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TELEPÜLÉSKÉPI  
ARCULATI 
   kézikönyv

Egy évvel ezelőtt kormányrendelet kötelezte valamennyi 
magyarországi települést arra, hogy Településképi Arcu-
lati Kézikönyvet készíttessen. Első hallásra ez a feladat a 
lakosság számára kissé unalmas, szokványos közigazgatási 
tevékenységnek tűnik. Pedig nem az! A szűken vett felada-
ton túl sokkal több és sokkal fontosabb kérdések megvála-
szolására ad a TAK létrehozása lehetőséget. Alkalmat kínál 
arra, hogy számba vegyünk településünk elsősorban em-
ber alkotta építészeti értékeit, lényegében múltunk örök-
ségét, de emellett valamennyi olyan jellemzőt, mely a falu 
látványát, vizuális megjelenését ma jellemzi és a szándékok 
szerint később meghatározza.

Pár szót a munka előzményeiről. Az építész szakma vi-
lágszerte törekszik rá, hogy működésének alapelvei, céljai, 
módszertana jogszerű keretek között, sőt a legmagasabb 
jogalkotó megerősítésével történjen. Ez csupán néhány 
igen fejlett országban (Finnország, Dánia, Svédország, 
Hollandia) beteljesült vágy, ahol az országok parlamentjei 
által ratifikált nemzeti építészeti charta, irányelv létezik, 
jogszabályba rögzítve. Ezen irányelvek az építészet társa-
dalmi szerepét, célját fogalmazzák meg. Nem hétköznapi, 
csip-csup kérdésekről van szó, hiszen az építészet, mint 
a társadalom ruhája, elsődlegesen árulkodik egy nemzet 
szervezettségének fokáról, magáról láttatni kívánt értékei-
ről, kulturális irányultságáról, összességében: önazonossá-
gának jellemzőiről. Építeni tehát – e charták szellemében 
– nem elsősorban beton megatonnák és téglák szervezett 

egymásra hordása, hanem egy közösség, az ország állítá-
sa arról, hogy mit gondol magáról, mit gondol a jelenéről 
és a jövőjéről. Maga a tény, hogy ezek az országok egy, a 
létezésük fizikai és esztétikai kereteit meghatározó szak-
ma alapelveit a törvényalkotás módszerével a társadalom 
egésze számára alapelvvé teszik, jelzi, hogy ez a módszeres 
gondolkozás igen magas színvonalon, sokrétegűen és jól 
körülhatárolt szakmai keretek között zajlik. Demokrácia és 
meritkorácia – a népfelség és a tudás/szekértelem tisztelet-
bevételének alapelvei élnek harmóniában. 

Valami hasonlóval kísérletezik most a magyar kor-
mány is, noha az építészeti irányelvek megszületésére tö-
rekvő építész-szakmaiajánlásokat az eltelt közel harminc 
évben valamennyi kormány eddig fiókba süllyesztette. A 
mostani terv, a TAK azonban az irányelvek közül egy fon-
tos kérdéskört rendezni igyekszik: az egyes településeken 
elvégzendő önismereti munkára tesz kezdeményezést. 

Pilisborosjenőn is hosszas kutatás, vizsgálódás, elem-
zés, a föllelhető megmaradt építészeti értékek számbavéte-
le történt meg. Soha ilyen alapos analízis a falu értékeivel 
kapcsolatban korábban nem született. Ha olyan települé-
sekkel, mint mondjuk Tihany, vagy Hollókő hasonlítjuk 
össze Pilisborosjenőt, melyek építészeti karaktere mindig 
is szembeszökő volt, akkor érthető meg miféle újítást je-
lent a TAK most a számunkra. A példában idézett telepü-
lések esetében néhány motívum (apátság, belső tó melletti 
halászházak, barlanglakások, a falu főutcájának egységes 
összképe, etc.) régóta ismert jellemzők. Nálunk korábban 
ilyesmik nemigen voltak alkalmazásban. Ha régi korok 
képeslapjai, könyvillusztrációi között kutatunk, akkor sem 
tapasztalni, hogy a településkép arculatát egy-két markáns 
motívum az említettekhez hasonló mértékben határozta 
volna meg. Mostantól e hiány kitöltésének tudatos munká-
ja zajlik. A TAK létrejötte nyomán tisztább képet nyerünk 
arról, melyek azok a falunka jellemző sajátos vagy egyedi 
vonások, melyekkel képeken keresztül is hitelesen jelenít-
hetők meg Pilisborosjenő létező értékei.

A létező értékek számbavétele pedig azért fontos, 
hogy megszabhassuk a későbbi építések, térkialakítások, 
táji rendezések szempontjait. Előre értelmes, rendszer-
beszedett követelményeket fogalmazhassunk meg, hogy 
falunk fölismert értékeinek vonalán továbbhaladva az el-
következő évtizedekben, immáron a tudatosságnak egy 
magasabb fokán, a mainál szebb, egységesebb település-
képünk alakulhasson ki.

 Miért kell mindez? A TAK ki nem mondott, de vi-
lágos üzenete: az egységes, rendezett településkép érté-
kesebb életkörnyezetet teremt. Az egységes és rendezett 

faluképi megjelenés sokféle összetevőből áll. Nemcsak a 
főutca képéből, de jó néhány olyan apró vándormotívum 
ismétlődő megjelenéséből is, melyeket korábbi nemzedé-
kek tagjai lestek el egymástól. Ezek vándorlása, fejleszt-
getése hozott létre egy parányi helyi civilizációt, valami 
mást, mint máshol, valami olyat, amitől Pilisborosjenő 
egyedi és megismételhetetlen. Öntudatos falulakókként 
nekünk ezeket az egyediségeket megőrizve, továbbví-
ve kell helyben élnünk, működnünk, a környezetünket 
szépítenünk. Ezt a munkát szolgálja a TAK mint értékek 
gyűjteménye és ajánlások, ötletek tárháza. 

Megjegyzendő azonban hogy a TAK nem egy zárt és 
befejezett dokumentum. Időről időre mód lesz annak fe-
lülvizsgálatára, kiegészítésére. Ha a faluban értékes meg-
oldások születnek, melyeket érdemes a rögzített és meg-
nevezett hagyomány rendszerében beültetni, akkor erre a 
későbbiekben is mód lesz. 

Mindezek alapján fontos lenne, hogy a falu lakói is-
merkedjenek a TAK értékszempontjaival, képanyagával, 
gondolják át maguk is a minőségi életkörnyezetről, az 
építészeti értékek örökségéről kialakult elképzeléseiket. 
A TAK ugyanis akkor tölti majd be a feladatát, ha annak 
tartalma, céljai segítik a falu lakóinak jövőbevetített gon-
dolkozását.

Bojár Iván András  
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Tisztelt Ügyfeleink!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatal az alábbi napokon lesz zárva, illetve az 
alábbi napokon dolgozik megváltozott munkarendben 2018-ban:

2018. március 10. szombat, áthelyezett munkanap – március 16. péntek pihenőnap
2018. április 21. szombat, áthelyezett munkanap – április 30. hétfő pihenőnap
2018. október 13. szombat, áthelyezett munkanap – október 22. hétfő pihenőnap
2018. november 10., szombat, áthelyezett munkanap – november 2. péntek pihenőnap
2018. december 1. szombat, áthelyezett munkanap – december 24. hétfő pihenőnap
2018. december 15. szombat, áthelyezett munkanap – december 31. hétfő pihenőnap

Igazgatási szünet 2018-ban 2018. augusztus 6. napjától 2018. augusztus 17. napjáig
és 2018. december 24–31. napjáig lesz!

Megértésüket, türelmüket köszönjük!

Pilisborosjenő, 2018. január 15. dr. Szabó József Zoltán 
 jegyző 

ÖNKORMÁNYZATI 
hírek
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GERJESZTETT NEGATÍV  
  HANGULAT VAGY MUNKA? 
KÜLLER JÁNOS POLGÁRMESTER  
  KÉRDÉSEI ÉS KÉRÉSEI
Községünkben egyes magukat bizonyára komoly és 
elhivatott községvédőknek tartó személyek 2018. ja-
nuár 08-án ismét településünket ragacsos plakátok-
kal elcsúfító akcióval és hangulatkeltéssel igyekeztek 
személyemet, valamint szülőfalum, Pilisborosjenőért 
végzett tevékenységemet negatív színben feltűntetni!

A történteket sajnálatosnak tartom, azonban a de-
mokrácia jegyében a szánalmas, gyerekes, ostoba vé-
leménynyilvánításhoz mindenkinek joga van. 

Ismét a község ellenségének, és a település tönk-
retevőjének vagyok bemutatva, akit mások irányí-
tanak. Akik ismernek, azok tudják, mások számára 
pedig kijelentem, nem vagyok irányítható, és minden, 
amit tettem vagy teszek azt Pilisborosjenő fejlődése 
érdekében teszem. Szerintem, pont azokat a szemé-
lyeket irányítja, mozgatja valaki a háttérből, akinek, 
vagy akiknek sunyi-mutyi politikai és gazdasági 
szándéka van a településen.

A HÉSZ után most a települési arculati kézikönyv 
tervezetét próbálták úgy beállítani, mintha annak léte 
egy ördögtől való gondolat, és nem a település jövő-
beni arculatát meghatározó jogszabályi kötelezettsé-
gen alapuló munka anyag volna.

Jómagam is arra kértem mindenkit, hogy nézze 
meg a honlapon a tervezetet, és jöjjön el a lakossági 
fórumra, valamint tegyen a véleményezési lap kitölté-
sével javaslatot a tervezettel összefüggésben, ameny-
nyiben a TAK tervezetének valamely elemén tud és 
szeretne javítani.

Semmi sem volt, semmi sincs eldöntve, a terveze-
tet szakemberek készítették, és elsődleges célja a fa-
lusias jelleg megtartása, és településünk egységesebb 
kinézetének biztosíthatósága. Amennyiben e céllal 
nem ért egyet, úgy ítéljen el nyugodtan, amennyiben 
viszont igen, úgy segítse munkánkat.

