.) d.) e.) 13. § (2) 

bekezdés, (3), (4), (5), 14. § (1) (2) bekezdése, 15. § (2) bekezdése, 15. § (3) 
bekezdés a.) b.) c.) d.) e.) pontjai) 

Vegyes és záró rendelkezések
20. §

1.) E rendelet 2011. július 1-jével lép hatályba. 

2.) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti Üröm Község Ön-
kormányzat Képviselô-testületének 31/2004 (X. 01.) és az ezt módosító 
20/2005 (VIII. 26.) számú önkormányzati rendelete a helyi állattartás szabá-
lyairól. 

3.) Az e rendelet hatálybalépése elôtt szerzett engedélyek alapján tartott álatok 
továbbra is tarthatóak.

1. számú melléklet

Állattartás cél já  ra 
szolgáló é pít   mény 
meg nevezése

Védôtávolság (m2) 
lakó, üdülô, illetve 
ideiglenes em be ri 
tartóz ko dásra szol 
gá ló épü lettôl, és az 
utca határ vo nalától

Védôtávolság 
(m2) ásott kúttól

Védôtávolság 
(m2) ásott kúttól

Nagytestû álla tok 
tartá sá  ra szolgáló 
építmény

10 15 10

Kistestû állatok 
tar tá sá  ra szolgáló 
építmény

5 10 5

Trágyatároló, siló 15 15 5
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TÁJÉKOZTATó

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a 24/2011 (IX. 19.) számú 
önkormányzati rendelettel az alábbi hrsz-ú ingatlanokra építési tilalmat rendelt el: 

Belterületi ingatlanok:
1172, 631/5, 631/2, 630/4, 627/1, 626, 624, 623/2, 622/2, 621/2, 620/2, 619, 

618, 617, 616, 615/2, 614/2, 613/2, 611/2, 610/2, 609/1, 608/2, 607/2, 606/2, 
605/2, 604/3, 603/2, 602/2, 601/2, 600/2, 599/2, 598/2, 597/2, 596/2, 594/2, 
593/2, 592/2, 591, 590/7, 590/8, 589/2, 2122/2, 2121/4 hrsz.

Külterületi ingatlanok:

078/4, 078/20, 078/21, 078/22, 078/23, 078/24, 078/25, 078/28, 078/30, 
078/32, 078/33, 078/36, 078/37, 078/38 hrsz. 

A tilalom egy éves idõtartamra szól. 

A tilalom elrendelésének célja az adott településrészt érintő településrende-
zési feladatok megvalósítása. 

Üröm, 2011. szeptember hó 

 Dr. Balogh Szilvia
 jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testületének  16/2011 (V. 
30.) számú önkormányzati rendelete  Forgalomképtelen közterü-
let forgalomképessé nyilvánításáról 

Üröm Község Önkormányzat Képviselô-testülete az Ötv 79. §-ra, továbbá a 
Ptk 114. § (1) bekezdésére figyelemmel forgalomképtelen vagyontárgy korlátozá-
sának feloldására az alábbi rendeletet alkotja: 

1. §

1.) Az önkormányzat tulajdonában lévô 469/5 hrsz.-ú, az ingatlan nyilvántartás-
ban kivett közterület megjelölésû, összesen 30 065 nm térmértékû ingatlan-
ból 12 nm-t kivon a forgalomképtelen önkormányzati vagyon körébôl és a ki-
vont 12 nm ingatlant forgalomképessé nyilvánítja. 

2.) A jelen rendelettel forgalomképessé nyilvánított 12 nm-es terület hasznosí-
tására csak a telekrendezési eljárás lefolytatása és ingatlan nyilvántartáson 
történô átvezetése után kerülhet sor. 

2. §

A jelen rendelettel forgalomképessé nyilvánított 12 nm-es területnek az ön-
kormányzat ingatlankataszterében történô átvezetésérôl gondoskodni kell. 

3. §

1.) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

2.) A rendelet kihirdetésérôl a jegyzô gondoskodik. 

Üröm, 2011. május 25.

 Laboda Gábor Dr. Balogh Szilvia
 polgármester jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve: 
Üröm, 2011. május 30. nap

 Dr. Balogh Szilvia
 jegyzô

A 16/2011 (V. 30.) számú önkormányzati rendelet
Indokolása

Bakos Zsolt plébániai kormányzó levélben kereste meg az önkormányzatot, 
hogy az új plébániát és közösségi házat a posta melletti telken kívánja a római ka-
tolikus egyházközség felépíteni. 

A kedvezôbb beépíthetôség igényli, hogy az ingatlan mellett húzódó 469/5 
hrsz-ú közterületbôl az önkormányzat 12 m2-es területet az egyházközségnek 
átadjon. 

Miután forgalomképtelen terület hasznosításáról van szó, így a Ptk hivatko-
zott szakasza értelmében rendelettel kellett a forgalomképességrôl dönteni. 

Üröm, 2011. május 25. 
   

Laboda Gábor sk. 

ÕSZI ZÖLDHuLLADÉK 
ELSZÁLLÍTÁS

Az idei évben is megszervezésre kerül a településen

AZ INGyENES ÕSZI
ZÖLDHuLLADÉK ELSZÁLLÍTÁS

November 23-án szerdán

a lakosság által zsákokban összegyûjtött falevelet, kerti nyese-
déket a Saubermacher-Bicske Kft. összegyûjti és elszállítja a 
településrõl. Az akció keretében csak a lakosság által bezsákolt, 
szállításra alkalmassá tett, kertben keletkezett zöldhulladékot – 
nyesedéket, leveleket, stb. – szállítanak el a cég szakemberei. 

Kérünk mindenkit, hogy legyen szíves mellõzni az 
avar égetését, hiszen az zavarhatja lakótársainkat!

VESZÉLyES- 
HuLLADÉK GyûJTÉS

Ürömön három éve minden õsszel megrendezésre kerül a la-
kossági veszélyes-hulladék gyûjtés. A korábbi évek tapaszta-
latait figyelembe véve illetve a lakossági igényekre tekintettel 
az önkormányzat az ide évben is megrendezi az 

INGyENES VESZÉLyES-HuLLADÉK 
GyûJTÉSI AKCIóT.

Az akció idõpontja: 2011. november 26. (szombat)
Helyszínei: Önkormányzat elõtti tér 8:00-10:30
 Kosztyu telep 11:00-13:30

Az átvételre és elszállításra kerülõ anyagok jegyzéke :
• oldószerek, higítók;
• növényvédôszer maradékok;
• festékek, tinták, ragasztók, gyanták;
• fénycsövek;
• higanytartalmú hulladékok;
• savak;
• lúgok;
• elhasznált étolaj, zsír;
• szárazelemek;
• gépjármû akkumulátor;
• elektronikai hulladék;
• egyéb motor-, hajtómû- és kenõolaj;
• lejárt szavatosságú gyógyszer;
• veszélyes anyaggal szennyezett üres göngyöleg

Kérek minden ürömi lakost, hogy éljen az ingyenes elszállí-
tás lehetõségével és a háztartásban felhalmozódott veszé-
lyes-hulladékot az átvételi helyszíneken leadni szíveskedjék!

Vidákovits Tibor
alpolgármester
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Az idén is elég hosszú volt az út. Tudjátok, olyan hosz-
szú „még az Óperenciás tengeren is túl, még az Üveg-
hegyeken is túl”. Na, hát valahol ott várt bennünket a Ga-
rabonciás üdülõközpont, a mi ideiglenes otthonunk. Ha-
talmas füves udvar, régi hangulatot idézõ faházak, tágas, 
üveges ebédlõ, zöld környezet, óriási habos felhõk, és pár 

A Nyugati pályaudvarról vasárnap kora reggel ro-
bogott ki a Nyíregyházi gyors, 86 gyerekkel és 10 
felnõttel a fedélzetén! Úticélunk idén a Tisza partján 
fekvõ Gergelyiugornya volt.

