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Ez történt
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A tartalomból:

Címoldalunkon az új Pilisborosjenői Általános Iskola bejárata, Küller János polgármester, az Iskola távoli képe,  
és az első osztályos tanulók láthatók. (Fotó: Wéel)
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ÚJ NEVELÉSI ÉV- ÚJ KÖRNYEZETBEN ÉS ÉPÜLETBEN

 MEGNYITOTTA KAPUIT A „ZÖLD ISKOLA”  
 AZ „AURA-LIGETBEN”

Pilisborosjenőn évek óta felmerülő kérdés volt, hogy 
a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola a Fő utcából nagyobb helyre köl-
tözzön, ahol az oktatás és megnövekedett gyermek-
létszám helyiségigénye jobban biztosítható.

A falu Üröm felöli határban található a korábban 
is oktatási létesítményként funkcionáló „AURA” 
épület, melyet az Önkormányzat korábban pályázati 
forrásból energetikailag korszerűsített. 

Az Érdi Tankerületi Központ az átköltözést tá-
mogatta, így az érdemi munka is elkezdődhetett 
év elején, annak érdekében, hogy gyermekeink 
a 2018/2019-es nevelési évet már az új helyen 
kezdhessék meg.

A belső munkálatokat az Érdi Tankerületi Köz-
pont finanszírozta és végeztette, míg az Önkor-
mányzat az udvar rendbe tételén, valamint az isko-
lához vezető út infrastruktúrájának megteremtésén 
dolgozott önként vállalt feladatként.

 Az Önkormányzat az udvart kitisztította, és 
egyenletes réteggel termőföldet helyezett el rajta, 
melyre füvet ültetett. Az épület kerítését civil össze-
fogással festették újra, melyhez a szervezésben nyúj-
tott segítséget, valamint az anyagot biztosította. az 
iskola bejáratánál pedig egy az épület jellegét szem-
léltető új buszmegállót építtetett a kerítés részeként, 
valamint kialakította a busz megállásnak biztonsá-
gos feltételeit a buszöböl kiépítésével.

A település határától az iskoláig mintegy 600 m 
hosszan járda is épült, mellette tereprendezéssel. A ki-
alakított járda nemcsak az iskolások, hanem a patak-
parton sétálni vágyók, illetve futók érdekeit is szolgálja. 

A járda térkőburkolatot kapott, annak érdekében, hogy 
a patakparton később a zöldfelület rendezését követően 
egy sétány alakulhasson ki. Előbbiek keretén belül az 
Önkormányzat padokat is ki fog helyezni valamint fák, 
cserjék ültetését is tervezi ezen a szakaszon.

 Jelen cikk olvasásakor reményeink szerint már 
átadott lesz az a gyalogátkelőhely is, melyhez egy az 
autósok figyelmét a gyermekekre felhívó digitális ki-
jelző is csatlakozni fog. Előbbieket az Önkormány-
zat pályázati forrásból finanszírozta, az elektromos 
áram biztosításhoz pedig kérésünkre Üröm Önkor-
mányzata nyújtott segítséget.

A tömegközlekedés feltételeinek javítása érdeké-
ben Peltzer Ferenc képviselő társam és Dienes Dóra 
igazgató asszony kérésére megkerestük a VOLÁN 
Zrt-t egy 7 és 8 óra közötti mentesítő járat indítá-
sa érdekében, azonban azt jelenleg kapacitáshiányra 
hivatkozva nem tudták biztosítani. Előbbiek ellené-
re az utasforgalmat az iskola épületénél számlálással 
felmérték, és amennyiben az eredmények indokol-
ják, a mentesítő járat indítása is biztosított lehet.

Az iskola területén hamarosan megkezdődhet a 
régóta vágyott tornaterem építése is, mely a lefolyta-
tott közbeszerzési eljárás (a rendelkezésre álló fede-

zetnél magasabb ajánlatok érkeztek) eredménytelen-
sége miatt húzódott el.

Feszítette tempóval kellett dolgoznunk, így még a 
megnyitó napján is munkálkodtak a megbízott vállal-
kozó emberei. Az iskola évnyitója szeptember 2-án volt.

Nagy munka volt, de azt gondoljuk megérte, és 
mindenki megelégedésre fognak szolgálni az elvé-
geztt munkák és megtett intézkedések.

A munkálatok költségeire az Önkormányzat kép-
viselő-testülete a szükséges fedezetet 2018. évi költ-
ségvetésében biztosította.

A munkák nem értek még véget. Aszfaltburkola-
tot fog kapni az iskola udvarán lévő sportpálya, vala-
mint dolgozunk a járda mellett a közvilágítás kiala-
kításnak biztosításán is.

A képviselő-testület örömmel járult hozzá fen-
tebb említettekkel az iskolában folyó kiváló szakmai 
munka feltételihez, és bízom benne, hogy az elvégzett 
munkák mindannyiunk örömére fognak szolgálni.

Küller János 
polgármester
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Közlekedési rend 
változás! 
Kérjük az autósokat, hogy hazafelé tartva (is) fokozot-
tan figyeljenek az új iskola környékén! Az Üröm vége 
tábla után 50 kilométeres sebességkorlátozást előíró 
táblát helyeztek el a gyermekek védelmében! A tábla 
hatálya a feloldó tábláig terjed. 
A falu felől is lesz egy 50 kilométeres sebességkorlá-
tozó tábla.
Hamarosan zebrát fognak felfesteni az iskolánál. Ezzel 
egy időben sor kerül a gyalogátkelő táblák kihelyezé-
sére is.
 Wéel
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Augusztus 20-án , 17 órakor ünnepi megemlékezést 
és díszpolgár cím átadást tartottak a pilisborosjenői 
Német Nemzetiségi Tájházban. Az eseményen sokan 
jelentek meg, köztük a díszpolgári cím díjazottjának 
Gábeli Györgynek családja, barátai.