Én, mint már többször hangsúlyoztam dolgozni, 
és érdemi munkát szeretnék végezni, nem pedig foly-
ton beteges, rögeszmés kitalációkra reagálni. 

Rengeteg feladat és lehetőség van, amit a komfort-
érzetünk megteremtése érdekében tenni lehetne a te-
lepülésen. Azon személyek, akik idejük és energiájuk 

jelentős részét a negatív és mindent tönkretevő, rögesz-
més elméleteik megalkotására fordítanak (amikhez 
görcsösen ragaszkodnak), azok nem a település érde-
keit szolgálják. Javaslom, hogy amennyiben még ide-
jük és energiájuk engedi, azt inkább érdemi tettekkel, 
pl.: saját lakókörzetük szépítésével, karbantartásával, 
tisztításával, virágosítással, vagy egyes közösségi te-
rületek rendbetételének felajánlásával, és elvégzésével, 
sokkal hasznosabban és mindannyiunk számára meg-
elégedettséggel töltsék el.

Kérdéseim Önökhöz, Tisztelt lakostársaim:
 Önök szeretnének egy kettészakadt, ellentétekkel 

teli és negatív hangulatú településen élni?
 Önök szerint sem szükséges a település arculatának 

meghatározása annak érdekében, hogy a település-
képünk rendezett lehessen?

 Ön szerint mennyire tesz jót a településünknek, 
hogy a polgármester személyét egyes „vendéglá-
tók” már egy nagyobb online újságban is megpró-
bálják országosan is befeketíteni?

 Önök szerint az ilyen jellegű akciók segítik, vagy 
hátráltatják a munkát?

 Önök ilyen akciókat, vagy további érdemi munkát 
látnának szívesebben Pilisborosjenő érdekében?
Bízom benne, hogy sokan átlátják a helyzetet, és a fel-

tett kérdéseken elgondolkodva, támogatni fognak mun-
kánk további végzésben, és a nyugodt falusias hangulat 
megtartásban.

A lelkes plakátozóknak pedig csak annyit üzenek:
Bort inni és vizet prédikálni még attól sem elfo-

gadható, aki a misére FIÁKkerrel érkezik.
Lehet aktívan is cselekedni Pilisborosjenő fejlő-

dése érdekében.
Épülni pedig csak az tud, amit építenek is, nem 

pedig az, amit folyton átterveznek vagy érdemben 
akadályoznak!

Pilisborosjenő, 2018. január 15.

Küller János 
polgármester

SPORTPÁLYA 
 
Részletes információ arról, 
hogy eddig mi történt 
a műfüves focipálya ügyében
A választásokat követő évben, 2015-
ben, a szabadtéri mozgás és sportolás 
lehetőségeinek megteremtése érde-
kében egyik kiemelt célunkként Ön-
kormányzatunk pályázott egy műfü-
ves futsal pálya kiépítésére, melynek 
a pályázat keretein belül elnyerhető 
összege bruttó 32 M Ft. volt. Sajnos 
a pályázatunk nem nyert támogatást.

Ezt követően 2016-ban csök-
kentett tartalommal újra beadtuk 
pályázatunkat 20 M Ft keretösszeg-
gel. Ez a pályázatunk sem részesült 
támogatásban

Párhuzamosan több ajánlatot 
kértünk be műfüves pálya kialakí-
tására. Az ajánlatok 28M Ft–64 M 
Ft között érkeztek be.

Látható volt: ilyen nagyságren-
dű fejlesztést önerőből a település 
nem képes finanszírozni. Ezért fel-
merült, hogy ne egy műfüves pálya 
megépítésén, hanem egy lényege-
sen kevesebb költségből megvaló-
sítható hagyományos füves pálya 
kialakításával foglalkozzunk. 

Ezt a területet egyébként a telepü-
lés lakói hosszú évtizedek óta, mond-
hatni évszázadon keresztül hason-
ló szabadidős sportokra használta. 
Sőt, az iskolai testnevelés színhelye 
volt. A terület kitűzése és szintezése 
után jól látszott, hogy tereprendezés 
nélkül lehetetlen a kívánalmaknak 
megfelelő pályát kiépíteni. Ennek a 
munkának láttunk neki és egy füves 
pálya kialakítása érdekében kezdtük 
meg az előkészítést 2016 év derekán. 

Majd 2017 márciusában megkere-
sett a helyi futball szakosztály vezetője, 
hogy lehetőségünk van használt, de jó 
állapotú műfű megszerzésére, csak a 
szállítási és az ezzel kapcsolatos költ-
ségek terhelik az Önkormányzatunkat. 
Ezen kívül a pálya kialakításával kap-
csolatosan vállalták, hogy részt vesz-
nek szabadidejükben a pálya végleges 
kialakításban. A munka elindulása ér-
dekében 2,5 millió forint keretösszeget 
állapított meg az Önkormányzat. Eb-
ből az összegből 2017-évben 2,3 mil-
lió forintot használtunk fel. 570 ezer 
Forint szállításra, rakodásra, mozga-
tás költségére, 1 millió 730 ezer forint 
pedig a pálya alapjának elkészítéséhez 

szükséges anyagok (növénytámfal, 
kü lön böző szemcseméretű murva be-
szerzésére) lett fordítva. 

A gépi munkálatokat jelentős 
részét Trunk Zsolt helyi vállalkozó 
és emberei valamint Zeke Zoltán 
ürömi vállalkozó és emberei vé-
gezték. Külön köszönet érte, hogy 
ezen munkálatokat fizetség nélkül 
a település érdekében önzetlenül 
tették. Mindenképpen meg kell 
köszönni ifj Selmeczi Tamásnak, 
szüleinek és lelkes segítőinek azt 
a rengeteg munkát, amivel eddig 
eljutottunk, valamint a Jenői Faló 
üzemeltetőjének, Tóth Lászlónak a 
támogatását, aki a munkálatok so-
rán a segítők ellátásáról gondosko-
dott saját költségén. 

Az ilyen és ehhez hasonló összefo-
gás méltó példája lehetne annak a mód-
nak, ahogy mi a falu lakói közösen javí-
tunk életünk körülményein. Köszönet 
mindenkinek, aki részt vett és részt vesz 
ebben a munkában. De sajnos most is 
vannak, akik a fotelből mondják el a 
kint dolgozóknak hogyan és miért kel-
lett (volna) jól csinálni a dolgukat. 

(Folytatás a 6. oldalon)

ÖNKORMÁNYZATI 
hírek

A sportpálya (kezdeti munkálatok)
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A valóban cselekvők számára 
természetesen érthetetlen az a ne-
gatív kritikai hozzáállás, ami a pálya 
építési folyamatát ürügyül használ-
va ismét megfogalmazódik. Ugyan-

ezek számára jó volt a pálya, úgy 
ahogy évszázadok óta működött, 
most miután formálódik és kiala-
kul valami értékesebb, szebb, ők az 
ismert és unalomig megszokott tü-

relmetlenségükkel, elégedetlenség-
gel illetik a valóban cselekvők tevé-
kenységét.

Legutóbb a pályával szemközti 
területen lévő, még fel nem használt 
műfű elszállításnak hiányát rótták a 
szemünkre, amelyet nem a tétlen-
ség vagy az akarat hiánya miatt nem 
szállítottunk el onnan, hanem azért, 
mert a befejező munkálatokhoz arra 
még szükségünk van. Amint a pálya 
elkészül, természetesen az Önkor-
mányzat a maradék műfüvet elszál-
lítja, és a területet rendezi.

A pálya kiépítése idén lezárul. A 
végleges kialakításig azonban nagyon 
sok még a tennivaló (körbekerítés, 
magasító hálók elhelyezése, padok 
kihelyezése szükséges sporteszközök 
kapuháló kiskapuk beszerzése stb.).

A befejezésig megértésüket, tü-
relmüket és pozitív hozzáállásukat 
előre is köszönjük!

Küller János 
polgármester

Pilisborosjenő Önkormányzata

Tisztelt Ingatlanhasználók!
A Zöld Bicske Nonprofit Kft. a 2018. január 1-jétől meg-
növekedett közszolgáltatási területet csak a szentendrei 
átrakóállomás közbeiktatásával tudja ellátni. A pilisvö-
rösvári átrakóállomás évekkel ezelőtti megszüntetése 
óta minden járművünket Bicskén kényszerülünk üríteni. 
Ehhez minden forduló alkalmával kétszer végigmennek 
a ürömi körforgalom és Piliscsaba között az ország leg-
forgalmasabb kétszámjegyű útján, majd a szinte egy-
beépült Tinnye, Perbál, Tök, Zsámbék településeken. 
A szállítás fordulónként kb. 3–3,5 órát vesz igénybe. A 
szentendrei átrakóállomás használatával a szállítási idő 
kb. fél órára rövidül és az így megtakarított időben már a 
következő gyűjtést végezhetjük. A szentendrei átrakóál-
lomás üzemeltetésére jogot szerzett konzorcium veze-
tője, az NHSZ Vértes Vidéke Nonprofit Kft. tegnap esti 
ígérete alapján január 12-én reggeltől fogadják a hulla-
dékot. Társaságunknak ettől az időponttól csaknem a 
duplájára nő a gyűjtési kapacitása, ezért napokon belül 
pótolni tudjuk az elmaradt szállításokat, és remélhetőleg 
a későbbiekben minden hulladékot el tudunk szállítani a 
hulladéknaptárban meghirdetett időpontban. 

Köszönjük a türelmüket.
Teszár Tamás ügyvezető

Zöld Bicske Nonprofit Kft.

FONTOSABB DÖNTÉSEK  
 A DECEMBER 14-EI KÉPVISELŐ  
 TESTÜLETI ÜLÉSRŐL
Módosították a szociális rendeletet, mely alapján több rá-
szoruló juthat a költségvetés keretei között támogatáshoz a 
későbbiekben, valamint döntöttek a 70 év felettiek Karácso-
nyi támogatásnak bevezetésről. ez utóbbi Erzsébet utalvány 
formájában fog kifizetésre kerülni, 5000 forint összegben.

