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Az ürömi önkormányzat                                        közéleti havilapja

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket, és 
eredményekben gazdag új évet kívánok!

 Laboda Gábor

 polgármester
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Év végi számadás
Tisztelt Lakótársaim!

Nem egy szokványos év volt az idei, sok kihívást tar-
togatott mind a magánembereknek, a családoknak, 
és az intézmény- és településvezetõknek is. 
Év közben még nem tudhattuk pontosan, hogy milyen 
mértékben fog csökkenni az adóbevételünk.

Különbözõ modellek alapján számoltunk, volt, ami több 
mint 300 millió forintnyi bevételkiesést jelzett elõre. A szep
temberi adófizetési határidõ után aztán tisztult a kép és lát
hatóvá vált, hogy idén nagyságrendileg 250 millió forinttal 
kevesebb adó folyik be év végére. 

Ennek okán már a tavaszi veszélyhelyzet idején meg
hozatalra kerültek olyan intézkedések, melyekkel vissza
fogtunk bizonyos beruházásokat, más kiadásokat pedig 
csökkentettünk. A kötelezõ és a községünk gördülékeny 
mûködését biztosító feladatokon túl a járványhelyzet miatt 
prioritást élvezõ pluszfeladatok – mint például az akár napi 
szintû fertõtlenítések az intézményekben – gond nélkül ki
vitelezésre kerültek. 

Külön öröm számunkra, hogy idén is minden 60. élet
évét betöltött ürömi lakosnak eljutattuk a 7000 Ftos LIDL 
vásárlási utalványt, és szintén hatalmas örömünkre szol
gál, hogy két pályázati forrás elnyerését követõen megkezd
hettük a bölcsõde bõvítését, mellyel új férõhelyek létrehozá
sát eredményezõ fejlesztés valósul meg, valamint gyerme
keink részére új játszóteret tudunk építeni a Panoráma la
kóparkba, mely játszótér mellett közvetlenül kialakításra ke
rül egy kardiogépekkel felszerelt fitneszpark, ami korosztály
okon átívelve lehetõséget ad a mozogni vágyóknak, és fon
tos egészséges életmódra nevelõ szerepet is betölt. A pon
tos hely, ahova épül az új park, egyelõre kijelölés alatt van.

Gyermekeink érdekében és védelmében a már meglévõ 
játszóterek idén tavasszal is teljes felújításon estek át, új 
ivókút, csúszda és 2 napvitorla is telepítésre, valamint a Fõ 
utcai park akadálymentesítésére került.

Az idei év meghatározó feladatai között kiemelkedõ 
prioritással bírt – és bír – Üröm csapadékvízelvezetésé
nek rekonstrukciója, melynek keretein belül idén elvégez
tük községünk közigazgatási területén lévõ csapadékvíz
elvezetõ rendszerhez tartozó átfolyók és átereszek tisztí
tását és átmosását, ezzel is biztosítva a település csapa
dékvizének kijelölt helyen történõ elvezetését. 

Érintett területek: 
• Panoráma Liget Kálvária utca és Hérics utca csatla

kozásánál a csapadékvízelvezetési rendszer megépítése 
folyóka beépítésével, vízelvezetõ árok átalakításával, illet
ve iszapfogó meder átépítésével

• Fenyves utcai magánóvoda elõtti közterületen 
csapadékvízelvezetõ rendszer átépítése, vízelvezetõ 
árok átalakítása, vízgyûjtõ tározó kiépítése 

• Mészégetõ utca aljánál vízelvezetõ rács újjáépítése, 
folyóka, áteresz, víznyelõ kitakarítása

• Asztalos u. 17. sz elõtt útszegély korrekciója vízelve
zetés céljából

Folyamatban van 140 000 000 Ft (+ ÁFA) értékben a 
Tücsök utcai vízelvezetés kivitelezése, valamint az enge
délyezés és tervezés fázisába került a Völgyliget csapa
dékvízelvezetés és útépítés kivitelezése. 

Elvégeztük a játszóterek felújítását Tücsök utcai vízelvezetés
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Önkormányzatunk ár és belvízvédelmi vízilétesít
mény helyreállítására nyújtott be vis major pályázatot a Ci
gánypatak beomlott partszakaszára. A Belügyminisztéri
um által elbírált vis major pályázaton településünk 27 702 
000 Ft támogatást nyert, mely összeget az Önkormány
zat elõször 25 881 550 (+ ÁFA) Ft-tal egészített ki, így a 
meglévõ fedezetbõl 100 folyóméter hosszan csapadékvíz 
elvezetõ rendszer készülhetett el, majd másodjára az Ön
kormányzat további 5 755 700 Ft finanszírozásával még 
plusz 30 folyóméter készített el, ezzel a kritikus szakaszok 
rendben felszámolásra kerültek.

A lakosság érdekeit szem elõtt tartva elbontásra került 
a Doktor utcai orvosi rendelõ épülete, valamint az Önkor
mányzat megvásárolta a 1596/1 hrsz.-ú, 2553 négyzetmé
ternyi területet („barkácsbolttal szembeni” terület), ezzel 
megszüntetve az ott tárolt autókból álló „roncstelepet”, és 
(rehabilitált) zöld területként a lakosság részére átadta, ez
zel párhuzamosan a Sarolta sétány végén lévõ gyalogos 
hídat is teljes egészében felújítottuk.

Tücsök utcai vízelvezetés

Völgyliget csapadékvíz-elvezetés és útépítés kivitelezése

Doktor utcai orvosi rendelõ elbontása

Doktor utca
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Az Ezüsthegyi lakóparkban és a Sarolta sétányon el
végeztük a közvilágítás modernizációját, a hosszú éveket 
szolgáló régi lámpák lecserélésre kerültek új LEDes fény
forrásokra, míg a Deák Ferenc utcában kiépítésre került a 
közvilágítás.

Kiemelt figyelmet fordítottunk a tisztaságra, az elha
gyott hulladékok felderítésére, a „talált”, illegálisan elhelye
zett hulladékok elszállítására és a lerakóhelyek végleges 
felszámolására. Több hatósági eljárást indítottunk hivatal
ból és bejelentés alapján is, illetve nagy erõvel dolgoztunk 
össze a „HulladékRadar” alkalmazást mûködtetõivel. 

A közterületeink tisztántartása és a kutyák közterületi 
sétáltatásával összefüggõ szennyezések megelõzése ér
dekében számos közterületi helyszínre került kihelyezésre 
kutyaürülékgyûjtõedény. 

Ezüsthegyi lakópark közvilágításának modernizációja

Sarolta sétány gyalogoshíd felújítása

Pilisborosjenõi patak Doktor utcai szakaszának helyreállítása

Ezüsthegyi lakópark közvilágításának modernizációja
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Önkormányzati finanszírozással megszervezés
re került a lakóingatlanoknál keletkezett a közszol
gáltatás keretein felüli, a háztartásokban felgyülem
lett zöldhulladék, valamint az összegyûjtött használt 
sütõolaj begyûjtése és elszállítása.

A visszafogott gazdálkodás és a veszélyhelyzet 
ellenére a fentebb írtakon túl idén is sikerült közsé
günket tovább gyarapítani, valamint megvalósítani az 
alábbiakat: 

– megújítottuk községünk honlapját, valamint az 
Önkormányzat csatlakozott a központi informatikai 
szakrendszerhez

– 25%kal megemelésre került az Ürömi Duhaj
dombi Állatotthon Alapítvány részére biztosított Ön
kormányzat által nyújtott havi támogatás  

– községünk feladatainak még gördülékenyebb el
látása érdekében bõvítésre került a gépjármûpark egy 
új Ford Transit kisteherautóval

– elvégeztük a település belterületén található út
hibák javítását és a nyúlgátak rehabilitálását

– az önkormányzat tulajdonát képezõ 062/18 hrsz. 
alatt telepített erdõ karbantartása szakképzett erdész 
megbízásával megtörtént

– kiváló hangulatban és kimagasló fellépõkkel 
megtartásra került a XXI. Ürömi napok 

– a Fõ tér nyári szezonra több mint 10.000 virág te
lepítésével díszítésre került  

– önkormányzati megrendelésre  2 évközi patkány
irtás került elvégzésre

– szakemberek bevonásával megtörtént az Önkor
mányzat tulajdonába és kezelésébe tartozó közterü
leteken elhelyezkedõ fák és növényzetek karbantartá
sa, indokoltság esetén gallyazása és/vagy kivágása.

– megkezdõdött a forgalomtechnika felülvizsgálata 

Lehetõségeinkhez képes megteszünk mindent 
azért, hogy szebb, élhetõbb és tisztább körülménye
ket biztosítsunk községünk lakóinak és ebben kérjük 
és várjuk a lakosság segítségét és közremûködését 
is. 

A mi munkánk vezérgondolata, hogy szeretjük a la
kosságot, értük dolgozunk, és arra törekszünk, hogy 
az itt élõ emberek is érezzék: községünk önkormány
zata õket szolgálja. 

A közelgõ ünnepekre tekintettel megköszönöm La
kótársaim munkánkhoz nyújtott segítségét, támogatá
sát, kívánok minden kedves Lakótársamnak békében, 
szeretetben és örömökben teljes karácsonyi ünnepe
ket, sikeres és boldog új esztendõt!

Laboda Gábor 
polgármester

Kátyúzási munkák végzése
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Iskolai Hírmondó
Nagy örömünkre az idei tanévet jelenléti ok-
tatással tudtuk megkezdeni szeptember else-
jén. A tanévnyitó ünnepségre a második év-
folyam diákjai készültek mûsorral, melybõl 
nem maradhatott ki az elsõ osztályosok kö-
szöntése sem.   

Minden tanévet a kis elsõsök fogadása tesz ünnepivé, 
különlegessé. Idén sem volt ez másképp. Sok-sok óvodás 
lépte át iskolánk küszöbét immár iskolatáskával a vállán, 
büszkén telve várakozással, tudásszomjjal. Nagy változás 
ez egy gyermek életében. Ismerkedni kell egymással és a 
tanító nénivel is, akinek a segítségével megtanulnak majd 
írni, olvasni, számolni. A kezdeti idõszakban sokat fognak 
majd játszani, ritmushoz szokni, mondókázni, megismerni 
és betûhöz szelídíteni a kezüket, szájukat, ujjaikat, gondo-
lataikat. Elindulnak egy úton mely megnyit számukra egy 
új ismeretlen világot. Keszthelyi Zoltán: Elsõosztályosok 
címû versével kívánjuk, hogy hozzanak számukra örömöt, 
szépséget, tudást az iskolai évek:

Az elsõ két hét sok tennivalót, programot hozott szá-
munkra. Igyekeztünk tanulmányi- és osztálykirándulások-
kal indítani ezt a tanévet, élményekhez juttatva ez által is 
tanulóinkat. 

Idén elõször a leendõ elsõsöket- a most még nagycso-
portos óvodásokat- az egész tanévet átfogó programsoro-
zattal várjuk.

Szeptember 10-én a „Kacagórán” ismerkedhettek 
meg iskolánkkal, valamint a leendõ osztályfõnökökkel. A 
következõ alkalomra is,- melyet december 03-án tartunk 
majd- szeretettel várjuk az érdeklõdõket! 

Tavasszal 2022. március 09-én az iskolanyitogatóval, 
10-én pedig szülõi értekezlettel készül az ürömi iskola.

Képes beszámoló iskolánk programjaiból, melyek az 
elsõ negyedévben valósultak meg:

„Mikor elõször mennek iskolába
Az elsõosztályos kisgyermekek,
Illatot hint az õsz minden virága,
Amerre lépnek, dalok csengenek.
Mikor elõször mennek iskolába,
Szívükben bûvös áhítat terem,
Kitárul nékik a mesék világa,
Hol betûk nyílnak kéklõ tengeren.
Mikor elõször mennek iskolába,
Nekik köszön a szeptemberi ég,
Õket kísérik, arany fényben ázva,
A szõlõfürttel terhes venyigék.

Mikor elõször mennek iskolába,
A tücsök tüzes, friss nótába kap,
Mind hevesebben szól a citerája.
megsimogatja hajukat a nap.
Mikor elõször mennek iskolába,
És izgalmukban könnyük megered,
A kicsinyeket féltõ gonddal várja
A tanító – a gyengéd szeretet.
Mikor elõször mennek iskolába,
A kerek földön öröm suhan át,
Új világ küldi fiúra, lányra
A reménység tündöklõ sugarát.”

Kacagóra

DÖK-nap
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További rendezvények, mûsorok kerültek megrende-
zésre:

-Idõsek világnapján: köszöntõ mûsor
-Tanári hangverseny
-Alsó tagozatos diákok szavalóversenye
-Állatok világnapja
-Pályaorientációs nap
-Ünnepi mûsor október 23. alkalmából
-Márton-napi programsorozat

„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan 
kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy 
megtanítson bennünket a jól végzett munka örömére és az 
alkotás izgalmára, hogy megtanítson szeretni, amit csiná-
lunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csi-
nálni.” / Szent-Györgyi Albert/

Sikeres tanévet kívánok!
Lázár Emília

tanító/fejlesztõpedagógus

Az idei tanév rendje:

Tanévnyitó: 2021.09.01.

Kacagóra-leendõ elsõsök fogadása: 

2021.09.10.

Õszi szünet: 2021.10.25.-2021.11.01.

Adventi alkotóóra-leendõ elsõsöknek: 

2021.12.03.

Téli szünet: 2021.12.22.-2022.01.03.

Elsõ félév vége: 2022.01.21.

Igazgatói szünet: 2022.02.17-18.

Iskolanyitogató-leendõ elsõsöknek:  

 2022.03.09.

Szülõi értekezlet – leendõ elsõ osztályos 

gyerekek szüleinek: 2022.03.10.

Tavaszi szünet: 2022.04.14- 2021.04.19.

Ballagás: 2022.06.10.

Utolsó tanítási nap: 2022.06.15.

Tanévzáró ünnepély: 2022.06.20.

Irodalmi éjszaka

A Magyar népmese napja

Ünnepi megemlékezés –Aradi vértanúk
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Német Nemzetiségi Tábor
Pályázati azonosító: NTAB-KP-1-2021/1-000455
Idõpont: 2021. július 12-16.
Helyszín: Lengyel, Annafürdõ
Létszám: 23 gyermek és 2 pedagógus
Kedvezményezett: Német Nemzetiségi Önkormányzat Üröm
Támogatási összeg: 600.000 Ft

Nagy örömmel fogadtuk a hírt, hogy idén is támogatta pályázatun-
kat a Bethlen Gábor Alapítvány. Ebben az évben a Tolna megyei Len-
gyel – Annafürdõn töltöttünk egy programokban és élményekben gaz-
dag, változatos hetet.

Vonattal érkeztünk Kurdra, ahonnan busz vitt minket Lengyel köz-
ségbe. Ott már finom ebéd várt ránk a helyi szakiskola ebédlõjében. Ez-
után egy falubemutató túrára került sor. Megismertük a település neve-
zetességeit, jártunk a „Székely utcában”, aminek korábban „Sváb utca” 
volt a neve, de a történelem viharos idõszaka itt is változást hozott. A he-
lyi néprajzi múzeumban mindkét nép (svábok, székelyek) megõrzött tár-
gyait, viseleteit tekinthették meg a gyerekek. Az Apponyi család kastélya 
már nem õrzi régi pompáját, de érdekes történetérõl és a park különleges 
növényeirõl sok újat megtudtunk.

Öt napig Anna fürdõ volt a táborunk központja. Innen indultunk a kör-
nyék felfedezésére. Elsõként egy hosszú túrát tettünk a tó körül egy ott 
dolgozó, nagytudású, a gyerekek életkori sajátosságait jól ismerõ vezetõ 
segítségével. A közmondás szerint „Fûben, fában van az orvosság”. Ez 
volt a mi napunk mottója is. A gyerekek megtapasztalhatták, hogy a kar-
nyújtásnyira lévõ erdei növényekbõl hogyan készíthetõ gyógyhatású, ám 
finom tea. Jótékony hatásának köszönhetõen aznap éjszaka valóban 
mindenki jól aludt. Másnap besétáltunk Lengyel községbe, kincskeresõ 
túrán kutattuk azokat a sváb emlékeket, épületeket, ablak részleteket, 
vagy tetõdíszeket, melyek megtalálása után ismét a kastély parkjába, az 
óriási mamutfenyõ tövébe vezetett az utunk. A kincs, maga a tudás meg-
szerzése volt. A délutáni póló batikolás is nagy sikert aratott a gyerekek 
körében. 

A következõ nap igen izgalmasnak ígérkezett. Biciklire pattantunk, és 
kb. hat kilométer megtétele után megérkeztünk a szépen felújított Szent-
kúti Öko-házhoz. Történetérõl megtudtuk, hogy a több mint 100 éves épü-
letben erdész családok éltek generációkon keresztül. A vályogtéglából ké-
szült ház mára egy környezettudatos, igazi Öko épületté vált, megõrizve 
a régi hagyományos építkezés minden elõnyét, de korszerûsítve napele-
mekkel, szélkerékkel és komposzt WC -vel a megújuló energiafelhaszná-
lás jegyében Vezetõnk szakszerû útmutatásával és segítségével a gyere-
kek agyagból, vízbõl és szalmából vályogtéglákat készítettek, miközben 
a csoport másik fele a konyhában perecet (Brezel) formázott, ami végül 
ebéd utáni csemege lett.

A délutáni nemezelés igazi közösség formáló eseménnyé vált. Egy 
gubacsra rásimított gyapjúgolyót szappanos kézzel sodorva adtunk kör-
be- körbe, miközben felhangzottak azok az ismert német dalok, amiket az 
iskolában már tanultunk. A golyók végül tulipánná formálódtak és kedves 
ajándék vált belõlük az otthon lévõ anyukák számára.