Ünnepi beszédet mondott Küller János polgár-
mester. Beszédében, többek között Szent István ki-
rályunk érdemeit méltatta és párhuzamot vont az 
akkori és a mai történések között. Hangsúlyozta, 
a magyarság magmaradása volt akkor is a tét, úgy 
mint napjainkban is. 

Küller János ünnepi beszéde után a Pilisborosje-
nő Díszpolgára cím átadására tért át. Elmondta, az 
Ezüsthegyi Borosgazdák Egyesületének ajánlására, 
Pilisborosjenő Önkormányzatának Képviselő Tes-
tülete az idén Gábeli Györgynek adományozta az 
elismerést. 

A díjazott a múlt év legvé-
gén elhunyt, ezért a poszthu-
musz díszpolgári cím kerül 
átadásra. Küller János polgár-
mester beszélt Gá beli György 
életútjáról. Elmondta, hogy 
asztalos szakmájában végzett 
kiváló munkája és borászi 
tevékenysége révén is évtize-
deken keresztül hírét vitte fa-
lunknak az egész országban. Számtalan borversenyen 
mérette meg borait. Rengeteg arany, ezüst és bronzér-
met nyert vörös, fehér és rozé boraival. Még olyan fel-
legvárakban is mint Villány aranyérmet kapott egyik 
bora. A polgármester beszédében kiemelte, hogy a dí-
jazott borkészítési tudományát szívesen osztotta meg 
másokkal. Tapasztalatait fiának, Gyurikának is átadta, 
aki méltó utóda lehet édesapjának borászati és az asz-
talos tevékenységben is. A Német Dalkör, a Singkreis az ünnepelt emléke 

előtt tisztelgő és a díj odaítélése kapcsán elhangzó 
előadása következett. Közben óriási zivatar alakult 
ki, de a felállított sátor és a színpad fedése megvédte 
a jelenlévőket és a fellépőket.

Az eső elállta után a belső teremben kivetítőn 
tekinthették meg a megjelentek Szegedi Ferenc, a 
Pilisborosjenői Német Nemzetiségi Önkormányzat 
elnökének Gábeli Györgyről készített video-össze-
állítását és Art van Heide csodálatos légi videóját, 
mely a tavalyi Gábeli szüreten készült.

Ezután még a Gábeli György által tavaly készített 
borokkal koccintottak emlékére és a díszpolgári cím 
elnyeréséhez gratuláltak családjának.

Windisch László

Video elérhető: https://youtu.be/HLbVS2k45xQ
Légi videó: https://youtu.be/p16v1ZAVfm8
(A légi videót Art van der Heide készítette)

ÖNKORMÁNYZATI 
hírek

ÜNNEPSÉG-DÍSZPOLGÁRI  
 CÍM ÁTADÁS

A Singkreis, a Német Dalkör nevében  
Perlinger Györgyi mondott beszédet

A Pilisborosjenő Díszpolgára cím poszthumusz  
fokozatát Gábeli György felesége vette át

 A Singkreis előadása

Ifjabb Gábeli György és családja,  
testvére Julianna (középen) az oklevéllel

Csúszda: javítva! 
 

Örömmel értesítjük a lakosságot,  
hogy az ismeretlenek által megrongált  

és balesetveszélyessé vált csúszda  
cseréjéről gondoskodtunk,  

így az újra használható!
 
Pilisborosjenő, 2018. június 20. Küller János 
 polgármester



folyamatosan változtatható és további jó példákkal, 
ajánlásokkal bővíthető. 

Pilisborosjenő legyen mind a helybeliek, mind a 
turisták és a beköltözni vágyók számára vonzó, ta-
karos, történelmünkhöz méltó, weinburgi arculatú 
település. Szeretnénk, hogy e közös vágy megvalósul-
jon a rendelet tiltó-, bírságoló eszközeinek alkalmazá-
sa nélkül, vagyis az önkéntes jogkövetés útján.  

Pilisborosjenő Önkormányzata 
(A Település Arculati Kézikönyv letölthető  
a www.pilisborosjeno.hu oldalról. – a szerk.)
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Pilisborosjenő Önkormányzata eljutott a fejlődés 
útján arra a szintre, hogy ne csak az itt élő em-
berek mindennapos megélhetésével (lakhatás, fű-
tés, egészség, munkahely, gyermeknevelés, stb.) 
foglalkozzon, hanem az emberek hangulatát, bol-

dogságérzetét javító helyi körülményekre is gon-
dot fordítson. Elkészült és az Önkormányzat Kép-
viselő-testülete jóváhagyta lakóhelyünk arculatát 
bemutató kézikönyvet és megállapította a meg-
őrzését, szépítését segítő településképi rendeletet 
(17/2018. VIII. 31). A kézikönyv a falu értékes 
örökségének, épületeinek, tájainak bemutatásával 
lehetővé teszi az olvasó számára, hogy megismerje 
és felismerje településünk megőrzendő és tovább 
szépítendő értékeit. 