Néptánc-tábor 
2011. június 26. – július 2. Gergelyiugornya

Buborékozók

Ostorfonás
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percre a Tisza! A program már ismerõs volt: napi két ke-
mény próba, strand, este közös szórakozás, fabatkázás, 
jó kaja, sok-sok játék, kézmûveskedés, tábortûz mellet-
ti éneklés és indiántánc, bátorságpróba, táncverseny stb. 
Szerencsére az idõ elég kegyes volt hozzánk, csak a vége 
felé esett az esõ. 

Idén a nagyok Bonchidai táncokat, a kisebbek Sárközi 
utrás táncokat tanultak. Ezen a nyáron is köszönthettünk 
pár új tagot a társaságban, olyanokat, akik most voltak 
életükben elõször „ottalvós” kiránduláson. Sõt! Idén még a 
fogtündér is ellátogatott hozzánk, ráadásul kétszer is!

A kihullott tejfogacskákért cserébe gyönyörû gyöngyfá-
kat hagyott a párnákon! De jó, hogy ez a fogtündér ilyen 
messze is ránktalált!

A szabadidõ nagy részét ostorfonással töltöttük, Sisi 
irányításával! Elkapott bennünket a hév, és volt, hogy még 
a táncpróbáról is késtünk, annyira nem akartuk abbahagy-
ni a fonást! (Csak a Szilváéknak el ne áruljátok!) De hát, 
ha egyszer úgy tetszett! És amúgyis, sietnünk kellett, hi-
szen az utolsó reggelen ostorcsattogtatással ébresztettük 
a tábor apraját és nagyját!

Egyszóval ezen a nyáron is jól éreztük magunkat, és él-
ményekkel telve tértünk vissza az ürömi nyárba.

Reméljük, jövõre újra útra kelhetünk! Hiszen olyan nagy 
ez az ország, és annyi élmény vár még ránk!

Ürömi Öröm Néptáncmûhely

Próba

Ostorozás

Csoportkép

Ki-mit-tud
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Edzõtábor Gyimesközéplokon
Az Ürömi Öröm Néptáncmûhely Bot-ladozók 
senior csoportja, augusztus elsõ hetét a 
Gyimesközéplokhoz tartozó Sötétpatakán töl-
tötte. Az utóbbi években az edzõtáborokat 
igyekszünk hagyományos környezetben el-
tölteni, ahol a helyi táncokat saját köze-
gükben, adatközlõk segítségével gyako-
rolhatjuk. Az elmúlt nyarak alkalmával így 
Kalotaszentkirályra, Nyárádselyére és most 
Sötétpatakára jutottunk el. 

Gyimesben a táj önmagában is lenyûgözõ él-
ményt nyújt, ezt tetézte a helyiek vendégszerete-
te, néptáncuk, zenéjük különleges szépsége és 
az adottságokhoz igazodó gasztronómiájuk. Va-
gyis nap mint nap jókat ettünk – Valér néninek köszönhetõen 
–, jókat ittunk, és a Zerkula Emlékzenekar közremûködésével 
és Sára Ferenc vezetésével jókat táncoltunk egy csûrben. 

Mindezek mellett bepillantást nyerhettünk az ott élõk minden-
napjaiba, kipróbálhattuk, hogy milyen a hegyoldalon kaszál-
ni és este állatot fejni. Felejthetetlen napokat töltöttünk el a 
gyimesi emberek között, akiknek hatalmas kincsük a kultú-
rájuk és az életmódjuk, csak remélhetjük, hogy minél tovább 
meg tudják õrizni. 

Szélpál-Bajtai Éva

Újabb siker Almádiban
Az utóbbi években jó kapcsolat alakult ki az Almádi-
ban mûködõ Botorka Táncegyüttes és az ürömi Bot-
ladozók csoport között. Idén már harmadik éve ven-
dégszerepeltek az almádiak az Ürömi Nyári Feszti-
válon és mi, a Botladozók is harmadszorra léphet-
tünk fel az augusztusban, Almádiban megrendezésre 
kerülõ borfesztiválon. 

Augusztus 21-én, a két hetes fesztivál záró estjén, egy 
órás mûsort adott közösen a két együttes. A Balaton partján 
felállított színpad elõtt, a borászatok fabódéival övezve, hatal-

mas és lelkes közönség gyûlt össze, akiknek a 35 fokos nyár-
esti hõségben is öröm volt fellépni. Nem is beszélve a finálét 
követõ esti balatoni fürdõzésrõl, mely felfrissítette a meggyö-
tört táncosokat és erõt adott a boros gazdák portékájának él-
vezéséhez.

Tánccsoportunk egyre több felkérést kap, mely nagyon 
megtisztelõ számunkra, bár sajnos – lévén már senior csa-
pat – nem tudjuk mindet elvállalni. Szeptemberben Sóskú-
ton fogunk vendégszerepelni, október végén pedig Ajkán, a 
XVII. Bakony Néptáncfesztiválon. A júniusi Ürömi Nyári Fesz-
tivál mindig kiemelt jelentõségû fellépési lehetõség számunk-
ra, melyen reméljük, hogy ismét vendégül láthatjuk a Botorka 
Táncegyüttes tagjait Almádiból.

Szélpál-Bajtai Éva
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„Rohanó világ” „Senki nem figyel a másikra” „Mindenki önzõ”. 
Manapság gyakran halljuk ezeket a mondatokat. Pedig vannak ki-
vételes alkalmak, amikor igen is szakítunk idõt egymásra, és tu-
dunk örülni a közös pillanatoknak!

Ilyen alkalom volt ez a péntek este is, amikor megtartottuk 
az éjszakai nyárbúcsúztató tornát az ürömi focipályán. Volt 
egy különlegessége is a rendezvénynek; a befolyt összeget 
egy fiatal fiú gyógykezelésére ajánlottuk fel!

Talán az apropó, talán a nyáresti levegõ, vagy egyszerûen 
csak az emberek jó lelke tette ilyen csodálatossá ezt a há-
rom órát. 

Nem akarjuk túllihegni ezt az egészet, de tényleg nagyon 
megható volt mindenki hozzáállása. Az oktatóké is! Elsõ szó-
ra elvállalták, hogy egy-egy órát velünk töltenek, és bevezet-
nek bennünket az általuk képviselt mûfaj rejtelmeibe. És tet-
ték mindezt teljes profizmussal és csillogó szemmel. Persze 
azért jókat nevettünk saját magunkon és egymáson, mikor 
próbáltuk utánozni Bociék pontos, precíz kung-fu gyakorla-
tait, vagy Emmike finom, nõies hastáncát. Legkönnyebb dol-
gunk talán az aerobic órával volt, már ami a mozdulatokat il-
leti, hiszen Kovács Kriszta mûfaját mi is nap, mint nap gya-
koroljuk.

Köszönjük mindenki részvételét, segítségét, az adakozó-
kedvet, és a jó hozzáállást!

Gyöngéd szeretettel: Tamási Marcsi és a Tornászlányok

Csillagok alatt – 2011. augusztus 26.
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2011. október 1-je és október 31-e közötti idõben nép- és lakásszám-
lálásra, továbbá az ebbõl kimaradtak 2011. november 8-ig történõ pót-
összeírásra kerül sor. Sajnos az utóbbi idõben elszaporodtak a trükkös 
módszerrel végrehajtott lopások, ezért felhívjuk a lakosság figyelmét 
arra, hogy a népszámlálás idõszakában is feltûnhetnek olyan rossz 
szándékú emberek, akik magukat számlálóbiztosnak kiadva juthatnak 
be lakásokba és az ott lakók figyelmét elterelve próbálnak eltulajdoní-
tani különbözõ értékeket. 