A Képviselő-testület döntést hozott egy új Pilisvörös-
vári rendőrőrs építésének támogatásra vonatkozóan. A 
Pilisi KÖTET települései az új rendőrőrs építéshez lakos-
ságszám arányosan összesen 30 millió forintot biztosíta-
nának, amely Pilisborosjenő vonatkozásban 2–2,5 millió 
forintot fog jelenteni.

Döntöttek a Polgármesteri Hivatal 2018. évi munka-
rendjéről is, amelyet külön hirdetményben olvashatnak, 
a Hivatal hirdetőtábláján és az Önkormányzat honlapján 
is megtekinthetnek.

Új szerződést kötöttek a Zöld Bicske Kft.-vel a hulla-
dékgazdálkodási feladatok ellátására vonatkozóan 2018. és 
2019. évekre, így a korábbi hulladékszállítási időpontok, és 
az ügyintézés módja a korábbiakhoz képest nem változik. 
A Zöld Bicske Kft. a környéken számos más településen is 
ellátja ezen feladatokat, így a döntésnek alapvetően szol-
gáltatói kör korlátozottsága és előbbi szempont volt az oka.

A „Vis major támogatásból” megvalósítandó útfel-
újításokhoz szükséges tervezői feladatokra vonatkozóan 
lefolytatott beszerzési eljárás nyerteséről is döntés szüle-
tett, így a munka érdemi része 2018-ban megindulhat és 
az Önkormányzat szándéka szerint be is fejeződik majd.

Az iskola átköltözésével összefüggésben módosítot-
ták az Érdi Tankerülettel kötött vagyonkezelési szerző-
dést, mely alapján az „AURA” épülete a Tankerület va-
gyonkezelésbe kerül, a szükséges felújítási munkálatok 
elvégezhetősége érdekében. Az iskola a tervek szerint a 
2018/2019-es nevelési évet már itt kezdené.

A közösségi tyúktartás megvalósíthatóságára vonat-
kozó lakossági kezdeményezésre a SZEDMÁK ház feletti 
Önkormányzati terület hasznosításra vonatkozó verse-
nyeztetési eljárás kiírásról is döntés született. A Képvise-
lő-testület a versenyeztetés kiírástól jogszabályi kötöttség 
miatt nem tudott eltekinteni, azonban az ügyet támogat-
ták, azzal a feltétellel, hogy az eljáráson induljanak a kez-
deményezők, és a szomszédok hozzájáruló nyilatkozatait 
szerezzék be.

A legnagyobb lakossági érdeklődésre számító napi-
rend keretén belül, rövidebb, de érdemi vita után döntöt-
tek a települési arculati kézikönyv valamint a település-
képi rendelet véleményezésre bocsátásáról. Az elfogadott 
dokumentumok még csak véleményezendő tervezetek, 
így annak formálása a lakossági vélemények alapján le-
hetséges. A két témával összefüggésben 2018. január 10-
én, valamint kérés alapján külön a rendeletre vonatkozó-
an 2018. január 17-én lakossági fórumot is tartottak. Az 
arculati kézikönyvben az építési tevékenység, az építmé-
nyek vizuális megjelenésre vonatkozó ajánlások kerülnek 
rögzítésre, míg a rendelet arra szorosan épülve a konkrét 
szabályokat és eljárásrendet tartalmazza. Így tehát a fa-
lukép szempontjából kiemelt jelentőséggel bírhat majd 
a jövőben, alkalmazásukkal és a rendelt megalkotásával 
egy szabályozottabb településkép, és rendezettebb építé-
szeti tevékenység várható. Az új szabályok a már meglévő 
építményeket értelemszerűen nem érintik.

A kézikönyv és a rendelet tervezete az Önkormányzat 
honlapján elérhető, valamint a Hivatal Ügyfélszolgálatán 
is be lehet abba tekinteni.

Újra biztonságos 
a zebra

A Bécsi úti településrészen 
a zebra melletti közvilágí-
tás egy korábbi tűzeset mi-
att hosszú ideig nem mű-

ködött. Örömmel értesítjük a lakosokat, hogy 
az Önkormányzat kérésére az ELMÜ a hibát 
kijavította, így újra teljes megvilágítás mellett, 
biztonságosan lehet átkelni a zebrán.
 
 Wéel

A sportpálya „madártávlatból” (jelenlegi állapot)

FIGYELEM!
Kedves dolgozó  

és dolgozni akaró nyugdíjasok! 

Engedjétek meg, hogy jogszabály módosításból 
adódó kedvező lehetőségre hívjam fel  

a figyelmeteket!

A közhasznú nyugdíjas szövetkezeten keresztül 
történő munkavállalás kedvező adó  

és járulékfizetési kötelezettséggel jár minden 
nyugellátásban részesülő,dolgozni akaró  

nyugdíjas társamnak.

Éljetek ezzel, keressetek meg közvetlenül, 
használjuk ki ezt a kedvező lehetőséget!

Tartsunk össze, mi nyugdíjasok!

Telefon: +36 (20) 274-1336 
e-mail: tapancs1955@vipmail.hu 

 
 Komlós Tiborné



Pályázati és saját források  
felhasználásával újult meg több utca 
Pilisborosjenőn 2016-ban és 2017-ben 

Az utak építésekor, a régi útfelület kiemelése után, minőségi 
útalapot készítettek a kivitelező cég szakemberei. Az utakat 
szegélykövekkel határolták és megfelelő vízelvezetést készí-
tettek. Végül térburkoló anyagot fektettek az útfelületre. A 
felújítás során új, egységes járdák, autóbejárók is épültek, 
melyeket színes, téglautánzatú burkolóanyaggal raktak le.

Fenti leírtaknak megfelelően az alábbi utcák épültek 
újjá 2017-ben falunkban: 

Patak utca, Ezüsthegyi út alsó része – és a Fenyő tér, 
Vár utca, Erdő utca, Rózsa utca, Templom utca és a Pa-
tak utca felső, eddig murvás szakasza

A Kevélyhegyi út elején, egy 50 méteres szakaszon új 
aszfaltréteg került lefektetésre.

Pilisborosjenő belső területén és a Bécsi úti faluré-
szen lévő sok, murvás utca újult meg 2017 nyarának 
végén. Ezt a felújítást a Terramix-nek nevezett tech-
nológiával egy osztrák cég végezte el. Ezzel a folya-
mattal tulajdonképpen autópálya minőségű útalap lett 
elkészítve ezekben az utcákban, melyre a közeljövőben 
már kisebb költséggel lehet aszfalt kopóréteget, vagy 
valamilyen térburkoló anyagot fektetni. Ugyan fedő 
réteg nélkül is hosszú évekig megmaradhat ezen utcák 
por és kátyúmentes állapota, mivel a technológiának 
köszönhetően az út nem fagy fel és azt idő múlásával, 
mint a beton, erősödik, de az önkormányzatnak az a 
szándéka, hogy ezek az utcák is minél hamarabb kap-

janak fedőréteget. Tavasszal várható a felújított utcák 
útfelületének „gépi lehúzása” a tél okozta sárfelhordás 
megszüntetésére.

A 2017-ben, Terramix technológiával felújított pi-
lisborosjenői murvás utak:
Belső falu:

 Bajcsy, Bem, Olga, Bánya, Mária, Vincellér, Stein-
heim, Kőfaragó, Kőfuvaros, Panoráma, Szőlő ut-
cák, Szilva köz, Szellő köz, Fürdőköz, 

Bécsi úti település rész:
 Panoráma út, Kavics utca, Hegyalja út és néhány ki-

sebb köz
Természetesen, mindezek mellett, tavaly is voltak na-

gyobb kátyúzási munkálatok Pilisborosjenőn. 
Sokan panaszkodnak olyan hibákra is, mely utak sajnos 

nem a pilisborosjenői önkormányzat kezelésében vannak. 
Ezek a Fő út a Kossuth tértől Ürömig, a Budai út és a „régi 
Budai” út egészen Ürömig. Az önkormányzat folyamato-
san keresi a közútkezelő illetékeseit ez ügyben. Forgalom-
számlálást is végeztek a szakemberek a régi úton. Szerintük 
a forgalom nagysága nem indokolja az út felújítását…

A 2017 tavaszvégi-nyár eleji viharok okozta károk 
enyhítésére megkaptuk az állam vis major keretéből a 
megítélt forrást. Így 2018-tavaszán végre megkezdőd-
het az eddig sokaknak kellemetlenséget okozó úthibák, 
egyéb rongálódott műtárgyak helyreállítása.

2018-ban, az időjárás jobbrafordulásakor folytatódhat 
a megkezdett nagy volumenű útépítési program Pilisbo-
rosjenőn. 

Windisch László

PILISBOROSJENŐI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL 
2097 Pilisborosjenő, Fő út 16. 
Tel.: +36 (26) 336-028 • Fax: +36 (26) 336-313 • Mail: hivatal@pilisborosjeno.hu

ÖNKORMÁNYZATI 
hírek
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Emlékeztetőül 
ÚTÉPÍTÉS, ÚTFELÚJÍTÁSI  
 MUNKÁK PILISBOROSJENŐN 
2016–2017

ÖNKORMÁNYZATI 
hírek

Vár utca

Az Ezüsthegyi út alsó szakasza, Fenyő tér          A Szent Vid Templom (Előtérben az új járda és úttest)

   A Patak utca                  Erdő utca

Kevélyhegyi út megújult szakasza

A Vincellér utca Terramix-es felújítása. (Mint látható, a folyamat részeként egy vastag, cementet és kötőanyagot tartalmazó  
réteget „darál” be az egyik gép az útfelületbe, melyet vízzel permeteztek be, majd hengerelték és marták a felületet.)



November utolsó hetében rendeztük meg az Európai Hulla-
dékcsökkentési Hetet. 

Ezzel is próbáltuk felhívni a gyermekek figyelmét a hul-
ladék keletkezés megelőzésének, a keletkezett mennyiség 
csökkentésének, az anyagok újrahasznosításának fontos-
ságára. Barkácsolásainkkal újra értéket kaptak a korábban 
már kidobásra ítélt anyagok. A hét zárásaként bolhapiacot 
rendeztünk, ahol a gyermekek már megunt játékai új gaz-
dára találhattak. 

