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Az ürömi önkormányzat                                        közéleti havilapja

Elkészültek az új 
sportlétesítmények!

Virágosítás a Templom téren
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Aktuális információk
Tisztelt Lakótársaim! 

Az elõzõ tájékoztatómban tett ígéretemnek megfelelõen 
ezúttal számot tudok adni azokról a konkrét megvalósított 
beruházásokról és egyéb feladatokról, amelyet az év elsõ 
félévében önkormányzatunk elvégzett.

Beruházások
• Elkészült a községi sportpálya és a játszótér között a gör-
deszka, görkorcsolya, bmx pálya, továbbá a kosárlabda-
pálya. A gördeszka pálya alapterülete 220 m2, amely 150 
cm magas kerítéssel lett körbekerítve. Igen biztonságos, 
erõsített felfutó elemek kerültek beépítésre, 10 mm vas-
tag, nagy kopásállóságú üvegszál erõsítésû, mûgyantás le-
mezborítást kapott. A rámpa felülete rezgés- és zajvédelmi 
szigeteléssel ellátott. Ezzel a létesítménnyel az e sportnak 
hódoló fiataljaink számára kulturált és biztonságos feltéte-
leket teremtettünk. Sajnálatos módon a kivitelezõ nem tudta 
határidõben megkezdeni a kivitelezést és átadni a pályát, így 
éltünk a teljes mértékû kötbér igényünkkel. Fel szeretném 
hívni azonban a figyelmet arra, hogy a pályát mindenki saját 
felelõsségére használja, a megfelelõ védõfelszerelés visele-
te kötelezõ! 

• A kosárlabdapálya 540 m2-en készült el, azzal a mûszaki tar-
talommal, amelyet az elõzõ lapszámban már jeleztem. A két da-
rab mobil kézilabda kapuval és a két darab betonozott kosárlabda 
palánkkal és gyûrûvel készült, a burkolati jelek pedig a nemzetközi 
versenyeken elfogadott feltételeknek megfelelõen lettek felfestve. 

• Az említett két létesítménnyel egy idõben két darab ping-pong 
asztal is felállításra kerül augusztus hónap folyamán, gondoltunk 

tehát az e sportot kedvelõkre is. A ping-pong asztalok költségeit 
a 2011. decemberi karácsonyi koncert támogatásából megmaradt 
összegbõl finanszíroztuk.

Kátyúzás, útburkolat hibák javítása: 
Mint korábban jeleztem elõzetes felmérés alapján indítottuk el a 

2012. évi kátyúzási munkákat. Közel 667 m2-en, 34 utcában történt 
meg az idei útjavítás. 

Részletezve, útburkolat javítás történt: 
Rókahegyi utca: 30,3 m2, 5 cm vastagságú aszfalt burkolattal.
Szeder utca: 15 m2, 3 cm vastagságú aszfalt burkolattal.
Borostyán köz: 5 m2, 3 cm vastagságú aszfalt burkolattal. 
Borostyán utca és Galagonya köz keresztezõ dése: 6 m2, 

4 cm vastagságú aszfalt burkolattal. 
Fagyöngy köz: 32 m2, 4 cm vastagságú aszfalt burkolattal. 
Kormorán és Borostyán utca keresztezõdése: 0,5 m2, 3 cm 

vastagságú aszfalt burkolattal. 

Kosárlabdapálya

Gördeszka, görkorcsolya, BMX pálya Rókahegyi utca
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Holló köz: útsüllyedés javítása, kátyúzás 14 m2, 4 cm vastagsá-
gú aszfalt burkolattal.

Rókahegyi utca, Fenyves utca: 7 m2, 4 cm vastagságú aszfalt 
burkolattal. 

Kárókatona utca: útburkolatsüllyedés, szegély javítása 6,5 m2, 
4 cm vastagságú aszfalt burkolattal. 

Pillangó utca és Rókahegyi utca keresztezõdése: útszegély 
javítás, helyreállítás 6,6 m2, 4 cm vastagságú aszfalt burkolattal. 

Tücsök utca: 0,5 m2, 4 cm vastagságú aszfalt burkolattal. 
Kõbányai út: szerkezetcsere, szegélyjavítás, forgalomcsillapító 

térkõ átrakás 84,2 m2, 6 cm vastagságú aszfalt burkolattal. 

Damjanich utca: kátyúzás 2 m2, 4 cm vastagságú aszfalt bur-
kolattal. 

Táncsics utca: útburkolatsüllyedés, szegély helyreállítás.
12 m2, 4 cm vastagságú aszfalt burkolattal. 
Ady Endre utca: útsüllyedés helyreállítás.
3,5 nm, 4 cm vastagságú aszfalt burkolattal. 
Doktor Sándor utca: kátyúzás 32 m2, 4-5 cm vastagságú asz-

falt burkolattal. 
Kert utca: kátyúzás 70 m2, 3 cm vastagságú aszfalt burkolattal. 
Kossuth Lajos utca: kátyúzás 64 m2, 4 cm vastagságú aszfalt 

burkolattal. 

Kossuth Lajos utca: beszakadt útburkolat javítás, süly-
lyesztett szegély újrarakása 28,5 m2, 5 cm vastagságú aszfalt 
burkolattal.

Kevély utca: kátyúzás 6 m2, 8 cm vastagságú aszfalt burkolattal. 
Jókai út: kátyúzás 7 m2, 3 cm vastagságú aszfalt burkolattal. 

Doktor Sándor utca

Fagyöngy köz

Kõbányai út

Kert utca

Kossuth Lajos utca
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Régi utca: útburkolat süllyedés helyreállítása 38 m2, 3 cm vas-
tagságú aszfalt burkolattal. 

Cseresznyés utca: kátyúzás 54 m2, 4 cm vastagságú aszfal 
burkolattal.

Barackos utca,  Bükkfa utca: kátyúzás 54 m2, 3cm vastagságú 
aszfalt burkolattal. 

Budakalászi út, Barackos út: kátyúzás 4 m2, 4 cm vastagságú 
aszfalt burkolattal. 

Petõfi Sándor utca, Dózsa György utca: kátyúzás 1 m2, 4 cm 
vastagságú aszfalt burkolattal. 

Járdák kátyúzása: 
Asztalos utca: 0,5 m2, 4 cm vastagságú aszfalt burkolattal.
Gábor Áron sétány: 17,5 m2, 4 cm vastagságú aszfalt 

burkolattal.
Táborföldi út: 12 m2, 4 cm vastagságú aszfalt burkolattal. 
Damjanich utca: 5,5 m2, 4 cm vastagságú aszfalt burkolattal.  

Tüzér utca: 7 m2, 4 cm vastagságú aszfalt burkolattal. 
Kárókatona és Kócsag utca: 8 m2, 4 cm vastagságú aszfalt 

burkolattal. 
Budai út: új járda építése, kiemelt szegély építése, javítása, tér-

burkolat javítás 28 m2, 4 cm vastagságú aszfalt burkolattal.

Óvoda, bölcsõde intézményeiben fúrt kút létesítése: 
Mindkét intézményben igen nagy a vízhasználat, tehát az éven-
te növekvõ vízárakat tekintve takarékosság és költségkímélés 
szempontjából is egy kedvezõbb megoldást kellett keresnünk. 
A legkézenfekvõbb a fúrt kút helyreállítása volt. Az elvégzett 
gazdaságossági számítás egyértelmûen alátámasztotta, hogy 
a két intézménynél a kutak létesítésére fordított beruházási 
összeg egy év alatt megtérül. A fúrt kutak vizét locsolásra, ön-
tözésre használjuk. Az eddigi üzemeltetési tapasztalatok azt 
mutatják, hogy igen jó a vízhozama a kutaknak, tehát hosszú-
távra megoldottnak látszik, kedvezõ költségráfordítással a két 
intézmény vízellátása. 

Egyéb elvégzett feladatok: 

• 800 éves Üröm
Ennek tiszteletére ismét új virágok kiültetésére kerül sor a 
templom, a takarékszövetkezet és a posta elõtti csomópont-
ban. Mint azt már korábbi tájékoztatómban jeleztem az év-
forduló emléknapja szeptember 29-én lesz, de az egész évi 
eseménysorozatok már ennek a jegyében teltek és ez a továb-
biakban sem változik. 

• A község játszóterei, a játszótéri eszközök biztonságtech-
nikai szempontból történõ felülvizsgálata megtörtént. A meg-
állapított hiányosságok kijavítására az ajánlatokat bekértük 
várható, hogy július hó folyamán ezek felszámolása is meg-
történik. 

• A település közbiztonságának erõsítésére, az Autocom Szol-
gáltató és Kereskedelmi Kft adományozásából három darab 
MTP 850 Motorola Tetra kézi rádiókészülék átadására került 
sor a Budaörsi Rendõrkapitányság Pilisvörösvári Rendõrõrs 

Cseresznyés utca

Gábor Áron sétány

Barackos utca

Budai út
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részére. A készülékek a rendõrségi rendszerben kerülnek fel-
használásra. Ezúton is köszönetemet fejezem ki az adomá-
nyozónak. 

• Az elõzõ lapszámban jeleztem, hogy a gyalogosok védelmé-
re a Posta és a Mûvelõdési ház közötti gyalogos járda mellé 
korlátot épített ki az önkormányzat. Az árajánlatok bekérése 
megtörtént, a tényleges kivitelezésre július, augusztus hó fo-
lyamán sor kerülhet.

• A Dózsa György út és a Táborföld között tervezett járda épí-
tés és kapcsolódó járulékos munkák elkészítése jelenleg (híd, 
közvilágítás kiépítése stb.) az engedélyeztetési eljárás sza-
kaszában van. Az építési engedély kiadása augusztus, szep-
tember hónapra várható, ezt követõen tudjuk a pályáztatást 
elõkészíteni, és indítani. 

• Folyamatos a település gyommentesítése. Jelenleg a közte-
rületeink 90%-án elvégeztük a második kaszálást. A parkosí-
tott, virágosított területek, buszvárók környékén folyamatos a 
gyomirtás. Ebben a munkában vesznek részt a nyári munkára 
felvett fiatalok, diákok is. Továbbra is szeretnénk a tiszta, ren-
dezett környezetet megõrizni. 

• Az orvosi rendelõt illetõen szintén az építési engedélyezési 
eljárás van folyamatban. Jogerõs engedély ebben az évben 
valószínûsíthetõ, tehát a kivitelezés indításáról való döntésig 
az önkormányzatok finanszírozásában várható változások is-
mertek lesznek. 

• Hat darab köztéri pad kihelyezésére került sor a polgármeste-
ri hivatal elõtti téren. A padok kõ lábait még a korábbi években 

megrendezett kõfaragó tá-
bor mûvészei készítették és 
településünknek ajándékoz-
ták. Eddig a tárolást néhai 
Kosztyu Zoltán özvegye vál-
lalta. A padok fából készült 
ülõkéit és hátlapját Kosztyu 
Zoltánné ajándékozta férje 
emlékére, a településnek. 
Ugyancsak õ vállalta és fi-
nanszírozta a padok elhe-
lyezésének költségeit, ami-
ért ezúton is köszönetemet 
fejezem ki. Ezzel a beruhá-
zással szeretnénk egy újabb 
pihenõhelyet létrehozni, bár 
a középtávú tervünk egy 
komplex pihenõpark kiala-
kítása. 