Utolsó délelõttünkön újabb kézmûves foglalkozás várt ránk. Erdei ál-
latokat készítettünk falapokból és termésekbõl. Készült mókus, katicabo-
gár, pillangó és csiga is. Ebéd után indultunk haza vonattal. A szülõk a 
Déli pályaudvaron ölelték magukhoz kissé fáradt, de élményekkel, új is-
meretekkel és tudással feltöltõdött csemetéiket.

Ezúton köszönjük az Ürömi Német Nemzetiségi Önkormányzat 
anyagi és szakmai támogatását, hiszen kiegészítették a pályázati össze-
get, azért, hogy a tábor minden részlete a legjobban sikerülhessen. Kö-
szönjük a József Nádor Általános Iskola Alapítványának, hogy a vonatje-
gyek megvételét támogatta.

Egy vidám, felszabadult, boldog csapattal töltöttünk el öt napot a tol-
nai dombok és erdõk között. Felejthetetlen élmény volt mindenkinek, szí-
vesen jövünk legközelebb is!

Vincze Enikõ és Keszthelyi Katalin, tanárok
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Szüreti mulatságok
Nagyon kegyes volt hozzánk az idõjárás, hiszen ra-
gyogó napsütésben indulhatott a szüreti felvonulá-
sunk az Ürömi Önkormányzat elõtti térrõl szeptem-
ber 25-én szombaton. Nagy örömünkre közel 400-an 
gyûltünk össze erre a programra.

Mielõtt elindultunk volna, a Német Nemzetiségi Kórus 
szüreti dalokkal, az Ürömi Öröm Néptáncmûhely gyerekei 
pedig tánccal kedveskedtek az összegyûlteknek. A kisbí-
ró tréfás rigmusai után indult a menet, hogy hangos ci-
gányzene, kereplõ, ének, tánc adja tudtára a falu népének, 
hogy eljött a szüret ideje.

A felvonulás után az Ürömi Mûvelõdési Ház udvarán 
megkezdõdött a szüreti mulatság. Volt szõlõtaposás, pré-
selés, mustkóstolás. Senki sem maradt éhen, bográcsgu-
lyás és a Hagyományõrzõ Egyesület tagjai által sütött fino-
mabbnál finomabb sütemény várta a résztvevõket. Kovács 
András és Szilvási Károly borosgazdák gondoskodtak ró-
la, hogy szomjas se maradjon senki.

Fergeteges táncházzal folytatódott késõ estig a mulat-
ság, ahol kicsik-nagyok egyaránt táncra pattantak. A mu-
zsikát Sándor János és zenekara, valamint Lányi Gyuri és 
a Páratlan zenekar szolgáltatta.

A rendezvényt az Ürömi Öröm Néptáncmûhely Alapít-
vány, a Hagyományõrzõ Egyesület és az Ürömi Közössé-
gi Ház szervezte.
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INO
Ürömi Tükör

Idõsek Világnapja

Az Idõsek Világnapját minden évben 
október 1-jén ünnepeljük, ezt a napot 
az ENSZ ajánlotta 1991-ben 30 évvel 
ezelõtt.

Az idei rendezvényünk rendhagyó volt a 
Mûvelõdési Házban tartottuk az ünnepélyt, 
Laboda Gábor polgármester úr egy szál vi-
rággal köszöntötte az idõseket. Majd beje-
lentette az önkormányzat meglepetését, ami 
Gergely Róbert zenés mûsora volt, az idõsek 

Sarkadi Sándor: Köszöntõ

„Múlik az idõ, õszre jár, 

de fénylik még a napsugár.

Aranyat szór és meleget, 

örüljenek az öregek.

Az õszidõ is szép lehet, 

kívánunk hosszú életet.

Maradjatok még itt velünk, 

jövõre újra eljövünk.”
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INO
Ürömi Tükör

nagy örömére. A sok szép régi slágert együtt 
énekelték az elõadómûvésszel. A Naprafor-
gó óvodások és a József Nádor Általános Is-
kola tanulói is nagyon szép, vidám mûsorral 
készültek, a Szépkorú Egyesület vezetõje 
Csonkáné Varga Ibolya pedig saját versével 
lepte meg és köszöntötte az idõseket.

A rendezvény végén megterített asztal vár-
ta a vendégeket a kolléganõimmel készített 
szendvicsekkel, üdítõvel, kávéval, és sütemé-
nyekkel láttuk vendégül a résztvevõket!

Intézményünk 40 éve áll a lakosság szolgá-
latában és ez alkalomból is megemlékeztünk 
Dr. Ruszty Klára körzeti orvos munkásságáról, 
aki megszervezte Ürömön és Pilisborosjenõn 
az idõsek gondozását és szorgalmazta intéz-
ményünk létesítését, hogy a házi gondozás 
mellett a nappali ellátás és az étkeztetés is 
biztosítva legyen.

A rendezvényt koszorúzással zártuk az INO 
homlokztatán elhelyezett emléktáblájánál.

 Ezuton is minden szépkorú olvasónak jó 
egészséget, sok vidámságot és még több figyel-
met kívánok családjuktól és embertársaiktól!

Szemerei Mihályné 
Intézményvezetõ
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SZÉPKORÚAK
Ürömi Tükör

Ürömi Szépkorúak 
Egyesületének hírei
Klubunk élete igen változatossá sikeredett egyrészt, 
hogy a pandémia nem szigorított nyárra, másrészt, 
hogy klubosaink kedve kiváló volt.

Május végén megünnepeltük az elsõ féléves születés-
naposokat, Sándor János és cigányzenekara kiséretében. 
A hangulat fergeteges volt miközben férfiaink fõztek, 
nõtagjaink az elõkészületeket végezték, majd mindenki 
táncolt és énekelt estig.

Meghívást kaptunk Falvai Anna (Német Nemzetisé-
gi Egyesület) vezetõjétõl a hõsök megemlékezésére, amit 
tisztelettel elfogadtunk.

Természetesen a meleg napokban klubtagjaink rend-
szeresen látogatták a fagyizót. Mivel kedvünk is jó volt, 
az idõ is kedvezett ellátogattunk az Agárdi Gyógy- és 
Termálfürdõbe kipihenni fáradtságunkat.

Klubunk elég kirándulós kis csapat, ezért az 5 napos 
orosházi kirándulás nem maradhatott el.Volt ott minden 
szép és jó.

Meglátogattuk Orosháza központját este, az üveg kör-
tefát és a fõteret.

A termálvíz minden nap szerepet kapott életünkben és 
a bátrakkal vizíbiciklire ültünk.

Az Alföldgyöngye hotel vendégszeretete és ellátása 
pedig feledhetetlen élmény volt számunkra. A kis dottó vo-
nat pedig rendkivûli élmény volt naponta.

Augusztus 19.-én meghívást kaptunk a Református 
Egyház ünnepségére.

Majd este megtartottuk Szent István ünnepünket a ci-
vil szervezetekkel, ahol Becker Norbert református lelkész 
ünnepi beszéde után megáldotta az új kenyeret.

Augusztus végén ünnepeltük meg a második féléves 
születésnaposokat, szintén cigányzene kíséretében bog-
rácsozással egybekötve.
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SZÉPKORÚAK
Ürömi Tükör

Szeptember 3.-án részt vettünk a mûvelõdési ház kon-
certjén.

Majd ellátogattak klubosaink Cserkeszõlõre egy kis 
fizikóterápiás kezelésre, ahol a csipkeház meglátogatása 
sem maradt ki.

Nagyon szépen köszönöm mindenki munkáját, aki 
bármilyen segítséggel hozzájárult a programokhoz, ün-
nepekhez.

Résztvettünk az Idõsek Világnapja alkalmából szerve-
zett ünnepségen, amelyet az idén a Mûvelõdési Házban 
tartottak. 

Nagy örömmel tölt el, hogy klubunk szépen fejlõdik és 
mindig vannak jelentkezõk.Létszámunk mára 72 fõ.

Megszépült az INO udvara, ahol a Szépkorúak klubja is 
található. Klubtagjaink nemcsak szorgos munkájukkal, ha-
nem jelentõs összeggel is hozzájárultak a szép kert kiala-
kításához. Köszönjük az Önkormányzat anyagi támogatá-
sát is, amelyet ehhez a munkához nyújtottak.

Megtörtént az ürömi buszmegállók õszi betakarítása is.
Buszmegállóink virágágyásait kénytelenek vagyunk 

egynyári virágok helyett, örökzöld növényekkel beül-
tetni, mert a víztározóinkat folyamatosan szemetesnek 
használták.

Mindenkinek kívánunk jó egészséget és nagyon boldog 
ünnepeket!

Ürömi Szépkorúak Egyesüle
Csonkáné Varga Ibolya
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Hagyományőrzők
Ürömi Tükör

Ürömi Hagyományõrzõ 
Egyesület hírei

A Hõsök napja alkalmából koszorút helyeztünk el az 
emlékmûnél 2021. május 31-én.

Júniusban háromnapos kiránduláson vettünk részt 
az Esztergom, Búbánatvölgyi exkluzív szállodában. 
Megnéztük Esztergom nevezetességeit, átmentünk 
Párkányba is. A Mária Valéria híd gyönyörû kilátásában 
gyönyörködtünk.

Jelen voltunk a XXI. Ürömi Nyári Fesztiválon. 
Július elején megtartottuk szokásos féléves ünnep-

ségünket, a születés – és névnaposokat köszöntöttük. 

Huszti Ilonka és segítõivel finom babgulyást fõztünk, 
házi süteményeket sütöttünk. Jó hangulatban telt el a 
pandémia utáni elsõ összejövetelünk.

Augusztus 19-én a Szent István napi ünnepség, új 
kenyér ünnepét a civil szervezetek összefogásával 
(Szépkorú Egyesület, Heimet Singkreis kórus) tartottuk 
meg. Az új kenyeret Becker Norbert tiszteletes áldotta 
meg, amit a résztvevõk között szétosztottunk. A jó han-
gulathoz Szilvási Károly bora is hozzájárult, vendégeink 
jól érezték magukat.

Ürömi Szenior Akadémia idõskori témákat felvetõ 
elõadássorozat elsõ elõadásán részt vettünk, 
nyugdíjastársainknak ajánljuk a jövõben a részvételt. Dr. 
Jászberényi József az idõskori aktivitásra buzdított, na-
gyon érdekfeszítõ téma volt.

Szeptember 18-i Kamarakórus est nagyon színvona-
las volt, egyházzenei mûvekbõl adott ízelítõt.
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Hagyományőrzők
Ürömi Tükör

Szeptember 22-én Etyeken a Korda Filmparkba is el-
jutottunk, ahol betekintést nyertünk a filmforgatás rész-
leteibe, rögzített forgatáson vettünk részt. Bejártuk a 
külsõs felépítményeket (kastély, börtön, utcarészlet). Ér-
dekes volt ezeket látni.  Jóízû ebédet fogyasztottunk el 
Gárdonyban, jól esett a közös beszélgetés utána.

Dinnyésen a Várkert és Skanzenben tettünk nagy 
sétát, a minivárak, nádfedeles építmények között. 
Pákozdon a 15 méteres Miksa huszár emlékmû nagysá-
gától szinte eltörpültünk. 

Nagy izgalommal készültünk a szüreti felvonulásra 
és az azt követõ vigadalomra.

Az év eleji nehézségek ellenére idén is sok szép em-
lékkel gazdagodtunk, reméljük a továbbiakban is meg 
tudjuk valósítani a kitûzött céljainkat.

Ürömi Hagyományõrzõ Egyesület
Fehérné Marika elnök
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ÓVoda
Ürömi Tükör

Évzárás, évkezdés az óvodában
A járványhelyzet miatt, a 2021. májusára tervezett 

ballagást a megváltozott helyzetnek megfelelõen ünne-
peltük. Többféle játékos élményt nyújtó tevékenységek-
kel és színes program szervezésével törekedtünk a gye-
rekek érdeklõdésének felkeltésére. Az óvónénik ak-
tív közremûködésével „forgószínpados” tevékenysége-
ket szerveztünk: a tornateremben játékos mozgásra volt 
lehetõség, egy másik teremben barkácsolni lehetett, a 
harmadik állomáson mozi mûködött. Nagyon jó hangulat-
ban telt el a délelõtt mindenki számára, s a délután is ha-
sonlóképpen zárult. 

Fantasztikus ebéd után, fagyizni mentünk a nagy melegben, 
mindenki örömére. Ezt követõen szabad játékkal töltötték gye-
rekeink az idõt. A vírushelyzet miatt nagyobb tömeg fogadására 
nem volt lehetõségünk, így a ballagást az óvoda udvarán szer-
veztük meg. Izgalmas  készülõdés, öltözködés után sváb népvi-
seletben, dalolva,búcsúztattuk el a gyerekeinket szeretett óvo-
dájuktól. Volt lehetõség a két fotófalnál családi és csoportos fo-
tók készítésére.

A 2021/2022-es nevelési évre való beiratkozás során minden 
3. életévét betöltött, állandó ürömi lakcímmel rendelkezõ gyerme-
ket fel tudtunk venni.

Alig búcsúztattuk el nagycsoportos gyerekeinket, szeptem-
berben már a kiscsoportosok léptek a helyükbe. A családból és a 
bölcsõdébõl érkezõ picik és szülõk számára az óvodai beilleszke-
dés nagy kihívás. A megváltozott környezet, az új ingerek, minden 
gyermekre másképp hatnak és különbözõ reakciókat váltanak ki. 
Ha megengedik, hogy tanáccsal lássuk el Önöket, a gyerekek köny-
nyebb beszoktatása érdekében a következõket javasoljuk.

Sétáljanak minél többet az ovi felé, tekintsenek be az óvo-
dába, ismerjék meg az óvoda programját, ami a honlapunkon is 
megtalálható, beszélgessenek gyermekükkel az óvodáról. Szán-
janak a beszoktatásra kellõ idõt, hisz az egész szeptember ren-
delkezésükre áll. Ez a hosszú idõszak jelentõsen megkönnyíti a 
fokozatos beszoktatást. Hogy biztonságban tudják gyerekeiket 
a szülõk, bízzanak az óvodapedagógusban, ne húzzák a reg-
geli búcsúzkodást. Hamarosan meg lesz az eredménye a türel-
müknek, a gyerekek élményekkel gazdagodva, boldogan mesé-
lik majd el, hogy telt az óvodában a napjuk. Mi óvodapedagógu-
sok igyekszünk minél több élménnyel, tapasztalatszerzéssel szí-
nesebbé tenni az óvodai éveiket, és játékosan felkészíteni õket 
az iskolára.

Az idõsek napja alkalmából a csiga csoport gyermekei egy 
kis mûsorral köszöntötték az idõseket a Mûvelõdési Házban. Sa-
ját készítésû ajándékokkal is kedveskedtek nekik. 

A német nemzetiségi hagyományok kapcsán a terményün-
nepre is megemlékeztek a gyerekek, készítettek répagolyót, ter-
mésbábokat. A Márton-napi lámpás felvonulást a járványügyi 
szabályok betartása mellett sikerült megtartanunk, a gyerme-
kek nagy örömére. A parkon keresztül vonulhattunk a szülõkkel 
együtt közösen énekelve, majd visszaérve az óvoda közbe, vár-
tak minket a dajka nénik a forró teával, és az elmaradhatatlan 
zsíros kenyérrel. Szeretnénk megköszönni a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat anyagi támogatását ehhez a programhoz, illetve 
az Ürömi Közterület Felügyelet munkáját, hogy biztosították szá-
munkra a biztonságos közlekedést.

A gyermekek nagy örömére idén is találkozhattak az óvoda 
közben  a Mikulással. Közös énekléssel, versmondással köszön-
töttük õt. A kiscipõk addig megteltek ajándékokkal.

Az Ürömi Óvodások Alapítvány számlájára 434.234 Ft ösz-
szeget utalt át az adóhivatal. Nagyon szépen köszönjük a gyer-
mekek nevében, hogy gondoltak ránk és nekünk utalták adójuk 
1%-át. Az összeget játékokra fordítjuk, a gyerekek nagy örömére.

Az  õszi  idõszakban sajnos elég sok a meghûléses megbete-
gedés, ezért intézményünkben elrendeltük a maszk használatát, 
a gyermekek és a dolgozók egészségének megóvása érdeké-
ben. Szeretnénk megköszönni a szülõknek hogy hordják a masz-
kot, és használják a kihelyezett érintésmentes  kézfertõtlenítõket, 
továbbá köszönjük a fenntartó mindenben támogató  segítségét.

Szeretnék a dolgozóim és a magam nevében is Nagyon Bol-
dog Békés Karácsonyi Ünnepeket Kívánni Mindenkinek!

Kovácsné F. Ildikó
óvodapedagógus

Fodorné Ivanov Ildikó 
megbízott óvodavezetõ
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BÖLCSŐDE
Ürömi Tükör

Õsz a bölcsiben
Idén a bölcsõdei ballagás megrendezése az utolsó utá-
ni pillanatban dõlt el. Szerencsére akkor döntött a kor-
mány az enyhítésekrõl, illetve az idõjárás is mellettünk 
állt, hogy az udvaron meg tudtuk tartani ezt az eseményt.

Nagyon meleg nyári nap köszöntött ránk azon a június 24-i 
szép napon. Az ugrálóvár és az arcfestés is nagyon tetszett a 
gyerekeknek, Illetve a felállított párakapu segített enyhíteni a 
forróságot. A  szülõk késõ délután is alig tudták a gyerekeket 
haza indulásra bírni.