Az elkövetõkre jellemzõ, hogy sosem „dolgoznak” egyedül. 
Küllemük többnyire ápolt, rendezett, modoruk megnyerõ, ezért 
könnyebben beférkõzhetnek az emberek bizalmába. Hihetõ, 
életszerû történeteket mondanak el, melyek célja minden eset-
ben a figyelemelterelés. 

Amennyiben a tolvaj cselekménye végrehajtása közben 
leleplezõdik, kizárólag az adott helyzet mérlegelése után sza-
bad ellenállást tanúsítani az elkövetõvel szemben, mert az ad-
dig „csak” megtévesztésre, figyelemelterelésre koncentráló 
elkövetõ a zsákmány megszerzése érdekében, akár a testi épsé-
get veszélyeztetõ magatartást is tanúsíthat, erõszakot alkalmaz-
hat. Veszélyhelyzetben célszerûbb a rendõrség vagy a szomszé-
dok, járókelõk segítségét kérni.  

Javasoljuk, hogy több ismeretlen látogató fogadása esetén 
ismerõsök, rokonok is tartózkodjanak a lakásban. Idegen sze-
mélyt soha ne hagyjunk felügyelet nélkül!

Az áldozattá válás elkerülése érdekében az értékeket (éksze-
rek, készpénz, takarékbetétkönyv, bankkártya, stb.) a személyes 
okmányoktól (személyi igazolvány, lakcímkártya, útlevél, jogosít-
vány, TAJ kártya, adó kártya, stb.) elkülönítve célszerû tárolni. 

Magyarország területén 2011. szeptember 27. és 30. közötti 
idõben, mintegy 40 000 számlálóbiztos minden egyes lakott épü-
letbe eljuttat egy-egy úgynevezett adatfelvételi csomagot. Ezen 
szerepel az összeíró személy neve, azonosítója és telefonszá-
ma. Ezt a számot tárcsázva megtudhatjuk a számlálóbiztos láto-
gatásának pontos dátumát, idõpontját. A becsöngetõ népszám-
lálást végzõ minden esetben felmutat majd egy kék színû, szám-
lálóbiztosi igazolványt, amelyen szerepel a biztos neve és alá-
írása, az azonosítószáma, valamint a kártya hátoldalán a tele-
pülés jegyzõjének az aláírása. Ezen igazolvány kizárólag a biz-
tos személyazonosságát igazoló fényképes hatósági igazolvány-
nyal (személyi igazolvány, jogosítvány, útlevél) együtt érvényes! 
Az alábbi, ingyenesen hívható zöld számokon lehetõség van 
az adatok valódiságának ellenõrzésére is: 

  06-80-200-014, 06-80-200-224 

A népszámlálás során a személyes okirataikat a számlálóbiz-
tosok nem kérhetik el, õk viszont hitelt érdemlõen, a fent felsorolt 
okmányaikkal igazolják magukat. 

Amennyiben veszélyben érzi magát, hívja bizalommal a 
rendõrséget az ingyenes 107-es, vagy a 112-es segélyhívók vala-
melyikén. Ha korábbi bûncselekményre vonatkozóan rendelkezik 
adatokkal, névtelenül tárcsázhatja a rendõrség által mûködtetett 
Telefontanú 06-80/ 555-111-es ingyenes számát is. 

  ORFK Szóvivõi Iroda 

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal az idén is meghirdette a Kulturá-
lis Örökség Napjait. Az országos programról bõvebben az érdeklõdõket 
plakátok, a Pesti Est különszáma és a hivatal honlapja tájékoztatta 
„Ingyenes épületlátogató hétvége” címmel. Közel 300 település – fal-
vak és városok – csatlakozott a szeptemberi programhoz.
Ürömön két civil szervezet – Ürömiek Baráti Társasága és az 
Ürömi Teleház Egyesület – kínált és ajánlott programot: Üröm-
Budapest határkövek, ürömi pincerendszer, Üröm védett emlé-
kei címmel. Az utóbbi keretében bemutatásra került Alexandra 
Pavlovna, a magyarok királynéja címû film. Az Ürömiek Baráti 

Társasága az országosan és helyileg védett emlékek bemutatá-
sát és az említett film vetítését vállalta. A bejárásra és az épüle-
tek ismertetésére személyemet kérték fel. 

Az általam vezetett 30 fõs csoportban a helybeliek mellett 
Pest megyei településekrõl is voltak érdeklõdõk. Munkámban so-
kat segített és a kétnapos program sikeréhez döntõen hozzájá-
rult Zsolt atya katolikus plébános, Dimitrij atya az ortodox kápol-
na megbízottja és a József nádor Általános Iskola igazgatója Mo-
csári József. 

Ezúton is köszönöm segítségüket.
Vidákovitsné dr. Szinnyai Katalin

okl. építészmérnök 

Óvakodjunk a trükkös csalóktól!
Rendõrségi ajánlás a népszámlálás idõszakára 

Kulturális napok Ürömön
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Tisztelt Szülõk!
Szeptember hónapban ismét megkezdõdik az is-
kolai tanítás. Hogy gyermekeink biztonságosan 
meg is érkezzenek az oktatási intézményekbe, 
elengedhetetlenül fontos, hogy a szülõk a gyalo-
gos és kerékpáros közlekedés szabályait ismer-
tessék velük.

Fontos, hogy az õszi idõjárás bekövetkez-
tével a láthatóság érdekében mind a ruhá-
zatot, mind a közlekedési eszközöket ennek 
megfelelõen válasszuk ki, illetve szereljük fel 
fényvisszaverõ és világító berendezéssel. 

Településünk központjában forgalomirányí-
tó fényjelzõ készülék került kiépítésre, ennek 
használatát feltétlenül el kell magyarázni az ar-
ra közlekedõ gyermekeknek .  

A szülõk figyelmét is szeretnénk ismételten 
felhívni arra, hogy az iskola, óvoda, bölcsõde 
parkolójában a közlekedési szabályok betartá-
sával közlekedjenek, parkoljanak, illetve

A GÉPKOCSIK UTASTERÉBEN NE HAGY-
JANAK LÁTHATÓ HELYEN ÉRTÉKTÁRGYA-
KAT A GÉPKOCSI FELTÖRÉSEK ELKERÜ-
LÉSE CÉLJÁBÓL!  

A József Nádor Általános Iskola új vezeté-
sével a 2011-2012-es tanévre – egyeztetést 
követõen – bûnmegelõzési napok megtartását 
tervezzük a Budaörsi Rendõrkapitánysággal 
közösen.

Balogh Ferenc r.tzls.                                                                                                                                          
Körzeti megbízott                                                                                                                                        

Tel.: 06 70 315 2665     

Az ürömi Duhajdombi Kutyakiképzõ Iskola évek óta 
segítséget nyújt Balogh Ferenc rendõr törzszászlós-
nak, ürömi körzeti megbízottnak a szolgálati járõrkutya 

(Brúnó – német juhászkutya) szinten 
tartó képzésében, illetve az utánpótlás 
növendék kutya (Roxy- belga malinois) 
kiképzésében. 

Munkájuk során a több évtize-
des tapasztalatukra támaszkodnak 
Szûcsné Mércse Adrienn aranykoszo-
rús mesterkiképzõ, nemzetközi munka-
bíró vezetésével és Szûcs Attila segéd-
letével. Elérhetõségük: 06 20 393 8877 
telefonszámon, illetve a http://www.du-
hajdombi.hu weboldalon.

Rendõrségi felhívás

Kutyakiképzés
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Örömmel vettük tudomásul, hogy 2011. október hó-
napban az eddig szolgálatban álló, önkormányzati 
tulajdonban lévõ, kis teljesítményû szolgálati gép-
kocsinkat ajándékozás során az Ürömi Önkormány-
zat egy új, nagy teljesítményû 2011-es Ford Focus tí-
pusra cseréli.