Tisztelt Lakótársaim! 
Korábbi ígéretemnek megfelelõen a legfrissebb információ 
alapján tájékoztatást kívánok adni az önkormányzatokat, így 
Üröm Önkormányzatát is érintõ változásokról. Az már biztos, 
hogy az oktatás állami feladat lesz a 2012/2013-as tanévtõl. 
Az intézményben (iskola) dolgozók állami alkalmazottak lesz-
nek. Várhatóan a 3000 fõnél népesebb települések önkor-
mányzatainak kell majd gondoskodnia illetékességi terüle-
tükön lévõ és jelenleg még saját tulajdonban álló ingatlanok 
mûködtetésérõl, fenntartásáról. Egyelõre még olyan részletes 
információ nem áll rendelkezésünkre melynek alapján az ön-
kormányzat érdemi és megfontolt döntést tudna hozni arról, 
hogy köt-e majd feladatátvállalási megállapodást az állammal, 
vagy sem az általános iskolai oktatásra. 

A következõ lapszámunkig már minden bizonnyal ezek a 
kérdések tisztázódnak, és arról tudok majd tájékoztatást ad-
ni, hogy Üröm Önkormányzata az általános iskolai oktatást 
illetõen, hogy döntött, illetve hogy dönthetett. 

A 2013. évi költségvetési törvénytervezetet áttanulmányoz-
va egyértelmû, hogy önkormányzatunk bevételei jelentõsen 
csökkennek 2013-ban. Már most látszik, hogy az önkormány-
zatok fejlesztési lehetõségei beszûkülnek, az igazgatásban 
foglalkoztatottak létszáma pedig a hatáskörök átrendezésével 
csökken. 

Legközelebb szeptemberben jelenik meg lapszámunk. 
Minden kedves Lakótársamnak jó idõt és kellemes nyaralást, 
kikapcsolódást kívánok! 

Üröm, 2012. június hó 

Laboda Gábor 
polgármester

ÖNKORMÁNYZAT
Ürömi Tükör

Elkészültek a park padjai
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Virágok a 
Templom téren
Július elején megújultak a Templom tér kör-
nyezetének virágai. A munkát az indokolta, 
hogy a tavasszal kiültetett növények a nyár 
elejére végleg elvirágoztak.

A most beültetésre került növények már az õsz 

végéig üde színfoltot biztosítanak. A növények 

megújítására legközelebb 2013 tavaszán lesz 

szükség.  Az Önkormányzat ugyanezen a terü-

leten a kivitelezõ kertész céget egy csepegtetõs 

öntözõrendszer kiépítésével is megbízta. A cél 
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Mindenkit szeretettel várunk 
     szeptember 8-án az 
          az Alexandra Pavlovna 
          kápolna kertjébe a
    Budapesti Vonósok 
  koncertjére. 
      Kezdési időpont: 17h 
                     A belépés ingyenes!

Szeptember 29-én 
az Üröm 800 éves Emléknap alkalmából 

16 órai kezdettel 

kiállítás megnyitó 
a könyvtár klubtermében 

18 órától 

színes programok 
a Művelődési Házban 

21 órától 

Szüreti Bál 
élő zenével 

A programok a Szüreti Bál kivételével 

ingyenesen látogathatók! 

egyértelmû volt: a legköltséghatékonyabb- és a 

leghatékonyabb locsolási mód kialakítása a te-

rületen. Az elkészült rendszert a tér túloldalárán 

lévõ fúrt kút látja el vízzel. Ez a kút látja el évek 

óta a Szent György-szobor környezetében lévõ 

növényeket is vízzel. A kút vízhozama lehetõvé 

teszi ennek a területnek is a rácsatlakoztatását, 

így az Önkormányzat jelentõs összeget tud meg-

takarítani a locsolás költségébõl. 

A beültetett virágok változatlanul felhívják 

a figyelmet Üröm történelmének jelentõs ese-

ményére, hiszen a virágokból kialakított 800-as 

szám több helyen ismét látható.

Vidákovits Tibor

alpolgármester
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A hagyományoknak köszönhetõen az ürömi nyári fesztivál nemcsak 
közösségi rendezvény, hanem a község  fontos kulturális esemé-
nyévé is vált.

A fesztivál látogatói döntõ mértékben ürömiek, még ak-
kor is, ha sokan érkeznek a szomszéd településekrõl, illetve 
Budapestrõl.

Az idei fesztivál fõ szervezõje és lebonyolítója a Mûvelõdési 
Ház volt. Az eddigi fesztiválokhoz hasonló forgatókönyv ké-
szült, de bizonyos szegmensekben változtattunk, amelyek – 
mint utóbb kiderült – fokozták az idei fesztivál sikerét.

Az elsõ nap rövid volt, mindössze három együttes szere-
pelt. Volt progresszív rock, blues, stb., de a legnagyobb sikert 
kétségtelenül az ír tánciskola aratta, akik a Kékbab együttes 
keretében jöttek.

A XIII. Ürömi 
Nyári Fesztiválról

Duna Karnevál táncosai
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Szombaton a fellépõk egész sora várta a közönséget. 
Elsõsorban a helyi amatõr együttesek, a Néptáncmûhely, 
a Mûvelõdési Ház tanfolyamosai (Hip-Hop-tól a salsán át 
a Shaolin-Kungfuig). Majd este Duna karnevál, ezúttal 
keletrõl érkezett táncosait csodálhattuk meg. Ezt követte az 
Emel Tribal fényjátékkal és „fõpapi” kisérettel elõadott has-
tánca. Az esti programot a helyi fiatalok kedvelt zenekara, 
a nagyrészt ürömiekbõl álló Red Chikens folytatta, végül a 
napot a Napoleon Boulevard, a 80-as évek sztárzenekará-
nak koncertje zárta.

Shaolin Kungfu

Hip-hop bemutató

Zumba bemutató

Esti koncert 
Vastag Csabával

Ürömi hastáncosok
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Az Ürömi Fiatalok Egyesülete 
íjászatot tanított

Ürömi ovisok

Pónilovaglás

Akrobatikus tánc

Mindhárom nap számos gyermekprogram várta a  ki-
sebbeket, hiszen volt trambulin, póni, íjászat stb.

Vasárnap délután kissé nehezen indult a nap rész-
ben az aznap reggelig tartó utcabálnak, részben a nagy 
hõségnek köszönhetõen. Azért elkezdõdött a Zabszalmá-
val majd folytatódott dalkörrel, néptánccal és középkori 
zenével.
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Kézmûves foglalkozások

Az esti program meglepetése a Lokál nevû zenekar volt, de 
már akkor ott voltak Vastag Csaba rajongói is. Az X-faktor sztárja 
10 perccel tovább lépett fel a közönség nagy örömére.

Tamási Marcsi 
és a tornászlányok
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Az utolsó nap, egyben a fesztivál méltó befejezé-
se volt a Neoton Sztárjai koncert, amely közel kétórás 
volt és rendesen átnyúlt a hétfõbe. Az idõsebb és az 
egészen fiatal generációk is együtt énekelték az örök 
slágereket. 

Remélhetõleg jövõre is találkozunk a XIV. Ürömi 
Nyári Fesztiválon.

Papp Ákos

Emel Tribal hastáncosok

Az ürömi iskolások tánca

Köszönjük a 
Támogatóknak 
a XIII. Ürömi Nyári 
Fesztiválhoz nyújtott anyagi segítséget:

Üröm Község Önkormányzat • Laboda Gábor • Saunabau • Samata Kft • Wührl Service • Trunk Zsolt • Baut Kft. • Batz Kft. • Bajcsi József • Béres autó • Öreg Sváb étterem • Hegyalja  vendéglõ • Ürömi Polgárõrök • Pilisvörösvári rendõrõrs körzeti megbízottai • Kosztyu Zoltánné • Zeke és Fia Bt. • Nemesgép Zrt. • CBA – Baldauf Kft. • Veres  Péter • M55 – Bike Hungary Kft. • Mayer Stones
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„Kedves Ballagó Diákok, Kedves Ünneplõk!
Ünnep ez a mai nap, ezért meghatódottak vagyunk. Ti 
is, én is. Nehéz belegondolni abba, hogy az a nyolc év, 
amit az iskola falai között töltöttetek, hirtelen véget ér. 
Minden teremhez, a tanárokhoz, diáktársakhoz egy-egy 
emlék  fûzõdik. Az itt töltött évek összekötnek minket. A 
hatalmas élményhalmazból jó felidézni az elsõ napot, 
amikor megilletõdötten ültetek a tanévnyitón. Késõbb 
megismerkedtetek az ABC betûivel, a számolás, írás 
rejtelmeivel, majd a további évek során sok-sok újabb 
tudást kaptatok a felsõ tagozaton is.

Az itt eltöltött évek alatt sok minden változott, nagy 
léptekkel haladtok a felnõtté válás sokszor csábító, de 
buktatókkal terhes útján. Mi nem változott? Az az aggo-
dalom, gondoskodás, amit a jövõtök iránt érzünk.  Kol-
légáimmal együtt örültünk minden sikereteknek,  apró 
örömötöknek, átéreztük a kudarc okozta fájdalmat, bá-
natot.

Ezeket az éveket nem lehet kitörölni emlékezetünkbõl, 
valamilyen nyomot mindenkiben hagynak. Bennünk is. 
Nem fogunk, nem is akarunk elfelejteni Titeket. Bízunk 
abban, hogy választott iskolátokban helyt álltok majd és 
sok jót hallunk még felõletek. „

Ezekkel az ünnepi gondolatokkal köszöntötte Mo-
csári József igazgató úr végzõs diákjainkat, miután 
osztályfõnökükkel, Szarka Ági nénivel végigsétáltak az 

iskola termein és folyosóin, majd megérkeztek balla-
gási ünnepségükre. Ezután hetedik osztályosaink ked-
veskedtek búcsúzó társaiknak egy kis mûsorral, majd a 

Az idei tanév végén a  József Nádor Általános és Mûvészeti iskola 25 végzõs diákja búcsúzott el könnyes szemek-
kel tanáraitól, diáktársaitól és az iskola valamennyi dolgozójától.

Ballagás – 2012. június 15.
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nyolcadikosok visszaemlékezéseire, 
illetve köszönõ szavaira került sor. 
Hálás szívvel mondtak köszönetet 
tanáraiknak, szüleiknek. A hagyomá-
nyos zászlóátadás után Habsburg-
Lotharingiai Mihály fõherceg úr 
köszöntötte a diákokat és az 
egybegyûlteket. Tõle vehette át Kocsis Adrienn a József 
Nádor-díjat, amit kitûnõ tanulmányi eredményéért, szor-
galmáért és példamutató magatartásáért kapott.

Laboda Gábor polgármester úr köszöntõje után sor ke-
rült a hagyományos Bónum díj átadására, melyet  Mrena 
Henriett példamutató magatartásáért és szorgalmáért, va-

lamint  Bartal Balázs kimagasló közös-
ségi munkájáért kapott, ez követõen 
az összes elköszönõ diák megkapta 
az önkormányzat emlékérmét.