A kisgyermek nevelõk és Vera „néni” is egyaránt készült aján-
dékkal az óvodába készülõ nagy lányoknak és fiúknak.

Egy szempillantás alatt elillant a nyár, mire feleszméltünk, már 
beköszöntött a szeptember. Az óvodás gyermekek elmentek és 
elkezdõdött az új kismanók beszoktatása a csoportokba. 

Õsszel mindig egy kicsit hangos a bölcsõde és környéke,  de 
tudjuk hogy minden kezdet nehéz, és a kisgyermeknevelõk áldoza-
tos munkájának köszönhetõen mindig hamarosan nevetés, kaca-
gás járja  át a bölcsit.

Gyorsan elérkezett a tél, az elsõ hó és vele együtt a Télapó is el-
látogatott hozzánk a gyermekek nagy örömére. 

Ezután készülünk a Karácsonyra, és a téli szünetre. 
Izgatottan várjuk a jövõ évet, mert Üröm Község Önkormány-

zata vissza nem térítendõ támogatásban részesült a bölcsõdei 
férõhelyek bõvítése kapcsán, így egy új csoport kap helyet a 
meglévõ 4 mellett.

Biztos hogy rengeteg, munkával, erõfeszítéssel jár majd mind-
ez, de örömmel és várakozással tekintünk a jövõbe, hogy ezzel ha-
talmasat fejlõdik majd bölcsõdénk és szeretett közsègünk is.

Jelenleg a Covid-19 járvány újbóli felerõsödése miatt az intéz-
mény területén a szülõk részére kötelezõ a szájmaszk viselése, va-
lamint kézfertõtlenítõ használata. Bizakodunk, hogy több járvány-
ügyi intézkedést nem kell majd bevezetnünk.

Krasznai Orsolya
bölcsõdevezetõ-helyettes

KEDVES SZÜLÕK!
Az Ürömi Hóvirág Bölcsõde téli zárása 

a következõ:
2021. december 22-tõl – 2022. január 2-ig.

Az utolsó nyitvatartási nap: 
2021. december 21. (kedd)

Nyitás: 2022. január 3. (hétfõ)
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REFORMÁTUS EGYHÁZ
Ürömi Tükör

Hírek a reformátusok háza tájáról…
„Miért csüggedsz el lelkem? Miért háborogsz bennem? 

Bízzál Istenben, mert még hálát adok Neki Szabadító Isten-
emnek!” (42. Zsoltár 12.verse)

Mindannyiunk adventi készülõdésére rányomja sajnos megint 
bélyegét a járványhelyzet. Újra maszk, mindenféle egészségügyi 
szabályok betartása, szigorítások stb. A karácsonyi ünnepsége-
ink is újra veszélybe kerülnek emiatt a láthatatlan és gonosz ví-
rus miatt, s nem csak a gyülekezeti, de a családi karácsonyain-
kat is beárnyékolja mindez. Újra rengeteg a félelem, a keserûség 
az elcsüggedés… S igen. Ki kell mondjuk, hogy nem kicsit kezd 
ez immár sok lenni, s jogosan háborgunk, hogy már megint nem 
lesz normális Karácsony… A Sötétség Fejedelme újra megtá-
madta életünket, családjainkat, gyülekezeteinket, nemzeti kö-
zösségeinket határon innen és túl. A Sátán az, aki be akar zár-
ni, a félelem rabságában akar tartani, el szeretne csüggeszte-
ni, reményvesztetté tenni... Tény, hogy ezt teszi már azóta, mió-
ta az elsõ emberpárt becsapta… Õ azon dolgozik, ahogy a Já-
nos Evangéliuma 10. fejezetében olvassuk, hogy „lopjon, öljön 
és pusztítson.”
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REFORMÁTUS EGYHÁZ
Ürömi Tükör

Ezzel a szellemi, lelki támadással szemben pedig fel 
kell vértezni magunkat, s szembe kell szállni! S ehhez, 
nekünk hívõ Megtért keresztyéneknek meg is vannak az esz-
közeink. Az „üdvösség sisakja” – vagyis tudatosítani kell 
magunkban, hogy Örök Életünk van Jézus Krisztus által, 
azaz nem félek a haláltól! Fel kell venni a „megigazulás 
páncélját”, vagyis, hogy Isten engem Jézus áldozata miatt 
igaznak fogad el, minden bûneim ellenére, s a Tenyerén 
hordoz! Komolyan kell vennünk az „igazságszeretet övét”, 
vagyis meg kell tudni ítélni a hívõ embernek, hogy mi az 
igazság, s mi hazugság. Fel kell venni „a békesség Evan-
géliumának hirdetése saruját”, azaz ahol járok-kelek Is-
ten Szeretetét, Jézus Krisztust kell hirdetnem a szavaim-
mal, tetteimmel.

Védelemként fel kell vegyük „a hit pajzsát”, amellyel 
kiolthatjuk, felfoghatjuk „a Sátán minden tüzes nyilát”, 
amely az életünkre, családjainkra, gyülekezeteinkre, s 
népeinkre hullik!

Vagyis el kell hinnünk, hogy az Élõ Isten Kezében van 
az életem, életünk, s Õ maga harcol értünk a „Jachve 
Cöbaóth” a Seregeknek Ura! Az egyetlen és igaz Isten! 
Imádságban pedig köszönd is meg, s adj hálát ezért Neki! 
Mert testvérem a legnagyobb ellenségünk nem a vírus, ha-
nem a hitetlenség, a hálátlanság, az önzés, a felelõtlenség 
s sorolhatnák vég nélkül a bûneinket! Ez pusztít el minket, 
s a következményei, többek közt a testet a vírusok, a lel-
ket pedig a bûneink. Ezért ajánlom szeretettel neked, hogy 
minden lelki fegyverzet mellé vedd fel a „Lélek kardját” is, 
amely nem más, mint Isten beszéde! Térj meg, s engedd, 
hogy Isten Szentlelke rendet rakjon a lelkedben és a gon-
dolataid között, s hagyd el végre a bûneidet! Tedd le õket 
Jézus keresztjéhez, hiszen Õ, az Isten Fia ezért halt meg, 
s fogadd el a bocsánatát! S végre legyél szabad! Mert, 
ami elpusztítja az életed az a félelem, a rettegés, a bezárt-
ság, s ez teszi tönkre teljesen a lelked mellett a testedet 
is! S mindezek helyett, hogy az Igénket idézzem: „Bízzál 
Istenben, mert még hálát adok Neki, Szabadító Istenem-
nek!” Úgy legyen! Ámen. 

Hírek a reformátusok háza tájáról...
Õsszel elindult az új tanév, s idén is mindkét faluban el-

indultak a hittanórák és az ifik. Szépen sikerült a Hittanos 
Családos Nap, ahol számos hittanos család és gyermek kö-
szöntötte az új tanévet. Meglepetés vendégeink is voltak Né-
metországból, az ottani KIE (Keresztény Ifjúsági Egyesü-
let fiataljai, akik szolgáltak a gyerekeink és családjaik felé! 
Köszönjük Buzás Erzsébet, Radványi Andrea testvéreink 
és a hitoktatók szolgálatát! Az õszben ürömi templomunk 
Hûvösvölgyi Ildikó mûvésznõ életút interjúja és bizonyság-
tétele révén bekerült vizuális médiába, amit itt is köszönünk 
mûvésznõnek! Hálásak vagyunk az Élõ Istennek, hogy egész 
családjával együtt gyülekezetünk áldozatkész tagjai! „Mert 
az Úr csodásan mûködik” valóban!

Novemberben Szent Márton ünnepén került sor a 
„Szépkorúak Bibliakörének”szokásos Hajdúszobo-
szlói Kirándulására. Közel 60-an mentünk Ürömrõl és 
Pilisborosjenõrõl az élezõdõ járványhelyzet ellenére, 
de hála Istennek megtapasztaltuk, hogy mit jelent Jézus 
Krisztus Szeretetének védelmében lenni! A reggeli és esti 
áhitataink is errõl szóltak! S az esti táncmulatság is! Csodá-
latos 4 nap volt, s köszönet a szervezésben Csonkáné Var-

ga Ibolyának, Pilipár Margitnak és Tóth Matildnak! Külön kö-
szönet az Ürömi Önkormányzatnak és Laboda Gábornak 
a buszköltséghez, az ebédhez és a táncos esthez való 
anyagi segítségét! 

Idén is lesz adománygyûjtés decemberben a rászo-
rulóknak, az ürömi református templomban és a solymá-
ri Auchan Áruházban! Az adományokat (szárazélelmiszer 
és tisztítószerek: konzervek, tisztálkodóeszközök, cukor, 
olaj, sajt, tésztafélék, liszt, tartós tej stb.) szeretettel várjuk a 
templomban vasárnaponként egész nap, illetve kedden, csü-
törtökön 9-13 óráig. A solymári Auchanban ifiseinkkel és 
szépkorú testvéreinkkel 2021. december 10,11,12-én, il-
letve 21, 22, 23-án gyûjtünk szárazélelmiszert, amit a be-
járatnál lévõ gyûjtõponton lehet leadni! Köszönjük! 

Egyházfenntartásról néhány gondolat… A 2021-es 
évben a egyházfenntartásra elõirányzott fizetendõ ösz-
szeg családonként 3000 forint havonta, ami a mai világ-
ban nem egy nagy összeg, de nekünk ez az életben ma-
radásunkat jelentené, s nagyon hálásak lennénk, hogy-
ha ti is hozzájárulnátok ilyeténképpen a gyülekezetünk 
fennmaradásához. Ezt két módon tehetitek meg: egyrészt a 
legkényelmesebb talán, ha azt a havonkénti összeget, amit 
gondoltok, banki átutalással a 65700093-10116577 szám-
laszámra a „gyülekezeti élet fenntartására” megjelölés-
sel illetve a családfõ vezeték és keresztnevével, vagy akár 
gyermeketek nevének megjelölésével lehet hozzájárulni. Kö-
szönöm, ha lehetõségeitekhez mérten ki-ki segít!

Karácsonyi Istentiszteleteink és programjaink
Dec. 15.  16:00 „Szépkorúak”Bibliakörének Karácsonya 

Üröm és Pilisborosjenõ zenés koncert és Szere-
tetvendégség a templomban (Tóth Matild-Pilipár 
Margit-Becker N.)  

Dec. 19.  10:00 Istentisztelet Advent negyedik vasárnapja 
(A József Nádor Ált. Isk. Felsõs Hittanosai Mûsora 
III.) (Becker Norbert Gyula, Kis András, Minczér Niko-
letta)

Dec. 19.  16:00 K.K.GY.SZ. Missziós Karácsonya (Becker 
Norbert Gyula)

Dec. 24.  10:00 Ovis családos Istentisztelet Üröm (Becker 
Norbert Gyula, Kis András)

Dec. 24.  22:00 Éjfél elõtti zenés Istentisztelet (Becker Nor-
bert Gyula)

Dec. 25.  08:30 Pilisborosjenõi Imaházban Istentisztelet Úr-
vacsorával (Becker N.)

Dec. 25.  10:00 Ürömi Református Templom „Születésnapi 
Istentisztelet” Úrvacsorával (Becker Norbert Gyula)

Dec. 26.  Úrvacsorás Istentisztelet Üröm 10:00 (Becker Nor-
bert Gyula)

Dec. 26.  Úrvacsorás (Evangélikus) Istentisztelet 18:00 
(Bajuszné Krisztina)

Dec. 29.  Hálaadó év végi Istentisztelet 18:30 Üröm (Becker 
Norbert Gyula)

Dec. 30.  Ifis Lelki Szilveszter 18:00 (Becker Norbert Gyula)

2022.
Január 2.  10:00 „Veni Sancte” Istentisztelet (Becker Norbert 

Gyula)

Mindenkit szeretettel várunk, Boldog Karácsonyt és Áldott 
Új Esztendõt kívánunk!
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2021. április 21 napjától  2021. június 29 napjáig Üröm 
Község Polgármestere által meghozott önkormányzati ha-
tározatok:

•  Elfogadta az Önkormányzat 2020.évi belsõ ellenõrzési jelen-
tését.

•  Elfogadta az Önkormányzat és intézményei 2020. évi belsõ 
kontrollrendszer minõségének értékelésérõl szóló vezetõi nyi-
latkozatokat.

•  Elfogadta az Önkormányzat és intézményei 2020. évi pénzma-
radványát.

•  Elfogadta a Budaõrsi Rendõrkapitányság Üröm Község közbiz-
tonságának helyzetérõl szóló 2020. évi beszámolóját.

•  Módosította Üröm Község településrendezési eszközeinek part-
nerségi egyeztetési szakaszának lezárásáról szóló 25/2021, 
(IV.14) önkormányzati határozatát.

•  Döntött Üröm külterület 036/9 hrsz-ú ingatlanból telekalakítási 
eljárás során létrejövõ Üröm külterület 036/12  hrsz-ú kivett he-
lyi közút mûvelési ágú 476 m2 területû ingatlan ajándék jogcí-
men történt juttatás elfogadásáról.

•  Döntött az Ürömi Sport Club által elnyert községi sportpálya fel-
újítása pályázat 30%-os önrészéhez 1 839 444 Ft összeg biz-
tosításáról

•  35/2021. (VI.14.) számú határozatával döntött Üröm Község 
Helyi építési szabályzat felülvizsgálata elrendelésérõl.

•  36/2021. (VI.14) számú határozatával döntött Üröm Község te-
lepülésszerkezeti tervének módosításáról.

•  Bérbe adta az ürömi Egészségházban levõ önkormányzati tu-
lajdonú helységet gyógymasszõri, mozgásterapeuta tevékeny-
ség folytatására.

2021. június 30. napjától 2021. november 29. napjáig 
megtartott képviselõ-testületi üléseken hozott döntések:

•  A Képviselõ-testület 2021. október 1. napjától nem járult hoz-
zá, hogy a pilisborosjenõi lakosok az ürömi Egészségházban 
az ürömi lakosok számára biztosított fogorvosi rendelõt hasz-
nálják. Az Egészségügyi törvény szerint minden települési ön-
kormányzat a saját közigazgatási területén köteles biztosítani a 
háziorvos/fogorvos számára rendelõt.

•  Döntött II. .számú fogorvosi körzet létrehozásáról, figyelemmel 
az ürömi 8800 fõt meghaladó lakosságszámra, valamint ehhez 
kapcsolódóan kinyilvánította a Képviselõ-testület, hogy pályá-
zatot kíván kiírni az újonnan létrehozandó fogorvosi körzet be-
töltésére. Ennek kapcsán 3 tagú ad-hoc bizottságot hozott lét-
re. Ezen döntéseit 51/2021. (IX.22) Kt. számú határozatával 
felfüggesztette.

•  2021. június 30. napján megtartott testületi ülésén megtárgyalta 
a Pest megyei Kormányhivatal Kormánymegbízottjának törvé-
nyességi felhívását és ehhez kapcsolódóan módosította a helyi 
adókról szóló rendeletét.

•  Döntött az Üröm, Határkõ utcában – a forgalomtechnikai terv 
felülvizsgálata javaslatát figyelembe véve – forgalomcsillapító 
eszközök elhelyezésérõl.

•  Döntött az önkormányzati tulajdonban álló ürömi 2040/2 hrsz-u 
ingatlan területébõl 210 m2 területrész elidegenítésérõl.

•  Döntött az Üröm, Sarolta sétány végén levõ gyalogoshíd 
újjáépítésérõl.

•  Üröm csapadékvíz-elvezetési problématérkép elkészítését ha-
tározta el és biztosította az ehhez szükséges 12 573 000 Ft ösz-
szeget.

•  Módosította az Ürömi Napraforgó Óvoda Alapító okiratát.

•  Támogatásban részesítette az Ürömi Közbiztonsági és Polgárõr 
Egyesületet.

•  Elfogadta a 2020. évi gyermekvédelmi feladatokról szóló átfo-
gó értékelést.

•  Döntött a Kossuth Lajos Közösségi Ház és Könyvtár 
intézményvezetõi álláspályázat kiírásáról, a pályázat elbírálá-
sáig Papp Ákos volt intézményvezetõt bízta meg a vezetõi fel-
adatok ellátásával.

•  Döntött a Napraforgó Óvoda intézményvezetõi álláspályázat ki-
írásáról, az intézményvezetõi pályázat eredményes elbírálásá-
ig Fodorné Ivanov Ildikó intézményvezetõ-helyettes látja el az 
intézményvezetõi feladatokat.

•  Elfogadta a Szociális-, Egészségügyi- és Családügyi Bizottság 
beszámolóját a 2021. január 1-tõl 2021. augusztus 31. napjáig 
átruházott hatáskörben történt szociális ellátások kifizetésérõl.

•  Elfogadta az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének elsõ 
félévi teljesítésérõl szóló beszámolót.

•  Megtárgyalta a 2021. novemberétõl 2022. márciusig tartó 
idõszakra a hókotrási feladatok ellátásra benyújtott árajánla-
tokat, a településen továbbra is a Zeke és Fia Bt. végzi a téli 
síkosságmentesítést.

•  Csatlakozott az Önkormányzat a Bursa Hungarica Felsõoktatási 
Ösztöndíjrendszer 2021/2022.évi pályázati fordulójához.

•  Közbeszerzési eljárás elindításáról döntött a csapadékvíz-elve-
zetés Tücsök utcai befogadójának építésére. A 2021. évi köz-
beszerzési eljárások elbírálására Bíráló bizottságot hozott létre.

•  Elfogadta az ivóvíz- és szennyvízhálózat fejlesztéséhez kap-
csolódó 2022-2036-ig szóló Gördülõ Fejlesztési Tervet.

•  Jóváhagyta az Idõsek Klubja Szakmai Programját és Szerveze-
ti és Mûködési Szabályzatát.