A kézikönyv segítséget ad a helybelieknek és az 
ide költözni vágyóknak annak megértésében, hogy 
az épített-, és a természeti környezet szépsége, lát-
ványa javítja közérzetünket. Érzékelteti, hogy Pilis-
borosjenő mely értékeit kell megőrizni, s az utcakép 
látványát hogyan érdemes változtatni annak érde-
kében, hogy egyre jobban érezzük magukat itthon, 
egyre elégedettebbek legyünk.

 Elsősorban a jövőben épülő, vagy felújításra kerü-
lő épületek tekintetében az építők és a tervezők tan-
könyvének szerepét tölti be ez a képeskönyv. A zöldfe-
lületek karbantartása a burkolatok minősége jellemző 
képet ad a faluról. A különféle reklámok célja a figye-
lemfelhívás, de elvárjuk, hogy ízléses legyen. Neveli 
az embereket arra, hogy amit építenek, az ne legyen 
tömegében aránytalan, színében túl élénk, formájá-
ban a többitől eltérő, díszítettségében túl gazdag, kirí-
vó, hanem arra legyen büszke az építtető és a tervező 
egyaránt, hogy hasonlít a helyi arculati kézikönyvben 
bemutatott szép és jó példákra, hangulatában illeszke-
dik az utcában korábban megépült házak közé.

Az elvárásokat szép példák fotóival, illetve rajzolt 
vázlatokkal tettük érzékletessé és mindenki számá-
ra könnyen érthetővé. A kézikönyv tartalma nyitott, 
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TELEPÜLÉSKÉP 
 KÖSZÖNTŐ

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

A Szent Vid Templom

A falu látképe, háttérben az Ezüst-hegy

Szőlő terület Pilisborosjenőn

A Nagy-Kevély hegy a levendulással

A Szent Vendel emlékmű a falu határában
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Befejezték a Pilisborosjenőn áthaladó Cigány patak Mes-
ter utcai szakaszának építését.

Kiváló minőségben, a terveknek, engedélyeknek meg-
felelően, ráadásul határidőre végezték el a hatalmas mun-
kát a kivételező cég munkatársai. Reméljük, hogy az elkö-
vetkező évek, évtizedek felhőszakadásai már nem tudnak 
kárt okozni ezen a szakaszon.

Fentebb, a Játszótértől a Kossuth térig tartó szakaszon 
is dolgoznak már a szakemberek.

Még nem adtunk hírt a Hírmondó hasábjain arról, 
hogy a Bem és Bajcsy Zsilinszky utcákban befejeződtek a 
járda és vízelvezetési munkák.  

 A Meditop Kft. jóvoltából megújult a József Attila 
utca egy része.

A tervek szerint a jövőben sétánnyá fejlesztik a járdát 
és környékét, padokkal, ültetett növényzettel, világítással.

Windisch László

ÖNKORMÁNYZATI 
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A felújított útszakasz a József Attila utcában

Az épülő Temető utca

 Az új járda Üröm felől szemlélve

A Bem és Bajcsy utcák járdái

A felújított meder a Mester utcánál

ÚT,- ÉS JÁRDAÉPÍTÉSI, PATAKMEDER 
FELÚJÍTÁSI MUNKÁK PILISBOROSJENŐN
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EZ TÖRTÉNT 
 A JÚNIUSI, JÚLIUSI ÉS AUGUSZTUSI  
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEKEN – RÖVIDEN

A Képviselő-testület döntött a korábban kiírt 2 szo-
ciális lakás vonatkozásban beérkezett pályázatokról, 
valamint a fogyatékkal élő gyermekét egyedül nevelő 
szülők támogatásnak bevezetésről. A Waldorf óvoda 
új épületbe költözésével összefüggésben a korábban 
kötött bérleti szerződés közös megegyezéssel történő 
megszűntetést is jóvá hagyták. Döntöttek továbbá az 
iskolai és nyári közétkeztetést lebonyolító vállalkozás-
ról, mely a korábbi években is a feladatot ellátó Villerd 
KFt. lett, bruttó 911 forintos ajánlatával.

A Képviselő-testület döntést hozott az óvoda-
konyha és mosdó felújításról, mely feladatra az el-
múlt években többször is eredménytelenül pályázott. 
Az iskola átköltözésével összefüggésben eredményt 
hirdettek a kivitelezéssel egybekötött ötletpályázat 
vonatkozásában, melynek keretén belül egy új, és az 
iskola jellegéhez igazodó új buszmegálló kerülhet 
megépítésre.

A Képviselő-testület hosszú előkészítő munka 
után elfogadta a településképi rendeletet és a telepü-
lési arculati kézikönyvet. Ez az anyag a későbbiekben 
tapasztalatok és igények alapján változtatható lesz. 
döntöttek a tűzifa pályázat benyújtásról, és egy új 2 
csoportos bölcsőde építésre vonatkozó pályázat be-
nyújtásról is, az ezekhez szükséges önerő biztosítása 
mellett. A Lazaréti közművesítés előmozdítása ér-
dekében meghirdetett önkormányzati konstrukció 
keretén belül újabb megállapodást hagytak jóvá. A 
Malomdűlő vonatkozásban a kártérítési per elkerü-
lése, és az önkormányzat által vállat, ám eddig nem 
teljesített feladatok elvégzést is vállalták, valamint 
felhatalmazták a polgármestert egy új, a korábbi 
megállapodások tartalmát a mai helyzethez igazító, 
és a peres eljárás elkerülését biztosító megállapodás 
előkészítésére.