Reméljük, igazak lesznek  Arany 
János ma is aktuális szavai:

„Útjaink százfelé válnak,
de szívünk egy célért dobog,
nekivágunk a küzdelmes mának,
és épít karunk egy szebb holnapot. „

Tagschererné Braun Mária (fotók: Botos Roland)

 „Elbúcsúzom, de ott leszek,

 ahol a szél zúg, a nap nevet,

 elbúcsúzom, de itt marad

 belõlem néhány pillanat… „

 /Republic/

Ünnepélyes 
szászlóátadás

A képen balról jobbra: Dimitrij Szvirko atya, Bakos Zsolt rk.pap, 
Laboda Gábor polgármester, Habsburg-Lotharingiai Mihály fôherceg és 
felesége, Nyáry Krisztián ig.h, Mocsári József igazgató
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Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 
12/2012 (IV. 26.) számú önkormányzati rendelete a 
15/2011 (V. 30.) számú önkormányzati rendelet mó-
dosítására a helyi állattartás szabályairól

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete figyelem-

mel a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. 

§ (1) bekezdésére, a 41/2010 (II. 26.) Korm. számú rendelet 14. 

§-ában foglaltakra a helyi állattartásról szóló rendeletét (a továb-

biakban: Ör.) az alábbiak szerint módosítja. 

1. §

Az Ör. 13. §, 14. §, 15. §, 16. § és 17. §-át hatályon kívül 

helyezi. 

2 .§

Az önkormányzati rendelet egyéb rendelkezései nem változ-

nak. 

3. §

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

2.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik.

Üröm, 2012. április 25.

 Laboda Gábor Dr. Balogh Szilvia

 polgármester jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve: 

Üröm, 2012. április 26.

 Dr. Balogh Szilvia

 jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 
13/2012 (IV. 26.) számú önkormányzati rendelete a 
23/2003 (XII. 01.) számú önkormányzati rendelet mó-
dosítására a szociális gondoskodás helyi szabályai-
ról 

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi ön-

kormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdé-

sében biztosított jogkörében eljárva, az 1993. évi III. törvény a 

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 50. § (3) bekezdé-

sében kapott felhatalmazás alapján a 23/2003 (XII. 01.) számú 

önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör.) az alábbiak sze-

rint módosítja.

1. §

A 28. § (2) bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki: 

„a rendszeres gyógyszerkiadások levonása után.” 

2. §

A 28. § kiegészül egy új (4) bekezdéssel: 

„(4) Különleges méltánylást érdemlõ esetben – a méltánylást 

érdemlõ körülmények kivizsgálását követõen, a hatáskör gyakor-

lója- ellátást nyújthat annak a kérelmezõnek, akinek a családjá-

ban az egy fõre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj legki-

sebb összegének 320%-át meghaladja, de a 400%-át nem éri 

el, egyedül élõ esetén a 375%-át meghaladja, de a 450%-át nem 

éri el.”

3. §

Az Ör. egyéb rendelkezései nem változnak.

4. §

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

2.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik. 

Üröm, 2012. április 25.

 Laboda Gábor Dr. Balogh Szilvia

 polgármester jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve: 

Üröm, 2012. április 26.

 Dr. Balogh Szilvia

 jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 
14/2012 (VI. 01.) számú önkormányzati rendelete a 
19/2011 (IX. 19.) számú önkormányzati rendelet mó-
dosítására a környezetvédelem részleges helyi sza-
bályozásáról

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az önkor-

mányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 85. § (1) bekezdés e.) 

pontjára figyelemmel a környezetvédelem részleges szabályaira 

alkotott rendeletét (a továbbiakban: Ör.) az alábbiak szerint mó-

dosítja:
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1. §

Az Ör. 11. § helyébe a következõ rendelkezés lép: 

„11. § (1) bekezdés A rendelettervezet mûszaki elõkészítésével 

– figyelemmel a 284/2007 (X. 29.) Korm. számú rendelet 33. § f.) 

pontjában foglaltakra – zaj és rezgés elleni védelemre jogosító 

engedéllyel rendelkezõ szakértõ lett megbízva.” 

„Az 1. § (2) bekezdés: A 284/2007 (X. 29.) Korm. számú ren-

deletben foglaltakra is figyelemmel az Ör. mellékletét képezi egy 

függelék, mely tartalmazza azokat az eseteket, melyekben a kis-

térség székhelye szerinti jegyzõ jogosult eljárni.”

2. §

1.) Az Ör. egyéb rendelkezési nem változnak. 

2.) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

3.) Az alaprendelet 11. § értelemszerûen 12. §-ra módosul. 

4.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik. 

Üröm, 2012. május 30.

 Laboda Gábor Dr. Balogh Szilvia

 polgármester jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve: 

Üröm, 2012. június 1.

 Dr. Balogh Szilvia

 jegyzô

Függelék 

A jegyzõi hatósági zajvédelmi feladatköre a jogszabályi 
háttérrel

A 284/2007 (X. 29.) Korm. rendelet szerit a zaj-és rezgésvé-

delmi ügyekben az elsõfokú hatósági jogkört a kistérségekrõl szó-

ló külön jogszabályban meghatározott kistérségi székhely szerin-

ti települési önkormányzat jegyzõje gyakorolja (Pilisvörösvár) 

a.) gazdasági tevékenység statisztikai osztályozása szerin-

ti alábbi esetekben: 

41 épületek építése 

42 egyéb építmények építése

43 speciális szaképítés 

45 gépjármû, motorkerékpár kereskedelme, javítása 

46 nagykereskedelem 

47 kiskereskedelem (kivéve gépjármû, motorkerékpár) 

55 szálláshely szolgáltatás 

56 vendéglátás 

73 reklám, piackutatás 

81 építmény-, üzemeltetés, zöldterület-kezelés

90 alkotó-, mûvészeti szórakoztató tevékenység 

93 sport, szórakoztató, szabadidõs tevékenység, továbbá 

b.) a védendõ épületek védendõ helyiségeinek belsõ terére 

elõírt zajvédelmi követelmények teljesítésére vonatkozó ügyben, 

valamint 

c.) a védendõ épületek védendõ helyiségeinek belsõ terére 

elõírt rezgéskövetelmények teljesítésére vonatkozó ügyekben 

ca.) valamennyi, az adott épületen belüli, illetve 

cb.) az adott épületen kívüli rezgésforrás okozta rezgésterhe-

lés esetén az a.) pontban felsorolt tevékenységeknél. 

A felsorolt és más egyéb tevékenységek ugyanazon a telep-

helyen történõ együttes végzése esetén a környezetvédelmi, ter-

mészetvédelmi és vízügyi felügyelõség gyakorolja az elsõ fokú 

hatósági jogkört. 

A felsorolt ügyekben a másodfokú hatósági jogkört a környe-

zetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelõség gyakorolja.

Üröm Közég Önkormányzat 15/2012 (VI. 01.) számú 

önkormányzati rendelete a 31/2011. (XII. 15.) számú 

önkormányzati rendelet módosítására a település 

szilárd hulladékszállításának 2012. évi díj megálla-

pításáról 

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az Önkor-

mányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 16. § (1) bekezdésé-

ben, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. 

törvény 23. § f.) pontjára és az azt módosító 2012. évi XXVIII. tör-

vényben kapott felhatalmazás alapján a 2012. évre megállapított 

szilárdhulladék díj tételeit az alábbiak szerint módosítja:
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1. §

Az Ör. 1. § (2) bekezdése helyébe az alábbi új (2) bekez-

dés lép: 

2.) 

Ürítõ edény 
mérete, heti 
egyszeri 
ürítés 

Edényzet 
egyszeri 
ürítési díja  

Edényzet 
negyedéves 
ürítési díja

Edényzet 
éves ürítési 
díja 

60 liter 324 Ft+áfa 4 212 Ft+áfa 
16 848 
Ft+áfa 
(-24%)

110 liter 454 Ft+áfa 5 900 Ft+áfa 
23 601 
Ft+áfa 
(-5%)

120 liter 495 Ft+áfa 6 437 Ft+áfa 25 74 Ft+áfa 
(+4%)

240 liter 990 Ft+áfa 12 873 
Ft+áfa 

51491 
Ft+áfa 
(+16%)

1000 liter 
bobr. 4 539 Ft+áfa 

2. §

Az Ör. egyéb rendelkezései nem változnak. 

3. §

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

2.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik. 

Üröm, 2012. május 30.

 Laboda Gábor Dr. Balogh Szilvia

 polgármester jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve: 

Üröm, 2012. június 1.

 Dr. Balogh Szilvia

 jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 
16/2012 (VI. 01.) számú önkormányzati rendelete az 
5/1998 (V. 05.) számú önkormányzati rendelet módo-
sítására a gyermekvédelem helyi rendszerének ke-
retében biztosított személyes gondoskodást nyújtó 
ellátásokról

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi ön-

kormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdé-

sében, valamint a gyermekvédelemrõl és gyámügyi igazgatásról 

szóló 1997. évi XXXI. törvény felhatalmazása alapján, az 5/1998 

(V. 05.) számú önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: Ör.) az 

alábbiak szerint módosítja: 

1. §

Az Ör. 5. § (2)-(3) bekezdései helyesen: 

„Az új (2) bekezdés: Az önkormányzat az alábbi gyermekjóléti 

alapellátásokat biztosítja: 

a.) gyermekjóléti szolgáltatás 

b.) megbízási szerzõdés keretében: családsegítõ szolgál-

tatás 

c.) gyermekek napközbeni ellátása keretében:  

– bölcsõdei ellátás,

– óvodai ellátás 

– iskolai napközis foglalkozás 

– házi gyermekfelügyelet 

„Az új (3) bekezdés: gyermekek átmeneti gondozása Üröm 

közigazgatás területén élõ ellátásra jogosultak részére a gyer-

mekjóléti alapellátásokat az önkormányzat az alábbiak szerint 

biztosítja: 

– az önkormányzat által fenntartott saját intézményei közre-

mû ködésével (bölcsõde, óvoda, általános iskola, napközi, gyer-

mekjóléti szolgálat) 

– megbízási szerzõdés keretében (családsegítõ szolgáltatás) 

2. §

Az Ör. 6. § (1) és (3) bekezdése helyesen: 

„Gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés

1.) A gyermekjóléti szolgáltatás szervezési, szolgáltatá-

si és gondozási feladatokat lát el a védõnõi szolgálattal, és a 

családsegítõ szolgálattal együttmûködve.” 

„(3) bekezdés: A gyermekjóléti és családsegítési szolgáltatás 

térítésmentes” 
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3. §

Az Ör. 7. § (3) bekezdése helyesen: 

„Az új (3) bekezdés helyesen: A gyermeke napközbeni ellátá-

sának intézményi formái: bölcsõde, óvoda, általános iskolai nap-

közi, házi gyermekfelügyelet.” 

4. §

Az önkormányzati rendelet 9 § (1) (2) bekezdését hatályon 

kívül helyezi. 

5. §

1.) Az Ör. egyéb rendelkezési nem változnak. 

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

3.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik. 

Üröm, 2012. május 30.

 Laboda Gábor Dr. Balogh Szilvia

 polgármester jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve: 

Üröm, 2012. június 1.