Nagy izgalommal vártuk 
az átadást, ugyanis a típus 
Magyarországra 2011 áprili-
sában érkezett a kereskedé-
sekbe, személyes tapaszta-
latokról még nem hallhattunk. 
A katalógusokból kapott ké-
pek még izgalmasabbá tet-
ték a várakozást, mivel ko-
moly „ráncfelvarráson” ment 
keresztül az új Focus. Az ado-
mányozó által tett ajánlat sze-
rint az autó egy 1.6 literes, 
benzines, turbóval felhúzott 
ún. EcoBoost motorral szerel-
ve érkezik, amely 150 LE (!) 
teljesítmény leadására képes. 
Felajánlotta továbbá, hogy 
amennyiben szükséges, úgy 
kombi változat is szóba jöhet, 
aminek nagyon örültünk, hi-
szen a szolgálati kutya szállí-
tását is lehetõvé teszi.

A várva várt átadást 
követõen kíváncsian ismerkedtünk a gépkocsival, 
amely külsõ kialakításával rögtön magával ragadja az 
embert. A rendõrségi jogszabályban meghatározott 
fényvisszaverõ matricák – meghatározott design sze-
rint – valamint a megkülönböztetõ jelzést szolgáló leg-
újabb Federal Signal fényhíd az egyébként is feltûnõ 
autót, tekintélyt parancsoló igazi rendõrségi szolgála-
ti gépkocsivá varázsolja. Az utastérben, a vezetõ ülés-
ben helyet foglalva az ember egy repülõ fedélzeté-
re kerülve érzi magát, az egyedi, futurisztikus kialakí-
tásnak köszönhetõen. A finoman kidolgozott bõr kor-
mány, az elegáns mûszerfal vezetés közben elfeled-
teti a mindennapi rohanást, igazi luxus élményt nyújt.

Az autó elindulás után már alacsony fordulat mel-
lett hatalmas nyomatékkal feszíti vezetõjét az ülésbe, 
köszönhetõen az EcoBoost technológiának, a már-
már diesel motorok nyomatékát megszégyenítõ mó-
don. Normál használat során egyébként 7,5 liter fo-
gyasztást jelez a fedélzeti kijelzõ. A hatfokozatú se-

bességváltó minden egyes fokozatában élvezhetõ a 
dinamikus nyomaték, amely óramû pontossággal ta-
lálja meg a helyét. Az elektronikus kormányrásegítõ 
a Focusoktól elvárt finom kezelhetõséget hozza. Még 
mielõtt az út szélén serényen tevékenykedõ kollé-
gák kamerájának kereszttüzébe érnék, a sebessé-
get kordában tartva a futómûre koncentrálok, amely 
az elõzõek miatt magasra tett mércét is üti, magabiz-

tosan tartva a kanyarokban az autót, ami a „rendben” 
lévõ útjainkon nem kis teljesítmény. A kátyúk okozta 
ütéseket csendben, rendben nyeli a szerkezet, tény-
leg élmény az autó vezetése, ami mind külsõleg, mind 
belsõleg elsõre elnyerte tetszésünket, sõt…

Ezek után, aki a területünkön ki szeretné vonni ma-
gát az ellenõrzés, illetve intézkedés alól, az felkötheti 
azt a bizonyos alsónemût, aki viszont majd a vendég-
szeretetünket élvezi, az biztos lehet benne, hogy a hát-
só ülésen luxus körülmények között utazhat rövid idõre, 
köszönhetõen az új kényelmi és biztonsági extráknak!

Köszönettel tartozunk Üröm Község Önkormány-
zatának, Laboda Gábor polgármester úrnak és min-
denkinek, akik áldozatot vállaltak az új rendõrautó 
beszerzésének közremûködésében.

Üröm, 2011 szeptember
Balogh Ferenc r.tzls.

 körzeti megbízott 

Új rendõrségi autó
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A könyvtár augusztus 25-tõl újra a Dózsa György út 18. alatti épületben mûködik.

A nyitva tartás változatlan:

Hétfõ: 13.30 – 19.30 • Kedd: 8.30 – 12.30 • Szerda: 13.30 – 19.30 • Csütörtök: 8.30 – 12.30 • Péntek: 8.30 – 12.30

Telefon: 06 30 458 7615

e-mail: konyvtarurom@freemail.hu

Szeretettel várunk minden régi és új olvasót!

Szekeresné Juhász Éva könyvtáros

Könyvajánló az ürömi könyvtár új könyveibõl
Vlagyimir Szutyejev: 
Vidám mesék
Ebbõl a mese könyvbõl az 
ürömi gyerekek már néhány 
példányt rongyosra olvas-
tak. Generációk meghatá-
rozó mesekönyve. És nem 
veszített semmit a humorá-
ból, ked vességébõl, tanul-
ságaiból. Szutyejev kedves, 
rövid, vidám és tanulságos 
meséi, mulatságos figurái 
mai is közkedveltek a gye-
rekek körében.

Alyson Noel: 
Lúzerek és bálkirálynõk
Új lány érkezik egy magániskolába 
Dél-Kaliforniában. Az új jövevénynek 
fogalma sincs, hogyan illeszkedjen 
be a puccos, új iskolába, ráadásul 
elkésett, túlöltözött, és egy Duran 
Duran-számról kapta a nevét. Az-
tán megismerkedik Kristivel. A lány 
gyönyörû, gazdag és pomponlány. 
Az új lány nagyon boldog, amikor 
beveszik az iskola legexkluzívabb, 
legnépszerûbb lánybandájába. Ter-
mészetesen ennek a klikknek is 
megvannak a szabályai: Mindig mo-
solyogj, mindig öltözz csinosan és 
mindig flörtölj. A barátnõk csak egy 
szabályt felejtettek el megemlíteni: 
Ne bosszantsd fel Kristit…

Czigány Zoltán:
Csoda és Kósza 
legrégebbi kalandjai
Itt a harmadik kötet, amely 
mégis a legrégebbi története-
ket tartalmazza. Megtudhat-
juk belõle, hogyan ismerke-
dett meg a két ló. Egyik törté-
netben bodzaszörpöt készíte-
nek, amely nem lesz az igazi, 
aztán régészeti kutatásokat is 
végeznek, majd Kósza madári-
jesztõként vállal munkát. Érke-
zik egy új, nagyképû ló is, Cso-
dát és Kószát rendõrlóvá neve-
zik ki, és a Karácsony is nagyon 
mulatságosan telik.

Fábián Janka: 
Emma szerelme
A történész végzettségû fiatal írónõ 
háromkötetes családregényének 
nyitódarabja ez. A történet Emma 
szüleinek történetével kezdõdik. 
Már az õ életük sem egyszerû, van 
itt szerelem, botrány, rivalizálás, 
pletykák. Az írónõ az alaptörténe-
ten fe lül kihangsúlyozza a történel-
mi hátteret. A fordulatos szerelmi 
történet hátterében ott húzódnak a 
századforduló eseményei: a magyar 
millennium, az elsõ világháború, a 
Tanácsköztársaság, a Horthy-kor-
szak kezdete.

Berg Judit: 
Rumini Datolyaparton
A Szélkirálynõ ismét útra kel. 
A szereplõk és helyszínek 
részben már ismerõsek az 
elõzõ regénybõl. Rumini több-
ször is fogságba kerül és ki-
szabadul. Van a történetben 
kalóztámadás, cápatámadás, 
skorpiócsípés, jólelkû, tudós 
szerzetesek, trónfosztott her-
ceg, zsarnok uralkodó, dzsun-
gelbéli gonosz varázsló, vér-
szomjas denevérek.