Megszépült a Kossuth téri buszmegálló is  
a „Fogadjon örökbe egy buszmegállót” akció  
keretén belül.

Tömöri Balázs és lelkes segítői két hétvége alatt 
megszépítették a Kossuth térnél lévő buszmegállót!

Szép munka!

Mindannyiunk nevében köszönet nekik!

Pilisborosjenő, 2018. július 23.
Küller János

polgármester

ÚJABB BUSZMEGÁLLÓ SZÉPÜLT MEG!
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A csendes, szép őszi időben sokan 
látogattak ki a Pilisborosjenői Vár-
völgybe, hogy részesei lehessenek a 
XI. Várjátékoknak. A most 50 éve 
itt forgatott Egri Csillagok című 
film készítésének negyvenedik év-
fordulóján indult el a kezdemé-
nyezés falunkban, hogy a forgatás 
helyszínén épült „makett”, díszlet 
„egri” várnál egy hagyományte-
remtő rendezvényt szervezzenek. 
Ebből tényleg hagyomány lett, mi-
vel az idei a XI. Várjátékok.

Az első rendezvényen az Egri 
Gárdonyi Színház, Egri Csillagok 
című előadását láthatta az esti órák-
ban, a már akkor is szép számú né-
zősereg. Azóta is rengeteg ismert 
előadó lépett fel itt. Elég, ha csak a 
gyermekek kedvenceit az Alma és a 
gyerekek-felnőttek favoritját a Kalá-
ka együtteseket említjük, akik visz-
szatérő fellépőként mindig színes, 
élvezetes, nagysikerű műsoraikkal 
szórakoztatták a nézőket. Sokakat 
elkápráztatott, az esti sötétség igé-
nye miatt is záró előadásként lezaj-
ló Tűzszínház. Minden alkalommal 
voltak az Egri Csillagok korának 
megfelelő programok. Bajvívás, kö-
zépkori gyerekjátékok színesítették 
a látnivalókat. Finom ételeket, helyi 
borokat kóstolhattak a kilátogatók.

Az idén is már kora délelőtt várták 
a vásárlókat a „bazár soron”

Az idei program is színvonalasra 
sikerült:

A műsorfolyam kezdetén Bereczki 
Tünde műsorvezető köszöntötte a 
nézőket, és egész nap fáradhatatla
nul kalauzolta a nézőket és fellépő
ket a programrengetegben

Minden műsorblokk előtt Kiss 
László saját lantkíséretével énekel
te el a Summáját írom Eger Várá
nak című dalt

A gyerekeket a Zabszalma együttes 
szórakoztatta

A nap folyamán többször tartottak 
Baranta bemutatót.
(A baranta a történelmi magyar 
harci kultúrából származó test
mozgások összegyűjtésével létre
hozni kívánt, a kilencvenes évek 
óta formálódó magyar harcművé
szeti stílus. Wikipedia)

Az Arasinda, török zenét játszó 
zenekar lépett fel nagy sikerrel. 
(Fotó: Pongrátz Anita)

A Fabula Bábszínház bábelőadá
sain izgulhattak, nevethettek a 
gyerekek. (Fotó: Pongrátz Anita)

VÁRJÁTÉKOK 
 PILISBOROSJENŐ 2018. SZEPTEMBER 7–8.
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A Szép Ernő Színház a Ludas Matyi 
című darabot adta elő

Nagykovácsiból gyermek néptánc
csoport érkezett. Látványos prog
ramjuk nagy sikert aratott. A dél
után folyamán többször színpadra 
léptek

 

A szóló verbunk elkápráztatta a kö
zönséget.

Késő délután a helyi hagyo-
mányőrző együttesek adtak műsort. 
  

Fellépett a Német Dalkör (Sing
kreis)...

...és a Kevélyhegyi Dalkör

 

Ezután a Kaláka együttes adott kon
certet a szép számú rajongóknak, 
majd a S.A.G.A. a középkor harci 
technikájáról, az akkori orvoslásról 
és az abban az időben élt életmódról 
előadást tekinthették meg a nézők

18 órától beszélgetés keretében ele
venítették fel az Egri Csillagok című 
film forgatásával kapcsolatos élmé
nyeiket a film szereplői. (Sinkovits 
Vitai András, Papp János, Benkő 
Péter, Kovács István, a mikrofonnál: 
Küller János, Pilisborosjenő polgár
mestere) – Fotó: Pongrátz Anita

 
Este a Szép Ernő Színház Egri Csil
lagok című musical előadása aratott 
óriási sikert. (Fotó: Pongrátz Anita)

Napközben párhuzamos prog-
ramok zajlottak. Történelmi Bajví-
vásban, Középkori vigasságokban 
vehettek részt és az Aprók Bástyá-
ján „harcolhattak” a megjelentek. 
Volt kirakodóvásár, borkóstolás, 
finom ételek.

A nap egy érdekes színfoltja 
volt, mikor az Olasz tartalékos ka-
tonák léptek színpadra. 