 Dr. Balogh Szilvia

 jegyzô

Üröm Község Önkormányzat Képviselõtestületének 
17/2012 (VI. 01.) számú önkormányzati rendelete a 
23/2003 (XII. 01.) számú önkormányzati rendelet mó-
dosítására a szociális gondoskodás helyi szabályairól

Üröm Község Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi ön-

kormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdé-

se, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. 

évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján a 23/2003 (XII: 

01.) számú önkormányzati rendeletét (továbbiakban: Ör.) az 

alábbiak szerint módosítja. 

1. §

Az Ör. 4. § (1) bekezdése kiegészül egy új g.) ponttal: 

„g.) A bölcsõdei felvételek elutasítása ellen benyújtott felleb-

bezések elbírálása.” 

2. §

Az Ör. 30. § (3) bekezdése kiegészül egy új d.) ponttal: 

„d.) Társulási megállapodás alapján a megbízó jelölésére.” 

3. §

Az Ör. 36. § (6) bekezdése helyére a következõ rendelkezés 
lép: 

„ (6) A térítési díj mértékét az önkormányzat külön rendelet-
ben állapítja meg, mely rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni 
az e rendelet 30. § (3) bekezdés d.) pontjára is.” 

4. §

1.) Az Ör. egyéb rendelkezése nem változnak. 

2.) A rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. 

3.) A rendelet kihirdetésérõl a jegyzõ gondoskodik. 

Üröm, 2012. május 30.

 Laboda Gábor Dr. Balogh Szilvia
 polgármester jegyzô

Kihirdetve és kifüggesztve: 
Üröm, 2012. június 1.

 Dr. Balogh Szilvia
 jegyzô

FELHÍVÁS

Értesítjük Üröm község temetõjében eltemetettek hozzátar-
tozóit, hogy az ürömi temetõben lévõ lejárt sírhelyek megváltá-
sáról gondoskodni kell. Kérjük az érintetteket, hogy keressék fel 
a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályát a sírhelyek újravál-
tása végett.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a fennálló rendelkezések értel-
mében az újra meg nem váltott sírhelyeket felszámoljuk, és újra 
értékesítjük. 

Cím: Üröm Község Polgármesteri Hivatal 2096 Üröm, Iskola 
utca 10.

Telefon: 26/350-054/107. mellék
E-mail cím: pmh@urom.hu

Üröm, 2012. július hó

 Üröm Község Önkormányzat
 Polgármesteri Hivatal
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Május hónapban a lapzárta után, május 30.-án volt a soros Képviselõ-
testületi ülés, ezért most két hónap ülésének döntéseirõl adok 
tájékoztatót: 

2012. május 30-i ülés döntései: 

• Tájékoztatót hallgattak meg a képviselõk az általános iskolában 
folyó gyermekétkeztetés helyzetérõl, az ellátás színvonaláról, 
minõségérõl. Miután az intézmény vezetõje részérõl pozitív 
jelzést és értékelést kaptak a képviselõk, ezért a beszámoló 
elfogadásra kerül, a képviselõk nem tartották indokoltnak a 
beszállító vállalkozó felé külön intézkedés megtételét. 
• A polgármester írásos tájékoztatóban számolt be a 2012. évi 
beruházások helyzetérõl. A tájékoztató kitért arra is, hogy a 
tervezettnek megfelelõen a beruházások indításának elõkészítõ 
munkái megtörténtek, a sportlétesítmények kivitelezésére 
a szerzõdések megkötésre kerültek, ahogyan az útfelújítási 
munkák indítása is megtörtént. 
•  A polgármester írásban számolt be a település környezetvédelmi 
programjának megvalósulásáról. A beszámoló igen pozitív 
volt, mivel a programban elõírt feladatok szinte 100%-ban 
végrehajtásra kerültek. Csak példaként említem: megtörtént 
a Csókavári gázmassza elszállítása, bevezettük a szelektív 
hulladékgyûjtést, évente elszállításra kerültek a veszélyes 
hulladékok, stb. A testület a beszámolót határozattal fogadta el. 
• Határozattal hagyták jóvá a képviselõk az Idõsek Otthona 
szakmai programját. 
• Döntöttek a képviselõk arról, hogy az újonnan megalakult Ürömi 
Fiatalok Egyesülete az Egyesület szervezeti életével összefüggõ 
összejövetelekre térítésmentesen veheti igénybe a Mûvelõdési 
ház termét. 
• Anyagi támogatás odaítélésében döntött a testület a Teleház 
által szervezett Hõsök napi megemlékezésre. 
• Takarékossági megfontolásból döntöttek a képviselõk arról, 
hogy az óvoda és bölcsõde udvarán lévõ fúrt kutak felújításra 
kerüljenek, melyek biztosítják a locsolás vízigényét. 
• Új villanybojler beszerzési költségeit biztosította a testület az 
Idõsek napközi otthonába. 
• Határozatban döntöttek a képviselõk valamennyi önkormányzati 
intézmény alapító okiratának módosításáról, mely módosítást az 
új Államháztartási törvény változásai indokolták. 
• Megtörtént a játszóterek éves biztonsági felülvizsgálata, a 
megállapított hiányosságok alapján elvégzendõ feladatokra 
árajánlatok bekérésérõl döntött a testület. 
• Kezdeményezte a testület a HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) 
módosítását úgy, hogy elektromos vezeték csak alépítményben 
kivitelezhetõ Üröm területén. 
• Határozatban hagyták jóvá a képviselõk az önkormányzat 
és a Német nemzetiségi Önkormányzat között létrejövõ 
együttmûködési megállapodást. 
• Döntöttek a képviselõk a Tücsök utcai csapadékvíz elevezetõ 
árok medrének tisztításáról és a szikkasztó aknák rendbetételérõl. 

• A testület elfogadta annak a Kft-nek a felajánlását, mely a 
helyi közbiztonság erõsítésére három darab rádiókészüléket 
adományozott. 

A június havi soros testületi ülés döntései: 
• Zárt ülés keretében döntöttek a képviselõk az óvodai, bölcsõdei 
fellebbezések tárgyában. 
• Módosította a testület a tiltott, kirívón közösségellenes 
magatartások szankcionálására április hónapban megalkotott 
helyi rendeletét, elsõsorban a kiszabható bírság mértékét 
illetõen. Jelenleg a helyszíni bírság maximuma 50.000 Ft, míg az 
eljárás lefolytatása során kiszabható bírság mértéke 150.000 Ft. 
A helyi rendelet 2012. június 28-ával lépett hatályba. 
• Ingatlan tulajdonosok kérelmére tárgyalta a testület, mûvelési 
ág változtatási kezdeményezést.
• Határozattal hagyta jóvá a Képviselõ-testület a gyermekjóléti 
szolgálat szakmai programját. 
• Jóváhagyták a képviselõk a Pilis Buda Zsámbék Többcélú 
Kistérségi Társulás jogutód nélküli megszûnésérõl szóló 
határozatot. 
• Elfogadták a képviselõk azt a jegyzõi beszámolót, amelyben a 
helyi adóigazgatás helyzetérõl adott tájékoztatást. 
• Döntöttek a képviselõk az önkormányzat fenntartásában lévõ 
játszóterek, játszótéri berendezéseinél tapasztalat hiányosságok 
kijavításáról. 
• A Képviselõ-testület döntött a Dózsa György út és az Ady Endre 
utca keresztezõdésében, valamint a Kossuth Lajos utca 64-66 
elõtt a zártrendszerû vízelvezetõ kitisztításáról. 
• Döntöttek a képviselõk talajvédelmi terv elkészítésérõl. 
• Biztosította a testület a költségeket az óvoda szellõzõ rendszer 
befúvó vezetékének a hõszigetelési munkálataira. 
• Az Ürömi Teleház elnöke kérelmére döntöttek a képviselõk 
támogatás odaítélésérõl a fáklyás körmenet megrendezéséhez. 
• Döntött a képviselõ-testület arról, hogy a Hóvirág Bölcsõde 
gyermekorvost alkalmaz. Az éves költségre 350.000 Ft-ot 
szavazott meg. 
• Jóváhagyták a képviselõk a bölcsõde szervezeti és mûködési 
szabályzatát és a szakmai programját. 
• Elutasították a képviselõk Pilisborosjenõ önkormányzatának 
kérelmét, mely csatorna kontingens megváltására irányult, mivel 
a megváltási díj megfizetésére tett ajánlatuk komolytalan volt. 
• Döntött a Képviselõ-testület abban, hogy a Hóvirág Bölcsõde 
pancsoló medencéjének gépészeti munkáihoz szükséges 
költségeket a 2013. évi költségvetés elõkészítése során 
újratárgyalja. 
• Módosították a képviselõk a bölcsõdei gondozási díjat 
megállapító helyi rendeletet és 2012. szeptember 1-jétõl új díj 
bevezetésérõl döntöttek. 

Üröm, 2012. július hó 
Dr. Balogh Szilvia 

jegyzõ 

A Képviselõ-testület döntései
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KÖZéRdEKű
Ürömi Tükör

FELHÍVÁS
Tisztelt Lakótársaim! 

Szeretném felhívni szíves figyelmüket arra, hogy 
a lakásfenntartási támogatás benyújtására 
nyitva álló határidõ 2012. 08. 31-én lejár, 
tekintettel arra, hogy ez a támogatási forma nem 
automatikusan jár.

Miután a következõ évre igényelhetõ 
támogatáshoz ismételten ki kell tölteni a 
Polgármesteri Hivatalban beszerezhetõ 
formanyomtatványt, így kérem, hogy aki ezt a 
támogatást továbbra is igényli, a jelzett határidõt 
ne mulassza el. A benyújtott kérelmekben a 
bizottság szeptember hó folyamán hozza meg a 
döntését. 

Mindenkinek kellemes nyarat, jó egészséget 
és jó pihenést kívánok! 

Buzás Katalin 
Szociális Családügyi és 
Egészségügyi Bizottság 

elnöke

Még egyszer az árkokról

Lakossági igénynek tett eleget az Önkormányzat képviselõ 
testülete, amikor a júliusi testületi ülés alkalmával határozatot 
fogadott el a Péterhegyi utca csapadékvíz-elvezetésének 
kibõvítésérõl. 

A felmerülõ problémát az jelentette, hogy nagy esõzések 
alkalmával a Péterhegyi utcán hömpölygött végig a 
csapadékvíz egy része veszélyeztetve – több esetben elöntve 
– a Péterhegyi utcai ingatlanokat, illetve az Ady és Táncsics 
utca egyes ingatlanjait is. A Testület nagy többséggel 
megszavazta azt a javaslatot, hogy a Péterhegyi utca legelején 
az aszfaltburkolat átvágásra kerüljön és ide egy rács kerüljön 
beépítésre, amely az úton zúduló vizet a már korábban 
megépített árokrendszerbe vezeti. Július elején a munkálatok 
el is készültek, ennek során rácsrendszer mellé két oldalról 
szegélykövek lettek beépítve, amelyek a víz folyási irányát 
hivatottak szabályozni. Két helyen az út és az árok között ún. 
surranógát került még kiépítésre azért, hogy segítségükkel a 
pangó vizek az árokba tudjanak befolyni.  A nyári záporok, 
zivatarok ideje alatt így már az érintett ingatlanok tulajdonosai 
biztonságban tudhatják épületeiket.