•  A Tankerület által elõterjesztett iskolai körzethatár meghatáro-
zásával egyetértett.

•  Az Üröm Szüret utca szilárd burkolattal történõ ellátásával kap-
csolatos elõterjesztést elfogadta.

•  Döntött ajánlatkérésrõl településtisztasági gép beszerzésével 
kapcsolatosan.
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•  Döntött az Üröm, Doktor utca 21. szám alatti volt orvosi rendelõ 
épületének bontásáról

•  Kinyilvánította együttmûködési szándékát a Csoóri Sándor 
Mûvelõdési Központ építésével kapcsolatosan, ehhez felaján-
lotta az ürömi 3 hrsz-u önkormányzati ingatlanát (jelenleg Kos-
suth Lajos Közösségi ház épülete áll az ingatlanon).

•  Tudomásul vette Dr. Vörös Richárd fogorvos ürömi fogorvo-
si praxis vételi elõszerzõdését  és kinyilvánította azon szán-
dékát, hogy feladatellátási szerzõdést kíván kötni a fogszak-
orvossal. A november 29-én megtartott testületi ülésen jóvá-
hagyta a fogorvosi praxis feladatellátási elõszerzõdését is.

•  Döntött a Tücsök utcai csapadékvíz-elvezetés közbeszerzési el-
járásában, a nyertes a MAX-ER BUILDING Építõ és Mérnöki 
Kft. lett nettó 139 176 400 Ft összegben. Ehhez kapcsolódóan 
mûszaki ellenõr megbízására is határozatot hozott a Képviselõ-
testület.

•  Döntött az idei karácsonyi ajándékutalványok elõírányzatának 
biztosításáról, a 60 év feletti ürömi lakosok idén is 7 000 Ft 
értékû Lidl utalványt, míg a Platán Idõsek Otthona lakói 7 000 Ft 
értékû tartós élelmiszert is tartalmazó ajándékcsomagot kap-
nak az ünnepekre. 

•  A 2021. évi Közmeghallgatást az Ürömi Polgármesteri Hivatal 
helyszínre, 2021. december 15. szerda 15 órára tûzte ki.

•  Megállapította az önkormányzati intézmények 2021. évi téli zár-
va tartását.

•  5 éves földterület bérlésérõl döntött, az ürömi 255/1 hrsz-ú in-
gatlant Fucskó János bérlõ bérelheti hosszú távra.

•  Diáksportolókat terjesztett fel a Pest megye Önkormányzata ál-
tal alapított Év Sportolója Díjra a Képviselõ-testület.

•  Elnevezte a Platán utcát, a Toboz utcát, Meggyes utcát

•  A Pilisborosjenõi patak (Cigány-árok) egy szakaszának re-
konstrukciós munkára benyújtott árajánlatok közül a MAX-ER 
BUILDING Építõ és Mérnöki Kft ajánlatát fogadta el.

•  2021. évben is a Depónia Kft. szállítja el a település téli zöld-
hulladékát, 2021. december 11.-én kerül sor a zöldhulladék 
begyûjtésére.

•  Döntött a belterületi utak forgalomtechnikai felülvizsgálatáról.

•  Üröm Fenyves utca és Fenyves sétány közlekedési problémá-
it tárgyalta.

•  Kinevezte Papp Ákost a Kossuth Lajos Közösségi Ház és 
Könyvtár vezetõjének.

•  Eredménytelennek nyilvánította az Ürömi Napraforgó Óvoda 
intézményvezetõi pályázatát, az újabb pályázati kiírást a 2022. 
januári ülésén tárgyalja a Képviselõ-testület

•  Elfogadta a Lakóhelyi környezetünk állapotáról szóló tájékoz-
tatót.

•  Döntött 100 millió Ft alacsony kockázatú diszkont kincstárjegy 
vásárlásáról a 2021. évi költségvetés általános tartalékának ter-
hére.

•  Elfogadta az ürömi 2850/43, 785/1, 786/2, 787/4 hrsz-ú ingatlanok 
önkormányzati tulajdonba történõ ingyenes átadását.

•  Döntött az ürömi 2850/25 hrsz-ú önkormányzati ingatlan eladásá-
ról és pályázati felhívás megjelentetésérõl.

•  Döntött az Üröm 180 hrsz-ú ingatlan területébõl 10 m2 terület 
elidegenítésérõl.

•  Hozzájárult az Üröm, Doktor u. 1. szám elõtti ingatlan elõtt 1 
db.kizárólagos parkolóhely kialakításának engedélyezésérõl.

•  Az eltelt idõszakban megalkotott önkormányzati rendeletek:

•  A rendeletek a www.urom.hu internetes portálon megtekinthetõek.

•  A település 2020.évi zárszámadásáról szóló 5/2021. (IV.30.)  ön-
kormányzati rendelet

•  6/2021. (V.26.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2021. évi 
költségvetésének módosításáról

•  7/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelet a Helyi Építési Szabály-
zat módosításáról

•  8/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelet egyes ingatlanokat érintõ 
építési tilalom elrendelésérõl

•  9/2021. (VI.30.) a helyi adókról szóló többször módosított 14/2016. 
(XII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

•  10/2021. (VI.30.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat vagyo-
náról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 19/2020. (X.29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

•  11/2021. (IX.22.) önkormányzati rendelet a helyi közutak kezelésé-
nek szabályairól szóló többször módosított 16/2007. (XI.30) önkor-
mányzati rendelet módosításáról

•  12/2021. (IX.22.) önkormányzati rendelet Üröm Község Önkor-
mányzat Képviselõ-testületének többször módosított Szerveze-
ti és Mûködési Szabályzatáról szóló 2/2015. (II.13) rendelet mó-
dosításáról.

•  13/2021. (IX.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2021. 
évi költségvetésének módosításáról

•  14/2021. (X.27.) önkormányzati rendelet a közösségi együtt-
élés alapvetõ szabályairól, valamint ezek elmulasztásának 
jogkövetkezményeirõl szóló 12/2014. (VI.27.) önkormányzati ren-
delet módosításáról

•  15/2021. (XI.29.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2021. 
évi költségvetésének módosításáról

•  16/2021. (XI.29.) önkormányzati rendelet az önkormányzat vagyo-
náról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 19/2020. (X.29.) 
önkormányzati rendelet módosításáról

•  17/2021. (XI.29.) önkormányzati rendelet Üröm Község Önkor-
mányzat Képviselõ-testületének az általa fenntartott Hóvirág 
Bölcsõdében az intézményi ellátásokért fizetendõ 2022. évi téríté-
si díjak és étkeztetési normák megállapításáról

•  18/2021. (XI.29.) önkormányzati rendelet a József Nádor Általános 
és Alapfokú Mûvészetoktatási Iskolában fizetendõ 2022. évi téríté-
sei díjak és étkeztetési normák megállapításáról

Üröm, 2021. november 30.

 Szabóné dr. Bartholomaei Krisztina 
 jegyzô



VI. – VII. – VIII. – IX. – X. – XI. – XII.22

KÖZÉRDEKŰ
Ürömi Tükör

Dióhéjban az Ürömi Családsegítõ és 
Gyermekjóléti Szolgálat idei munkájáról

Az elmúlt két évben a COVID járványhelyzet révén 
mindenkinek komoly kihívásokkal és veszteségekkel kel-
lett szembenéznie. A frusztráció, a tehetetlenség, a bi-
zonytalanság mindennapjaink részévé vált. Többen meg-
betegedtek, elveszítették munkájukat, vállalkozások 
mentek tönkre és ami a legszembetûnõbbé vált a szolgá-
lat munkája során, hogy számos családot megterhelt az 
elmúlt idõszak mind anyailag, mind érzelmileg. 

Sokan fordultak a szolgálathoz tájékoztatásért annak 
érdekében, hogy instabillá vált anyagi helyzetüket ren-
dezzék, mások hivatalos ügyeik intézéshez igényeltek se-
gítséget. A korábbi évekhez képest többen kérték objek-
tív szakember segítségét válásuk vagy más jellegû konf-
liktusaik rendezése érdekében. A hozzánk forduló ügyfe-
leket minden esetben tovább tudjuk irányítani térítésmen-
tes szolgáltatásba (pszichológiai tanácsadás, családterá-
pia, jogi tanácsadás), amelyeket Pilisvörösváron a Városi 
„Napos Oldal” Szociális Központban (2085 Pilisvörösvár, 
Rákóczi u. 5.) vehetnek igénybe. Helyi szinten lehetõség 
volt ebben az évben egyszeri alkalommal vagy alapellá-
tás keretében hosszabb távon igénybe venni a szociális 
segítõ tevékenységet. Az Ürömi Családsegítõ és Gyer-
mekjóléti Szolgálat (2096 Üröm, Iskola u. 10.) a kiskorú 
és felnõtt lakosságot is ellátja. Szorosan együttmûködtünk 
ebben az idõszakban is a jelzõrendszeri tagokkal (isko-
la, óvoda, bölcsõde, védõnõi szolgálat, rendõrség, házi-
orvosok, gyermekorvosok stb.), amivel lehetõvé vált egy-

más munkájának aktív támogatása, illetve hatékonyab-
ban, gyorsabban tudtunk reagálni egy-egy jelzésre, ami 
pl. kiskorú veszélyeztetése miatt érkezett.

Fontos és érdemes tudni a szolgálat mûködésérõl 
és annak feladatairól, mert bárki kerülhet olyan hely-
zetbe, amikor szükségessé válhat a szociális szakem-
berekkel való egyeztetés, a közös munka. Gyakran je-
lenik meg témaként a szolgálatnál a családi konfliktus, 
bántalmazás, válás, párkapcsolati és/vagy családi konf-
liktus, jogi vita, pszichés probléma, anyagi függõség/
instabilitás, szerfüggõség és egyre gyakrabban az 
internethasználatból fakadó fiatalkorúak veszélyeztetett-
sége. 

Bárki kerülhet krízishelyzetbe, ezért ha Önnek vagy 
a környezetében élõknek problémája van, vegye fel a 
kapcsolatot intézményünkkel! Elérhetõségeink: szemé-
lyesen az Ürömi Családsegítõ és Gyermekjóléti Szol-
gálat irodájában (2096 Üröm, Iskola u. 10.), e-mailen a 
gyermekjoletiurom@gmail.com címen vagy a 06-20-289-
8054-es telefonszámon. Figyeljünk egymásra és vegyük 
komolyan a körülöttünk élõk jelzéseit!

A szolgálat az adventi idõszakban élelmiszercsomagot 
gyûjt a rászoruló családoknak 2021.12.20-ig, amelyet há-
lásan fogadunk az Üröm, Iskola u. 10. sz. alatti irodában. 
Érdeklõdni lehet a 06-20-289-8054-es telefonszámon. 

Békés Adventi készülõdést és jó egészséget kívánok 
Önöknek!

Üröm, 2021.12.03.
Petromán Anikó
szolgálatvezetõ
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FELNÔTTRENDELÉS

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

Fekvô beteghez házhoz hívás
hétköznaponként reggel 8-9 között.

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

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

Fekvõ beteghez házhoz hívás hétköznaponként reggel 8-9 óra között.
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KÖRNYEZETVÉDELMI HÍREK
Lehetõségeinkhez képes igyekszünk megtenni mindent 

azért, hogy településünkön szebb, élhetõbb és tisztább kö-
rülményeket biztosítsunk, és ebben kérjük és várjuk a lakos-
ság segítségét és aktív közremûködését. 

A természeti környezetünk megõrzésének sikere attól 
függ, hogy az ürömi lakosok értéknek tekintsék a biológi-
ai sokféleséget, megértsék a természet, a társadalom és a 
gazdaság komplex összefüggéseit, illetve hajlandók és ké-
pesek legyenek olyan életmódot és fogyasztási szokásokat 
választani, vagy bevált szokásaikat megváltoztatni, ami nem 
vezet a még mûködõképes természeti rendszereink tönkre-
tételéhez. Ebben a fontos folyamatban helyezzük elõtérbe a 
környezettudatosságra nevelést, igyekezzünk ennek megva-
lósításában, illetve tudatosítsuk magunkban és társainkban a 
fenntartható életmódra való törekvés fontosságát.

Aki egyetért ezen céljainkkal és törekvéseinkkel csatla-
kozzon hozzánk és éljen az új szolgáltatások lehetõségeivel, 
illetve tartózkodjon a környezetet terhelõ tevékenységektõl.

Mi a környezetünkért 2021-ben a következõ intézke-
déseket tettük: 

• A tisztább levegõnk érdekében 2021 január 1-ével 
Üröm Község Képviselõ-testülete a 12/2014 (VI. 27.) számú 
Önk.rend 5. § alapján szabályozott kerti hulladék égetésé-
re alkotott rendeletét hatályon kívül helyezte. Ezt követõen a 
kerti hulladék égetése TILOS!

• Újabb szolgáltatás! A környezettudatos gondolko-
dást szem elõtt tartva megszervezésre került a lakosság-
nál keletkezett és összegyûjtött használt sütõolaj begyûjtése. 
A gyûjtés szabályait az elszállítást végzõ cég határozta 
meg, miszerint a háztartásban keletkezett sütõolaj az álta-
la biztosított 240 literes, sárga színû, mûanyag és zárható 
gyûjtõedényben, zárható tetejû mûanyag palackban vagy 
befõttesüvegben helyezhetõ el. A gyûjtõedények ürítését és 
elszállítást a Biotrans Környezetirányítási és Hulladékgazdál-
kodási Kft. végzi. A gyûjtõpont a Polgármesteri Hivatal és az 
Idõsek Klubja udvarán található.

• Ebben az évben elõszõr került sor a lakosság által 
összegyûjtött veszélyes és elektromos hulladék Szolgáltató-
val történõ elszállíttatására, melyre a járványügyi helyzetre 
való tekintettel a szerzõdésben foglalt 2020 novemberében 
esedékes elszállításra csak 2021. június 26-án került sor. Így 
ebben az évben az elektronikai hulladék begyûjtése 2 alka-
lommal történt meg. (Ebben az elszállítási idõszakban a Szol-
gáltatóval történõ határozott fellépésnek és a jó kommuniká-
ciónak köszönhetõen az Önkormányzat részére plusz költsé-
get nem jelentett. Az elõzõ elszállítási idõszakban (2019 év) 
hasonló mennyiségû veszélyes és elektronikai hulladék el-
szállítása 2.895.651 Ft-ba került.)

• A rendkívüli zöldhulladék elszállítás a korábbi évek-
hez hasonlóan ismételten megszervezésre kerül! Ennek 
idõpontja 2021. 12. 11-én, melynek keretében az ingatla-
nokon keletkezett zöldhulladék kerül elszállításra. A háztar-
tásokban felgyülemlett zöldhulladékot az elszállítás napján 

06.00 óráig kell az ingatlan elé kihelyezni, melyre nem kell 
matricát ragasztani, illetve feliratos zsák sem szükséges. A 
gallyak átkötése természetesen fontos, mert ez az a hulla-
dék begyûjtését könnyíti meg. Aki a zöldhulladékot decem-
ber 11-én 06.00 óráig nem helyezi ki annak elszállítása 
nem garantálható! Az õszi zöldhulladék elszállításának tel-
jes költségét az Önkormányzat finanszírozta. (Ennek költ-
sége az elõzõ év elszámolása szerint Kb. 5 milló Ft.)

• A közösségi együttélés szabályairól szóló, valamint 
ezek elmulasztásának jogkövetkezményeirõl szóló rende-
let 14/2021. (X. 27.) számon ismételten módosításra ke-
rült, mely kiegészült a közterületi zöldfelület védelme érde-
kében a közterületi növények telepítésének és karbantar-
tásának szabályaival, a magánterületek zöldfelületeinek 
védelme érdekében, a növények telepítésére és karban-
tartására vonatkozó elõírásokkal. 

Ezügyben felkérem a lakosságot, hogy a szabályok be-
tartása a kellemetlen intézkedések elkerülése érdekében 
tájékozódjanak ezen változásokról. A rendelet Üröm hiva-
talos honlapján megtekinthetõ.

• Településegészégügy szempontjából történõ in-
tézkedés: Az önkormányzat megrendelése alapján Üröm 
Község közterületein szeptember 17. és - szeptember 24. 
közötti idõszakban rágcsáló irtás történt, mivel a település 
lakosságától több bejelentés is érkezett a rágcsálók elsza-
porodására vonatkozóan. 

• Zöld terület és zöld felület védelmében az önkor-
mányzat tulajdonát képezõ erdõ terület karbantartása 
szakképzett erdész megbízásával megtörtént.

Nagy feladatot adott a közterületeken lévõ fák karban-
tartására, az utcák beláthatóságát a közlekedést akadá-
lyozó növényzet metszése, és eltávolítása. Településünk 
régi utcáiban, (Kossuth, Rákóczi F. utca Rákóczi F. köz, Jó-
kai, Fõ utca, Dózsa Gy u.) a közterületen a parkokban és 
játszótereken lévõ veszélyessé vált fák kivágását, illetve 
szükség szerinti gallyazását az élet és anyagi károk meg-
akadályozása érdekében folyamatosan végezzük. A futó-
pálya teljes hosszában a zöld terület folyamatos kaszálá-
sa, az ott lévõ fásszárú növények kiszáradt ágainak galy-
lyazása szakemberek bevonásál megtörtént. Helyszíni be-
járások, illetve lakossági bejelentések alapján jártuk végig 
a Cigány-patak melletti zöld sávot és a patakmedret, ahol 
megállapításra került, hogy a fás szárú növények között 
sok a veszélyes kiszáradtt fa és bokor van. A munkála-
tok elvégzésének megrendelését követõen a karbantartá-
si munkálatok elkezdõdtek, október közepére a zöldhulla-
dék feldarálásával és elszállításával együtt befejezõdtek. 
Ez jelentõs költséggel járt. (1,2 millió. Ft.)