 

Mivel már többször ellátogattak 
(most harmadszorra) a rendezvény
re, már hagymászerűen köszön
tötték falunk lakóit és Küller János 
polgármestert. Mint minden évben, 
most is, kölcsönösen megajándékoz
ták egymást. 
Video itt tekinthető meg: 
https://youtu.be/qfag_miIp5o

A Magyar Honvédség toborzó kato
nái is jelen voltak
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Különféle bemutatókat tekint-
hettek meg, lehettek részesei azok-
nak a katonák segítségével a nézők.  

Nagy sikere volt az íjászatnak, lég
puska lövészetnek

Helikopter szimulátorral „re-
pülhettek” a gyerekek, felnőttek. 
Modern fegyverbemutatót is tar-
tottak a katonák. Felejthetetlen él-
mény volt mindenki részére!

Még „gulyáságyút” is hoztak

Dicséret illeti a Pilisborosjenői 
Polgárőrség tagjait és rendőrünket 
a helyszín biztosításáért és a biz-
tonságérzetért.

Varga István Csaba, a helyi Polgár
őrség parancsnoka 

 
Apáti Szabolcs körzeti megbízott

A Pilisborosjenői Önkéntes Tűzoltó 
egyesület több kocsival óvta az eset
leges tüzes helyzetektől a közönséget

Heves László a Pilisborosjenői ÖTE 
elnöke. Éppen már a „dalkörös” fel
lépő öltözetben

A rendezvény ötletgazdája: Küller 
János polgármester

Előző este, szokás szerint, a jazzé 
volt a főszerep

Hetedikén este 20 órától a Nagy 
Emma kvintett minőségi jazz kon
certet adott a csillagok alatt

Kormányablak-busz működött 
a Várjátékok első napján, szeptem-
ber 7-én Pilisborosjenőn az Önkor-
mányzat parkolójában. Mindenféle 
ügyintézést indíthattak az ügyfelek. 
Például: személyazonosító igazol-
vány, útlevél, vezetői engedéllyel 
kapcsolatos ügyeket intézhettek a 
mobil kormányablakban a pilisbo-
rosjenői lakók.

Az eseményt a Pilisborosjenőért 
Alapítvány szervezte. Pilisborosje-
nő Önkormányzata anyagi és egyéb 
támogatást nyújtott.

Windisch László
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TÁJÉKOZTATÓ

A 2018. ÉVI KÖTELEZŐ EBÖSSZEÍRÁSRÓL
Tisztelt Ebtulajdonosok,  
Ebtartók!

 
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. 
évi XXVIII. törvény (a továbbiakban: Ávt.) 42/B. 
§-a alapján a tartás helye szerint illetékes települési 
önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése 
érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járvány-
védelmi vonatkozásaira tekintettel, három évente 
legalább egy alkalommal eb-összeírást végez.

Az Ávt. 42/B. § (3) bekezdése szerint a települési ön-
kormányzat az ebösszeírás alapján az Ávt. 42/A. § (4) 
bekezdésében meghatározott adatokról helyi elektro-
nikus nyilvántartást vezet, az állat tulajdonosa, tartója 
és más személyek jogainak, személyes biztonságának és 
tulajdonának védelme, valamint ebrendészeti és állat-
védelmi feladatainak hatékony ellátása céljából.

Pilisborosjenő Község Önkormányzata 2018. 
szeptember 3. napjától 2018. november 30. napjáig 
terjedő időszakban végzi az ebösszeírást.

Figyelemmel az Ávt. 42/B. § (5) bekezdésének ér-
telmében, az eb tulajdonosa és tartója ebösszeírás-
kor köteles a kért adatokat az önkormányzat rendel-
kezésére bocsátani, így azoknak is ki kell tölteni az 
adatlapot, akik az előző, 2015. évi ebösszeíráskor 
már szolgáltattak adatot.

Tájékoztatom az ebtulajdonosokat és ebtartókat, 
hogy 2013. január 1-től a négy hónaposnál idősebb 
eb csak transzponderrel (chippel) megjelölve tartha-
tó, ezért kérem, hogy szíveskedjenek a transzpond-
errel még nem rendelkező ebeket állatorvosnál meg-
jelöltetni.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik, 
ezért az ebösszeíráshoz összeállított „Ebösszeíró 
adatlap” beszerzése az ebtulajdonosok, illetve eb-
tartók kötelessége.
Az „Ebösszeíró Adatlap” beszerezhető:
– a Pilisborosjenői Polgármesteri Hivatalban (2097 

Pilisborosjenő, Fő út 16.),
– a www.pilisborosjeno.hu honlapról letölthető. 

Több eb esetén ebenként külön-külön kell az 
adatlapot az eb oltási könyve, kisállat útlevele, tör-
zskönyve alapján kitölteni.

Kérem, hogy az „Ebösszeíró adatlapot” teljes kö-
rűen szíveskedjenek kitölteni, aláírni, és az ebössze-
írási időszak végéig, azaz legkésőbb 2018. november 
30. napjáig visszajuttatni:

– személyesen a Pilisborosjenői Polgármesteri Hi-
vatal ügyfélszolgálatára, 

– postai úton ajánlott küldeményként a 2097 Pilis-
borosjenő, Fő út 16. címre.
Felhívom az ebtulajdonosok és ebtartók figyel-

mét, hogy az ebösszeírásra vonatkozó adatszolgál-
tatási kötelezettség teljesítését az Önkormányzati 
Hivatal ellenőrzi.

Aki adatszolgáltatási kötelezettségének nem tesz 
eleget, az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. 
(XII.31.) Korm. rendelet 3. melléklet d) pontja 
alapján ebenként 30.000 Ft állatvédelmi bírság 
megfizetésére kötelezhető.