 Ezúton szeretnénk megkérni az ingatlan tulajdonosokat, 
hogy az utcán lévõ árkok tisztítására különös gondot 
szíveskedjenek fordítani. Mindannyiunk érdeke, hogy az 
elvezetõ-  illetve szikkasztó árkok tiszták legyenek. Egy-
egy zápor, zivatar ideje alatt hatalmas problémát okozhat a 
betömõdött, elpiszkolódott árok!

Vidákovits Tibor
alpolgármester

FELHÍVÁS
A parlagfû mentesítésre és egyéb gyomnövények irtására 
nyitva álló türelmi idõ június 30-a volt. Aki az említett 
határidõre nem tett eleget ezen kötelezettségének és ingatlanát 
nem mentesítette a veszélyes és allergén gyomnövényektõl 5000 
Ft-tól 5 millió Ft-ig terjedõ pénzbírsággal sújtható és elrendelhetõ 
a kényszerkaszálás. A mentesítést a vegetációs idõszakban 
folyamatosan kell végezni. 

Az ellenõrzések folyamatosak, belterületi ingatlanok esetében 
a helyi önkormányzat, míg külterületi ingatlanoknál az illetékes 
Földhivatal jogosult eljárni. 

A környezet védelme, de saját egészsége védelmében is 
kérem az ingatlan tulajdonosokat (használó, haszonélvezõ), 
hogy a törvény által elõírt kötelezettségünknek maradéktalanul 
tegyenek eleget. 

Üröm, 2012. július hó 
Dr. Balogh Szilvia 

jegyzõ
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ÓVOdA
Ürömi Tükör

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a szülõknek, 
hogy adójuk 1 %-ával, (788 601 Ft-tal) támogatták ala-
pítványunkat.
Ez lehetõvé tette, hogy az óvoda udvarára 700 000 

Ft értékben, új játékokat vásároljunk, illetve meg-

varrathattuk az új ballagó ruhákat (195 150 Ft) 

és (45 606 Ft) értékben játékokkal és könyvekkel 

bõvítettük az óvoda eszközkészletét. 

Köszönet mindenkinek, aki ehhez hozzájárult.

Melléklet: a tavalyi év beszámolója.

Ivanov Ildikó

Kuratóriumi elnök 

Az Ürömi Óvodások Alapítvány 2011. évi pénzforgalmi kimutatása
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KÖZéRdEKű TELEFONSZÁMOK
Ürömi Tükör

Csatornázási Üzem
2000, Szentendre, Ipar u. 
Hibabejelentés (éjjel-nappal):  06-26-310-796
TIGÁZ Rt. 2000 Szentendre, Paprikabíró 16.  06/26/501-100
ELMÛ: Eurocenter 1032 Budapest, Bécsi út 154.
ELMÛ Szentendre: 06-26-318-051, (26)318-050
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:  08.00–11.00 Üröm  15.00–18.00 Üröm
Kedd: 15.00–18.00 Pilisborosjenô 08.00–11.00 Üröm
Szerda:  08.00–11.00 Üröm 14.00–17.00 Üröm 
Csütörtök: 15.00–18.00 Pilisborosjenô 08.00–11.00 Üröm
Péntek:  08.00–11.00 Üröm 15.00–18.00 Üröm

TANÁcSADÁS:
Kedd: 11.30–13.30 Üröm
Szerda: 14.00–16.00 Pilisborosjenô
Csütörtök: 12.00–14.00 Üröm

RENDELôK:
Üröm, Doktor u. 21. T.: 351-286, 350-915
Pilisborosjenô, 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
 reggel 8 óráig  8 órától Hétfô
   reggel 8 óráig

Orvosi rendelô 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         

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

Sürgõsségi orvosi ellátás
Ürömön hétköznap reggel 7 órától 17 óráig sürgôs orvosi 
ellátás elérhetô: a 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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TELEhÁZ
Ürömi Tükör

Az Ürömi Teleház Közhasznú Egyesület (Ürömi TH)
rövidített tartalmi beszámolója a 2011. évrõl

Egyesületünk 2004. óta saját jogon Teleházat 
mûködtet teljes körû internet szolgáltatásokkal, 
e-ügyintézési lehetõségekkel. Térítésmentes 
használatot biztosít a rászorulóknak.

Szolgáltatásaink színvonalasabb ellátása érdekében 

segítõ önkéntesek rendszeres képzéseken, konferenci-

ákon vesznek részt. 

Kapcsolatokat építünk ki a hasonló civil szervezetek-

kel határon innen és túl.

Kulturális és civilközpontú tevékenységet folytat, párt 

és politikai tevékenység nélkül.

Alkalmazott: egy fõ részmunkaidõben foglalkozta-

tott (áthúzódó 2010-rõl) bér és járulékait a Pest Megyei 

Reg. Munkaügyi Központ utólagos elszámolás alapján 

biztosította. 

Bevételek: pályázatokból, államháztartáson kívüli 

támogatásból, valamint magánszemélyek, vállalkozók 

támogatásából származnak.

Bevételek:

Önkormányzattól: (rendezvények) 145 000 Ft

Pályázat: 583 000 Ft

Tagdíjak: 17 000 Ft

1%: 14 000 Ft

Egyéb bevétel 21 000 Ft

Közhasznú tevékenységbõl 25 000 Ft

Összesen 805 000 Ft

Kiadások:

Posta, telefon: 366 000 Ft

Javítás, karbantartás 86 000 Ft

Oktatás, képzés: 11 000 Ft

Egyéb szolgáltatás: 29 000 Ft

Munkabér + járulékok 601 000 Ft

Kiadványok 17 000 Ft

Banki mûveletek 45 000 Ft

Reprezentáció 8 000 Ft

Rendezvények  45 000 Ft

Összesen 1 208 000 Ft

Nyitó pénzkészlet: 2011.01.01.   378 915 Ft 

Záró pénzkészlet: 2011.12.31. 158 190 Ft             

Létszám: 2011. 12. 31-én: 14 fõ

Az Egyesület állandó tevékenységei 2011. évben:

• Civil kapcsolatok ápolása, építése.

• Kulturális rendezvények szervezése, bonyolítása.

• Önkéntes tevékenység szervezése.

• Hagyományõrzés.

• Természet és környezetvédelem.

• Oktatás: kiscsoportos, számítógép kezelés

• Civil szolgáltatás, informatikai szolgáltatás, köz-

érdekû tájékoztatás 

• E ügyintézés és szolgáltatás.

Megvalósított programok:

• Hõsök Napi megemlékezés

• Fáklyás körmenet (aug.19.)

• Számítógép-használat oktatása az idõskorúaknak.

 

Kapcsolataink:

Parlament, Európa Ház, KÜM, NIOK, Mobilitás, 

Önkéntes Központ, Magyar Teleház Szövetség, DaNet 

Team (Dunastratégia)

Egyesületünk vezetõsége és tagsága sem bérben, 

megbízási díjban, vagy egyéb bérjellegû díjazásban 

nem részesült.

Az adó 1%-át az informatikai oktatások szervezésé-

re és oktatására használtuk fel. Pénzügyi nyilvántartá-

sunkat – elõzetes idõpont egyeztetéssel bárki megte-

kintheti!

Az Egyesület 2011. évrõl szóló Közhasznúsági jelen-

tését, éves beszámolóját a Taggyûlés 2012. 05. 29.-én 

egyhangúan jóváhagyta.

Üröm 2012. 06. 10.

Flórián István elnök 



VII. – VIII. 25

RENdŐRSéGI hÍREK
Ürömi Tükör

• Katona Tibor ürömi lakos, vállalkozó, a közbiztonság javítása 
érdekében három darab nagy értékû tetra rendszerû kézi rádiót 
ajánlott fel az Ürömi Polgármesteri Hivatalnak azzal a céllal, 
hogy a helyi rendõrök munkáját megkönnyítse, és azt a tér-
ségben szolgáló rendõrök tudják használni. A rendõröknél 
így állandó jelleggel náluk lévõ rádió készülékek, sok eset-
ben emberek életét, saját életüket mentheti meg, továbbá 
megkönnyíthetik mindennapi munkájukat Ürömön. A felaján-
lást ezúton is köszönjük!
 
• A Budaörsi Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztálya eljárást folytat lo-
pás vétségének megalapozott gyanúja miatt egy fõ ellen, aki 2012. 
06. 04-én 17.00 körüli idõben, eddig ismeretlen társával, egy 
idõs ürömi lakos figyelmét elterelve, eltulajdonította pénztárcáját. 
A körzeti megbízottat értesítette egy szemtanú, aki látta az esetet 
és az elkövetõkrõl, továbbá távozásukhoz használatos jármûrõl 
pontos információkkal szolgált. Az általa elmondottakat a tele-
pülésen mûködõ térfigyelõ kamera felvételei is megerõsítették. 
A személyek elszámoltatása folyamatban van. 

• 2012. 06. 11-én 13 óra 30 perckor az ürömi körzeti megbízotthoz 
telefonon bejelentés érkezett egy Pillangó utcai lakótól, hogy isme-
retlen személy a nyitott ajtón keresztül bejött az ingatlanába. A sze-
mély a feltett kérdésre azt válaszolta az ott lakónak, hogy panziót 
keres. A kiérkezõ kmb. már nem talált senkit a személyleírásnak 
megfelelõen. Az esetet követõen a Tüzér utcából hasonló esetrõl 
érkezett bejelentés. A helyszínre a polgárõrség vonult, de már itt 
sem talált senkit a környéken. A kiérkezõ körzeti megbízottnak 
hasonlóan számoltak be az esetrõl. Lopási káruk nem keletkezett. 
A történteket követõen a térfigyelõ kamerák elemzése során be-
azonosításra került egy személygépkocsi a forgalmi rendszáma 
alapján. A jármû tulajdonosa több esetben besurranással elköve-
tett lopással volt gyanúsítva. A környezõ rendõrkapitányságok az 
esettel kapcsoltban értesítve lettek és a BRFK III. kerület tájékoz-
tatása alapján, járõreik két személyt elõállítottak bûncselekmény 
gyanújával egy ingatlanról. A két személy az Ürömön beazonosí-
tott jármûvel tartózkodott a helyszínen. Bûncselekményt így nem 
sikerült megvalósítaniuk. 

• A Budaörsi Rendõrkapitányság Bûnügyi Osztálya folytat nyomozást ká-
bítószerrel visszaélés vétség megalapozott gyanúja miatt – szabadlábon 
hagyásuk mellett – 12 fõ ellen. A jelenleg rendelkezésre álló adatok 
szerint 2012. május 26–27. között egy Üröm külterületén rendezett 
ún. goa parti kapcsán több bejelentés is érkezett a rendõrséghez 
a hangos zene miatt. Május 27-én 22.00 óra körüli idõben az ürömi 
körzeti megbízottak Balog Ferenc r. tzls. és Matisz Péter r. zls. a 
Budaörsi Rendõrkapitányság munkatársaival nagy erõkkel meg-
jelentek a helyszínen, ahol igazoltatták a résztvevõket. Az igazol-
tatás és a ruházat átvizsgálás során több személynél, valamint 
azok jármûveiben és sátraiban több adag különféle kábítószergya-

nús anyag, valamint a kábítószer használatához és tárolásához 
szükséges eszközöket foglaltak le a nyomozók. A fentiek miatt 12, 
többségében fiatal személyt állítottak elõ a rendõrök, majd vizelet-
mintát vettek tõlük, gyanúsított kihallgatásuk megtörtént. A gyanú-
sítottak a kábítószer fogyasztást elismerték. 