Óvodásainkhoz idén is ellátogatott a Mikulás. Lóháton 
érkezett a Kálváriához, ahol a gyerekek nagy izgalommal és 

énekszóval várták. Minden csoport külön is énekelt vagy ver-
selt neki németül vagy magyarul. A Mikulás átadta a gyer-
mekeknek hozott csomagokat, melyben csokit, narancsot és 
mogyorót találtak az örömittas lurkók. De ő sem távozott üres 
kézzel, mert minden csoport rajzokat tartalmazó könyvet adott 
át neki.

A csomagosztás után dallal és integetéssel búcsúztunk, 
majd a jó öreg piros ruhás – fehér lova hátán – ellovagolt. Re-
méljük, jövőre újra eljön!

A karácsonyi készülődés is örömmel és várakozással volt 
teli. Az adventi időszakban minden nap megajándékoztak va-
lakit az adventi angyalkák kis meglepetéscsomaggal, aminek a 
gyerkőcök nagyon örültek. Csillagszóró gyújtás és adventi dal 
éneklése, na meg az adventi koszorú gyertyáinak meggyújtása 
mellett kis dobozból húztuk ki a megajándékozottak jelét. 

Advent utolsó hetében ismét vásárt tartottunk, ahol a szülők által 
készített különleges tárgyakat, valamint a finom süteményeket árul-
ták óvodásaink. Ezúton is köszönjük a szülők segítő támogatását.

(Jövőre mézeskalács sütő versenyt hirdetünk két kategóriá-
ban. Az egyik az íz, a másik a forma.) 

Közben készültünk a karácsonyi ajándékokkal és kis mű-
sorral a szülőknek, amit az ünnepségen előadtunk – igazi meg-
hitt hangulatot varázsolva ezzel. 

A csoportok közösen is megünnepelték a kis Jézuska szüle-
tését a felállított karácsonyfa mellett, amely alatt sok-sok szép 
új játékot találtunk.

Óvodánkban, immár negyedik alkalommal nemzetiségi pro-
jekthetet tartunk, amely alkalmával az ovisok megismerked-
hetnek a régi sváb szokásokkal, a régi emberek életmódjá-
val. Lesz sváb kifli sütés, kékfestő készítés, nemzetiségi tánc 
tanulás, nemzetiségi baba készítés, Ulmer Schachtel (ulmi 
dereglye) formázás, „schnurrozás” játék megitanulása, a pi-
lisborosjenői címer elkészítése, nemzetiségi házak készítése, 
egészalakos nemzetiségi népviselet megfestése. Hétfőn ellá-
togathatunk a tájházba, ahol Perlinger Györgyi néni mesél 
majd nekünk a svábok életéről és megmutatja nekünk az ő 
használati tárgyaikat.

Óvodánk mind az öt csoportja február 2-án, a Medve Nap 
alkalmából ellátogat a Veresegyházi Medveparkba. Megfigyel-
jük, hogy meglátják-e a mackók a barlangból kibújva az ár-
nyékukat, vagy nem. Viszünk mézet is, hogy megetessük őket, 

valamint a park dolgozói különféle programokkal készülnek az 
azon a napon hozzájuk látogatóknak. Terveink között szerepel 
a szokásos medve kiállítás megrendezése is, melynek idén is 
lesz „meglepetés vendége”. A két épület meglátogatja majd egy-
más kiállítását.

A telet idén is elbúcsúztatjuk egy vidám farsangi délelőttel. 
Lesz itt a színes jelmezeken kívül mindenféle vicces vetélkedő 
és ügyességi feladat, zene, tánc és finomságok, ebédre pedig az 
elmaradhatatlan farsangi fánk, amit a gyerekek mindig nagyon 
várnak. 

Ezután reméljük, hamar megérkezik majd a tavasz, hogy 
minél több időt tölthessünk el a madárcsicsergős napsütésben, 
kint a szabadban!

 Jászovics Katalin 
a Süni csoport óvodapedagógusa

ÓVODAI 
hírek

ÓVODAI 
hírek
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EZ TÖRTÉNT AZ ÓVODÁBAN...

Következő programjaink



A Kis karácsony és a Csendes éj című da-
lokat a hegedű és ütő kamara szólaltatta meg 
majd Két tradicionális karácsonyi dal hang-
zott fel furulya, ütő, zongora és basszus gitár 
előadásában. Az egyéni műsorszámok magas 
színvonalukkal elkápráztatták a hallgatóságot. 
A kamarakórus angyali hangzásával a kará-
csonyi hangulatot fokozta. Hallhattuk a Csen-
des éjt zongora négykezessel, Carcassi műveit 
gitár, Telemann műveit gitáron és fuvolán, 
Ennio Morricone filmzenéjét hegedű, cselló, 
klarinét és zongora előadásában.

A koncert zárószáma meglepetésül 
szolgált mindenkinek, mert az iskola ta-
nárainak kórusa egy afrikai tradicionális 
énekekkel ajándékozta meg a szülőket, a 
hozzátartozókat és a diákokat.

Karácsonyi közös 
éneklés

Az adventet már 11 éve egy közös kará-
csonyi koncerttel zárja az iskola közössége. 
Minden osztály készül egy karácsonyi dallal, 
amit hangszeres kísérettel mutat be. A közös 
éneklés hatása felülmúlhatatlan. Ez, azon pil-
lanatok egyike, amelyre sok-sok év múlva is 
emlékezni fog a legtöbb diák. Eddig az aulá-
ban szólt az énekszó, de idén már nem fért 
be a 13 osztály, ezért a művelődési házban 
került sor a koncert megrendezésére. 

Érzékenyítő órák

Iskolánkban lassan 2 és fél tartunk kutyás ér-
zékenyítő órákat, amelynek pozitív hatásait 
egyre több kisgyermeken tapasztaljuk. Mind-
ezt a TETRA 2002 Csapatának köszönhetjük, 
akik Molly, Bonzó és Heidi kutyával ingyen 
járnak hozzánk, a gyerekek legnagyobb örö-
mére. Jelenleg 3-4 osztály vesz részt aktívan 
a programban, de reméljük hamarosan saját 
„iskolakutyával” is bővül a négylábú segítők 
köre, és még több lurkó élvezheti a négylábú-
ak szeretetét, hiszen ezek a gyerekek felelősen 
gondolkoznak az állatokról, figyelnek és moti-
váltak az órákon, együttműködnek a kutyával, 
és rengeteg boldogságot adnak és kapnak.        

Adomány

Az iskola nagylelkű közösségének köszön-
hetően az idei karácsonykor, a szokásos 
adományokon felül, az L.Ritók Nóra neve 
fémjelezte Igazgyöngy Alapítvány számá-
ra is küldtünk csomagokat. 115 személyre 
szóló ajándék indult útjára a karácsonyt 
megelőző héten Berettyóújfalu felé, ame-
lyek rászoruló gyerekek beteljesült vágyait 
juttatták el azokra a vidékekre, ahová rit-
kán jut az ünnep fényéből. 

Lucázás – betleheme-
zés – regölés

Karácsony környéke hemzseg a szebbnél 
szebb népszokásoktól. Régente az őszi 
nagy munkák ilyenkorra véget értek, télen 
kevesebb a dolog, több az idő… Az iskolá-
ban hagyomány, hogy amit a régiek szoká-
saiból lehet, mentsük át a mi kompjuteri-
zált, gépesített, okostelefonos világunkba! 
Ha nekik jó volt 1000 évig, még egy kicsit 
jó lehet ezután is… Régen is, most is sok 
tanulással, készüléssel járt a szokások meg-
tanulása. A 2. osztályosok hetekig írták-ta-
nulták a maguk költötte jókívánságokat a 
lucázáshoz. A 6.b osztályosok a falut járták 
a betlehemesükkel, főpróba képpen a tan-
testületet is megörvendeztették előadásuk-
kal. A 4. osztályosok még karácsony előtt 
kezdték megtanulni a regölést, hogy aztán 
újév és vízkereszt között kiregölhessék a 
szerelmeseket az osztályokban. Az is szo-
kás volt, hogy a jókívánságokért cserébe 
kapnak valamit. A lucázók gyümölcsnapot 
tarthattak (almát, narancsot, mandarint, 
mogyorót kaptak), a regölők kerestek egy 
kis fagyipénzt. A betlehemesek olyan sok 
mindent kértek – kolbászt, sört, kalácsot 
– hogy nem tudom, megkaptak-e valamit 
is belőle. Egyvalamivel biztosan gazda-
gabbak lettek (és mi is): egy életreszóló 
élménnyel!

  
András-napi bál

Mi köze Szent András napjának a hű-
tőszekrényhez? Nem tudják? Pedig itt Pi-
lisborosjenőn minden iskolás gyerek azon-
nal rávágná a választ! Jelesül, hogy régen 
nem volt hűtőszekrény! Azért vágtak And-
rás napján disznót! A november végi hi-
degben elállt a sok hús. A tél közeledtével 
más is fontossá vált: a fonó, a juhok behaj-
tása, a pásztorok kifizetése és felfogadása a 
jövő évre. Ez utóbbit rögtön meg is kellett 
pecsételni az áldomással, úgyhogy rögtön 
pásztorbált is rendeztek.

Megtartottuk mi is a magunkét, no nem 
a pásztorok, hanem a Nebuló Alapítvány 
javára. Ott volt a falu apraja-nagyja, de leg-
inkább az apraja. Minden alsós évfolyam 
letáncolta a magáét (csak hogy a szülőknek 
is megmutassák, hogyan kell), játszottunk 
és kézműveskedtünk. Amikor a muzsiku-
sok is rázendítettek, táncoltunk egy nagyot, 
ne csak ők fáradjanak! Amikor elfáradtunk, 
leültünk, hogy mesét hallgassunk. Meg is 
tudtuk belőle, hogy hogyan van a fehérnép 
dolga az ördöggel… Végül meggyújtottuk 
advent első gyertyáját. Aki nem hiszi, járjon 
utána! De a legjobb az lesz, ha eljön jövőre a 
következő András-napi bálba!