Steven Saylor: Birodalom
A Birodalom Steven Saylor átütõ 
sikerû Róma címû történelmi re-
gényének a folytatása. A regény-
ben öt generáción keresztül követ-
hetjük az arisztokrata Pinarius csa-
lád sorsát Augustus uralkodásától 
a Római Birodalom fénykoráig. A 
Pinarius família tagjai tanúi lesznek 
Tiberius fondorlatainak, Caligula 
õrü letének, Nero ha nyat lásának, 
valamint annak, amint Domi tianus 
gyilkos üldözési mániája elõkészíti 
a terepet a Traianus- és Hadria nus-
féle aranykor számára.
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Az Ürömi Hagyományõrzõ 
Egyesület hírei
Mozgalmas volt a nyarunk is! A XXII. Berekfürdõi Or-
szágos találkozón vettünk részt. Göröcs András saját 
verseit adta elõ, a többiek Fenyõ Miklós „Limbó hin-
tó” címû zenéjére táncoltak. Mint mindig, nagy sikert 
arattunk.

Már negyedik éve járunk ide, szinte ismerõsként üdvözöl-
jük egymást a visszajáró klubtagokkal. Tapasztalatokat cse-
rélünk, ötleteket gyûjtünk.

Családias hangulatban telt el az együtt töltött hét, a kö-
zös reggelizés, bográcsolás, nyársalás még jobban összeko-

vácsolta a csapatot. Az 
isteni étkek mellé jóle-
sett Huszti Gábor finom 
bora. Az ajándék boro-
kért cserébe segítünk 
a szüretelésben, mint 
legutóbb, a múlt szom-
baton is.

2011. Szeptember 
9-én meghívást kap-
tunk a Speciális  Ott-
hon Kitárt Kapuk Köz-
hasznú Alapítvány 
hagyo  mányteremtõ III. nyílt napjára, Pilis vörösvárra.

Színes programok voltak. Mi is felléptünk együtt a bent-
lakókkal, és Tamás Marcsi a tornászlányokkal. Úgy érez-
tük, hogy ottlétünkkel, csekély ajándékunkkal örömet tudtunk 
nyújtani, és egy napra el tudtuk feledtetni a hétköznapjaikat. 
Köszönet a Szervezõknek!

2011.október 1-jére a szüreti napra készülünk, kaláccsal, 
pogácsával vendégeljük meg a résztvevõket.

2011. október 7–8–9–én a balatonfüredi Annabella Ho-
telben megrendezésre kerülõ Nyugdíjas Amatõr  Mûvészeti 
Csoportok  és Szólisták Vetélkedõjén veszünk részt, az Éle-
tet az Éveknek Országos Szövetsége szervezésében.

Fehér Istvánné
elnök 
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Nosztalgia Klub
Bár ritkán adunk hírt magunkról, de szükségesnek 
láttam leírni (persze csak dióhéjban) szemezget-
ve a Nosztalgia Klub 2011-es évi eddigi mozgal-
mas életét. 

Az év eleji hideg napok alatt rendszeresen látogattuk a Nóta-
délutáni rendezvényeket Zuglóban, ahol a remek mûsorok után 
táncra is perdülhettünk. Természetesen a falunkban lévõ megem-
lékezéseken mindannyiszor jelen voltunk, többek között a farsan-
gi rendezvény is  remekül sikerült.

A Békásmegyeri és az Óbudai Közösségi házakban szerve-
zett történelmi, mûvészettörténeti elõadássorozaton is igyekez-
tünk kéthetente  ott lenni a hallgatóság között. Mindkét közösségi 
házban remek  ismert emberekkel történõ beszélgetéseket, szín-
darabokat láthattunk. 

Tavasszal az idõjárás lehetõvé tette a bográcsozást, és a 
szalonnasütéseket. Mindig nagy sikere van az együtt töltött ilyen 
jellegû Klubnapoknak. Idén a féléves születés és névnapokat is 
az ÖNO kertjében ünnepeltük.

A nyár kirándulásokkal volt telve. Jártunk Hajdúszoboszlón, 
Pécsen, Ráckevén, Siófokon, Budapesten, ahol több múzeumot, 
kiállítást látogattunk  meg. Néhány  alkalommal egy-egy klubtár-
sunk látta vendégül a Klubtagokat, ahol fergeteges jókedv ural-
kodott. Az Óbudai Nyári Fesztivál szabadtéri programjain rend-
kívüli elõadókat láthattunk, a Zichy kert színpadán pedig sok jó 
színházi elõadásra tapsolhattuk pirosra a tenyerünket. A dunai 
Nótahajón egész nap rekeszizom fájdalmakkal küszködtünk a 
nevetéstõl, annyira jó volt a hangulat.

Most szeptember van, tehát az év többi hónapjaiban sem fo-
gunk unatkozni. Tervünk mindig több, mint amennyire idõt, pénzt 
tudunk fordítani.

 Remélem ez a kis összefoglaló egyesekben felkelti az 
érdeklõdést a Klub élet iránt, és szeretne egy ilyen nevetõ, 
szeretõ, nem veszekedõ és nem kesergõ társasághoz tartozni. 
Minket megtalál az ÖNO-ban (Ady Endre u. 6.) minden szerdán 
4-órától.

Szeretettel ajánlja mindezt:
Mohosné Fodor Magdolna
a Nosztalgia Klub vezetõje
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2011. szeptember 30-án 10 órakor ünnepeltük az Idõsek Világnapját, 
amely idén egybeesett az intézmény megnyitásának harmincadik év-
fordulójával.

A klubtagok már nagyon készültek erre a napra, énekekkel, ver-
sekkel, az intézményt is feldíszítve, finom süteményekkel vártuk 
vendégeinket.

Megemlékeztünk Dr. Ruszty Klára körzeti orvos munkásságá-
ról, aki az idõsekért is nagyon sokat dolgozott. 30 évvel ezelõtt õ 
kezdeményezte intézményünk létesítését. Emléktáblájánál Labo-
da Gábor polgármester koszorút helyezett el.

Az ünnepség Laboda Gábor polgármester tájékoztatójával 
folytatódott, amelynek végén, virággal köszöntötte az ünnepel-
teket. Ezt követõen a József Nádor Általános és Mûvészeti Is-
kola 4.a osztályos tanulói kápráztattak el minket szép, vidám 
mûsorukkal. Ezúton is szeretném megköszönni a gyermekeknek  
és Szabó Krisztina tanárnõnek a felkészítõ munkáját. A rendez-
vény ünnepi ebéddel, kötetlen beszélgetéssel zárult. 

Az Idõsek Világnapja alkalmából minden idõs olvasónak sze-
retnék boldog hosszú életet és jó egészséget kívánni!

Szemerei Mihályné
intézmény vezetõ 

Idõsek világnapja

Sásdi Ernõ: Harminc éves emlékeink

Figyeljetek  Rám, aki még nem tudja,
Ahol mostan állunk az Idõsek Klubja!
Második otthonunk, ide haza járnak,
Jó barátok itten mindig megtalálnak!

30 éves jubileumot ünnepeljük,
Az ide jövõket szívbõl megszeretjük.
Büszke lehet reá Üröm lakossága,
Megbecsüljük jövõben is, de nem csak máma.

Szeretettel gondolunk Dr. Ruszty Klárára,
Aki idõseken segített, ez volt legfõbb vágya.
Pilisborosjenõ és Üröm, egymásba karoltak,
Tartós legyen barátságuk, õk erre gondoltak.

Az ürömi Polgármester szavait kevésbé hallatja,
Becsületére az Idõsek Klubját szépen támogatja.
Mindnyájan idõsödünk, tudja ezt Laboda Gábor,
Nem tudunk ügyeskedni bárki – hogyan számol.