• Szabálysértés tovább folytatása miatt indult eljárás két budapesti 
lakos ellen, akik az ürömi nyári fesztivált követõen, a már feltakarított 
közterületen szemeteltek. A rendõri felszólítást követõen a szeme-
tet, nem voltak hajlandóak feltakarítani maguk után és a cselek-
ményüket tovább folytatták. A helyszínrõl a személyeket, a két 
helyi körzeti megbízott és a pilisborosjenõi kmb., cselekményük 
miatt a Pilisvörösvári Rendõrõrsre elõállította. A történtek miatt 
magas pénzbüntetésre számíthatnak. 

Figyeljenek jobban!
A nyár a besurranók ideje! Napjaink egyik leggyakoribb elkövetési 
módszere a besurranás. Mindegy, hogy faluban, kisvárosban vagy 
nagyvárosban lakunk, mindenhol elõfordul. Kisebb falvakban, ahol 
mindenki mindenkit ismer, kevesebb fordul elõ, mivel a helybéliek 
észreveszik az idegeneket. A besurranó tolvajok ugyanis gyakran uta-
zó bûnözõk, akik egy-egy helyen megállnak, és átfésülnek egy-egy 
utcát, városrészt vagy lakótelepet.

A besurranásokat gyakrabban követik el a tavaszi, nyári 
idõszakban, amikor a jó idõ miatt az emberek napközben és éj-
szakára is nyitva hagyják az ablakokat, teraszajtókat, vagy akár 
a bejárati ajtókat. De ne feledjük, besurranásos lopást követnek 
el õsszel és télen is, igaz kisebb számban! Mi a módszerük? 
A lényeg az, hogy a besurranó tolvajok kihasználják, hogy a 
kapu, bejárati ajtó be van ugyan csukva, de nincs kulcsra zárva. 

Általában csoportosan, bandában dolgoznak: így van, aki 
figyel, van aki bemegy a lakásba vagy házba, a szerepeket fel-
osztják egymás között. E bûncselekmény jellemzõje, hogy álta-
lában nem választják ki elõre a célpontot, hanem mennek, nyi-
togatják az ajtókat, és ahová tudnak, bemennek. Öt perc alatt 
több milliós lehet a kár. Sok sértett számolt be arról, hogy pár 
perces téli szellõztetéskor, mikor éppen nem volt benn a szobá-
ban, ismeretlen tettesek az ablakon bemászva leakasztották a 
falról a festményeket, összeszedték az értékeket (pénztárca, te-
lefon, laptop, ékszerek, kocsikulcs) a szobából, és mire vissza-
ért becsukni az ablakot, már csak mindezek hûlt helyét találta. 
Nem hallottak semmit, és az ablakhoz futva sem látták már az 
elkövetõt. Gyakran már a ház elõtt álló kocsijukat sem. 

Láthatjuk, hogy 5 perc alatt akár több millió forintos kárunk 
is keletkezhet. Sokan, tévesen úgy vélik, hogy a besurranás-
hoz a legjellemzõbb elkövetési idõpont az éjszaka. A besurra-
nások nagy részét a közvélekedéssel szemben nappal követik 
el, és míg azt gondolnánk, hogy az elkövetõket zavarja, hogy 
ismeretlen lakásba benyitva esetlegesen összetalálkozhatnak 
az otthon tartózkodókkal, ez távolról sincs így. Mindig van a 

Üröm térség közbiztonságának javítása érdekében
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tarsolyukban valami indok, amit ilyenkor elõvesznek, majd 
sietve távoznak. Nekünk pedig szerencsénk volt, ha közben 
semmit nem vettek magukhoz. Az alkalomra várnak és rögtö-
nöznek A besurranásos lopásoknál kifejezetten igaz az mon-
dás, hogy alkalom szüli a tolvajt. A tolvajok ugyanis általában 
nem szemelik ki elõre a helyszínt, hanem akkor követik el a 
bûncselekményt, amikor arra kedvezõ alkalom kínálkozik. A 
besurranáshoz nem szükséges semmilyen szaktudás és esz-
köz, legfeljebb magabiztosság és lélekjelenlét. A lényege, 
hogy lakásokba benyitogatva és belépve, amilyen gyorsan 
csak lehet, minél több értéket magukhoz vegyenek, és sietve, 
lehetõleg észrevétlenül távozzanak a zsákmánnyal. A cselek-
ményt gyorsan hajtják végre, annál is inkább, mivel nagyobb 
a lebukás veszélye, mint a betörésnél, ahol a lakók biztosan 
nem tartózkodnak otthon vagy az irodában. A kulcsokat kere-
sik. Gyakori hiba, fõleg régebbi ajtókon, hogy bár az ajtót be-
zárják, a rajta lévõ kis ablakot nyitva hagyják a jobb szellõzés 
érdekében. Hiába van rács, a tolvajok ezen vagy a levélbedo-
bó nyíláson keresztül elérhetik a közelben lévõ (vagy zárban 
hagyott) kulcsokat (ehhez speciális eszközöket is készítenek), 
és így már könnyedén ki tudják nyitni az ajtót. Fontos tehát, 
hogy a kulcsokat soha ne akasszuk a bejárati ajtó közelébe!

A régebbi típusú, úgynevezett tollas kulcsoknál a kulcs egy 
speciális eszközzel kívülrõl is elforgatható és így az ajtó kinyit-
ható, ezért semmiképpen ne hagyják az ajtó vagy a kapu zárjá-
ban! Segítséget jelenthet a tolvajnak a bejárati ajtó közelében a 
falon lévõ kulcsakasztó. Ha nyitva van az ajtó kis ablaka, akkor 
a kulcs kis ügyességgel könnyen elérhetõ, és a tolvaj bejuthat. 

A besurranó tolvajok a gépkocsi kulcsainak birtokában a gép-
kocsit is el tudják vinni, ami még komolyabb veszteséget jelent. 
A készpénzt, a bankkártyákat, pénztárcákat, táskákat, ékszere-
ket és értékes mûszaki cikkeket a lakáson belül is biztonságos 
helyen tároljuk! Soha ne nagyjuk elõl, különösen jól látható he-
lyen, kiváltképpen pedig a bejárati ajtó közelében! Nem zavarja 
õket, ha bent vagyunk a lakásban A résre nyitva hagyott ab-
lakok kíváló lehetõséget biztosíthatnak a levegõ beengedésén 
kívül a nem várt látogatók bejutására is.

Sûrûn elõfordult olyan eset, hogy amíg a család aludt, a 
tolvajok nyugodtan összeszedték a pénztárcákat és egyéb ér-
tékeket a lakásban. Az otthoniak még csak föl sem ébrednek 
arra, hogy idegenek vannak a lakásban. Elõfordult olyan eset, 
hogy az elsõ emeleti lakásban az éjjeliszekrényrõl, a tulajdonos 
feje mellõl vitték el a tárcáját úgy, hogy õ fel sem ébredt. Na-
gyobb házban ezért érdemes mozgás, vagy ajtónyitás érzékelõ 
riasztóberendezéseket felszerelni a szobákban. Ezeket éjsza-
kára kapcsolják be azokban a zónákban, ahová nem szükséges 
kimenniük (garázs, szuterén, esetleg földszint), így ha mégis 
bejutott a tolvaj, a riasztó mûködése elijesztheti, a háziak pedig 
felébredhetnek. A bejárati ajtóra érdemes nyitásérzékelõt sze-
relni, így azon napközben sem tudnak észrevétlenül bejutni. 

Matisz Péter r. zászlós 
Budaörs Rendõrkapitányság 

Pilisvörösvár Rendõrõrs 
Üröm Körzeti Megbízott 

Munkahelyi tel.: 06 26 330 130
Szolgálati tel.: 06 20 489 67 12
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Az idei nemzetiségi napon diákjaink a naptári év ünnepnapjaival, és 
a hozzájuk fûzõdõ német nemzetiségi hagyományokkal, szokásokkal 
ismerkedhettek meg. A rendezvényt megelõzõ hetekben a gyere-
kek a megjelölt ünnepnapokhoz kapcsolódóan gyûjtõmunkát végez-
tek. Könyvekbõl és az interneten keresztül szereztek ismereteket az 
ünnepekrõl, illetve keresgéltek hozzájuk kötõdõ tárgyakat, képeket. 

Az esemény napján 15 állomást kellett felkeresniük a vegyes 
(1–8. osztály) csapatoknak. Minden állomás egy-
egy ünnepnapot kívánt feleleveníteni.  Az állomá-
sok helyszínéül szolgáló tantermeket a gyerekek 
díszítették fel a pedagógusok és csapattársaik 
által hozott dekorációkkal. Igazán érdekes élmény 
volt a gyerekek és nekünk felnõttek számára is 
nyár közepén karácsonyfát díszíteni, nyuszi fész-
ket rakni.

Az állomásokon változatos, minden érzék-
szervet megmozgató feladatokkal igyekeztük 
megismertetni a gyerekeket az adott ünnep ha-
gyományaival, szokásaival:

– eljátszhatták a napkeleti bölcsek látogatását
– kipróbálhatták a rönkhúzást
– pantomimjáték segítségével megismerhették a 

böjti tilalmakat
– tojást guríthattak

– kipróbálhatták a pünkösdi királynéjárást
– virágszõnyeget készíthettek
–  a gyógynövényeket szaglás és látás alapján azonosít-

hatták be
– memória játék segítségével ismerkedhettek a közismert 

szentekkel
– jelmezekbe bújva eljátszhatták szent Márton legendáját

Német Nemzetiségi Nap 
az ürömi iskolában
2012. június 12.
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– szókártyák párosításával megismerhették a 
Márton napi idõjóslásokat

– jó és rossz cselekedetek megfogalmazásával 
megérthették a bûnbánati nap lényegét

– feldarabolt szöveg rendezésével megismer-
hették egy közismert karácsonyi dal keletkezését

– újévi köszöntõket írhattak és mondhattak
– megtanulhatták a magyarországi németek 

himnuszát
A csapatok az állomásokat menetlevéllel a ke-

zükben járták végig, ebbe gyûjtötték a feladatok 
elvégzéséért járó pontokat. 

A nap eredményhirdetéssel ért végett.  Az idei 
év németes vetélkedõinek díjazottjait tapsoltuk 
meg elsõként.  A német nemzetiségi szavalóver-
seny kistérségi fordulóján Kern Robin (2.b) IV. he-
lyezést, Pesti Patrik (3.a) IV. helyezést, Lajer Máté 

(5.b) I. helyezést ért el. A megyei fordulón Lajer 
Máté (5.b) osztályos tanulónk  II. helyezett lett, így 
bejutott az országos döntõbe is, ahol a zsûri az or-
szág 18. legjobb szavalójának ismerte el. 