 
A Nebuló Alapítvány 
beszámolója  
a 2017. évi  
tevékenységéről

Az alapítvány 2017. évi bevételei magán-
személy utalásából, a civil szervezetek 
támogatásából, az Iskolagála és az And-
rás-napi bál bevételéből, önkormányzati 
támogatásból és a személyi jövedelemadó 
1 százalékából tevődött össze. 

Az iskola udvarán több változtatást 
tudtunk megvalósítani, két mászóköte-
let helyeztünk ki, egy függeszkedőt, egy 
lábizom-erősítőt, valamint kicseréltük 
a csúszdatestet. Gumilapokkal fedtünk 
le egy területet és mezítlábas tanösvényt 
valósítottunk meg. Korcsolyapályát épí-
tettünk, melyet 6 hétig tudtunk élvezni. 
Támogattuk a tanulmányi versenyeket, a 
kirándulásokat, a múzeum és színházláto-
gatásokat. Kiemelt programokat valósítot-
tunk meg, mint felelős állattartás, kígyó és 
hüllőbemutató, jurta állítása, íjászat, kéz-
műveskedés, sportnap. Fejlesztő játékokat 
vásároltunk és fejlesztettünk a könyvtári 
állományt is. Örömmel támogatjuk az is-
kola által megalapított két díj jutalmának 
beszerzését. 

Ezúton is köszönünk minden támo-
gatást!

Mikulás

A Mikulást minden évben nagy-nagy iz-
galommal várja kicsi és nagy gyerek, ezért 
már hetekkel az érkezése előtt nagy volt 
a készülődés. Sok szép dalt énekeltünk 
neki, rajzoltunk, a szorgalmasabbak le-
velet is írtak neki. Nem is maradt el az 
ajándékozás, a Mikulás pontosan érkezett 
a krampuszával, és minden osztályba be-
vitte a csomagot. A nagyszakállúnak min-
denkihez volt egy-két jó szava. Megígérte, 
hogy jövőre ismét eljön hozzánk. Köszön-
jük Mikulás! Felsőseink a Mikulásbuli sok 
tréfás vetélkedőjén is élvezték az ünnep 
adta rendezvényt. 

 
Alkotó gyermekek

November hónapban egy nagyszerű pá-
lyázatra bukkant kolléganőnk. A gödöllői 
Levendula Galéria „Szöktem tőled virra-
dásra” címmel rajz és meseíró pályázatot 
írt ki, amelynek témája, „főszereplője” a 
HINTALÓ volt.

Egy osztállyal rajzórán, képzőművé-
szeti szakkörön pedig több évfolyamból 
verbuválódott gyerekekkel dolgoztuk fel 
a témát és kezdtük meg a lelkes alkotó-
munkát.

A pályázatra végül 14 gyermek 16 mű-
vét neveztük, ahol örömünkre két gyermek 
is helyezést ért el:

 Veres Beáta Júlia szobor kategóriában 
bronz-, 

 Rábai András novella kategóriában 
ezüstérmet kapott.
Meglepetésünk és örömünk akkor lett 

még nagyobb, amikor a galéria vezetője 
telefonban, majd levélben is jelezte, a pilis-
borosjenői gyermekek munkái olyan mély 
benyomást tettek a zsűrire, hogy külön 
elismerésben részesíti az iskola alkotó di-
ákjait! 

Tanulóink: Fonyódi Fruzsina, Szládik 
Lili, Király Bálint, Komlós Dorka, Lantos 
Katalin, Csender Lili – 1.a Bognár Dóra, Bé-
nyi Gizella – 2.b Király Márton, Prépostffy 
Bence, Pavluska Lőrinc, Rábai András –  
3. o. Veres Beáta, Bényi Simon – 5. a

Gratulálunk az alkotóknak! 

Angyali szaloncukor 
posta

Képzeljék el a karácsonyi készülődés szép-
ségét, az angyalvárás izgalmát egy olyan 
közösségben, ahol 270 kisdiák tölti együtt 
a napjait! Ekkora lelkesedésnek az angya-
lok sem tudnak ellenállni, és minden de-
cemberben, a téli szünet előtti napokban 
kis postát rendeznek be maguknak az is-
kola aulájában. A postát üzemeltető földre-
szállt angyalok ezúttal a 8. osztály és az 5.a 
osztály tagjai voltak. Feladatuk évről évre 
nagyon nehéz!

Minden kicsengetéskor el kell foglalniuk 
helyüket a csipkefüggönyökből, fenyőágak-
ból, padokból tákolt postahivatalban, mert 
azonnal indul a roham. A tanítási órákról 
kirontó diákság rögtön az aula felé veszi út-
ját. A postás angyalok saját készítésű képes-
lapot adnak át nekik, amelyeken a gyerekek 
megírhatják osztálytársaiknak, barátaiknak, 
tanáraiknak karácsonyi jókívánságaikat. A 
képeslapokat az angyalok egy szaloncukor 
kíséretében kézbesítik a címzetteknek. Sok 
a feladat és rövid a szünet!

Karácsonyi koncert

Varázsos és meghitt hangulatú koncer-
tet adott a Zeneiskola december 15-én 
a Művelődési Házban. Az ismert kará-
csonyi dallamok mellett, a zeneiroda-
lom klasszikus művei is felcsendültek és 
megörvendeztették a lelkes közönséget. 
Minden tanszak képviseltette magát, a 
kamaracsoportok, a növendékek és taná-
raik közös produkciója vidám hangula-
tot teremtett.

ISKOLAI 
hírek

ISKOLAI 
hírek

PILISBOROSJENŐI Hírmondó www.pbjhirmondo.hu 2018. február12 13

Felnőtt háziorvosi rendelő
Telefon: 06 (26) 336-308

 Hétfő: 13.00–17.00 óráig Dr. Kovács Levente
 Kedd: 08.00–12.00 óráig Dr. Kovács Levente
 Szerda: 15.00–18.00 óráig Dr. Kovács Levente
 Csütörtök: 08.00–11.00 óráig Dr. Kovács Levente
 Péntek: 08.00–11,00 óráig Dr. Kovács Levente 

Gyermek háziorvosi rendelő
Bejelentkezés rendelési időben: 06 (26) 536-033

Betegrendelés:
 Kedd:  15.00–18.00 óráig Dr. Kerekes Ildikó
 Csütörtök: 15.00–18.00 óráig Dr. Kerekes Ildikó

Egészséges rendelés/tanácsadás:
 Szerda: 14.00–16.00 óráig  Dr. Kerekes Ildikó

Rendelés Ürömben: 
 Hétfő, szerda, péntek:  08.00–11.00 óráig

Védőnői szolgálat a gyerekrendelőben
Telefon: 06 (26) 536-033

 Gallai Judit védőnő  06 (30) 332-7615
 Szecsányi Bertalanné védőnő  06 (30) 9507-657
 Egészséges rendelés:  Szerda 14.00–16.00
 Terhes tanácsadás:  Szerda 16.00–18.00
 Szűrővizsgálat (1–6 éves):  Hétfő 14.00–16.00

Az ügyeleti szolgálat hétköznapokon 17.00 órától indul és 
másnap 07.00 óráig tart. A hétvégi ügyelet pénteken 17.00 
órától hétfő reggel 07.00 óráig, ünnepnapokon értelemsze-
rűen a megelőző utolsó hétköznap 17.00 órájától az ünnep-
nap másnapjának 07.00 órájáig tart.
A pomázi orvosi rendelő Pomáz főútján, a polgármesteri hi-
vatal mellett található, címe: Kossuth Lajos utca 21. Tele-
fonszáma: 06 (26) 326-211. Ha ajtaját zárva találják, kérjük 
csengessenek.
Dr. Telegdi András elérhető nappal, rendelési időben a  
06 (26) 526-228-as telefonszámon. Összefoglalva a szüksé-
ges tudnivalókat:

Ügyeleti szolgálat
Pomáz Környéki Orvosi Ügyeleti Bt.

Ügyeleti idő hétköznapokon: 17.00 órától másnap 07.00 óráig
munkaszüneti napokon:  07.00 órától másnap 07.00 óráig

Orvosi ügyelet hívószáma: 36 (30) 992-9257

Orvosi rendelő 
Pomáz, Kossuth Lajos utca 21. • Telefon: 06 (26) 326-211

Nagy Kevély Gyógyszertár
Farkas István

2097 Pilisborosjenő, Mester u. 10. • Telefon: 06 (26) 336-314

(Forrás: Pilisborosjenő Község Honlapja 2014. 03. 22.)

EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓK



Az adománykiosztó ünnepségen felléptek: Papp Domini-
ka – fuvola, Selmeczi Márta – pánsíp, Csillag Orsolya – kla-
rinét. Beszédet mondott: Küller János polgármester, Wilheim 
Péter plébániai kormányzó, Ludasi Éva szolgálatvezető. 

Nagy örömünkre anyagi és tűzifa felajánlások is érkeztek, 
a három kaloda tűzifa hamar megtalálta méltó helyét. A 2097 

Egyesület által gyűjtött pénzadományból nehéz élethelyzetű 
családok közüzemi díjtartozásainak egy részét fizettük ki, és 
egy egyedülálló, gyermekes édesanyát támogattunk. A kiosz-
tott csomagok mellé a maradék pénzből a legrászorultabbak 
kaptak még egy kis segítséget.

Az élelmiszercsomagok mellett „cipős doboz” ajándékokat 
is gyűjtöttünk, ami teljes egészében dr. Csányi Márta önzetlen 
és kitartó munkáját dicséri! Márta az egész karácsonyi előké-
születben, adománygyűjtésben, cipősdoboz ajándékok szerve-
zésében, élelmiszercsomagok szortírozásában, kihordásában 
itt volt velünk, adta az idejét, erejét, és ami a legfontosabb a 
SZERETETÉT!

Hálás szívvel köszönjük mindazoknak az odaadó mun-
káját, akik idejükkel, energiájukkal, élelmiszer és ajándék-
csomagjaikkal, vagy anyagiakkal járultak hozzá, hogy ezt a 
fantasztikus mennyiségű ajándékot kioszthattuk! Egyúttal 
kérjük a tisztelt falubelieket, hogy amennyiben tudomásuk 
van nehéz élethelyzetű falubeli családról, egyedülállóról vagy 
idős személyről, jelezze Szolgálatunk felé, hogy hozzájuk is 
elérjen segítségünk.