A munkálatok ezzel még nem fejezõdtek be, tavasszal 
folytatódni fognak. 

Ezúton kérjük és várjuk a lakossági összefogást és se-
gítségét településünk környezetének megóvása érdeké-
ben. Amennyiben bármi környezet szennyezést vagy ve-
szélyeztetést tapasztal az jelentse hivatalunknak. 

Üröm Község Jegyzõje
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Üröm Község Önkormányzata tulajdonában levõ 2850/25 hrsz-ú ingatlan értékesítésére
Üröm Község Önkormányzatának Képviselõ-
testülete (2096 Üröm Iskola u.10) a nem-
zeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI tör-
vény, valamint az önkormányzat vagyonáról 
és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 
21/2014. (IX.11.) számú rendelettel módosí-
tott 27/2012. (X.31.) számú önkormányzati 
rendelet rendelkezéseinek megfelelõen nyil-
vános versenyfelhívást tesz közzé az alábbi 
Üröm Község Önkormányzata 1/1 tulajdonát 
képezõ ingatlan értékesítésére:

1. Vagyontárgy adatai, mûszaki állapota:
1.1. 2096 Üröm, 2850/25 hrsz.
1.2. Területe: 1212 m2

1.3. Megnevezése: belterület
1.4. Mûszaki állapota: közmûvesítetlen, a szi-
lárd burkolatú úttal ellátott Kmethy György utcáról 
megközelíthetõ, tehermentes, HÉSZ szerinti besoro-
lása: LK-3 jelû, kisvárosias lakóövezet
1.4.1. Elhelyezkedése: Belterületi
1.4.2. Építési övezet neve Bécsi úti társas
1.4.3. Kialakítható telekterület: 1500 m2

1.4.4. Beépítési mód: szabadonálló
1.4.5. Beépíthetõség legnagyobb mértéke: 30%
1.4.6. Építménymagasság legnagyobb mértéke: 6.0 m
1.4.7. Zöldfelület legkisebb mértéke: 40%
1.4.8. Rendeltetési mód: a telken egy épület 
helyezhetõ el
1.5.    Vagyon jellege: üzleti vagyon (forgalomképes)
1.5.1. Értékének (értékbecslés szerinti értékének) 
megjelölése: 71 900 000 Ft + Áfa 
1.5.2. A hasznosítás módja: értékesítés

2. A versenyfelhívás feltételei:
• A vagyontárgy kikiáltási ára: minimum 75 millió Ft 
+ ÁFA  
• A Képviselõ-testület nem határoz meg nyilvános li-
citálást, a legmagasabb árat megjelölõ ajánlattevõ ré-
szére kerül értékesítésre az ingatlan. 
• A pályázat (vételi ajánlat) benyújtási határideje 
2022. január 26. (szerda) 17 óra 00 perc. Az ajánlato-
kat csak személyesen a Képviselõ-testület 17 óra 00 
perckor kezdõdõ ülésén lehet benyújtani.
• A Képviselõ-testület a pályázatok nyilvános bon-
tását és a legmagasabb ajánlatot tevõ vevõ részére 
történõ elidegenítésrõl szóló döntését a 2022. január 

26. (szerda) 17 órakkor tartandó testületi ülésén hoz-
za meg.
• A pályázati biztosíték összege 7,5 millió Ft (mini-
mum vételár nettó 10 %-a), melyet   az Önkormányzat 
bankszámlájára kell megfizetni, a pályázati kiírás sze-
rint. A pályázati biztosíték legkésõbb 2022. január 25. 
napján 16 óra 00 percig kell az Önkormányzat bank-
számlájára megérkeznie. 
• A pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatol-
ni a köztartozás mentességrõl, illetve arról, hogy az 
önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása.

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 
(továbbiakban: Nvtv.) 14. § (2) és (5) bekezdéseiben 
foglaltak értelmében a helyi önkormányzat tulajdoná-
ban levõ ingatlan értékesítése esetén az államot min-
den más jogosultat megelõzõ elõvásárlási jog illeti 
meg. Az adásvételi szerzõdések érvényességi felté-
tele az elõvásárlási jog gyakorlójának nemleges nyi-
latkozata, vagy a 35 napos nyilatkozattételi határidõ 
eredménytelen letelte.

Pályázatot nyújthat be természetes személy és az 
Nvtv.3.§. (1) bekezdés 1.pontja szerinti átlátható szer-
vezet (továbbiakban együtt: pályázó)

3. Az ajánlat benyújtásának helye, ideje, 
módja:
• Helye: Üröm község Önkormányzat, Üröm, Iskola 
u.10.
• Az ajánlatok beérkezésének ideje: legkésõbb 
2022. január 26. (szerda) 17.00 óra
• Az ajánlatok benyújtásának módja: Az ajánlato-
kat csak személyesen a Képviselõ-testület 2022. ja-
nuár 26.-án 17.00 órakor kezdõdõ testületi ülésén le-
het benyújtani.
• Hiánypótlásra lehetõség nincs.
• Az ajánlatokat egy eredeti és 1 másolati példányban 
kell benyújtani. Az ajánlat eredeti és másolati példá-
nyát oly módon kell összefûzni, hogy ahhoz iratot sé-
rülés mentesen ne lehessen hozzácsatolni, vagy ab-
ból eltávolítani. A pályázathoz csatolandó egyes nyi-
latkozatokat a pályázónak a kiíráshoz mellékelt for-
manyomtatványon kell benyújtani.
• Az ajánlatokat magyar nyelven kell benyújtani, az 
idegen nyelvû dokumentumot a kiíró nem veszi figye-
lembe.
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• A Képviselõ-testület a pályázatok nyilvános bontását 
és a legmagasabb ajánlatot tevõ vevõ részére történõ 
elidegenítésrõl szóló döntését a 2022. január 26 (szer-
da) 17 óra kor tartandó testületi ülésén hozza meg.
• A pályázati biztosíték összege 7,5 millió Ft (minimum 
vételár nettó 10%-a), melyet az Önkormányzat bank-
számlájára kell megfizetni, a pályázati kiírás szerint. A 
pályázati biztosíték legkésõbb 2022. január 25. napján 
16 óra 00 percig kell az Önkormányzat bankszámlájá-
ra megérkeznie. 
• A nyertes pályázóval az ajánlati kötöttség idõtartamán 
belül az önkormányzat adásvételi szerzõdést köt.  Az 
önkormányzat a pályázattal érintett ingatlan tulajdonjo-
gát a teljes vételár klfizetéséig fenntartja. 
• A nem nyertes pályázók részére a pályázati biztosí-
ték visszautalásra kerül a döntést követõ 8 napon belül 
a pályázatban megadott számlaszámra. Elveszti a pá-
lyázó a pályázati biztosítékot, ha az értékelés elõtt pá-
lyázatát visszavonja, illetve nyertessége esetén a dön-
tésben meghatározott határidõ alatt a szerzõdést nem 
köti meg. A pályázati biztosítékok után a Kiíró kama-
tot nem fizet.

4. Az ajánlatnak tartalmaznia kell:
A pályázó szerzõdéskötéshez szükséges azonosí-
tó adatai:
• természetes személy esetén nevét, születési nevét, 
születési helyét és idejét, anyja születési nevét, lak-
címét, adóazonosító jelét.
• átlátható szervezet esetén nevét, székhelyét, adószá-
mát, cégjegyzékszámát, vagy nyilvántartási számát, 
statisztikai azonosítóját, képviselõjének nevét,
• jogi személy esetén 30 napnál nem régebbi hiteles 
kivonatot cégnyilvántartásba, egyéb nyilvántartásba 
bejegyzett adatairól vagy annak hitelesített másolatát, 
valamint képviselõjének aláírási címpéldányát vagy 
annak hitelesített másolatát.

További csatolandó dokumentumok:
• Átlátható szervezet esetén cégszerûen aláírt okiratba 
foglalt nyilatkozatot az Nvtv.3.§. (2) bekezdése szerint 
az (1) bekezdés 1.pont b) és c) alpontjában foglalt fel-
tételeknek való megfelelésrõl.
• A pályázó árajánlatát, mely nem lehet kevesebb mint 
a kikiáltási ár, valamint nyilatkozatát, hogy a vételárat 
az adásvételi szerzõdés aláírását követõ 15 napon be-
lül egyösszegben átutalással teljesíti.
• A pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az 
ajánlattételi határidõt követõ 30 napig ajánlati kötött-
séget vállal.
• A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati felté-
teleket elfogadja.

• Az ajánlati biztosíték megfizetését igazoló pénzinté-
zeti bizonylat másolatát.
• A pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes ada-
tai kezeléséhez a pályázat elbírásához szükséges 
mértékben hozzájárul
• A pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni 
a köztartozás mentességrõl, illetve arról, hogy az ön-
kormányzattal szemben nincs fennálló tartozása
Az ajánlattételi határidõ lejártát követõen a pályázó 
ajánlatát a pályázati kötöttség ideje alatt nem módo-
síthatja. A kiíró fenntartja a jogot a pályázat indokolás 
nélküli eredménytelenné nyilvánítására.

5. Az ajánlatok felbontásának helye, ideje, 
módja:
• az ajánlatok felbontásának helye, ideje: 2022. ja-
nuár 26. napján 17 óra, az Ürömi Polgármesteri Hiva-
tal tanácsterme (2096 Üröm, Iskola u.10), testületi ülés 
keretében 
• Az ajánlatok felbontásának módja: az ajánlatok 
bontása nyilvános, amelyre a pályázókat a kiíró ezúton 
hívja meg

6. Az eredményhirdetés módja: az ajánlatok fel-
bontását követõen, folytatólagos testületi ülésen.

7. Az adásvételi szerzõdés megkötésének 
helye és idõpontja
A szerzõdéskötés helye: Ürömi Polgármesteri Hivatal 
polgármesteri irodája (2096 Üröm, Iskola u.10)

A szerzõdéskötés idõpontja: A nyertes pályázó-
val a testületi ülésen (amennyiben jelen van a nyertes 
ajánlattevõ) történik az egyeztetés a szerzõdéskötés 
idõpontjáról. Amennyiben a nyertes ajánlattevõ nincs 
jelen, úgy a megadott elérhetõségen történik a kap-
csolatfelvétel.

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdé-
sekben az Nvtv-ben és a vagyonrendeletben foglaltak 
az irányadók.

Az ingatlannal kapcsolatos mûszaki kérdésekben tájé-
koztatást illetve helyszini megtekintéssel kapcsolatos 
egyeztetést Légrádiné Balajti Edit mûszaki fõtanácsos 
nyújt. 
(26/350-054/122 mellék)

Üröm, 2021. november 29.

  Laboda Gábor
  polgármester
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PÁlYÁZAT
Ürömi Tükör

Név:

Születési év:

Születési hely és idõ:

Anyja születési neve:

Lakcím:

Székhely**:

Adóazonosító jel:

Adószám**:

Cégjegyzékszám/ nyilvántartási szám:**:

Statisztikai azonosító:

Képviselõ neve:

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok: igen/nem

Az ajánlattételi határidõt követõ 30. napig ajánlati kötöttséget vállalom: igen/nem

A pályázati feltételeket elfogadom: igen/nem

A pályázati biztosíték megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolatát csatolom: igen/nem

Személyes adataim kezeléséhez a pályázat elbíráláshoz szükséges mértékben hozzájárulok. * igen/nem

Az ingatlan vételárát az adásvételi szerzõdés aláírását követõen egy összegben átutalással teljesítem: igen/nem

Pályázati felhívás melléklete – (Kötelezõen csatolandó)
Ajánlat magánszemély pályázó/átlátható szervezet esetén

Mellékletek felsorolása:

• A pályázó árajánlata, amely nem lehet kevesebb, mint a kikiáltási ár 

• Pályázó eredeti és hiteles igazolást köteles csatolni a köztartozás mentességrõl, illetve arról, hogy az önkormányzattal szemben nincs fennálló tartozása

• Átlátható szervezet esetén cégszerûen aláírt okiratba foglalt nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés 1. pont b) és c) al-

pontjában foglalt feltételeknek való megfelelésrõl**

• A pályázati biztosíték megfizetését igazoló pénzintézeti bizonylat másolata 

Kelt: ………………… 2021. év ………….. hónap ….. nap

  

 .............................................................. ..............................................................

 Pályázó neve nyomtatott nagybetûvel Pályázó aláírása

Elõttünk, mint tanúk elõtt:

 1. tanú 2. tanú

 Neve: ............................................................................................................. Neve: .............................................................................................................

 Lakcíme: ....................................................................................................... Lakcíme: .......................................................................................................

 Személyazonosító igazolvány száma: ......................................................... Személyazonosító igazolvány száma: .........................................................

 Aláírása: ........................................................................................................ Aláírása: ........................................................................................................

P. H
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KÖZÉRDEKÛ TELEFONSZÁMOK

Segélyhívás  112

Országos Mentõszolgálat  104

Tûzoltóság 105

Önkéntes Tûzoltó Egyesület Pilisborosjenõ
Heves László
2097 Pilisborosjenõ, Budai út tûzoltószertár 06 26 336 248, 06 30 957 8908

Rendõrség 107
Pilisvörösvári Rendõrõrs 06 26 330 130 
Körzeti megbízott 06 20 489 6712

FÕGÁZ 06 40 474 474
DMRV 06 27 511 511

ELMÛ 06 20/30/70 978 5611
hibabejelentés 06 40 38 39 40

Depónia Kft. (szemétszállítás) 06 22/507 419
 e-mail: ugyfel@deponia.hu 
Ügyfélszolgálat nyitva tartása minden hónap második hétfõjén: 
Polgármesteri Hivatal Üröm, Iskola utca 10. 10.00-14.00 óra között  
Palterra Kft (szennyvíz szippantás) 06 70 501 0060
Ürömi Polgárõrség 06 30 621 0615

Pest Megyei Kormányhivatal 1051 Budapest, Városház u. 7. 06 1 485 6900

Pest Megyei Kormányhivatal Pilisvörösvári Járási Hivatal
2085 Pilisvörösvár, Fõ u. 66. Sárfy Zsuzsanna hivatalvezetõ 06 26 530 066

Gyámhivatal 2085 Pilisvörösvár, Fõ u. 66. 06 26 530 066

Okmányiroda
Rúzsa Anett osztályvezetõ 06 26 795 229 
egyéni vállalkozói igazolvány, vezetõi engedély, ügyfélkapus regisztráció 06 26 795 213 
gépjármû ügyintézés 06 26 795 229, 06 26 795 230 
lakcímigazolvány, személyi igazolvány, útlevél, diákigazolvány, parkolási kártya 06 26 795 231 
okmányiroda mobil 06 20 292 5704

Pilisvörösvár Tankerület 2085 Pilisvörösvár, Fõ u. 104. 06 26 330 274 

Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatal
Foglalkoztatási Osztály (munkaügyi központ)
2040 Budaörs, Nefelejcs u. 1-3. 06 23 441 920

Kossuth Lajos Mûvelõdési Ház 2096 Üröm, Iskola u. 4.
Papp Ákos intézményvezetõ 06 26 550 013

Könyvtár 2096 Üröm, Dózsa György út 18. 06 26 350 199

József Nádor Általános Iskola 2096 Üröm, Iskola u. 3. 06 26 350 165

Napraforgó Óvoda 2096 Üröm, Fõ u. 37.
Intézményvezetõ: Fodorné Ivanov Ildikó 
Titkárság: 06 20 289 8125 
e-mail: ovoda@urom.hu

Tagóvoda 2096 Üröm, Kossuth L. u. 3., 06 20 405 5999

Hóvirág Bölcsõde 2096 Üröm, Petõfi u. 22. 06 20 425 4960
Király Veronika bölcsõdevezetõ 06 20 405 5397 
e-mail: bolcsode@urom.hu

Idõsek Klubja
(nappali ellátás, házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés) 
2096 Üröm, Ady Endre u. 3. 
Szemerei Mihályné intézményvezetõ 06 26 350 162

Ürömi Családsegítõ és Gyermekjóléti Szolgálat 2096 Üröm, Iskola u. 10.
Petromán Anikó intézményvezetõ 06 20 289 8054 
e-mail: gyermekjoletiurom@gmail.com

Gyepmester Szûcsné Mércse Adrienn 06 70 61 99311

Interwork Temetkezési KFt
2096 Üröm, Dózsa György út 2/a  
Ügyelet 0-24 06 20 548 5886, 06 20 398 0160, 06 20 344 6060

Posta 2096 Üröm, Fõ u. 49. 06 26 350 173

Közjegyzõ
dr. Stágel Judit 2096 Pilisvörösvár, Fõ u. 83. 06 26 332 259

B3 Takarékszövetkezet
2096 Üröm, Fõ tér 1. 06 26 350 244

Közterület felügyelõ 06 30 698 9918
 06 20 267 9545

A POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁSI RENDJE

 Hétfõ: ............................................ 13.00 – 16.00 óráig
 Kedd: ............................................nincs ügyfélfogadás
 Szerda: ........................................... 8.00 – 17.00 óráig
 Csütörtök: ....................................nincs ügyfélfogadás
 Péntek: ...........................................8.00 – 12.00 óráig.
 Ebédidõ: ............................... 12.00 – 13.00 óra között

e-mail: pm@urom.hu

Polgármester: minden hét páros szerdáján 13.00-16.00 óráig
Alpolgármesterek: minden szerdán 09.00-10.00 óráig

Jegyzõ: minden hétfõn 13.00-16.00 óráig, minden szerdán 10.00-16.00 óráig

Körzeti megbízott rendôrök fogadóórája minden szerdán 
16-18 között a Polgármesteri Hivatal helyiségében.