A két község barátkozzék, kifogásuk nincsen,
Szabad egymást felkeresni, nyitott a kilincsem.
Egymást megbecsülni és ennek örülni,
Kapujukat, nem fogják ezután kerülni.

A gondozókat, munkájukat igazán becsüljük,
Felelõsek õk ma, és mindenkor, reméljük.
Üröm-Pilisborosjenõ lakóit, dolgozóit megemlítsem,
Áldja meg Õket felettünk a Jó Isten

A 4.a osztály mûsora

Megemlékezés Dr. Ruszty Klára emléktáblájánál

Klubtagok Ünnepi ebéd A 4.a osztály mûsora

Polgármester úr a jelenlévõket egy szál virággal köszönti



VIII.-IX.-X. hó52

Ürömi tükör

Állatok világnapja

„Ne hidd, hogy gyöngédség 
és önzés késztet az állato-
kat szeretni. Testvéreink õk, 
s ugyanabban a mûhelyben 
készültek, mint az ember, s 
értelmük is van, néha bo-
nyolultabb és finomabb, 
mint a legtöbb embernek. 
Mások nevezzék gyönge-
ségnek az állatszeretetet, 
gúnyoljanak ezért – te sé-
tálj csak kutyáddal. Jó tár-
saságban maradsz; s Isten 
tudja ezt.”

(Márai Sándor)

1931 óta minden év október 4-én – Assziszi Szent Fe-
renc emléknapján – ünneplik az Állatok Világnapját vi-
lágszerte. A szent a legenda szerint nem csak értette 
az állatok nyelvét, hanem beszélgetett is velük. Élete 
során hirdette, hogy mindent szeretnünk kell, ami kö-
rülvesz minket, legyen az élõ vagy élettelen. Míg erede-
tileg csak a vadon élõ állatok védelmére hívták fel a fi-
gyelmet ezen a jeles napon, ma már minden állat védel-
mére kérnek és figyelmeztetnek. 

Vidákovits Tibor
alpolgármester
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Szeptember 22-én  harmadik alkalommal került Ürömön megrendezésre 
a Critical Mass, a kerékpáros felvonulás. 

A kerékpározáson – amely idén elsõ alkalommal Borosjenõvel kö-
zösen lett megrendezve – több mint 200 résztvevõ hajtott végig Üröm és 
Pilisborosjenõ utcáin. Király Kata „borosjenõi háziasszonyunk” és segítõi ki-
tettek magukért: a beérkezõ kerékpárosokat – és ne feledkezzünk meg a két 
görkorisról sem –  süteményekkel, üdítõkkel fogadták. A célt, hogy megmu-
tassuk helyben is van annyi kerékpározni szeretõ gyermek és felnõtt, akik 
már elérik a kritikus tömeget lassan sikerül elérnünk. Talán jövõre még töb-
ben döntenek úgy, hogy ezen a napon velünk tartanak egy könnyed bringá-
zás erejéig.

Külön köszönet illeti a szervezésben, lebonyolításban nyújtott segít-
ségért: Vasvári Pétert a logo elkészítéséért; Diószegi Icát és Káldiné Pén-
zes Máriát a finom sütikért; ürömi Polgárõrséget a felvonulás biztosításá-
ért, Matíz Pétert törm. körzeti megbízottat a rendezvény biztosításáért; Pest 
megyei Baleset-megelõzési Bizottságot a fényvisszaverõ karpántokért és 
egyéb ajándékokért, amelyek a két iskola között lettek elosztva.  

Vidákovits Tibor
alpolgármester

Üröm-Pilisborosjenõ Critical Mass 2011
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Szép hosszú õszünk volt és ez  szerencsére az idei 
szüretre is igaz. Ebben az évben is  a hagyomá-
nyoknak megfelelõen tartottuk a Szüreti napot 
Ürömön. 

Mint már évek óta, most is a Hagyományõrzõ Egye-
sület, élén Fehér Marikával  volt a szüreti mulatság  fõ 
szervezõje és akik eljöttek nem csalódtak.

Természetesen kellett hozzá a Néptáncmûhely, 
Huszti Gábor borosgazda, a Tilalmas zenekar, amely 
majdnem éjfélig húzta a talpalávalót, de a rendõrök és 
a polgárõrök is az esemény biztosításához. Õket mind 
köszönet illeti a fáradságos és egészében véve jól si-
került munkáért hiszen mindenki jól szórakozott. Ter-
mészetesen az Önkormányzatnak is köszönjük a támo-
gatást, hogy mindez megvalósulhatott.

A felvonulás látványos külsõségek között zajlott. 
Volt lovasszekér és díszes menet, amelyet a bíró és 
bíróné vezettek a falun keresztül. A focipályánál  a 
néptáncosok rövid tánccal szórakoztatták nemcsak a 
résztvevõket, hanem az éppen zajló mérkõzés közön-
ségét is. 

Szüret 2011
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A Mûvelõdési Házba visszaérkezve  üstben fõtt gu-
lyásleves és  sütemények várták a hosszú menetelés-
ben elfáradtakat, illetve  díjnyertes borokkal csillapíthat-
ták szomjúságukat. Az épületben szerény büfét is be-
rendeztünk, valamint rövid ideig kecskesajtokat is árul-
tak.

A gyerekek örömére idén is volt arcfestés.
A kitûnõ idõjárásnak köszönhetõen gyakorlatilag vé-

gig a ház udvarán zajlottak az események.
Hál’Istennek nagyon sokan eljöttek és  ugyan most 

már a beltéri rendezvények ideje következik, de tavasz-
szal, nyáron remélhetõleg ismét sok hasonló napunk 
lesz még!

Papp Ákos

SzÜret
Ürömi tükör
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LA-PE BT.
Épít�anyag Gyártó és 

Értékesít� Betéti Társaság

2096 Üröm, 
Budakalászi út 0/64/7

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

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

CSECSEMŐMÉRLEG BÉRLÉSE, ÉS 
FORGALMAZÁSA
Mérleglabor Kft. 

2096 Üröm, Rákóczi u. 19.
Tel.: 26-550-057 

Mobil: 30/308-8939

ÁLLATORVOSI RENDEL�
Solymár, Terstyánszky u. 120.

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

Véd�oltások, ultrahang, labor- 
vizsgálat, sebészeti m�tétek

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

M�tétnap: szerda 9-13h

ZEKE ÉS FIA BT.

GÉPI FÖLDMUNKA 
TEHER-

FUVAROZÁS

2096 Üröm, 
F� utca 1. (Ipartelep)

06-26-351-465  
Mobil: 06-30/9-508-192

COBRA-CONTO kft.
1139 Budapest Fáy u. 12/c

Telefon:
06-1-238-0214 , 06-1-238-0215

06/20/495-1170
Szolgáltatásaink:

- Ingyenes cégalapítás - ha nálunk 
könyveltet!

- Munkaügy- bér, TB-ügyintézés, 
könyvelés (visszamenőleg is!)
- APEH, TB előtti képviselet 

(adóproblémák kezelése)

INGATLANIRODA
ÜGYVÉDI   KÖZREM�KÖDÉSSEL 

INGYENES   NYILVÁNTARTÁSBAVÉTEL 

Bejelentkezés telefonon:
06 26 350 671

06 70/210 5896
ÜRÖM, 

Dózsa György út 47.

Pilis Motor Bt.
Aprilia motorszerviz,

valamint vállaljuk olasz
és japán robogók,

motorkerékpárok szervizelését,
javítását.

2083 Solymár
Külső Bécsi út 23/a
Tel: 06-20-518-3791

H-P.: 8-17-ig

Platán Idősek Otthona/Üröm
felvételre keres:

szakácsot, kézilányt, takarítót.
Jelentkezni lehet:

06/26/551-500

AUTOMATA ÖNTÖZŐRENDSZER
tervezése, telepítése, karbantartása.