 
Ezúton szeretnénk minden kedves lakosnak Boldog Új Évet 
kívánni! 

 
Szeretettel és tisztelettel:
 Ludasi Éva 
 szolgálatvezető

Bár tudjuk, hogy a karácsony már elmúlt, és sokan visszatértek 
a hétköznapi teendőkhöz, szeretnénk tájékoztatást adni arról, 
miképpen zajlott a Család és Gyermekjóléti Szolgálat karácso-
nyi időszaka.

Szolgálatunk minden évben gyűjt tartós élelmiszert a rá-
szoruló családoknak. 2017-ben három áruházban gyűjthettünk 
négy napon keresztül, az ürömi CBA-ban, a budakalászi Met-
ro-ban és a solymári AUCHAN-ban. A gyűjtésben sokan részt 
vettek áldozatos munkájukkal, amit ezúton is hálás szívvel kö-
szönünk! Az adományok gyűjtését végezték: Medveczky Réka, 
Hoffmann Rita, Bereczkiné Szendrey Éva, Szarvas Magdolna, 
Jakabné Szávuly Joli, Biró Anna, Héjja Zsombor, Hevesné Ilus, 
Rafainé Erzsi, dr. Csányi Márta, Aczél András, Kara Fruzsina, 
Aczél Ferenc, Csillag Kata, Rest János, Csillag Orsolya, Kmetz-
né Klári, Komlósné Erzsi, Király Kata, Kovács Kinga, Kovács 
Bence, Ludasi Éva, Rostásné Rafai Orsolya, Huarachi Martin, 
Frigyes Barnabás, Csillag Orsolya, valamint Kopcsay Péter és 
családja. Az adománycsomagok összeállításában és szállításá-
ban részt vettek: Szilágyi Zsolt, Szegedi Dániel, Lökkös Kriszti-
na és családja, Heves László, Windisch László és Küller János.

A karitatív tevékenységünkhöz kapcsolódott a Német Nem-
zetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, a Mesevölgy 
Óvoda és a Szent Vid a 14 Segítő Szent Plébániatemplom hívei.

A három áruházban, az iskolában, az óvodában és a katoli-
kus hívektől összesen 3 tonna adományt kaptunk. Az adomány-
ból 60 családnak, egyedülállónak, idős nyugdíjasnak tudtunk 
25–60 kg-os csomagokat átadni a Karácsonyi Ünnepségünk 
keretein belül, amely december 19-én került megrendezésre. 
Varga Anikó ötletességének és szépérzékének köszönhetően a 
Családsegítő irodája méltó lett a karácsonyi ünnepi műsorhoz. 
Fantasztikusan gyönyörű lett! 

Örömmel tájékoztatjuk a lakosságot, hogy előző év augusztu-
sában lehetőséget kapott Szolgálatunk a NOE helyi szervezeté-
től az ALDI üzletlánc által felajánlott élelmiszerek kiosztására. 
Többségében pékárut, zöldséget és gyümölcsöt van lehetősé-
günk kiosztani nehéz élethelyzetben lévő falubeliek között, 
melyet minden hétfőn és pénteken a Család és Gyermekjóléti 
Szolgálat irodájában vehetnek át.

Az élelmiszeradomány koordinálását a NOE helyi vezető-
je, Lökkös Krisztina végzi nagy gondossággal. Mike Ferencné, 
Gyarmati Zsuzsa, Páldi Katalin, Rósa Márta, Richter Flóra saját 

idejükből és költségükön vállalták, hogy az élelmiszert eljuttas-
sák a Családsegítő irodájába. Munkájukért ezúton is hálásak 
vagyunk!

Szeretnénk felhívni a kedves lakosok figyelmét, hogy az 
érkezett mennyiségtől függően mindenkinek szeretnénk biz-
tosítani a lehetőséget, így akik élni kívánnak vele, azokat a fent 
nevezett napokon délután 13 órától szeretettel várjuk. 

        
Ludasi Éva Biró Anna
szolgálatvezető családsegítő     

Család és Gyermekjóléti Szolgálat 
hírei

Család és Gyermekjóléti Szolgálat 
hírei
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KARÁCSONYI ADOMÁNYOSZTÁS
 Család és Gyermekjóléti Szolgálat  
 tájékoztatója

További híreink az évközi ALDI élelmiszeradományról

Csillag Orsolya 

Selmeczi Márta

Papp Dominika

Küller János polgármester Wilheim Péter plébániai kormányzó



Gábeli Gyurit sokan szerették. Sok barátja volt. Nem csak jó ízű, 
szívvel-lélekkel készült boraival, hanem örökké vidám, mindig 
mosolygós természetével is lenyűgözte környezetét. A számtalan 
díj, amelyeket boraiért kapott öregbítette falunk hírnevét is. Nem 
a dicsőség, vagy a siker utáni vágy hajtotta! Büszke volt arra, hogy 
ennek a földnek a termésével éri el kiváló eredményeit. Rengeteget 
dolgozott. Asztalos műhelyében is állandóan folyt a munka, bár az 
utóbbi években fia, Gyurika vette át az itteni teendőket. Gyuri már 
inkább, ha tehette, szeretetett földjén, a szőlőben foglalatoskodott. 

Kiváló borokat készített! Megtisztelő, hogy hosszú évek óta az 
Ő lelkével, szeretetével „megtöltött” borait fogyaszthattuk otthona-
inkban és jórészt, falunk rendezvényein is. Gábeli György állandó 
résztvevője volt az ürömi-pilisborosjenői borversenyeknek, feszti-
váloknak is. Számtalan országos borversenyen is indult, ahonnan 
sohasem jött el díj, díjak nélkül. Még Villányban is nyert érmeket!

Gyuri nagy titkok tudója volt! Sokan szeretnénk tudni, hogy 
mi volt a titka úgy emberileg, mint szakmailag. Nem tévedek, ha 
leírom, hogy Gyuri embersége, családja – felesége, fia, lánya, uno-
kái – barátai és Pilisborosjenő iránt érzett szeretete, a minőségi bo-
rászat és szakmája iránti elkötelezettsége okán tudott olyan lenni, 
amilyen, sajnos le kell írni: volt.

Gyuri asztalosként is mindig minőségi munkát végzett. Csak 
kifogástalan anyagokból, a lehető legjobb gépekkel, időt, fáradságot 
nem kímélve, közmegelégedésre dolgozott. Számtalan, a falunkban 
és a környéken épült házban az ő ajtajai, ablakai vannak beépítve. 

Gábeli Gyuri, feleségével, Jucival oszlopos tagja volt a Pilis-
borosjenői Német Dalkörnek, a Singkreisnek. Fáradhatatlanul 
jártak próbákra, fellépésekre. A Német Önkormányzat nagyobb 
rendezvényein, klubnapokon többnyire az Ő borait fogyasztottuk. 
Legutóbb – sajnos utoljára – tavaly december 9-én, a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat Nyugdíjas Karácsonyán léptek fel.

Gábeli Gyuri szerény ember volt. Akik ismertük, szerettük, 
tudjuk, hogy érdemes volt szeretetünkre. De vajon mi érdemesek 
voltunk-e az Ő barátságára, szeretetére? Erről a kérdésről már, saj-
nos nélküle kell számot vetni magunkkal. 

2018. január 13-án, 15 órakor, a pilisborosjenői temetőben vettek 
végső búcsút családjának tagjai, barátai, tisztelői Gábeli Györgytől.

 Rengeteg gyászoló tisztelgett az elhunyt emléke előtt, ezért a 
sok-sok koszorút, virágot már a szertartás előtt a sírnál helyezték el. 

A gyászszertartást Bakos Zsolt atya, volt pilisborosjenői plébános, 
az elhuny jóbarátja celebrálta. Az Ezüsthegyi Borosgazdák egyesüle-
tének nevében búcsúbeszédet mondott Huszti Gábor elnök. 

Windisch László

Köszönetnyilvánítás
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünk 

Gábeli György
temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot hoztak. Azoknak is köszönjük részvétét, sugárzó szeretetét, segítségét, akik valamilyen okból 

nem tudtak részt venni a temetésen. Mindannyiuknak köszönjük, hogy múlhatatlan fájdalmunkat enyhítették, gyászunkban osztoztak. 

 A gyászoló család

MŰVELŐDÉSI HÁZ 
hírei GYÁSZHÍR
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2018. február 17-én délelőtt 10-től 12-ig óráig 

BOLHAPIAC 
Helyszín: 
Reichel József Művelődési Ház  
és Könyvtár nagyterme
Helyfoglalás 9.30-tól

FEBRUÁRI PROGRAMOK

MÁRCIUSI ELŐZETES

Február 9. péntek, 18. óra: 
 

FARSANGI KEREKES TÁNCHÁZ

Február 23. péntek, 14 óra:  
„HÉTMÉRFÖLDES CSIZMÁBAN HETEDHÉT HATÁRON”

ORSZÁGOS MESEVETÉLKEDŐ II. FORDULÓJA

Február 10. szombat, 20 óra 

FARSANGI BÁL 

 

TÜDŐSZŰRÉS

Február 13–14. 
8-tól 18 óráig

Február 21., 10 óra
LÁBITA 
BÁBSZÍNHÁZ 
Csernik Szende

2018. március 3-án (szombaton) délelőtt 10 órától 14 óráig, 
ismét Egészségnapot szervezünk  

a Pilisborosjenői Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár épületében  
a tavaszi megújulás jegyében.  

A tavalyi évhez hasonlóan egészséggel kapcsolatos, érdekes, 
ismeretterjesztő előadásokkal színesítjük a programot.

 Idén hagyományos egészségmegőrző, ingyenes állapotfelméréseken,  
szűréseken vehetnek részt (hallásvizsgálat, fogászati szűrés, szívstressz mérés stb).