Központi telefon:
06-26-350-054

GYERMEKRENDELÉS,
Üröm, Dózsa György út 34.

 Dr. Kerekes Ildikó Dr. Gaál Gabriella
 26/550-097 26/550-117
Hétfõ 08.00 – 11.00 Üröm 14.00 – 17.00 Üröm
Kedd 15.00 – 18.00 Pilisborosjenõ 08.00 – 11.00 Üröm
Szerda 08.00 – 11.00 Üröm 14.00 – 17.00 Üröm
Csütörtök 15.00 – 18.00 Pilisborosjenõ 08.00 – 11.00 Üröm
Péntek 08.00 – 11.00 Üröm 14.00 – 17.00 Üröm

TANÁCSADÁS

Kedd 11.30 – 14.00 Üröm – Dr. Kerekes Ildikó
Szerda 08.00 – 16.00 Pilisborosjenõ
Szerda 08.00 – 11.00 Üröm – Dr. Gaál Gabriella
Csütörtök 11.30 – 14.00 Üröm – Dr. Gaál Gabriella

RENDELôK

Üröm, Dózsa György út 34. 26/550-097, 26/550-117
Pilisborosjenõ, Fõ u. 18. 26/536-033

VÉDôNôI SZOLGÁLAT

A védônôi szûrôvizsgálatra és várandós tanácsadásra elôzetes idôpont 
egyeztetés szükséges.  Az egyes védônôi körzetekhez tartozó utca-
listák a Védônôi Szolgálat bejáratánál megtekinthetôek.

email: uromvedonok@gmail.com

EGÉSZSÉGHÁZ ÜRÖM, DóZSA GYÖRGY úT 34.
Tanácsadás telefonon elõre egyeztetett idõpontban.

Kazinczy Edit 06 20 383 6133
Pribuszné Szabó Krisztina 06 20 354 7098
Schieszlné Zsedényi Beatrix 06 20 219 0350
Tószegi Klaudia: 06 20 382-8689

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

ÜRÖM ÉS PILISBOROSJENô KÖZSÉG ÖSSZEVONT
HÁZIORVOSI ÜGYELETI BEOSZTÁSA

Éjszakai ügyelet Este 17 órától reggel 7 óráig
Hétvégi ügyelet: Péntek 17 órától hétfõ reggel 7 óráig

Pomáz, Kossuth u. 21.
Orvosi rendelõ ügyeleti telefonszám: 06 30 992 9257

GYERMEKORVOSI ÜGYELET

Üröm és Pilisborosjenô 18 éven aluli gyermekeit ügyeleti idôn kívül a két gyermekor-
vos látja el a következô beosztás szerint:

Hétfô: 07–12 óráig dr. Kerekes Ildikó
 12–17 óráig dr. Gaál Gabriella
Kedd: 07–12 óráig dr. Gaál Gabriella
 12–17 óráig dr. Kerekes Ildikó
Szerda: 07–12 óráig dr. Kerekes Ildikó
 12–17 óráig dr. Gaál Gabriella
Csütörtök: 07–12 óráig dr. Gaál Gabriella
 12–17 óráig dr. Kerekes Ildikó
Péntek: 07–12 óráig dr. Kerekes Ildikó
 12–17 óráig dr. Gaál Gabriella

Telefon dr. Gaál Gabriella:   06-70-646-2562
 dr. Kerekes Ildikó:  06-70-292-2269

FOGÁSZAT
Üröm, Dózsa György út 34.

26/550-126

 Hétfõ  8.00 – 14.00
 Kedd  8.00 – 14.00
 Szerda  14.00 – 20.00
 Csütörtök  14.00 – 20.00
 Péntek:  Iskolafogászat

Elõjegyzés szükséges, személyesen vagy telefonon.

SÜRGõSSÉGI ORVOSI ELLÁTÁS
Ürömön hétköznap reggel 7 órától 17 óráig sürgõs orvosi ellátás elérhetõ a 26/ 550-135,
26/ 550-071, 26/ 550-082 telefonszámokon. (Ürömi orvosi rendelõ)
Pilisborosjenõn minden hétköznap reggel 7 órától 17 óráig a nappali sürgõsségi orvosi 
ellátást Dr. Kovács Levente biztosítja. Tel.: 06 20 77 35 365

KÖZÉRDEKŰ
Ürömi Tükör
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Az Ürömi Öröm Néptáncmûhely 
Alapítvány beszámolója
Az Ürömi Öröm Néptáncmûhely Alapítvány a 2020-as évben is az 
Alapszabályban lefektetett célkitûzéseit szem elõtt tartva végez-
te munkáját. Az Alapítvány mindennapi munkájában az oktatás és 
ismeretterjesztés alaptevékenységnek számít. A néptáncegyüttes 
gyermekcsoportjaiba járó gyermekek oktatásánál célunk, hogy 
alapvetõ készségeik úgy fejlõdjenek, hogy ne okozzon gondot bo-
nyolultabb mozgások, táncfolyamatok, koreográfiák megtanulása 
és elõadása számukra.

Jelenleg a néptáncegyüttesben a néptánc oktatás 6 csoport-
ban, (2 óvodás, 2 iskolás és 2 felnõtt) folyik. (közel 100 fõ)

Alapítványunk célja az ürömi Öröm Néptán ccsoport mû kö dé sé-
nek hatékony segítése, azaz elõadásainak, táncmûsorainak, fesz-
tiváljainak, külföldi turnéinak, néptánc táborainak szervezéséhez 
és lebonyolításához szükséges anyagi és egyéb eszközök bizto-
sításának elõsegítése, a népi kultúra és a hagyományok ápolása, 
megõrzése. Táborozások és egyéb, költségekkel járó programok al-
kalmával a szociálisan rászorulókat alapítványunk anyagilag támo-
gatja. A néptánc oktatáson kívül fellépünk falunk és a környezõ te-
lepülések rendezvényein. Egy nagyszabású fesztivál teljes lebonyo-
lítását végezzük.

Sajnos a pandémia miatt több tervezett programunkat nem tud-
tuk megtartani, vagy elhalasztottuk a 2021-es évre. Az elsõ iskola-
bezárás alatt digitális oktatásra tértünk át, ami nem tudta helyettesí-
teni az együtt táncolás közösségi élményét.

Az iskolabezárás alatt leltároztunk, átköltöztettük a raktárunkat 
egy másik helyiségbe, amit ellõszõr ki kellett festeni, nagytakaríta-
ni. Készültünk a majdani oktatásra: zenéket vágtunk, koreográfiák 
alapjait raktuk össze, a viseleteket rendszereztük, javítottuk.

2020-ban történt események és rendezvények, me-
lyek szervezõi, résztvevõi voltunk:
Február  Disznóvágás
  A Néptáncmûhelybe járó gyerekek, szüleik és felnõtt 

táncosok részére. A disznó hagyományos feldolgozá-
sa az Ürömi Közösségi Ház udvarán

Március  Áttértünk a digitális oktatásra
Június EGY HETES NAPKÖZIS TÁBOR,   
  ahol sokat kirándultunk, táncoltunk, a gyerekek meg-

ismerkedhettek a régi paraszti szerszámokkal, bárá-
nyokat etettek, megtanultak bográcsban fõzni. A tábor 
utolsó napján bemutatót tartottunk a szülõknek a hé-
ten tanult táncokból, utána élõ zenekaros táncház volt 
a gyerekekkel és szüleikkel.

Szeptember SZÜRETI TÁNCHÁZ  
  az ürömi és az óbudai waldorf iskola gyerekeivel, szü-

leikkel. Ezen a rendezvényen a résztvevõk megismer-
kedhettek a szürettel kapcsolatos munkafolyamatok-
kal: szõlõtaposás, darálás, must készítés. Egész nap 
élõ zenekaros táncház. A talp alá valót Lányi György 
és a waldorf szülõkbõl álló Páratlan zenekar húzta. 
Másnap SZÜRETI FELVONULÁS ÉS MULATSÁG 
Társszervezõi voltunk ennek a rendezvénynek. Az 
Ürömi Hagyományõrzõ Egyesülettel közösen vettünk 
részt a látványos táncos-zenés felvonuláson.

Éves rendezvényeinket és mûködésünket Üröm Község Önkor-
mányzata támogatja.
Köszönet érte!
Önöknek pedig azért, hogy ennyien részt vettek programjainkon, a 
sok segítségért, az együttmûködésért!
Várunk mindenkit jövõ évben is rendezvényeinkre!

ÜRÖMI ÖRÖM NÉPTÁNCMÛHELY

NÉPTÁNcMŰHElY
Ürömi Tükör
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Tájékoztatjuk 

a Lakosságot,
hogy a Palterra Hungária Kft. a háztartá-

si szennyvíz gyûjtését az Üröm Község Ön-

kormányzattal kötött közszolgálati szerzõdés 

értelmében a 2022. évben változatlan

3 500 Ft/m3 + áfa áron végzi. 

Az ár magában foglalja a szennyvíz 

gyûjtését, elszállítását és ártalommen-

tes elhelyezését. 

Bejelentkezés: 06 70 501 00 60

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG 

FIGYELMÉT
Hogy Üröm Községben 2022. január 31.-tõl 2022. 

február 2.-ig tüdõszûrés lesz.

A VIZSGÁLAT IDEJE NAPONTA: 

HÉTFÕ: 8-18 ÓRA KÖZÖTT

KEDD: 8-18 ÓRA KÖZÖTT

SZERDA: 8-18 ÓRA KÖZÖTT

A TÜDõSZÛRÉS HELYE: 

ÜRÖM KOSSUTH LAJOS KÖZÖSSÉGI HÁZ

A TÜDÕSZÛRÉS AJÁNLOTT!

SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYT, TB KÁRTYÁT 

VALAMINT AZ ELÕZÕ ÉVBEN KAPOTT 

TÜDÕSZÛRÕ IGAZOLÁST VIGYE MAGÁVAL!

A tüdõszûrésen a maszk használata kötelezõ!

NÉPTÁNcMŰHElY
Ürömi Tükör
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RÓMAI KATOlIKUS EGYHÁZ
Ürömi Tükör

Isten embere – nagy öröm hírnöke
Karácsonykor nem csak szokás, hanem kihagyhatatlan része 
ünneplésünknek a karácsonyfa alatt álló Betlehem. Szeretjük is 
nézegetni, mert megjeleníti az igazi lényeget, az ünnep közép-
pontját Jézus születését. Sok szó esik ilyenkor Jézusról, Má-
riáról, és Józsefrõl. Valóban õk a legismertebb szereplõk, ám 
most más valakirõl ejtenék szót, akinek szintén hatalmas kül-
detést adott Isten, aki nem más, mint Gábriel (Gábor) angyal.
„De az angyal így szólt hozzájuk: Ne féljetek! Íme, nagy örömet 
adok tudtul nektek és az lesz majd az egész népnek. Ma meg-
született a Megváltó nektek, Krisztus, az Úr, Dávid városában.” 
(Lk 2,10-11) 

Ezt a híres nagy örömet bizony Gábriel angyal adta hírül. Gabriel 
nevének jelentése talán kevésbé ismert: Isten embere, pedig 
igen kifejezõ név. Gondoljunk csak bele!

Mennyiszer vágyódunk arra, hogy „legyen emberünk”. Segítsen 
valamiben, beszélgethessünk, csak legyen mellettem-velem. Tel-
jesen természetes vágyunk ez, hiszen nem magányra lettünk te-
remtve, bizony vannak ilyen élethelyzetek, talán nem is kevés-
szer. Mennyire jó, ha ilyenkor segítséget kapunk, valóban megél-
jük az örömöt, a jó hír - nagy örömhír hírvivõjének örömét. Itt va-
gyok, ne félj! Melletted vagyok, Veled vagyok.

Sokféle vágyunk van, de leginkább az, ne legyek egyedül. De mi-
ért is született meg Jézus? Pont ezért! Elhozza ezt a csodás hírt, 
hogy nem vagyunk egyedül, a mi Mennyei Atyánk mindig velünk 

van! Valójában Õ az egyedüli, aki végigkísérve létünk minden pil-
lanatát mindig jelen van. Karácsony igazi örömhíre, hogy Isten el-
küldte Fiát, hogy errõl tegyen tanúságot.

Mennyire jó dolog, hogy Te is válhatsz ilyen emberré, aki 
nagy örömhírt visz el a családi-baráti körbe. Sõt, amíg le-
het tevékenyen másikra igazán figyelve jelen lehetsz számá-
ra. Karácsonykor szeretünk jót tenni. De ezt ne csak egy egy-
szeri pénzadománnyal fejezzük ki, hanem az igazán embe-
ri szeretet jelenlétével, személyesen tegyük, és életünk min-
den napján. 

Annyira vágyunk Gábriel angyal örömhíréhez hasonló örömhí-
rek után. Bátran engedjük meg egymásnak, és legfõképpen ma-
gunknak, a karácsonyi idõszakunk-találkozásaink az örömhírek-
nek ideje lehessen. 

Áldott Karácsonyt, és boldog újévet kívánok minden kedves Ol-
vasónak! Szeretettel hívunk és várunk mindenkit közös ünnep-
lésre idén csak a pilisborosjenõi templomba, mivel az ürömi 
templom felújítás alatt áll.

Péter atya

Éjféli misék (December 24.): Pilisborosjenõi Templomban: 
22:00 óra: Ürömieknek, és 24:00 óra: Pilisborosjenõieknek

Karácsony napi ünnepi misék (December 25): Pilisborosjenõi 
Templomban: 9:00 óra: Ürömieknek, és 10:30 óra: 
Pilisborosjenõieknek

Plébániai elérhetõségek: 2096. Üröm, Fõ utca 47. Tel. (+36) 
26/950-879, és a Facebookon
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MŰVELŐDÉSI HÁZ
Ürömi Tükör

Tisztelt Olvasók!
Szerencsére idén is sikerült megrendeznünk a nyá-
ri Rock and Roll táncheteket, melyeknek ismét az 
ürömi Mûvelõdési Ház adott otthont.

Az elsõ héten kicsik és nagyok vegyesen vettek részt, 
így ez egy picit játékosabb hét volt, „kalózok” témával. Csa-
patjátékoztunk, szépségversenyeztünk, filmeztünk, játszó-
tereztünk is, de természetesen az edzések sem maradtak 
el. Délelõtt és délután is kõkeményen dolgoztak a Gyerme-
kek, a pénteki szülõi bemutatón pedig nagyon ügyesen be-
mutatták, hogy miket tanultak a héten.

A második héten csak a nagyobb táncosokkal vol-
tunk, készültünk a területi versenyekre. A reggeli futás után 
edzettünk, erõsítettünk, akrobatikáztunk, nyújtottunk és ter-
mészetesen megtanultunk sok  koreográfiát is. Ez egy erõs 
szakmai felkészítõ tábor volt, amit hõsiesen végigcsináltak 
a „Csajok”.

Akinek lenne kedve csatlakozni hozzánk, hétfõn és szer-
dánként vagyunk a Mûvelõdési házban. 

16.00-17.00-ig: 3-4-5. osztályosok
17.00-18.00-ig: 1-2. osztályosok
18.00-19.30-ig: 6. osztálytól
Várunk sok örömmel, szeretettel!

Matiszné Kollárik Zsófia

Senior Akadémia 
gerontológiai elõadássorozat ürömön

Az elõadássorozat 
az idõs korral járó szel-
lemi és fizikai mentá-
lis velejáróiról szól és 
nemcsak az idõseknek 
hanem igazából min-
denkinek.

A Milton Friedman 
Egyetem felnõttképzési 
Igazgatója Dr. Jászberényi 

József meghívásával egyetemi oktatók, a témák szakértõi 
jöttek el és számoltak be közérthetõ formában a témá-

ban megjelent tudományos eredményekrõl. A helyszín a 
Könyvtár klubterme volt.

Minden tárgykör elkülöníthetõ az elõzõtõl, azaz bár-
ki bármikor tud csatlakozni és meghallgathatja a témá-
ról szóló közérdekû elõadásokat, amelynek elsõ féléve 
november végén zárult.

A második félév idõpontjairól a Könyvtár facebook 
oldalán, a Polgármesteri Hivatal honlapján valamint 
kihelyezett hirdetmények útján tájékozódhattak az 
érdeklõdõk.

Mindenkit szeretettel várunk a további alkalmakra is.
Az elõadásokat Üröm Község Önkormányzata 

támoogatta.
Végezetül Seneca híres mondást szeretnénk idézni: 

„Non scholae sed vitae discimus” -azaz „Nem az iskolá-
nak hanem az életnek tanulunk”.

Mûvelõdési Ház

Dr. Jászberényi József
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ÜrömI Napok
Ürömi Tükör

XXI. Nyári Ürömi Napok
Kevés olyan fesztivál volt az elmúlt évtizedekben (hiszen már több 
mint 20 éves ez az esemény), amelyet ennyi elõkészítõ munka 
elõzött meg.

2020-ban elmaradt a fesztivál kétszer is. Egyszer elhalasztot-
ta az önkormányzat augusztus végére, majd kiderült, hogy a rom-
ló járványügyi adatok miatt ezt is le kellett fújni. Ráadásul a ren-
dezvénytilalmat a Hatóságok csak május végén oldották fel, így az 
amatõr egyesület felkészülése meglehetõsen nehézkes volt, de a 
profiknak sem volt könnyû, ez is biztos. 

Ilyen nehéz körülmények között kellett készülni és sajnos a be-
léptetés is védettséghez kötött volt, de ezt az ügyes kollégák meg-
oldották.