Felhívom az ebtulajdonosok és ebtartók figyel-
mét, hogy annak érdekében, hogy a nyilvántartás 
aktuális információkat tartalmazzon, az ebösz-
szeírást követően is kötelesek az adatokban bekö-
vetkező változásokat a változás bekövetkezésétől 
számított 8 napon belül írásban bejelenteni. Az 
ebtartásban bekövetkezett változás (az eb elveszett, 
elhullott, más ebtartartóhoz került) bejelentésére 
szolgáló változás bejelentő adatlap, valamint az új 
eb tartásának bejelentésére szolgáló adatlap folya-
matosan beszerezhető a Pilisborosjenői Polgármes-
teri Hivatalban.

Együttműködésüket köszönöm!
 
Pilisborosjenő,  
2018. szeptember 03.

dr. Szabó József Zoltán
jegyző

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

PILISBOROSJENŐI Hírmondó www.pbjhirmondo.hu 2018. augusztus–szeptember

KÖZSÉGI RENDEZVÉNY
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A MŰVELŐDÉSI HÁZ 
hírei, programjai
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ISKOLAI 
hírek

2018. szeptember 2-án átadták a régi-új, most kapott 
nevén „Zöld” Iskolát Pilisborosjenőn.

 
A Himnusz közös eléneklése után először Dienes Dóra 
igazgató asszony lépett a pulpitusra és mondta el ün-
nepi beszédét.

„Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a vendégeinket, 
a tanulóinkat, a szülőket, az érdeklődő megjelenteket 
és a kollégáimat!
Külön tisztelettel köszöntöm Sárközi Mártát az Érdi 
Tankerületi Központ igazgatóasszonyát, a tankerület 
dolgozóit, Küller János polgármester urat.
Külön tisztelettel köszöntöm Pilisborosjenő díszpol
gárait, akik idén sem jöttek üres kézzel, hiszen már 
évek óta megajándékozzák iskolánkat a tanévnyitón. 
Köszönet érte!
Köszöntöm a tankerület más intézményeinek igazga
tóit, a régi kollégákat és a vezetőket. 
Bár még érezzük a nyár forróságát, mégis kezdetét 
veszi a 2018–19es tanév. Magunk mögött hagyjuk a 
nyaralást, a kikapcsolódást, a táborokat. 
Holnap zajos lesz az iskola, elindul az új tanév. Ez a 
tanév több szempontból is izgalmas, hiszen új épület
be költöztünk, mindenki próbál tájékozódni majd és 
tele van kíváncsisággal. 
Nagyon hosszú lenne azoknak a nevét felsorolni, akik 
a folyamatban végig segítettek. Mégis ki kell emelnem 
azokat, akik nélkül nem ezen a helyszínen kezdhet
nénk el most a tanévet. 
Köszönet Sárközi Mártának, aki felmérte a körül
ményeket, a lehetőséget, és hozott meg olyan döntést, 
aminek köszönhetően most itt vagyunk. 

Köszönet Küller János polgármesternek, akinek a fel
adata jóval több volt, mint amit gondoltunk, mert 
napról napra jöttek elő újabb és újabb gondok.  
Köszönet a pedagógusoknak és a technikai dolgo
zóknak, akik emberfeletti munkát végeztek. Mindig 
is tudtam, hogy remek csapat tagja lehetek, de erre 
most kiemelten ráerősítettetek.
Dolgoztak reggeltől estig, bútorokat cipeltek, bent vol
tak hétvégén is, hogy elkészüljünk a mai napra. Kö
szönet a szülőknek, akik szállítottak, cipeltek, fúrtak, 
faragtak, 
Köszönet nagyon sok volt és jelenlegi diáknak!
Kérnék egy nagy tapsot mindenkinek!
A lényeg, hogy a terv megvalósult, rengeteget halad
tunk, de van még tennivaló naprólnapra, hétrőlhét
re, évről évre. 
Kedves elsősök! A mai napon 49en kezditek meg is
kolás életet, a tanítók – Xénia néni, Márta néni és 
Kata néni nagy izgalommal készültek és már nagyon 
várták a mai napot. Számotokra nem csupán az új 
épület, hanem az új feladat jelent majd változást. 
Biztos vagyok abban, hogy már vártátokaz iskolát. 
Kedves ötödikesek, a Ti életetekben is új szakasz jön, 
felsősök lettetek, ami azt is jelenti, hogy nem csupán 
másik épületbe, de egy új helyzetbe is kerültök. Bízza
tok Krisztina és Orsi néniben, mert jó kezekben lesztek. 
Kedves nyolcadikosok! Az általános iskola utolsó évét 
kezditek el, nem lesz könnyű ez a tanév, hiszen felvé
telizni fogtok, de jó hír, hogy az igazgatói irodához 
nagyon közel lesztek, így minden örömteli hírt gyor
san tudok majd megosztani veletek. 

(folytatás a következő oldalon)

„ZÖLD” ISKOLA  
 ÁTADÁS-ÉVNYITÓ

Sok szülő, pilisborosjenői lakó volt jelen  
a rendezvényen

Dienes Dóra igazgató asszony  
elmondja ünnepi beszédét

HAGYOMÁNYŐRZÉS
 

A Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár szakkörei óvodások és kisiskolások részére:

Szerdán 16–16.45-ig APRÓK TÁNCA
népi gyerekjátékok és a néptánc alapjai.