TELJES KÖRŰ KERTÉSZETI 
SZOLGÁLTATÁS

Korompai Balázs/O2 Consulting Bt.
70/948-9257

HÉTF�–PÉNTEK: 7.00 – 17.00
Üröm, F� út 1. TEL: 26/ 550 - 140

T O Y O T A J A V I T Á S

ZÖLDKÁRTYA KÉZI AUTÓMOSÓ

GYORSSZERVIZ

FUTÓM�ÁLLÍTÁS GUMISZERELÉS

Mobil 1

M I N D E N A U T Ó T Í P U S R A

Gyári-, és utángyártott alkatrészekkel
Garanciaid�n belüli-kívüli id�szakos szervizek

Szennyvízszállítás, 
gépi és kézi földmunka.

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

ÁLLATORVOSI RENDEL�
Solymár, Terstyánszky u. 120.

06-30-984-6692
06-26-360-919

06-30-964-2160
Véd�oltások, ultrahang, labor- 

vizsgálat, sebészeti m�tétek

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

M�tétnap: szerda 9-13h

1138 Bp. Népfürdô u. 19/cCOBRA CONTO KFT.
1138 Budapest Népfürdô u. 19/c

Telefon:
06-1-238-0214, 06-1-238-0215

Szolgáltatásaink:
Ingyenes cégalapítás, ha nálunk könyveltet!

Munkaügy- bér-, TB-ügyintézés,
könyvelés (visszamenôleg is!)

APEH, TB elôtti képviselet
(adóproblémák kezelése)

INGATLANKÖZVETÍTÉS, ÜGYVÉDI  MUNKÁK, HITELÜGYINTÉZÉS
Üröm, Dózsa György út 47.

06 70 210 58 96                06 26 350 671
06 30 476 8154                 06 30 696 6968

jaavor@mail.tvnet.hu

HA hörög, HA zörög, HA zajos, HA lóg, hozza hozzánk!

KIPUFOGÓ KLINIKA
Kipufogódobok, rendszerek készítése, szerelése, javítása!
Katalizátorok, flexibilek szerelése 18 hónap garanciával

SPORTKIPUFOGÓK
THULE termékek!

Bp. 1039 Árpád u. 23.
Bp. 1039 Battyhyány u. 46. (új Szentendrei út)

Tel.: 240-5603 Tel./fax: 436-0356

OlajcsereGyorsszerviz
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Szolgáltatásaink: 
• gumiszerelés és javítás (defekttűrő gu-

mi is) 
• motorkerékpár-gumi szerelés 
• gumiárusítás 
• futómûállítás és szerelés 
• szerviz, autójavítás 
• olajcsere 
• computeres hibadiagnosztika 

Üvegfóliázás: 0630-9-324-585 
Autómosó: 0670-935-55-15 

Technikai és szakmai felkészültségünk le-
hetővé teszi a legújabb típusú autók javítá-
sát is (futóműdiagnosztika, gumiszerelés, 
hibadiagnosztika). 

Elérhetôségek, nyitvatartás: 
2096 Üröm, Ürömi út 12. 

0626/336-063 Fax: 0626/337-372 
info@wservice.hu 

wuhrlservice@t-online.hu 

H-P: 8-17 Szo: 8-13
Wührl Géza Wührl és társai szerviz Kft.

Elé h tô é k it t tá

ÜÜ fóliá á 0630 9 324 585

Mosógép – egyéb háztartási gép
javítása – festés, mázolás, burkolás 

vagy takarítás vállalása.

06/20/363-1303
Megbízható, precíz, gyakorlott 

házvezetőnő vállal
takarítást, ablaktisztítást,

vasalást, egyéb háztartási munkát.
06-30/713-3150

Tûzifa kapható!

Szolgáltatásaink: 
• gumiszerelés és javítás 

(defekttûrô gumi is) 

• motorkerékpár-gumi szerelés 

• gumiárusítás 

• futómûállítás és szerelés 

• szerviz, autójavítás 

• olajcsere 

• computeres hibadiagnosztika

• mûszaki vizsgára való felkészítés és 

vizsgáztatás

Üvegfóliázás: 06309324585 
Autómosó: 06709355515 

Technikai és szakmai felkészültségünk 

lehetôvé teszi a legújabb típusú autók javí-

tását is (futómûdiagnosztika, gumiszerelés, 

hibadiagnosztika). 

Elérhetôségek, nyitvatartás: 
2096 Üröm, Ürömi út 12. 

0626/336-063 Fax: 0626/337-372 

info@wservice.hu 

wuhrlservice@t-online.hu 

H-P: 8-17 Szo: 8-13
Wührl és társai szerviz Kft.
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LA-PE BT.
Épít�anyag Gyártó és 

Értékesít� Betéti Társaság

2096 Üröm, 
Budakalászi út 0/64/7

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

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

CSECSEMŐMÉRLEG BÉRLÉSE, ÉS 
FORGALMAZÁSA
Mérleglabor Kft. 

2096 Üröm, Rákóczi u. 19.
Tel.: 26-550-057 

Mobil: 30/308-8939

ÁLLATORVOSI RENDEL�
Solymár, Terstyánszky u. 120.

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

Véd�oltások, ultrahang, labor- 
vizsgálat, sebészeti m�tétek

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

M�tétnap: szerda 9-13h

ZEKE ÉS FIA BT.

GÉPI FÖLDMUNKA 
TEHER-

FUVAROZÁS

2096 Üröm, 
F� utca 1. (Ipartelep)

06-26-351-465  
Mobil: 06-30/9-508-192

COBRA-CONTO kft.
1139 Budapest Fáy u. 12/c

Telefon:
06-1-238-0214 , 06-1-238-0215

06/20/495-1170
Szolgáltatásaink:

- Ingyenes cégalapítás - ha nálunk 
könyveltet!

- Munkaügy- bér, TB-ügyintézés, 
könyvelés (visszamenőleg is!)
- APEH, TB előtti képviselet 

(adóproblémák kezelése)

INGATLANIRODA
ÜGYVÉDI   KÖZREM�KÖDÉSSEL 

INGYENES   NYILVÁNTARTÁSBAVÉTEL 

Bejelentkezés telefonon:
06 26 350 671

06 70/210 5896
ÜRÖM, 

Dózsa György út 47.

Pilis Motor Bt.
Aprilia motorszerviz,

valamint vállaljuk olasz
és japán robogók,

motorkerékpárok szervizelését,
javítását.

2083 Solymár
Külső Bécsi út 23/a
Tel: 06-20-518-3791

H-P.: 8-17-ig

Platán Idősek Otthona/Üröm
felvételre keres:

szakácsot, kézilányt, takarítót.
Jelentkezni lehet:

06/26/551-500

AUTOMATA ÖNTÖZŐRENDSZER
tervezése, telepítése, karbantartása.

TELJES KÖRŰ KERTÉSZETI 
SZOLGÁLTATÁS

Korompai Balázs/O2 Consulting Bt.
70/948-9257

HÉTF�–PÉNTEK: 7.00 – 17.00
Üröm, F� út 1. TEL: 26/ 550 - 140

T O Y O T A J A V I T Á S

ZÖLDKÁRTYA KÉZI AUTÓMOSÓ

GYORSSZERVIZ

FUTÓM�ÁLLÍTÁS GUMISZERELÉS

Mobil 1

M I N D E N A U T Ó T Í P U S R A

Gyári-, és utángyártott alkatrészekkel
Garanciaid�n belüli-kívüli id�szakos szervizek

Szennyvízszállítás, 
gépi és kézi földmunka.

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

ÁLLATORVOSI RENDEL�
Solymár, Terstyánszky u. 120.