A Titok-online német nyelvi levelezõversenyen 
24 tanuló ért el 90% fölötti teljesítményt, õket egy 
tábla csokival ajándékoztuk meg. Az elsõ 10 helye-
zést elért tanulókat még egy német nyelvû könyv-
vel is jutalmaztuk:

Pesti Patrik (3.a) VI. helyezés
Linczenbold Eliot (3.a) – Linczenbold Kevin 

(4.a) VI.helyezés
Lajer Máté (5.b) I. helyezés
Kupó Dániel – Maceán Adrián (5.b) I.helyezés
Ötvös Bernadett – Szirmai Adrienn (5.b) 

II.helyezés

Az eredményhirdetések között az iskolai né-
met vers- és prózamondó valamint énekverseny 
díjazottjai adtak egy kis rövid mûsort az iskola 
diákjainak.  Meghallgattuk Lajer Máté szavalását, 
megnézhettük a 2.a osztály „Hoppel ist müde” 
címû mesejátékát és a 3.b osztályos lányok 
„Siebenschritt” táncát.

Az akadályversenyen gyûjtött pontok összesíté-
sével meghatároztuk a csapatok által elért helye-
zéseket. A gyerekek egész napos aktív munkáju-
kért csoki eurókat kaptak. Az elsõ három csapat 
ezenkívül felállhatott  a dobogó jelképes tetejére. 
Az eredményhirdetést, és egyben a nemzetisé-
gi napunkat az 5.b osztályos lányok vakációváró 
„Hitzefrei”dalával zártuk.

Ezúton is köszönjük az Ürömi Német Nemzeti-
ségi Önkormányzatnak, hogy anyagilag támogatta 
Nemzetiségi Napunk színvonalas megvalósítását!
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Családi- és gyermeknap 
május 25.

Minden évben népszerû programunk a DÖK és az SZMK közös szerve-
zésében a családi – és gyermeknap. A színes és változatos programok 
jókedvre derítik a gyerekeket, összekovácsolják a diákokat az osztály-
társakkal, valamint más osztálybeli tanulókkal, és ilyenkor végre ro-
hanás nélkül beszélgethetnek a szülõk is a rotyogó bográcsok mellett. 
Melyik gyerek ne szeretné, amikor egy-egy játékban a szülõkkel együtt 
versenyezhetnek, kacaghatnak. Az idei sorversenyben a szülõket is 
aktivizáltuk a gyerekek nem kis örömére. Szerencsére ezen a napon 
még az idõjárás is kedvezett nekünk.

Már délelõtt „belekóstolhattunk a jóba”, hiszen mindenki jég-
krémes meglepetésben részesült.

Ebéd után szépen kezdett megtelni az udvar. Sorban érkez-
tek a szülõk, elkezdõdtek a fõzési elõkészületek. Terjengett az il-
lat mindenfelõl. Amelyik osztály nem bográcsozott, azok is kreatí-
van készültek: zsíros kenyérrel, hot-doggal, grillezett húsokkal… 
Senki nem maradt éhen.    

A következõ programok tarkították a délutánt:                                                                                                                                      
14-16: tájfutó verseny
16-16.30: célba rúgó verseny
16.30-17: osztályok közötti sorverseny
17 órától: foci
Közben – szinte minden zegzugot kihasználva – különbözõ 

játékok várták a gyerekeket: ugrálóvár, ügyességi játékok (cél-
ba lövés vízipisztollyal, célba csúzlizás, lufira dobás pingpong 
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labdával, üvegborítás, dobozokra célzás) nutellás 
kenyér evés, arcfestés, pingpong, csocsó, aszfalt-
rajz, gyöngyfûzés, babzsákos játék…

Természetesen semmi/senki nem maradt ju-
talmazás nélkül. Minden állomást teljesítõ egy 
fabatkát kapott, amit a büfében (ahol a lelkes 
szülõk hõsiesen helyt álltak) válthatott be sütire 
és innivalóra. A tájfutó verseny gyõztesei pólót 
és tortát kaptak. Ezen kívül apró nyeremények is 
gazdára találtak. 

A jó hangulathoz elengedhetetlen a jó zene 
is. Ebben sem volt hiány!

 Azt hiszem, méltó befejezése volt ennek a 
napnak a néptáncosok fantasztikus elõadása, 
melyhez ezúton is gratulálunk. 

Egyszóval: minden egyben volt ahhoz, hogy 
minden résztvevõ jól érezze magát! 

Köszönet MINDENKINEK, pedagógusoknak, 
szülõknek egyaránt, akik egy kicsit is hozzájá-
rultak ennek a napnak a sikeréhez, s köszönet 
a gyerekeknek, akik nélkül nincs is Gyereknap!

Pestiné Hégely Ágnes
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Az idén is nagy sikerrel rendezték meg a szülõk a Napraforgó Napot. 
Az SZMK részérõl nagy összefogást, és háttérmunkát igényelt a meg-
szervezése. Rengeteg jó program, tevékenység várta a családokat 
ezen a szép napsütéses délelõttön. Lehetett gyöngyöt vasalni, bábot 
készíteni, faliképet, kavicsot festeni. Voltak különbözõ ügyességi játé-
kok, mozgásfejlesztõ játékok, udvari táncház, lufi hajtogatás, és még 
sorolhatnánk. Mindenki talált kedvére való elfoglaltságot, aki közben 
megéhezett a büfében talált finomságokat, üdítõket. Mindent össze-
vetve, nagyon szép nap volt, mindenki jól érezte magát, aki eljött. 

A következõ számunkra fontos program a ballagás volt Ebben 
az évben 83 ballagó gyermek mondott búcsút az óvodának. Az 
idei mûsor is nagyon szépre sikerült, mindenki megelégedésére. 
Gyönyörûen mutattak a gyermekeink az új nemzetiségi ruhák-
ban. Itt szeretnénk köszönetet mondani az Ürömi Óvodások Ala-
pítványnak, hogy ennek a sok kislánynak és kisfiúnak finanszí-
rozták a ballagó ruhákat.

A XIII. Ürömi Nyári Fesztiválon is ezzel a mûsorral léptünk 
fel, csak rövidített formában. Elmondhatjuk, hogy itt is nagy sikert 
arattunk!

Ivanov Ildikó

Év végi programok az 
óvodában

ÓVOdA
Ürömi Tükör
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Az Üröm SC hírei
A felnõtt bajnokság 2012.június 9-én befejezõdött! Csa-
patunk újoncként szerepelt a bajnokságon és a negyedik 
helyezést érte el! Véleményem szerint egy frissen, ebben 
az idényben felkerült csapattól ez kíváló teljesítmény!

A tavaszi idényünk rendkívül jól sikerült, hiszen csak a 

bajnoki címet nyert Göd csapatától szenvedtünk vereséget! 

Ellenük is 2:0-ra vezettünk, de a végét nem bírtuk erõvel és 

3:5 lett a vége. A bajnokságban a legtöbb gólt mi lõttük 105-

öt! A tavaszi mérleg: 8 gyõzelem, 2 döntetlen, 1 vereség! Té-

len igazoltunk öt játékost, õk kivétel nélkül megfeleltek az 

elvárásoknak. Az elsõ fordulók után megértették, hogy mit 

jelent ebben az ürömi csapatban játszani!

A következõ 2012–2013-as bajnokság augusztusban 

kezdõdik. Valószínûleg erõsebb csapatok fognak ebben a cso-

portban játszani, ezért még igazolni szeretnénk két-három já-

tékost. Utánpótlás csapataink sikeresen szerepeltek a Bozsik 

egyesületi és intézményi programban. Az egyesületi program-

ban U7-U9-U11-es korosztályokat versenyeztettünk. Az intéz-

ményiben 143 gyermeket indítottunk a programban 1–8 osz-

tályig! Ez a létszám az Ürömi József Nádor Általános Iskola, a 

Pilisborosjenõi Német Nemzetiségi Általános Iskola és az Ürömi 

Napraforgó Óvodából állt össze. Egy korcsoport 2002–2003-as 

gyermek a Pest Megyei döntõig is eljutott, hiszen a környékbeli 

iskolákat mind legyõzték! Összességében elmondhatjuk, hogy 

az Ürömi Sport Club 2011-2012-es idényben 203 gyermeket, 

60 felnõtt (20 nõi – 40 felnõtt férfi), tehát 263 sportolót verse-

nyeztetett vagy biztosította nekik a sportolási lehetõséget, ter-

mészetesen az Önkormányzat és a Támogatók segítségével! 

Néhány támogatót említenék a teljesség igénye nélkül: Ürömi 

Önkormányzat, Batz Hungary Kft, Laboda Gábor, Kerkápoly Ti-

bor, Podhorcsek Ádám és természetesen az át-

lagban 150-200 szurkolónk, akik az idegenben 

játszott mérkõzésekre is elkísérik a csapatot! 

Az utolsó fordulóban Leányfalura 100 szurkoló 

tartott velünk! Nem hittem a szememnek, a Le-

ányfalunak 10 nézõ szurkolt! Ez nagyon jó érzés 

volt, köszönet érte!

Ahogy gondolom többen már látták vagy 

már ki is próbálták az új aszfaltos gördesz-

ka- és kosár-kézilabda pályát. A pálya nagyon 

szép, kultúráltan lett kialakítva, a lakosság 

kérésére, hiszen aláírásgyûjtésre is sor került 

a létrehozásának érdekében. Tapasztalatom 

szerint a mûfüves pályáról is komoly terhelést 

vesz le, hiszen sokan szeretik ezeket a sportokat is! Valóban, 

mint ahogy többen jelezték, az építése közben csökkent a 

parkolási lehetõség, de ez az állapot a kivitelezés befejezté-

vel meg fog szûnni!

GYERE AZ ÜRÖM SC-be SPORTOLNI! Várjuk a 1997–2006 

között született gyermekek jelentkezését az egyesületbe!

ELÉRHETÕSÉG:  Tóth László
06702044424 
Podhorcsek Miklós
06202087782 
email: miki1026@citromail.hu 
www.uromsc.hu

„Zakatoljunk mûfüvünkön,

ami kifér a tüdônkön,

nem kérdés ez soha többé,

Üröm SC mindörökké”

TABELLA:

Gödi SE 24 20 4 0 73-21 64p

Vác-Deákvár 24 19 2 3 82-21 59p

Szigetgyöngye 24 16 2 6 70-38 50p

ÜRÖMI SC 24 13 4 7 105-52 43p

Vácduka 24 11 4 9 68-49 37p

Nagykovácsi 24 10 7 7 41-38 37p

Nagymaros 24 8 5 11 55-56 29p

Leányfalu 24 9 1 14 46-57 28p

Biatorbágy ll 24 8 2 14 38-55 26p

Visegrád 24 7 5 12 38-70 26p

Budajenõ 24 7 2 15 46-76 23p

Kismaros 24 6 1 17 23-79 19p

Rád SE 24 2 1 21 29-102 7p

SPORT
Ürömi Tükör
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Nagy események a bölcsiben
Az elmúlt néhány hét, a tavasz vége, nyár eleje az év 
egyik legszebb idõszaka. Nálunk a bölcsiben igazán 
nem telnek unalmasan a hétköznapok, de a május, a 
június különleges alkalmakat tartogat.