Pénteken 16–17-ig NEMEZELJ VELÜNK!
kézműves foglalkozás

A szakkörökre beiratkozni az óvodában kihelyezett lapon lehet.
Iskolások a könyvtárban jelentkezhetnek!

A szakkörök havi díja: 3000 Ft/fő/hó
A feliratkozott gyermekeket kísérővel áthozzuk az intézménybe.

IDŐSEK 
KÖSZÖNTÉSE 

Szeptember 28-án pénteken, 
15 órakor

a Reichel József Művelődési 
házban

Mindenkit szeretettel vár
 Pilisborosjenő Önkormányzata!

ŐSZI PROGRAMOK
 

Reichel József Művelődési Ház 
és Könyvtár

Szeptember 22. szombat, 10 óra
Autómentes világnap – Gokart pálya a parkolóban

Szeptember 28-án pénteken,15 órától
Idősek köszöntése

ÁLLANDÓ PROGRAMJAINK  
SZEPTEMBER 3-tól INDULTAK!

Részletek a honlapon és a nagyplakátokon!
www.muvhaz.pilisborosjenő.hu

Nemezeltünk  
a nyári táborban is

A pilisborosjenői Nyugdíjas Klub szervezésében

2018. október 24-én 15 órakor
színházi élmény várja nézőit  

a pilisborosjenői Művelődési Házban.

A Vándor színész mesél című előadást láthatják az érdeklődők.

Aki mesél:  
 színművész

PROGRAMAJÁNLAT



Köszöntöm az új kollégákat! 
Karay Katalint 1.a napközi
Müller Attilánét Erikát, aki éneket és szolfézst fog ta
nítani
Kalmár Gabi és Király Magdi nénit, akik a tisztaság
ra fognak ügyelni,
Marton Feri bácsit, aki a szereljük meg azonnal mű
helyt erősíti. 
És köszöntöm az új diákjainkat minden évfolyamon!
A 2018–19es tanévet megnyitom!”

ISKOLAI 
hírek
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Az első osztályosok izgatottan  
és nagy kíváncsisággal várták a tanév kezdetét. 

Wilheim Péter Atya és Küller János polgármester  
és a tanárok egy csoportja

A második osztályosok  
német nyelven mondtak verset az iskoláról

Küller János polgármester mondott beszédet

 Az iskola kamarakórusa énekelt

Az első osztályosok előadása
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ISKOLAI 
hírek

A műsorszámok után Pilisborosjenő Önkormányza-
ta részéről Küller János polgármester mondott beszédet:

„Dóra néni nagyot álmodott! És aki ismeri Dóra Nénit 
az tudja, hogy sok dolga lesz. De mindezt teszi azért, 
hogy utána sok örömünk legyen az ő megvalósult álmá
ban és mindannyiunkra „ragadjon” valami tudásféle.
Amikor ennek az épületnek a sorsa évekkel ezelőtt eldőlt, 
hogy újra iskola lesz, akkor –megmondom őszintén szét
tártam a karomat, hogy jójó, de ezt a saját büdzsénk
ből nem tudjuk finanszírozni. Dóra Néni szervezkedett, 
intézkedett soksok kapcsolat megkeresése után végül is, 
ahogy a beszédében elmondta, Sárközi Márta asszony 
látott lehetőséget ebben az épületben. Felmérte azt az 
akkori helyzetet, ami a Fő úton lévő iskolában volt, s azt 
mondta, hogy vágjunk bele! S azt, hogy belevágtunk – azt 
hiszem – az összefogás mintaképe! A feladatok le lettek 
osztva. Mindenki végezte a saját dolgát. S egyszer csak 
találkoztunk a folyósón és azt mondtuk, én már itt tar
tok, nekem még ilyen problémám van, és azt hiszem pil
lanatok alatt, vagy órákon belül a felmerült problémákat 
orvosoltuk, megoldottuk és tovább jutottunk.
Még közel sincs vége! Sok még a tennivaló! A jövőben 
azon vagyunk, hogy ezek a fennmaradt teendők minél 
gyorsabban megvalósuljanak, hogy teljes komplexum
ként belakva az új épületet, az új környezetet minél 
jobban és hatékonyabban tudják használni a gyerekek. 
Ez egy régen volt iskolaépület. Mi, régiek, új iskolá
nak hívtuk. Teltek múltak az évtizedek, és régiúj is
kola lett a neve. Most, hogy a kerítésfestésre volt egy 
nagy összefogás akkor megkérdeztem Dóra Nénit, 
hogy milyen színű legyen. Közölte, hogy zöld. Így hát 
adott a név, legyen mostantól Zöld Iskola az intéz
mény neve! Ha Önök is elfogadják.
Terveink szerint a tornaterem decemberben már állt 
volna, de sajnos a közbeszerzési eljárás bonyolultsága 
és a pénzügyi lehetőségek új eljárás lefolytatását tet
ték szükségessé. Úgyhogy csúszik a kivitelezés, de meg 
lesz! Reményeink szerint a jövő tanév már tornate
remmel fog indulni itt ezen az objektumon.
Mint minden lakásban, ebben a „lakásban” is meg 
lesznek az első napok, hetek, hónapok problémái. 
Arra kérem Önöket, Dóra Nénin keresztül, vagy 
közvetlenül hozzám jelezzék, hogyha hiányosságot 
tapasztalnak, esetleg azok megoldására tudnának ja
vaslatot tenni, akár felmerülő problémaként észlelik 
azokat. Amit meg tudunk oldani, elvégezzük, igyek
szünk minél komfortosabbá tenni az épületet.
S ahogy a Dóra Néni mondta, a kocka el van vetve! 
Kezdődik a tanév! Mindenkinek jó munkát, jó idő
töltést a szabadidőben és hasznos tanulást kívánok!”