06-30-984-6692
06-26-360-919

06-30-964-2160
Véd�oltások, ultrahang, labor- 

vizsgálat, sebészeti m�tétek

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

M�tétnap: szerda 9-13h

1138 Bp. Népfürdô u. 19/cCOBRA CONTO KFT.
1138 Budapest Népfürdô u. 19/c

Telefon:
06-1-238-0214, 06-1-238-0215

Szolgáltatásaink:
Ingyenes cégalapítás, ha nálunk könyveltet!

Munkaügy- bér-, TB-ügyintézés,
könyvelés (visszamenôleg is!)

APEH, TB elôtti képviselet
(adóproblémák kezelése)

INGATLANKÖZVETÍTÉS, ÜGYVÉDI  MUNKÁK, HITELÜGYINTÉZÉS
Üröm, Dózsa György út 47.

06 70 210 58 96                06 26 350 671
06 30 476 8154                 06 30 696 6968

jaavor@mail.tvnet.hu

HA hörög, HA zörög, HA zajos, HA lóg, hozza hozzánk!

KIPUFOGÓ KLINIKA
Kipufogódobok, rendszerek készítése, szerelése, javítása!
Katalizátorok, flexibilek szerelése 18 hónap garanciával

SPORTKIPUFOGÓK
THULE termékek!

Bp. 1039 Árpád u. 23.
Bp. 1039 Battyhyány u. 46. (új Szentendrei út)

Tel.: 240-5603 Tel./fax: 436-0356

OlajcsereGyorsszerviz
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Szolgáltatásaink: 
• gumiszerelés és javítás (defekttűrő gu-

mi is) 
• motorkerékpár-gumi szerelés 
• gumiárusítás 
• futómûállítás és szerelés 
• szerviz, autójavítás 
• olajcsere 
• computeres hibadiagnosztika 

Üvegfóliázás: 0630-9-324-585 
Autómosó: 0670-935-55-15 

Technikai és szakmai felkészültségünk le-
hetővé teszi a legújabb típusú autók javítá-
sát is (futóműdiagnosztika, gumiszerelés, 
hibadiagnosztika). 

Elérhetôségek, nyitvatartás: 
2096 Üröm, Ürömi út 12. 

0626/336-063 Fax: 0626/337-372 
info@wservice.hu 

wuhrlservice@t-online.hu 

H-P: 8-17 Szo: 8-13
Wührl Géza Wührl és társai szerviz Kft.

Elé h tô é k it t tá

ÜÜ fóliá á 0630 9 324 585

Mosógép – egyéb háztartási gép
javítása – festés, mázolás, burkolás 

vagy takarítás vállalása.

06/20/363-1303
Megbízható, precíz, gyakorlott 

házvezetőnő vállal
takarítást, ablaktisztítást,

vasalást, egyéb háztartási munkát.
06-30/713-3150

Tûzifa kapható!

FELHÍVÁS! 
Tisztelt lakótársak, a mûvelôdési házban minden 
csütörtökön 1018 óra között Karitasz mûködik. 
Feleslegessé vált, de még jó állapotban lévô ruhát, cipôt, 
játékot, kis bútorokat, baba holmikat ingyen tudjuk bevenni 
és a rászorultakon ezzel segíteni. 
Szívesen fogadunk bármilyen felajánlást a felsoroltak mellett 
még, edényeket, evôeszközöket, konyhai, vagy háztartási 
eszközöket, valamint ágynemûket, hasznos holmikat. 
Köszönettel: 

Karitasz 

Üres LAKÁS KIADó ÜRÖMÖN (Kossuth 
utcában) 40 m2-es 1 szobás összkomfortos lakás  
kert kapcsolattal új építésû házban.
45 000 Ft/hó+rezsi (kb.10 eFt/hó).
Jó közlekedéssel (busz 150 m) bútorozva vagy 
bútorozatlanul, gépesített konyhával.
Tel.: 06-30-9924723

MOLNÁR ÁLLATGYÓGYÁSZAT 
ÉS HOMEOPÁTIA

Solymár, Pilisvörösvári u. 17.

(Korona étteremmel szemben)

Hatósági feladatokra jogosult állatorvos.

Rendelési idõ: kedd, csütörtök 14  19 h

 hétfõ, péntek 1719 h

 szombat 912 h

ifj.Dr.Molnár Attila 06 30 9642-160

Dr. Molnár Attila   06 30 9846-692

Rendelõ: 06 26 360 919

Ünnepnapokon telefonos ügyelet: 06 30 9642160

+
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Interwork Temetkezési Kft.
Ügyelet éjjel-nappal:  06-20398-0160, 

06-20/344-6060

Temetés felvételi irodáink 
és bemutatótermeink:
Üröm, Dózsa György út 2/a 
(Szolgáltató ház)
06-20/548-5886

Solymár, József Attila u. 2/a
(az önkormányzattal szemben)
06-20/239-3243

www.utolsout.hu
E-mail: interworkkft@freemail.hu
Szentendre, Tahitótfalu, Pomáz, 
Pilisszentiván és Budakalász településeken

Tanoda Solymáron
Kezdõ játékosok valamint bridzsismerettel rendelkezõ, de 
játéktudásban fejlõdni vágyó érdeklõdõknek. Tanfolyam a 
játékszintnek megfelelõ csoportokban. Gyakorlás és játék a  partik 
folyamatos  elemezésével, kis létszámú (10-12 fõ) csoportokban, 
újszerû formában, a licitrendszer folyamatos fejlesztése mellett, a 
lejátszási technika elsajátítására koncentrálva.
Az elmélet anyaga a ’ Standard American’ licitrendszerre épül.

Helyszín: Apáczai Csere János Mûvelõdési Ház.
Solymár Templom tér 25.

Tanfolyam idõtartama: 8 hét, heti 1 x 3 óra.
Játéknapok: Kedd, és szerda 18-21 

óráig, igény esetén napközben is.
Ára: 22800 Ft/fõ.

A tanfolyamok szervezõje és 
vezetõje Forgács Ferenc és 
partnere Vörös Klára. Forgács 
Ferenc több évtizedig játszott 
a magyar élvonalban és több 
éves bridzs-oktatói gyakorlattal 
rendelkezik.
Jelentkezés:
26/362-720, 30/9446-178, 

opalart@enternet.hu

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

Trunk
építőanyag forgalmazó 

és fuvarozó vállalkozás.

Érdeklődés és konténer rendelés:
0630/934-2838

www.trunk-epitoanyag.hu

KALODÁS TûZIFA 

KAPHATÓ

bizományoS

értékESítéS

tároláSi költSég nélkÜl!

tEljES körÛ
hitElÜgyintézéS

2096 Ü
röm

Ürömi út

06 (70) 329-5933

2. kéSzpénzES
AutófElváSárláS

AzonnAli kifizEtéSSEl

hitEllEl tErhEltEt iS

2096 Ü
röm

Ürömi út

06 (70) 329-5933

2.
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2096 Üröm, Budakalászi út 8.
E-mail: szabo.zsolt@hopahungaria.hu
Tel.: 06 26 550 214, 06 20 852 04 41
Nyitva tartás: H.–P 8.00–17.00 h
 Sz. 9.00–13.00 h

ÖN MOST KÖZVETLENÜL VÁSÁROLHAT A GYÁRTÓTÓL!

FÜRDŐSZOBA SZALON

Több mint 80 féle kádtest10 év garanciaTöTöT t10 év garancia

akár már 26 990 Ft-tó
l!
Több mint 120 féle kabin
akár már 47 900 Ft-tó

l!

akár már 5590 Ft-tól!

Több mint 200 féle csaptelep

További burkolatok, melyeket nálunk megtalálhat: 

www.hopahungaria.hu www.olsen-spa.hu

MINDEN TERMÉKRE

10–30%
KEDVEZMÉNY!
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