Ismét lesz biobüfé sok egészséges finomsággal  
és egy különleges édességgel – Nagy István helyi biogazda jóvoltából.

A BELÉPÉS INGYENES!  
A programról részletes tájékoztatást a kihelyezett plakátokon illetve  
a Művelődési Ház honlapján, valamint facebook felületén találnak!

GYÁSZ
Szomorú szívvel és mély 
megrendüléssel tudatjuk 
Pilisborosjenő lakóival, hogy 
2017. december 30-án a 
korareggeli órákban, tragi-
kus hirtelenséggel elhunyt 
falunk lakója Gábeli György, 
a kiváló borász és asztalos 
mester. Néhány napja, 2017. 
december 18-án töltötte be 
66. életévét.

TÜDŐSZŰRÉS!
 

2018. február 13-án és 14-én 8-tól 18 óráig
 

 A vizsgálat helye: Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár kistermében
  Kérjük, a vizsgálatra hozza magával:  Lakcímkártyáját, valamint TB kártyáját!

 A vizsgálat díja 40 év felett ingyenes.
  14–18 év közötti gyermekek szűrése is ingyenes, de BEUTALÓ és szülői belegyező nyilatkozat szükséges.

 A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb tanulóknál, akiknek az oktatási törvény ezt előírja a vizsgálat  
természetesen ingyenes.  

40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 Ft, amely befizetéséhez a polgármesteri 
iroda ügyfélszolgálati irodáján kaphatnak előre csekket. 

(Kedden csak 14 óráig van nyitva a Posta, így aki kedden délután érkezne, kérjen előre csekket!)

a Német Nemzetiségi 
Önkormányzat szervezésében

ÉRDEKLŐDNI LEHET: PERLINGER GYÖRGYI 06 (30) 388-0261
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ArCo-Mag ArCo-Mag 
Kft.Kft.

Pilisborosjenô, 
Ilo na u. 7.

Tel.: 06-70-670- 0075

Várjuk kedves vásárlóinkat!
Ter mény, állateledel, mirelit, díszhal-

eledel, kulcs má so lás, termelôi bor,
Linde mûszaki gázok (CO2, Ar, O2, Ac)
Új nyítvatartás: Hét fô: 14–18

Kedd: 8-12 14-18
Szerda: 14–18
Csütörtök: 8-12 14-18
Péntek: 14–18
Szom bat: 8-13

Utánfutó bérelhetô 250-Ft/órától
3 óra a minimális bérlési idö

PILISBOROSJENÔ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelôs kiadó:
Pilisborosjenô Község Önkormányzata

Tipográfia: Római Bt.
Nyomás: PrintPix nyomda

Megjelenik: kéthavonta, 1300 példányban.
Engedélyszám: 3.4.1/463/2/1û.

ÉPÍTÔANYAG KERESKEDÉS
Pilisborosjenô, 

Fô út 013/31 Hrsz.

Sóder, homok, cement, mész,
zsalukô, hôszigetelô rendszerek, 

konténer-rendelés, Gépi 
földmunka, hulladékátvétel, 

termôföld kiszállítással.

T R U N K
Elérhetôségek:

+36-30-9342-838, 
+36-30-944-5678
+36-30-421-0548

Telefon/Fax: 06-26-336-066 
www.trunk-epitoanyag.hu

PÖTTÖM ABC
Vegyeskereskedés

Általános élelmiszerek, zöldség-
gyümölcs, vegyi áru, stb.

Cserpes és COOP termékek kaphatók
Naponta friss pékáru! 

BOLTI ELADÓT FELVESZÜNK!

Pilisborosjenô, FÔ ÚT 35.

F Ö L D M É R É S
•épületfeltüntetés, -bontás
• telekalakítás, -osztás, -egyesítés
• felmérések, kitûzések
• társasház szintenkénti alaprajzok

Aczél Ferenc
(Pilisborosjenô)
06 70 3233925

foldmeres.uromkornyék@gmail.com

Állatorvosi rendelôÁllatorvosi rendelô
dr. Hatvany Gábor (70/60 56166)

2097 Pilisborosjenô, Fô út. 45.

Megváltozott nyitvatartás:
Hétfô, szerda: 17–19h, 

Szombat: 10–12h

IGÉNY ESETÉN 
INGYENES HÁZHOZ KISZÁLLÁS

www.kockakutya.hu, 
FACEBOOK: 

Kockakutya Állatorvosi Rendelô

Ál lat or vo si és 
ho me o pá ti ás ren de lô
Ha tó sá gi fel ada tok ra jo go sult 

ál lat or vos
Cí münk: Soly már, Terstyánszky u. 23.
Pilisvörösvár u. 17. (sa rok épü let)

Dr. Mol nár At ti la
Tel:  06-30-984-6692  06-26-360-919

(ren de lé si idô ben)

Ifj. Dr. Mol nár At ti la
Tel: 06-30-964-2160

Vé dô ol tás ok, ult ra hang, 
la bor vizs gá la tok, se bé sze ti mû té tek,
ve szé lyes ál la tok gyógy szer be lö vé se,

ku tya koz me ti ka

REN DE LÉ SI IDÔ: 
hét fô, pén tek: 17-19, kedd, 

csü tör tök: 14-19, szom bat: 9-12
Egyéb idô pont ok ban ügye let: 

06-30-964-2160

Egyedi, különleges kerti pavilon
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ÓbudánTúl Ingatlaniroda
Pilisborosjenôi ingatlanok irodája

www.pilisborosjenoi.hu 

SZALAI PÉTER
építészmérnök, ingatlanközvetítô ügyvezetô, irodavezetô

Pilisborosjenô, Templom utca 2.
Irodai telefonszám:  (26) 336-198 •  Mobil telefon:(30) 9520-015

FEL NÔTT ÉS GYER MEK 
FÜL-ORR-GÉ GÉ SZE TI 

MA GÁN REN DE LÉS
Pilisborosjenôn,

az Egész ség ház ban
Rendelési idô:

Hét fô, szer da 8–10-ig, 
kedd–csütörtök:16–18-ig.

Te lefon be je lent ke zés: 
06 20 322 6776 

dr. Csányi Már ta

EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓK
Fel nôtt há zi or vo si ren de lô

Te le fon: 06-26/336-308

Hét fô 13-17 Dr. Ko vács Le ven te 
Kedd 8-12 Dr. Ko vács Le ven te
Szer da 15-18 Dr. Ko vács Le ven te
Csü tör tök 8-11 Dr. Ko vács Le ven te
Pén tek 8-11 Dr. Ko vács Le ven te

Gyer mek há zi or vo si ren de lô
Be je lent ke zés ren de lé si idô ben: 06-26/536-033

Be teg ren de lés:
Kedd 15-18 Dr. Ke re kes Il di kó
Csü tör tök 15-18 Dr. Ke re kes Il di kó

Egész sé ges ren de lés/ta nács adás:
Szer da 14-16 Dr. Ke re kes Il di kó

Ren de lés Üröm ben: Hét fô, Szer da, Pén tek: 08.00-11.00

Vé dô nôi szol gá lat a gye rek ren de lô ben
Te le fon: 06-26/536-033

Gallai Judit vé dô nô 06-30/33-27-615 
Szecsányi Bertalanné vé dô nô      06-30/95-07-657
Egész sé ges ren de lés: Szer da 14-16
Ter hes ta nács adás: Szer da 16-18
Szû rô vizs gá lat (1–6 éves): Hét fô 14-16

Az ügye le ti szol gá lat hét köz nap okon 17.00 órá tól in dul és más nap
07.00 órá ig tart. A hét vé gi ügye let pén te ken 17.00 órá tól hét fô reg gel
07.00 órá ig, ün nep nap okon ér te lem sze rû en a meg elô zô utol só hét köz -
nap 17.00 órá já tól az ün nep nap más nap já nak 07.00 órá já ig tart.

A pomázi or vo si ren de lô Pomáz fô út ján, a pol gár mes te ri hi va tal
mel lett ta lál ha tó, cí me: Kos suth La jos ut ca 21. Te le fon szá ma: 06 26
326-211. Ha aj ta ját zár va ta lál ják, kér jük csen ges se nek.

Dr. Telegdi And rás el ér he tô nap pal, ren de lé si idô ben a 06 26 526-
228-as te le fon szá mon. Ös  sze fog lal va a szük sé ges tud ni va ló kat:

Ügye le ti szol gá lat:
Pomáz Kör nyé ki Or vo si Ügye le ti Bt.

Ügye le ti idô:     hét köz nap okon: 17.00 órá tól más nap 07.00 órá ig
mun ka szü ne ti na po kon: 07.00 órá tól más nap 07.00 órá ig

Or vo si ügye let hí vó szá ma:
+36 30-99-29-257

Or vo si ren de lô:
Pomáz, Kos suth La jos ut ca 21. Te le fon: 06 26/326-211

Nagy Kevély Gyógyszertár
Farkas István

2097 Pilisborosjenô, Mester u. 10
Telefon: 26/336-314

(Forrás: Pilisborosjenô Község Honlapja 2014-03-22)

Építés-felújítás
– generál kivitelezés

Vállaljuk lakások, házak 
teljes felújítását!

(Gipszkarton, festés, burkolás, 
villanyszerelés, külsô szigetelés 
(dryvitozást), kômûvesmunkát!
Kerítések, támfalak készítését!

A hirdetés felmutatása
esetén 10% kedvezmény!

Telefon: 06-70-639-4031
e-mail:

pfeifferbaubt@gmail.com

PILISBOROSJENÔI ASZTALOS MESTER
vállalja egyedi ajtók, ablakok készítését, egyéb asztalosmunkák

kivitelezését:
06-26-336-260

KEVÉLY GÁZ BT.
ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI 

BETÉTI TÁRSASÁG
2097 Pilisborosjenô, Tölgyfa u. 10.

Telefon: 06-26-336-246, 06-30-931-8212

– Zsitnyányi Attila magántervezô –
Központi fûtôberendezés, 

szellôztetés-klimatizálás, propán-bután
gázellátás, vízellátás, csatornázás, 
külsô csatornabekötések tervezése 
és kivitelezésének megszervezése, 
hatósági eljárások és engedélyek 

beszerzése és ügyintézése. 
Anyagkivonatok és költségvetések

készítése.