A rövid megnyitó után komolyzenei koncertre került sor, 
amelyen a Voice and Brass együttes lépett fel, amely korábbi 
nevén már többször fellépett a faluban. Ezután a Grovehouse 
következett, majd  Janicsák Veca akusztikus koncertjére került 
sor. Az estét a Felkai Jam fellépése zárta. 

Szombaton – az említett viszontagságok ellenére – nagyon 
sok helyi fellépõ volt és a nemzetiségi néptáncegyüttesek is 
ekkor léptek színpadra. Este az Ürömi Öröm Néptáncmûhely 
fellépésére és más táncprodukciókra került sor. Az esti prog-
ramokat Török Tilla mûsora és az Irigy Hónalmirigy fergeteges 
koncertje zárta. Ezután került sor a hagyományos hajnalig tar-
tó utcabálra ezúttal DJ. Radnai vezetésével.

Vasárnap délután több helyi fellépõ mellett (Német Kórus, 
Nem Art meg a Bada) A Loyal Apples Club zenekar is színpad-
ra lépett. Az estét és az egész fesztivált Horváth Tamás kon-
certje zárta.

A XXI. Nyári Ürömi Napok nagyon jól sikerült és mivel kar-
szalagos rendszer volt ezért azt tapasztaltuk, hogy naponta 
nagyon sok látogató vett részt a programokon. Reméljük, hogy 
a jövõ évi rendezvény problémamentesen fog zajlani.

Köszönjük az Önkormányzatnak az anyagi támogatást és 
az Ürömi Öröm Néptáncmûhely fõszervezõi munkáját.

Papp Ákos (Mûvelõdési Ház), 
a társszervezõk részérõl

Irigy Hónaljmirigy és a közönség

Corgi

Dresch Vonós Quartet

Felkai Jam

Groovehouse

Horváth Tamás
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ÜrömI Napok
Ürömi Tükör

Irigy Hónaljmirigy

Janicsák Veca akusztikus koncertje

Kabir Bedi Band

Loyal Apples' Club

Nem Art + a Bada

Paár Julcsi – Hangoló

Török Tilla Folk Experience

Transform Project

Ürömi Öröm Néptáncmûhely

Voice And Brass
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NÉMET NEMZETISÉG
Ürömi Tükör

Egyesületünk a koronavírus okozta korlátozások miatt 
az év elején csak csekély mértékben tevékenykedhetett. 
Koszorúzáson vettünk rész 1-2 fõ jelenlétével: 

• március 15-e, alkalmából, csendes fõhajtással a Kossuth 
Lajos Mûvelõdési Háznál,

• április 27-én, a kitelepítés 75. évfordulója alakmából, a Ró-
mai Katolikus templomban, csendes fõhajtással emlékezve 
õseinkre,

• május 31-én a Hõsök Napja alkalmából a Római Katoli-
kus templom kertjében lévõ elsõ- és második világháborús hõsi 
emlékmûnél, csendes fõhajtással emlékezve hõsi halottainkra.

A  Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ 
és Könyvtár idén hetedik alkalommal hirdette meg a magyaror-
szági német népviselet napját, a TrachtTag-ot, április 30-án. Idén 
is az Egyesületbõl páran, közös fotót készítve, és azt online el-
küldve részt vettünk ezen a napon, természetesen még masz-
kot viselve. 

A József Nádor Általános Iskolában június 3-án nemzetiségi 
napot tartottak melynek keretében Egyesületünk egyik tagját, Fal-
vai Józsefet (mint tõsgyökeres ürömi lakost) kérték fel egy interjú-
ra, két hetedikes, németes osztály részvételével. A beszélgetésre 
a Könyvtár Klubtermében került sor, a diákok kérdéseket tettek fel 
német nyelven az ürömi svábság életével, szokásaival kapcsola-
tosan. A kérdések a svábság életére, szokásaira illetve Egyesüle-
tünk tagjának személyes családi emlékeire, élményeire irányultak. 
A diákokkal történt találkozás kötetlen beszélgetéssel fejezõdött 
be. A tanulókat erre az alkalomra S. Tóth Ágnes némettanárnõ 
készítette fel. Ezúton is köszönetet mondunk a diákoknak és a 
tanárnõnek a téma iránti érdeklõdésért. A felkérésnek nagy öröm-
mel tett eleget Falvai József, Egyesületünk tagja.

Az Ürömi Német Nemzetiségi Egyesület 
 2021. évi programjainak áttekintése

Koszorúzás

Kitelepítési emléknap

Hõsök napja

Tracht Tag
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Idén is megszerveztük Margit nap alkalmából a Jókai ut-
cában, a Szent Margit Kápolnánál a szentmisét, amit a kápol-
na elõtti agapé és jó hangulatú beszélgetés követett. Köszöne-
tet mondunk Péter Atyának a szép beszédért, és természete-
sen nagyon köszönjük a kápolna környékén élõ lakótársainknak, 
hogy rendszeresen takarítják és gondozzák a Szent Margit Ká-
polna környezetét. 

Az Egyesület által koordinált Heimat Singkreis Nemzetiségi 
Kórus a rendszeres énekpróbákat idén a koronavírus okozta kor-
látozások miatt csak júniusban kezdette meg. 

Júniusban részt vettünk a Nyári Fesztiválon, augusztusban 
az Államalapítás és Szent István nap alkalmából szervezett sza-
badtéri ünnepségen, és szeptemberben a Szüreti Mulatságon. 
Mindegyik rendezvény kellemes hangulatban telt. Köszönjük a 
szervezõknek a meghívásokat.

A Heimat Singkreis Kórus meghívást kapott a Deutschklub 
Singkreis Pilisborosjenõ Weindorf Egyesülettõl az augusztusban 
megrendezett német nemzetiségi kórus- és néptánc találkozóra. 
Kórusunk a felkérésnek örömmel tett eleget. A fellépés után meg-
tekintettük a többi szereplõ mûsorát és kedves ismerõsökkel ha-
gyományainkról beszélgetve ismét egy kellemes délutánt töltöt-
tünk el együtt, így is õrizve hagyományainkat.

Szeptemberben Egyesületünk kirándulást szervezett Bajá-
ra. Délelõtt ellátogattunk a Magyarországi Németek Általános 
Mûvelõdési Központjába melynek udvarában, idegenvezetéssel 
megtekintettük az Ulmer Schahtelt (az Ulmi Hajót). A hajó élethû 
mása azoknak  a hajóknak, mellyel egykor a német betelepülõk 
jöttek  Ulm városából a Dunán hazánkba. Utána Mûvelõdési köz-
pontban található „Országos magyarországi német tanösvény” 
állomásait néztük végig sok-sok érdekes információval övez-
ve. Sétánk végezetével vezetõnk Emmert Jõzsef tangóharmoni-
ka kísérete mellett néhány éneket is elénekeltünk, melyek ha-
gyományainkban összekötik, Baját és Ürömöt. Hálás köszönet 
kísérõnknek ezért a meghitt és felejthetetlen élményért.

A Sugovica partjánál lévõ vendéglõben megebédeltünk, itt al-
kalom nyílt  megkóstolni  az igazi bajai halászlét. Délután elsé-
táltunk a Türr István kilátóhoz. Innen a szép kilátás mellett láthat-
tuk a Sugovica és a Duna találkozását, ölelkezését. Utána kisvo-
nattal, idegenvezetéssel megnéztük Baja városát, nevezetesebb 
épületeit. Egy kávézás, süteményezés után sok szép emlékkel 
tértünk haza, nagyon kellemes napot töltöttünk együtt. 

Az Egyesület segítségével, a Kórusunk, szeptemberben 
hangfelvételt – CD-t – csináltatott az elmúlt években tanult és 
már sok fellépésen énekelt német dalokból. Ehhez pályázat útján 
nyert összeget kaptunk az Emberi Erõforrás Minisztériuma meg-
bízásából az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõtõl, melyet ez-
úton is hálásan köszönünk. 

A Heimat Singkreis Kórus meghívást kapott Budakalászra, 
a budakalászi Német Nemzetiségi Egyesület megalakulásának 
25. évfordulója alkalmából októberben rendezett „Baráti találko-
zóra”. E felkérésnek is szívesen tettünk eleget, és így egy rend-
kívül színvonalas, jó hangulatú rendezvény részesei lehettünk. A 
Kórust elkísérte több egyesületi tagunk is, mindannyian nagyon 
jól éreztük magunkat. 

Ebben az évben terveink között szerepelt még a szokásos 
Adventi koncert megszervezése, melyen Kórusunk is szerepelt 
volna, de sajnos a koronavírus helyzet miatt a vendég kórus a fel-
lépést lemondta. Ezért idén a koncert elmaradt. Egyesületünk ezt 
a csonka évet egy karácsonyi ebéddel zárta.

Ismét köszönetet mondunk azoknak, akik a személyi jövede-
lemadójuk 1%-ával támogatták Egyesületünket, illetve mindenki-
nek aki bármilyen módon támogatott minket.

Falvai Józsefné Anni
Német Nemzetiségi Egyesület Üröm

Nyári Fesztivál

Bajai kirándulás

Bajai kirándulás
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Ürömi Öröm Néptáncmûhely 
ÉREZD JÓL MAGAD! táborról:
Az idén is meghirdettük a napközis táborunkat  - és 
miután a tavalyi jó híre sok szülõhöz, gyerekhez elju-
tott –  olyan sokan jelentkeztek, hogy a tervezett egy 
hetesbõl kétszer egy hetes tábor kerekedett.

Tavaly a mindennapos esõzéssel kellett megküzde-
nünk, az idén a közel 40 fokos meleggel. Programból most 
sem volt hiány:

Kirándultunk, többek között az „Egri” várhoz, ahol 
számháborúztunk is. Készítettünk kovászos uborkát, pap-
rikás krumplit, sütöttünk palacsintát, parasztolimpiát ren-
deztünk. Az egész tábor alatt „vendégünk” volt egy bárány 
anyuka a picinyével, akiket a gyerekek az elsõ tábor végé-
re megszelidítettek, így a második héten már alig várták a 
simogatást, a finom falatokat.
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ÜRÖMI ÖRÖM NYÁRI TÁBOR
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Kézmûves foglalkozáson ostort, karkötõt, kulcstartót 
készíthettek bõrbõl, Sisi bácsi segítségével.

Az idén is volt régi szerszámok bemutatója, fából hajó, 
kard, madáretetõ készítés és természetesen minden nap 
táncoltunk is.

A szülõknek bemutattuk a héten tanult táncokat és 
együtt táncolhatott szülõ, gyermek táncházunkban, ahol a 
talp alá valót a Zagyva zenekar húzta.
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Könyvajánló az ürömi könyvtár új könyveibõl
Alyssa Palombo: A Borgia-vallomások 
– Portré Cesare Borgiáról, a történelem 
hírhedt „rosszfiújáról”
1492 perzselõ nyarán Rodrigo Borgia 
elfoglalja a pápai trónt. Legidõsebb 
fia, Cesare, Valencia újdonsült érseke 
rákényszerül, hogy kövesse apját az 
egyházba, noha nem erre a szerep-
re termett. A vidéki lány, Maddalena 
Moretti és Cesare sorsa lassan egy-
befonódik. A lány a Borgiák veszé-
lyes titkainak õrzõjévé válik, és el kell döntenie, hogy részt vesz-e 
annak a férfinak a hatalmi játékaiban, akit szeret. Miközben félté-
kenység és árulás fenyegeti szétszakadással a Borgia-családot, 
Cesare is kénytelen újragondolni látszólag korlátlan ambícióit.

Charlotte McConaghy: Az utolsó vándorlás
Valamikor a közeli jövõben, amikor 
a globális klímaváltozás miatt egy-
más után halnak ki a fajok, Franny 
Lynch eltökéli, hogy követi a sar-
ki csérek utolsó ismert kolóniáját az 
egész földgolyót átszelõ utazásukon. 
A tudósok szerint ez lesz utolsó ván-
dorlásuk, miután élõhelyeik pusztu-
lása miatt nem élik túl az utat. A fia-
tal nõ a kihalt tengereket hiábavaló-
an kutató halászhajó, a Saghani fe-
délzetén ered a madarak nyomá-
ba a kiüresedõ világban. Az ausztrál 
írónõ mûve elsõ sorától kezdve rabul 

ejt, magával ragadó utazás a végsõ kétségbeeséstõl az esélytelen-
ség dacára feltámadó reményig. Az utolsó vándorlást az Amazon 
szerkesztõi 2020 legjobb regényének választották.

Stacey Halls: A lelenc
London, 1754. Hat évvel azután, 
hogy törvénytelen gyermekét, Clarát 
megszülte és a lelencházban hagy-
ta, Bess Bright visszamegy lányá-
ért, akit nem is ismer. Attól tart, hogy 
Clara nem is élte túl a csecsemõkort, 
de kiderül, hogy a kislányt valaki 
már örökbe is fogadta. Bessnek tót-
ágast áll az élete, miközben igyek-
szik kideríteni, hogy ki fogadta örök-
be Clarát – és miért. Két nõ, akiket 
összeköt egy gyermek és egy titok, 
amely mindent megváltoztat.

Bauer Barbara: Kétszáz éves szerelem
Az írónõ regénye egy évszázadokon 
átívelõ, mágikus szerelem története, 
melyben párhuzamosan elevenedik 
meg a híres szegedi boszorkánype-
rek sötét idõszaka és a két világhá-
ború közötti Magyarország falusi va-
lósága. A nagy kérdések – hogy mit 
jelent nõnek lenni, mi kell a boldog-
sághoz, mi vezet az igaz szerelem-
hez – talán minden korban ugyan-
azok. Egy azonban biztos: férfi kell 
hozzá, mégpedig az igazi!

Szép Zsolt: Kárpát Walzer 1-2. kötet
Osztrák-Magyar Monarchia, Bu-
dapest, 1873 õsze. Körmöczi Zsu-
zsanna, a nevelõnõ enged egy ba-
ráti kérésnek, hogy egy rejtélyes 
metronómot eljuttasson Fiumébe. 
Nekivág a veszélytelennek tûnõ út-
nak az Adriai-tengerhez, azonban 
már a vasúti szerelvényen lecsap 
rá a földöntúli iszonyat, és a pusz-
ta életéért kénytelen küzdeni. Uta-
zunk térben és idõben is, hõseink 
eljutnak a Monarchia jó néhány 

szegletébe. Látjuk a fõvárost, Fiumét, de érintjük Pressburgot, 
Pécs környékét, vagy éppen a kicsiny Duna-Varsányt. A Kárpát 
walzer világa felnõtt mesét szõ, és ezzel egyedülálló világot te-
remt. Történetének fonala sokszor metszi a valóságot, néha az-
zal együtt is fut, gyakran azonban messzire eltávolodik attól.

Kondor Vilmos: Örvényben
A Budapest Noir írójának új könyve
1989 nemcsak azért volt emléke-
zetes a frissen végzett Ferenczy 
Tibor nyomozónak, mert akkor 
dõlt össze a Kádár-rendszer, ha-
nem mert akkor találta magát 
szándéka ellenére egy édesnek 
aligha nevezhetõ hármas kellõs 
közepén. Ahogy az ország tá-
molyog kifelé a szocializmus ár-
nyékából a fényre, úgy halad 
Ferenczynek, a legjobb barátjá-

nak és élete szerelmének a sorsa is az elkerülhetetlen végzet 
felé. A múlt azonban nemhiába olyan jó kísértet: addig jár visz-
sza, amíg fenekestül fel nem forgat mindent.
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KÖNYVTÁR
Ürömi Tükör

Romy Hausmann: Drága gyermek
Ez a thriller ott kezdõdik, ahol a töb-
bi általában végzõdik. Az író ebben 
az érzelmileg sokkoló és egyút-
tal mélyen megrázó thrillerében a 
minden képzeletet felülmúló borza-
lom teljes skáláját szólaltatja meg. 
A könyv viharként söpört keresz-
tül Németországon, több mint 6 hó-
napja a bestseller listák élvonalá-
ban van. Ez a regény megváltoztat 
mindent, amit eddig a thrillerekrõl 
tudtál, vagy gondoltál.

Ferencz Gergõ: Falura költözõk kézi-
könyve
Örömmel mûvelne konyhakertet, 
gondozna gyümölcsfákat vagy tar-
tana állatokat, de még tanácsta-
lan, hogyan fogjon bele? Ferencz 
Gergõ praktikus tanácsokkal teli ké-
zikönyve segít, hogy a környezettu-
datos házkörüli gazdálkodás minél 
több örömet okozzon.

Frank Schwieger: Caesar és bandája – 
Római történetek újratöltve
Tudod-e, melyik római hõs fi-
zet a jobb kezével élete legna-
gyobb baklövéséért, vagy azt, ho-
gyan menti meg öt gágogóbajnok 
a Capitoliumot? Nem? Na, és azt 
hallottad már, miért csavarja magát 
szõnyegbe Kleopátra, a gyönyörû 
egyiptomi királynõ? Vajon mit hasz-
náltak vécépapír helyett a római-
ak…? Ha szívesen villognál egye-
dülállóan vicces történelmi tudá-
soddal, ez a könyv telitalálat!

Rob Harrell: Zarf élete 1-3. kötet
Zarf élete nem könnyû, nem-
csak azért, mert a híd alatt la-
kik, hanem mert a suliban sem 
túl népszerû. Messze nem annyi-
ra, mint a hercegek vagy a lova-
gok, de még a vándorénekesek és 
az ogrék is menõbbek nála. Vajon 
sikerül elérnie, hogy õt is tisztel-
jék a suliban? Lehengerlõen vic-
ces meseregény-sorozat Zarfról, 
a kiskamasz trollról.