Május utolsó vasárnapja a gyermekek napja. Ilyenkor 
az ország számos pontján különbözõ rendezvényekkel 
várják a kicsiket. Az ürömi Hóvirág Bölcsõdében május kö-
zepén tartottuk ezt az ünnepet. Gyermeknap alkalmából 
hozzánk is vendégek érkeztek, akik izgalmas meglepeté-
sekkel készültek. Vendégeink légvárat hoztak magukkal, 
arcot festettek. Sajnos az idõjárás ezen a napon nem tette 
lehetõvé, hogy az udvaron töltsük a délelõttöt, bár ez né-
hány perc után már nem jelentett gondot a bölcsiseknek. 
Igazán mókás délelõtt volt ez, úgy a gyermekeknek, mint 
a gondozónõknek.

„A bölcsõde kiskapuja be van zárva, elmegyünk mi, el-
megyünk mi óvodába.”

Mégis melyik ünnep az, amely egyszerre vidám és szo-
morkás, játékos, de igazán megható, egyszerre elgondol-
kodtató felnõttnek, gyereknek. Természetesen a ballagás, 
mely képletesen ugyan, de lezár egy korszakot, és kicsit 
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megváltoztatja az életünket. Valami itt véget ér, ugyanak-
kor a helyébe új feladatok költöznek. A gyermek megma-
rad gyermeknek, de a tanulás immáron máshol folytatódik.

Kicsit talán furcsának tûnhet, hogy egy bölcsõdében 
ballagást tartunk, de úgy gondoltuk, méltó módon szeret-
nénk elköszönni azoktól a gyermekektõl, akik életünk ré-
szévé váltak. Mind a ballagó tarisznyát, mind a gyöngybõl 
fûzött hóvirágot a dolgozók együttes munkája eredmé-
nyezte.

 Mi tagadás, hiányozni fognak a kis gyerkõcök, de szó 
sincs bánatról, szomorúságról. Ez az alkalom is vidám 
hangulatban ért véget.

Bujdosó Sándor, Csordásné Tõkés Katalin
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Az öt év alatt sok szép eredményt értünk el. Fellépéseinkrõl 
okleveleket kaptunk, amelyek klubhelyiségünk falát díszítik. 
Jó visszaemlékezni, hogy minden évben Cserkeszõlõre, 
Berekfürdõre, jártunk az Országos és Nemzetközi Nyugdíjas 
és Mûvészeti Találkozókra is.

Voltunk a Tápiószelén megrendezett Nemzetközi Nyugdíjas és 
Béke Találkozón is. A Pilisvörösvári Speciális Otthonban a gondo-
zottakkal és a meghívott vendégekkel együtt léptünk fel. Az ottaniak 
saját készítésû ajándékkal kedveskedtek, mi pedig gyümölcsöt, há-
zi szörpöt, lekvárt vittünk számukra. Sok szép kiránduláson vettünk 
részt. Mátra, Cserhát, Vértes hegyek között pihentünk, de jártunk a 
Vidróczki Csárdában, a Móri Bormúzeum Vendéglõben,  felejthetet-
len volt a Szalajka-völgyi pisztrángos, és a pécsi városnézés. Leg-
utóbb dunai hajókiránduláson vettünk részt, kisvonattal Párkányba 
is átlátogattunk.

Mivel egyesületünk fõ célja a hagyományok, népi szokások fel-
elevenítése és ápolása, ezért ennek megfelelõ programokat szer-
vezünk: télen a Fonó hangulatát idézzük fel, tavasszal – már ötödik 
éve – rendezzük meg a Tavaszköszöntõt. Szinte  minden évben 

Cserkeszõlõi kirándulás

Balatonfüredi csoportkép

Ötévesek lettünk!

hAGYOMÁNYŐRZŐK
Ürömi Tükör



VII. – VIII.36

részt veszünk az Ürömön megrendezésre kerülõ Majálison, ahol az 
idei fõzõversenyen elsõ helyezést értünk el. Csapatunk babgulyást 
készített, amelyet tarpai rétessel kínáltunk. A Szüreti nap megren-
dezéséhez Huszti Gábortól kapunk szõlõt,  rendezvényeinkhez 
finom bort is szoktunk kapni, persze cserébe besegítünk a szõlõ 
szüretelésbe.

Az idén elõször szilvalekvárt fogunk készíteni a könyvtár udva-
rán bográcsban. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk! Lesz lek-
város kenyér, lekváros bukta – nagyanyáink ínyenceit õrizzük az 
utódaink számára. A pontos idõpontról a könyvtár klubhelyiségében 
lehet érdeklodni szeptemberben.

Terv: bográcsparti az udvaron az ötéves évforduló megünnep-
lése alkalmából. 

Szeretettel várjuk új nyugdíjas társak jelentkezését csütörtök 
délutánonként.

Végül köszönjük Polgármester úr és a Képviselõ-testület támo-
gatását, hogy terveinket valóra tudjuk váltani.

Ürömi Hagyományõrzõ Egyesület

Esztergomi hajókirándulás Hajókiránduláson

Göröcs András és az asztaltársaság a díszoklevéllel

A DunánHajókirándulás

hAGYOMÁNYŐRZŐK
Ürömi Tükör
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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: 0630-9-324-585 
Autómosó: 0670-935-55-15 

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.

Augusztus-Szeptember 47

LA-PE BT.
Épít�anyag Gyártó és 

Értékesít� Betéti Társaság

2096 Üröm, 
Budakalászi út 0/64/7

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

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

CSECSEMŐMÉRLEG BÉRLÉSE, ÉS 
FORGALMAZÁSA
Mérleglabor Kft. 

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

Mobil: 30/308-8939

ÁLLATORVOSI RENDEL�
Solymár, Terstyánszky u. 120.

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

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

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

M�tétnap: szerda 9-13h

ZEKE ÉS FIA BT.

GÉPI FÖLDMUNKA 
TEHER-

FUVAROZÁS

2096 Üröm, 
F� utca 1. (Ipartelep)

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

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

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

06/20/495-1170
Szolgáltatásaink:

- Ingyenes cégalapítás - ha nálunk 
könyveltet!

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

(adóproblémák kezelése)

INGATLANIRODA
ÜGYVÉDI   KÖZREM�KÖDÉSSEL 

INGYENES   NYILVÁNTARTÁSBAVÉTEL 

Bejelentkezés telefonon:
06 26 350 671

06 70/210 5896
ÜRÖM, 

Dózsa György út 47.

Pilis Motor Bt.
Aprilia motorszerviz,

valamint vállaljuk olasz
és japán robogók,

motorkerékpárok szervizelését,
javítását.

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

H-P.: 8-17-ig

Platán Idősek Otthona/Üröm
felvételre keres:

szakácsot, kézilányt, takarítót.
Jelentkezni lehet:

06/26/551-500

AUTOMATA ÖNTÖZŐRENDSZER
tervezése, telepítése, karbantartása.

TELJES KÖRŰ KERTÉSZETI 
SZOLGÁLTATÁS

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

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

T O Y O T A J A V I T Á S

ZÖLDKÁRTYA KÉZI AUTÓMOSÓ

GYORSSZERVIZ

FUTÓM�ÁLLÍTÁS GUMISZERELÉS

Mobil 1

M I N D E N A U T Ó T Í P U S R A

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

Szennyvízszállítás, 
gépi és kézi földmunka.

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

ÁLLATORVOSI RENDEL�
Solymár, Terstyánszky u. 120.

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

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

vizsgálat, sebészeti m�tétek

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

M�tétnap: szerda 9-13h

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

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

Szolgáltatásaink:
Ingyenes cégalapítás, ha nálunk könyveltet!

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

APEH, TB elôtti képviselet
(adóproblémák kezelése)

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

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

jaavor@mail.tvnet.hu

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

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

SPORTKIPUFOGÓK
THULE termékek!

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

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

OlajcsereGyorsszerviz
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Szolgáltatásaink: 
• gumiszerelés és javítás (defekttűrő gu-

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

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

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

Elérhetôségek, nyitvatartás: 
2096 Üröm, Ürömi út 12. 

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

wuhrlservice@t-online.hu 

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

Elé h tô é k it t tá

ÜÜ fóliá á 0630 9 324 585

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

vagy takarítás vállalása.

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

házvezetőnő vállal
takarítást, ablaktisztítást,

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

Tûzifa kapható!

FELHÍVÁS! 
Tisztelt lakótársak, a mûvelôdési házban minden 
csütörtökön 10-18 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 

MOLNÁR ÁLLATGYÓGYÁSZAT 
ÉS HOMEOPÁTIA

Solymár, Pilisvörösvári u. 17.

(Korona étteremmel szemben)

Hatósági feladatokra jogosult állatorvos.

Rendelési idõ: kedd, csütörtök 14 - 19 h

 hétfõ, péntek 17-19 h

 szombat 9-12 h

ifj.Dr.Molnár Attila 06 30 9642-160

Dr. Molnár Attila   06 30 9846-692

Rendelõ: 06 26 360 919

Ünnepnapokon telefonos ügyelet: 06 30 9642-160

+

zAB ELADó
TEL.: 26 350 304

Diplomás, dolgozni akaró 
munkatársakat keresek

pénzügyi alkuszi területre, de nem ügynöki 
munkára Ürömrôl és környékérôl. 

SzENTES JÁNOS 06-20 329-2946

HIPNózIS-HIPNOTERÁPIA

•  fóbiák, szorongások, neurózisok, pánik, 
kényszeres tünetek;

•  pszichoszomatikus betegségek;
•  bôr- és immunrendszeri eltérések;
•  krónikus fájdalmak;
•  viselkedés- és szokásproblémák;
•  kapcsolatzavarok kezelésére.

Dr. Borzsák Enikô
30/ 975 1065 

hipnoterapia@mailbox.hu
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A Természetbúvár 

legújabb száma 

már kapható 

az újságárusoknál!
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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

KEDVES ÜRÖMIEK, 
KEDVES TERMELõK!

A káptalantóti Liliomkert március 24-tõl minden 

szombaton reggel 8 és délután 16 óra között 

termelõi piacot szervez Óbudán a Zichy-kastély 

kertjében.

Várjuk szeretettel az Óbuda-közeli települések 

termelõit. Hozzák el portékáikat, mutatkozzanak 

be a fõváros e patinás kerületének gyönyörû terén. 

Segítsenek, hogy természetes élelemhez juttassuk 

azokat a városlakókat, akik ezt igénylik.

A magyar vidék, a magyar táj csodákra képes, 

mutassuk meg, hogy így van ez!

Az elsõ két hónapban helypénzt nem szedünk.

További információ: www.liliomkert.lapunk.hu

Jelentkezés: harmathyildiko@gmail.com

Tel.: 0630/266-0706



VII. – VIII.40

20 éves az
    Öreg Sváb 
              Étterem

Ebből az alkalomból különleges akcióval várjuk 
kedves Vendégeinket!

Hétfőtől-csütörtökig 18–22 óra között 

                                   10% kedvezményt adunk árainkból!

AsztAlfoglAlás: 06 26 350 346-os és A 06 20 94 40 544-es telefonszámon

www.oregsvab.hu

Kétfogásos menü: 600 Ft/fô

Csoportoknak kedvezményt adunk!

2096 Üröm, Budakalászi út 7.

nyitvA tArtás: vAsárnAptól péntekig 12–22 óráig, pénteken és szombAton 12–24 óráig