ZSITNYÁNYI ZOLTÁN
Gázkészülék javító és szerelô mester

Telefon: 06-30-222-3583

Manikûr–mûköröm
Pilisborosjenôn és Ürömön

házhoz megyek!
CSERNUS SZILVIA

Telefon: 06 70 639-4030
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Aczél Ferenc
(Pilisborosjenô)
06 70 3233925

foldmeres.uromkornyék@gmail.com

Állatorvosi rendelôÁllatorvosi rendelô
dr. Hatvany Gábor (70/60 56166)
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Megváltozott nyitvatartás:
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Dr. Mol nár At ti la
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Vé dô ol tás ok, ult ra hang, 
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Ha tó sá gi fel ada tok ra jo go sult 

ál lat or vos
Cí münk: Soly már, Terstyánszky u. 23.
Pilisvörösvár u. 17. (sa rok épü let)

Dr. Mol nár At ti la
Tel:  06-30-984-6692  06-26-360-919

(ren de lé si idô ben)

Ifj. Dr. Mol nár At ti la
Tel: 06-30-964-2160

Vé dô ol tás ok, ult ra hang, 
la bor vizs gá la tok, se bé sze ti mû té tek,
ve szé lyes ál la tok gyógy szer be lö vé se,

ku tya koz me ti ka

REN DE LÉ SI IDÔ: 
hét fô, pén tek: 17-19, kedd, 

csü tör tök: 14-19, szom bat: 9-12
Egyéb idô pont ok ban ügye let: 

06-30-964-2160

Egyedi, különleges kerti pavilon
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ArCo-Mag ArCo-Mag 
Kft.Kft.

Pilisborosjenô, 
Ilo na u. 7.

Tel.: 06-70-670- 0075

Várjuk kedves vásárlóinkat!
Ter mény, állateledel, mirelit, díszhal-

eledel, kulcs má so lás, termelôi bor,
Linde mûszaki gázok (CO2, Ar, O2, Ac)
Új nyítvatartás: Hét fô: 14–18

Kedd: 8-12 14-18
Szerda: 14–18
Csütörtök: 8-12 14-18
Péntek: 14–18
Szom bat: 8-13

Utánfutó bérelhetô 250-Ft/órától
3 óra a minimális bérlési idö

PILISBOROSJENÔ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelôs kiadó:
Pilisborosjenô Község Önkormányzata

Tipográfia: Római Bt.
Nyomás: PrintPix nyomda

Megjelenik: kéthavonta, 1300 példányban.
Engedélyszám: 3.4.1/463/2/1û.

ÉPÍTÔANYAG KERESKEDÉS
Pilisborosjenô, 

Fô út 013/31 Hrsz.

Sóder, homok, cement, mész,
zsalukô, hôszigetelô rendszerek, 

konténer-rendelés, Gépi 
földmunka, hulladékátvétel, 

termôföld kiszállítással.

T R U N K
Elérhetôségek:

+36-30-9342-838, 
+36-30-944-5678
+36-30-421-0548

Telefon/Fax: 06-26-336-066 
www.trunk-epitoanyag.hu

PÖTTÖM ABC
Vegyeskereskedés

Általános élelmiszerek, zöldség-
gyümölcs, vegyi áru, stb.

Cserpes és COOP termékek kaphatók
Naponta friss pékáru! 

BOLTI ELADÓT FELVESZÜNK!

Pilisborosjenô, FÔ ÚT 35.

F Ö L D M É R É S
•épületfeltüntetés, -bontás
• telekalakítás, -osztás, -egyesítés
• felmérések, kitûzések
• társasház szintenkénti alaprajzok

Aczél Ferenc
(Pilisborosjenô)
06 70 3233925

foldmeres.uromkornyék@gmail.com

Állatorvosi rendelôÁllatorvosi rendelô
dr. Hatvany Gábor (70/60 56166)

2097 Pilisborosjenô, Fô út. 45.
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ÓbudánTúl Ingatlaniroda
Pilisborosjenôi ingatlanok irodája

www.pilisborosjenoi.hu 

SZALAI PÉTER
építészmérnök, ingatlanközvetítô ügyvezetô, irodavezetô

Pilisborosjenô, Templom utca 2.
Irodai telefonszám:  (26) 336-198 •  Mobil telefon:(30) 9520-015

FEL NÔTT ÉS GYER MEK 
FÜL-ORR-GÉ GÉ SZE TI 

MA GÁN REN DE LÉS
Pilisborosjenôn,

az Egész ség ház ban
Rendelési idô:

Hét fô, szer da 8–10-ig, 
kedd–csütörtök:16–18-ig.

Te lefon be je lent ke zés: 
06 20 322 6776 

dr. Csányi Már ta

EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓK
Fel nôtt há zi or vo si ren de lô

Te le fon: 06-26/336-308

Hét fô 13-17 Dr. Ko vács Le ven te 
Kedd 8-12 Dr. Ko vács Le ven te
Szer da 15-18 Dr. Ko vács Le ven te
Csü tör tök 8-11 Dr. Ko vács Le ven te
Pén tek 8-11 Dr. Ko vács Le ven te

Gyer mek há zi or vo si ren de lô
Be je lent ke zés ren de lé si idô ben: 06-26/536-033

Be teg ren de lés:
Kedd 15-18 Dr. Ke re kes Il di kó
Csü tör tök 15-18 Dr. Ke re kes Il di kó

Egész sé ges ren de lés/ta nács adás:
Szer da 14-16 Dr. Ke re kes Il di kó

Ren de lés Üröm ben: Hét fô, Szer da, Pén tek: 08.00-11.00

Vé dô nôi szol gá lat a gye rek ren de lô ben
Te le fon: 06-26/536-033

Gallai Judit vé dô nô 06-30/33-27-615 
Szecsányi Bertalanné vé dô nô      06-30/95-07-657
Egész sé ges ren de lés: Szer da 14-16
Ter hes ta nács adás: Szer da 16-18
Szû rô vizs gá lat (1–6 éves): Hét fô 14-16

Az ügye le ti szol gá lat hét köz nap okon 17.00 órá tól in dul és más nap
07.00 órá ig tart. A hét vé gi ügye let pén te ken 17.00 órá tól hét fô reg gel
07.00 órá ig, ün nep nap okon ér te lem sze rû en a meg elô zô utol só hét köz -
nap 17.00 órá já tól az ün nep nap más nap já nak 07.00 órá já ig tart.

A pomázi or vo si ren de lô Pomáz fô út ján, a pol gár mes te ri hi va tal
mel lett ta lál ha tó, cí me: Kos suth La jos ut ca 21. Te le fon szá ma: 06 26
326-211. Ha aj ta ját zár va ta lál ják, kér jük csen ges se nek.

Dr. Telegdi And rás el ér he tô nap pal, ren de lé si idô ben a 06 26 526-
228-as te le fon szá mon. Ös  sze fog lal va a szük sé ges tud ni va ló kat:

Ügye le ti szol gá lat:
Pomáz Kör nyé ki Or vo si Ügye le ti Bt.

Ügye le ti idô:     hét köz nap okon: 17.00 órá tól más nap 07.00 órá ig
mun ka szü ne ti na po kon: 07.00 órá tól más nap 07.00 órá ig

Or vo si ügye let hí vó szá ma:
+36 30-99-29-257

Or vo si ren de lô:
Pomáz, Kos suth La jos ut ca 21. Te le fon: 06 26/326-211

Nagy Kevély Gyógyszertár
Farkas István

2097 Pilisborosjenô, Mester u. 10
Telefon: 26/336-314

(Forrás: Pilisborosjenô Község Honlapja 2014-03-22)

Építés-felújítás
– generál kivitelezés

Vállaljuk lakások, házak 
teljes felújítását!

(Gipszkarton, festés, burkolás, 
villanyszerelés, külsô szigetelés 
(dryvitozást), kômûvesmunkát!
Kerítések, támfalak készítését!

A hirdetés felmutatása
esetén 10% kedvezmény!

Telefon: 06-70-639-4031
e-mail:

pfeifferbaubt@gmail.com

PILISBOROSJENÔI ASZTALOS MESTER
vállalja egyedi ajtók, ablakok készítését, egyéb asztalosmunkák

kivitelezését:
06-26-336-260

KEVÉLY GÁZ BT.
ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI 

BETÉTI TÁRSASÁG
2097 Pilisborosjenô, Tölgyfa u. 10.

Telefon: 06-26-336-246, 06-30-931-8212

– Zsitnyányi Attila magántervezô –
Központi fûtôberendezés, 

szellôztetés-klimatizálás, propán-bután
gázellátás, vízellátás, csatornázás, 
külsô csatornabekötések tervezése 
és kivitelezésének megszervezése, 
hatósági eljárások és engedélyek 

beszerzése és ügyintézése. 
Anyagkivonatok és költségvetések

készítése.

ZSITNYÁNYI ZOLTÁN
Gázkészülék javító és szerelô mester

Telefon: 06-30-222-3583

Manikûr–mûköröm
Pilisborosjenôn és Ürömön

házhoz megyek!
CSERNUS SZILVIA

Telefon: 06 70 639-4030
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KEVÉLY GÁZ BT.
ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI BETÉTI TÁRSASÁG

2097 Pilisborosjenő, Tölgyfa utca 10.
Telefon: 06-26-336-246, 06-30-931-8212

– Zsitnyányi Attila magántervező –
Központi fűtőberendezés, szellőztetés-klimatizálás, propán-bután  

gázellátás, vízellátás, csatornázás, külső csatornabekötések tervezése  
és kivitelezésének megszervezése, hatósági eljárások és engedélyek  

beszerzése és ügyintézése. Anyagkivonatok és költségvetések készítése.
ZSITNYÁNYI ZOLTÁN

Gázkészülék javító és szerelő mester
Telefon: 06-30-222-3583

PILISBOROSJENŐI 
ASZTALOS MESTER 
vállalja egyedi ajtók, ablakok készítését, 

egyéb asztalosmunkák kivitelezését:

06-26-336-260