Jakob Martin Strid: Hihetetlen történet 
az óriás körtérõl
Ismersz olyan kalózt, aki él-hal a gö-
rögdinnyéért? Láttál valaha mágne-
ses fénytüneményt? Találkoztál már 
a Rémséges Tengeri Sárkánnyal? 
Ha nem, itt az ideje! És akkor az is 
kiderül, vajon mitõl rejtélyes a Rejté-
lyes Sziget…
A neves dán képregény-rajzoló gyer-
mekkönyve rendkívül humoros és 
megannyi vad ötlet ölt testet benne. 
Aki szereti a kalandokat, a rejtélyeket és az izgalmas szerkezeteket, 
biztosan élvezni fogja!

Transzgenerációs történetek – Örökül 
kapott traumák és feldolgozásuk
Hogyan hatnak az életünkre a 
felmenõink egyéni és családi veszte-
ségei? Hogyan tudunk a gyógyulás 
útjára lépni? Pánik, kínzó féltékeny-
ség, önfeladás, súlyos balesetek – 
van, amikor elakadásainkra, a min-
dennapjainkat megnehezítõ problé-
mákra, megrázó életeseményeink-
re nem találunk magyarázatot a sa-
ját múltunkban. Érthetetlen tüneteink 
hátterében ilyenkor az elõzõ generá-

ciók feldolgozatlan traumái, veszteségei, valamint családi titkok, ha-
zugságok állhatnak. A transzgenerációs szemléletû, elismert szak-
emberek izgalmas terápiás esetei bemutatják, hogyan befolyásolja 
életünket felmenõink sorsa, és a gyógyulás folyamatába is betekin-
tést engednek.

A könyvtár nyitva tartása:

 Hétfõ:  ...................................................... zárva

 Kedd, szerda:  .............................. 12:30–19:00

 Csütörtök, péntek:  ........................ 8:00–14:00

Üröm, Dózsa György út 18.

Tel.: 06 26 350 199

konyvtarurom@gmail.com

www.facebook.com/konyvtarurom

www.urom.hu (intézmények – könyvtár)

Szeretettel várunk minden régi és új olvasót!

Mervó Katalin könyvtáros



VI. – VII. – VIII. – IX. – X. – XI. – XII.40

SPORT
Ürömi Tükör

Örömmel tájékoztatunk  Mindenkit, hogy az ürömi mûfüves 
focipálya felújításának következõ állomása is befejezõdött.  

2018-ban az elsõ ütemben, aljzat kiegyenlítés, mûfû 
szõnyeg és granulátum csere történt.

2020-ban a második ütemben, a 3D-s rozsdamentes 
kerítés kiépítése valósult  meg a teljes pálya körül, konté-
ner öltözõket vásároltunk és telepítettünk.

Az idei évben a harmadik ütemben elkészült a fo-
cipálya körül a viacolor járda, illetve kiépítésre került a 
játékoskijáró is.

Minden vállalkozás rendelkezhet adójának egy részérõl, 
amit címzetten az általa támogatott látványsporttal  foglal-
kozó sport club vagy egyesület részére adományozhat.  

Az egyesület a megkapott engedélyek után, cégekkel 
vagy vállalkozókkal, támogatási szerzõdést köthetnek, tá-
mogatási igazolás (TIG) alapján az egyesület a támoga-
tó cégek  befizetett társasági adójának  egy részét adó-
kedvezményben visszakaphatja. A vállalkozások cserébe 
adókedvezményekben részesülnek.  

Az Ürömi Sport Club hírei
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SPORT
Ürömi Tükör

Az eddigi beruházásokra a 30% önerõt az ingatlantu-
lajdonos, az Ürömi Önkormányzat biztosította, a fennma-
radó 70% a TAO rendszeren belüli pályázatokkal került ki-
vitelezésre.

  A TAO pályázati kiírások ebben az évben módosultak. 
Ettõl az évtõl az ingatlan tulajdonos  hozzájárulásán  kívül 
már nem szükséges az önerõ biztosítása, a pályázat tel-
jes összege lehívható az egyesületek számára beérkezett 
címzett támogatásokból.  

Szeretnénk egy 151 fõs lelátót építeni a pálya egyik fe-
lén, és egy korszerû kamerarendszert létesíteni a folya-
matos rongálások, szemetelések elkerülése, az értékeink 
további megvédése érdekében. Ennek a beruházásnak a 
költségeit szintén TAO pályázatokkal valósítunk  meg még 
várhatóan a 2022-es évben.  

Szeretnénk felhívni minden ürömi lakcímmel rendelkezõ la-
kótársunk figyelmét arra, hogy meccs- és edzésidõkön kívül a 
pályát (a házirendet és az aktuális    járványügyi helyzetet fi-
gyelembe véve)   továbbra is térítésmentesen használhatják!

Áldott Békés Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk!
 Podhorcsek Miklós Kelemen Márta
 ÜSC elnök alpolgármester
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MŰVELŐDÉSI HÁZ NYÁRI TÁBOR
Ürömi Tükör

Nyári tábor
Nagyon nagy boldogság volt számomra, hogy a nyá-
ron újra együtt táborozhattunk a gyerekekkel az Ürömi 
Mûvelõdési Házban.

Az évben nemcsak nekünk felnõtteknek jelentett nagy 
erõpróbát a kialakult helyzet, de úgy gondolom és aztán tapasz-
taltam is, hogy a gyerekeknek is már nagyon hiányzott a közös-
ségi élet, az együtt töltött percek. A gyerekjógában mindig nagy 
szerepet kap az érzelmi nevelés, sokat beszélgetünk és a jógán 
keresztül igyekszünk feloldani  a bennünk lévõ feszültségeket.

Próbáltunk olyan programokat szervezni, ahol a gyerekek 
felszabadultan és vidáman lehettek jelen öt napon keresztül. A 
reggeleket rendszerint közös beszélgetéssel és jógával kezd-
tük, amit a szabadjáték, illetve  kézmûves foglalkozások követ-
tek. Ebéd után közösen relaxáltunk, kicsit elcsendesedtünk, majd 
délután ismét közös jógázás, játék következett.

A drámajátékok is fontos 
szerepet kaptak a tábor során, 
ami a gyerekjóga szerves része. 
Ennek során a gyerekek megta-
nulják, hogyan alakítsák ki sa-
ját gondolkodásmódjukat, ér-
tékrendszerüket és megtapasz-
talják milyen sok megoldás lé-
tezhet egy adott helyzetre. Akik 
bátortalanabbak és zárkózot-
tabbak voltak egyre nyitottabbá 
váltak és abban bízom, hogy az 
átélt helyzetek tapasztalatait to-
vább tudják vinni a hétköznapja-

ikba. Ehhez kapcsolódóan nagy megtiszteltetés volt számunkra, 
hogy eljött hozzánk  Lukáts Andor Kossuth- és Jászai Mari-díjas 
színmûvész, rendezõ, aki helyzetgyakorlatokat mutatott a gyere-
keknek ezzel is fejlesztve a figyelemösszpontosító- és koncentrá-
ciós képességüket, illetve kis bepillantást is adott a színészmes-
terségbe. Különös élmény volt ez mindnyájunknak!

Az idei évben a kipróbálhattuk a  lovaglást, hála Farkas Lász-
lónak, aki kis elõadást is tartott nekünk a lovakról. Összessé-
gében elmondhatom, hogy ismét két csodálatos hetet mondha-
tunk magunkénak, tele élményekkel, vidámsággal, ahol sokat ta-
nultunk magunkról és egymásról, megnyílhattunk egymás elõtt 
õszintén, beszélhettünk az érzéseinkrõl miközben önfeledten 
együtt  jógázhattunk!

Köszönöm az idei évben Minczér Nikolettának, hogy ked-
ves személyiségével jelen volt velem a táborban.Továbbá a 
mûvelõdési ház vezetõjének Papp Ákosnak és a mûvelõdés 
szervezõként dolgozó Balázs Beának a vendégszeretetükért!

Remélem jövõre újra találkozunk!!!
Reptsik Anna (gyerekjóga oktató)
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ÜRÖMI ÖRÖM TÁNCHÁZ
Ürömi Tükör

ÉLJEN A NYÁR!
…címmel az Ürömi Öröm Néptáncmûhely Alapítvány 
szervezésében 2021. július 9-én pénteken táncház 
volt az Ürömi Közösségi Házban Lányi Gyuri és a Pá-
ratlan zenekar közremûködésével.
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Koncert az Alexandra 
Pavlovna kápolna kertjében

Hagyományainkhoz híven 2021-ben is sor került a ko-
moly zenei koncertre, amelyet az Alexandra Pavlovna ká-
polna kertjében szoktunk megtartani.

Sajnos ebben az évben azonban – 4 év eltelté
vel – ismét életbe kellett léptetni a vis maior záradé
kot, amely a meghívóban szerepel azaz „esõs idõ, 
szélsõséges idõjárás és vis maior körülmények ese-
tén a koncert a Mûvelõdési Házban lesz megtartva.” 
Ennek ellenére a Mûvelõdési Házban is sokan voltak.

Ebben az évben a  meghívott kórus – a Zenét Más
ként Egyesület Rezonancia kamarakórusa – fantasz
tikus kórusmûveket énekelt Handel, Beethoven, Ko
dály és más klasszikus zeneszerzõk mûveibõl.

A mûsorban alapvetõen egyházzenei mûvek hang
zottak el.

A koncerten énekelt Kõvári Eszter Sára ének
mûvész, Peltzer Ferenc gitározott, valamint Szekeres 
László zongorázott.

Az is igaz, hogy a pandémiás idõszakokat – talán 
a kedvezõ õsz eleji idõszaknak köszönhetõen – sze
rencsésen elkerültük, de ettõl függetlenül a hangver
seny ismét nagy sikert aratott. A Mûvelõdési Házban 
éppen olyan teltház volt, ahogy az a kápolna kertjé
ben, szabadtéren lenni szokott.

Köszönjük a támogatást az ortodox egyháznak, 
különösen Dmitríj atyának és Üröm Község Önkor
mányzatának.

Turandot
A járványt követõen egyre inkább visszatér

nek a régi, jól megszokott programok a falu életé
be, ezek közé tartoznak a koncertek. Komolyzenei 
koncertbõl volt ugyan jónéhány az elmúlt években, 

azonban Puccini szinte mindig hiányzott a reper
toárból. Ez alkalommal, azonban A Turandot címû 
opera elsõ felvonását dolgozta fel Matuz Gergely 
és adták elõ öt fõs kamaraegyüttesével a Marcato
val. Az elõadás áriák nélkül valósult meg, amely 
abból a szempontból mindenképpen érdekes volt, 
hogy a zenekar zenéje jobban érvényesült. Az ope

ra a császárkori Kínát 
ele veníti fel, ami teljesen 
tükrözõdött, illetve ponto
sabban hallható volt a ke
leti motívumokból. A szép 
számmal érkezett közön
ség ennek megfelelõen 
egy nívós koncertet lát
hatott, egy olyan világhírû 
zeneszerzõtõl, akinek az 
operáival sajnos csak a 
dalszínházban vagy a rá
dióban találkozunk, hely
ben meglehetõsen ritkán. 

Köszönet illeti a „Kö
szönjük Magyarország” 
programot, illetve az Ön
kormányzatot a támoga
tásért.

MŰVELŐDÉSI HÁZ
Ürömi Tükör
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Alapítva: 1980

SzolgáltAtáSAink:

–  Új éS HASznált 

gumiAbroncS értékeSítéS 

éS SzereléS

–  márkAfüggetlen 

AutóSzerviz

–  mûSzAki vizSgáztAtáS

–  futómûbeállítáS 

ccD kAmeráS 

tecHnológiávAl

–  comPutereS DiAgnoSztikA

Cím: 2096 Üröm, 

Ürömi út 12.

NyitvA:

H–P.: 8–17, Szo.: 8–13

tel.: 26/336-063

KÉZI AUTÓMOSÓ 
ÉS KOZMETIKA 

Telefon: 

+36 20 344 1884

Augusztus-Szeptember 47

LA-PE BT.
Épít�anyag Gyártó és 

Értékesít� Betéti Társaság

2096 Üröm, 
Budakalászi út 0/64/7

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

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

CSECSEMŐMÉRLEG BÉRLÉSE, ÉS 
FORGALMAZÁSA
Mérleglabor Kft. 

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

Mobil: 30/308-8939

ÁLLATORVOSI RENDEL�
Solymár, Terstyánszky u. 120.

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

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

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

M�tétnap: szerda 9-13h

ZEKE ÉS FIA BT.

GÉPI FÖLDMUNKA 
TEHER-

FUVAROZÁS

2096 Üröm, 
F� utca 1. (Ipartelep)

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

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

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

06/20/495-1170
Szolgáltatásaink:

- Ingyenes cégalapítás - ha nálunk 
könyveltet!

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

(adóproblémák kezelése)

INGATLANIRODA
ÜGYVÉDI   KÖZREM�KÖDÉSSEL 

INGYENES   NYILVÁNTARTÁSBAVÉTEL 

Bejelentkezés telefonon:
06 26 350 671

06 70/210 5896
ÜRÖM, 

Dózsa György út 47.

Pilis Motor Bt.
Aprilia motorszerviz,

valamint vállaljuk olasz
és japán robogók,

motorkerékpárok szervizelését,
javítását.

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

H-P.: 8-17-ig

Platán Idősek Otthona/Üröm
felvételre keres:

szakácsot, kézilányt, takarítót.
Jelentkezni lehet:

06/26/551-500

AUTOMATA ÖNTÖZŐRENDSZER
tervezése, telepítése, karbantartása.

TELJES KÖRŰ KERTÉSZETI 
SZOLGÁLTATÁS

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

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

T O Y O T A J A V I T Á S

ZÖLDKÁRTYA KÉZI AUTÓMOSÓ

GYORSSZERVIZ

FUTÓM�ÁLLÍTÁS GUMISZERELÉS

Mobil 1

M I N D E N A U T Ó T Í P U S R A

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

Szennyvízszállítás, 
gépi és kézi földmunka.

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

ÁLLATORVOSI RENDEL�
Solymár, Terstyánszky u. 120.

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

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

vizsgálat, sebészeti m�tétek

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

M�tétnap: szerda 9-13h

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

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

Szolgáltatásaink:
Ingyenes cégalapítás, ha nálunk könyveltet!

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

APEH, TB elôtti képviselet
(adóproblémák kezelése)

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

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

jaavor@mail.tvnet.hu

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

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

SPORTKIPUFOGÓK
THULE termékek!

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

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

OlajcsereGyorsszerviz
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Szolgáltatásaink: 
• gumiszerelés és javítás (defekttűrő gu-

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

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

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

Elérhetôségek, nyitvatartás: 
2096 Üröm, Ürömi út 12. 

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

wuhrlservice@t-online.hu 

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

Elé h tô é k it t tá

ÜÜ fóliá á 0630 9 324 585

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

vagy takarítás vállalása.

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

házvezetőnő vállal
takarítást, ablaktisztítást,

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

Tûzifa kapható!

MOLNÁR 
ÁLLATGYÓGYÁSZAT  

ÉS HOMEOPÁTIA
Solymár, Pilisvörösvári u. 17. 
(Korona étteremmel szemben) 
Hatósági feladatokra jogosult 

állatorvos.
Rendelési idõ: kedd, csütörtök 14–19 h
 hétfõ, péntek 17–19 h
 szombat 9–12 h

ifj. Dr. molnár Attila 06 30 9642-160 
rendelõ: 06 26 360 919

Ünnepnapokon telefonos ügyelet: 06 30 9642-160

+
LA-PE 

BT.
Építôanyag gyártó 

és értékesítô Betéti 

társaság

2096 Üröm, 

Budakalászi út 0/64/7

tel.: 06-20-9382-405 

06-26-350-247

Nyitva tartás: 

H–P.: 07–17 

Sz.: 07–12

– zsalukô 

– gipszkarton 

– egyéb építési 

anyagok 

– gázcsere, 

valamint egész évben 

kapható 

fabrikett és tûzifa!
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Szeretettel várok minden 
szépülni vágyó hölgyet 

a Fõ utca 38. alatt 
található kozmetikámba!

Szolgáltatásaim: 
sminktetoválás, 

kozmetika, mûszempilla

Bejelentkezés: 
+36 30 208 1758

Cím: Üröm, Fõ utca 38.

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
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Lakk Design Körömszalon 
Üröm, Fõ utca 53. 

(Templom tér buszmegálló Pilisborosjenõ felé)

Idõpont foglalás:

MANIKûR: 06-70-632-9559
géllakk, mûköröm építés, klasszikus manikûr

PEDIKûR: 06-30-281-6834
nõi-férfi reflexológiai talpmasszázs

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

0626 350-671 · 0630 476-8154

www.korona-ingatlan.hu
koronairoda@t-online.hu
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Árnyékoljon 
a Pergoroll CsaPatÁval!
Pergolák, zsalúziák, redõnyök, nap
ellenzõk, naphálók, veranda árnyékolók, 
belsõ árnyékolók és szúnyoghálók sze
relésével és javításával foglalkozunk.
Több éves szakmai tapasztalattal és re
ferenciával rendelkezõ vállalkozás.
Ha megbízható szakemberekre van 
szüksége, hívjon minket bizalommal, 
vagy kérjen ajánlatot tõlünk!

Teljeskörû garancia! 
Elégedettségi garancia! 

Minõségi garancia!
Összes munkatársunk rendelkezik vé
dettségi igazolvánnyal, mert nekünk 
az Ügyfél az elsõ!

email: info@arnyekolas-technika.hu 
tel.: 0630-3333-138 

www.arnyekolas-technika.hu 
székhely: Üröm

Hamarosan nyit az új bemutatótermünk 
is a 3. kerület Kiscelli utca 2. szám alatt..