Küller János polgármester beszédét az alábbi linken te-
kinthetik meg: https://youtu.be/gz5vJHlj5sw

Ezután Dienes Dóra, Küller János és Sárközi Már-
ta ünnepélyesen átvágták az Iskola főbejáratánál kife-
szített nemzeti színű szalagot s ezzel átadták az intéz-
ményt a gyerekeknek, tanároknak.

A videó itt tekinthető meg: 
https://youtu.be/iT6s5N4uDYI

...és adta át a felújított iskola kulcsát Dienes Dóra 
igazgatóasszonynak

Az iskola diákjai virággal köszöntik Sárközi Mártát

Sárközi Márta az Érdi Tankerületi Központ igazgatója 
mondott beszédet...

A szalag ünnepélyes átvágása



 

A rendezvény végén Wilheim Péter Atya mondott 
imát és szentelte fel az épületet.

Sok szép élményt, könnyen, élvezettel szerzett tu
dást, remek tanévet a diákoknak, a tanároknak és a 

gyermekekért ténykedő minden dolgozónak pedig fel
hőtlen szép oktatási napokat, vidám, okulni vágyó ta
nulókat kívánok!

Windisch László

ISKOLAI 
hírek
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Wilheim Péter Atya imát mond...

Az emeleti lépcsőház

A felújított osztályterem a földszinten…

...és felszenteli a felújított iskolát

Az iskola főbejárata

…és az emeleten

Néhány kép a felújított Iskoláról:
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ISKOLAI 
hírek

 A szépen ápolt, virágokkal díszített Aula

A távolba vesző járda. Falunktól Ürömig tartó  
műtárgyat építettek meg határidőre

A „ceruzás” buszmegálló az Iskolánál

A felújított „Zöld” Iskola  
az Ürömbe vezető útról nézve

Windisch László

KÖSZÖNJÜK!
Kerítésfestési összefogás az Iskolában

A részvevők, valamint igazgatónő  
segítségéért és áldozatos munkájáért 
köszönetünk és elismerésünk!

Pilisborosjenő, 2018. július 31.

Küller János 
polgármester



Júniusban, a Gyermeknapon a 
„Szomjoltóság” csapata minden 
gyermeket tűzoltóvá változtatott. 
Mindenki tűzoltóruhába öltözhe-
tett, melyről fényképek is készül-
tek. Az óvodások életkoruknak 
megfelelően betekintést nyerhet-
tek a különféle tüzek oltásába, 
kipróbálhatták a tűzoltó autót. 
Ezután a kertben ügyességi játé-
kokban próbálhatták ki erejüket. 
A program fénypontjaként egy 
igazi tűzoltást nézhettek meg. 
A program után óvodásaink az 
elmaradhatatlan jégkrém elfo-
gyasztásával pihenhették ki a dé-
lelőtt fáradalmait.

Júniusban pályázatot nyújtot-
tunk be a Boldog Óvodák és Isko-
lák hálózatába, ahol elfogadták je-
lentkezésünket, így augusztustól 
Boldog Óvoda címmel büszkél-
kedhetünk. Szeptembertől egye-
lőre a program két csoportban fog 
zajlani, terveink szerint ezt min-
den évben bővíteni fogjuk.

Az iskolai nyári szünet kezde-
tétől az óvoda összevont csopor-
tokban fogadta a gyermekeket. A 
nagy melegben párakaput szerel-
tünk fel, ahol hűsölhettek óvodá-
saink. Minden nap választhattak 
a kézműves foglalkozások közül. 
Az árnyékban hűsölés közben 

mesekönyvet lapozgathattak, me-
sét hallgathattak.

A zárás alatt mindkét épület-
ben munkálatok zajlottak. A Fő 
utcai épületben minden helyiség 
festése megtörtént. A tornaszoba 
a festésen kívül új parkettát is ka-
pott, így most már biztonságosab-
ban használhatják a gyermekek. 
A konyha fekete és fehér mosoga-
tójában a vízcső és csempe cseréje 
zajlott. A Süni csoport mosdójá-
nak felújítása is folyamatban van.

Az új épületben a garanciális 
javítások megtörténtek.

A nyitásra mindkét épület 
nagytakarítása megtörténik, így 
esztétikus, tiszta környezetben fo-
gadjuk a gyermekeket.

Jövendő óvodásaink szülei-
nek még a nyári zárás előtt meg-
tartottuk a szülői értekezleteket, 
ahol először közösen, majd cso-
portonként megkapták a leg-
szükségesebb információkat. Az 
óvodapedagógusok már előre 
megbeszélték a családlátogatá-
sok időpontját. A hozzánk érkező 
gyermekek az első óvodai napjuk 
előtt otthonukban ismerkednek 
meg a pedagógusokkal. Így az 
óvodába érkezéskor már „isme-
rősként” találkoznak velük újra.

A Pilisborosjenő Mesevölgy 
Óvoda szeptembertől 6 csoport-
ban, optimális gyermeklétszám-
mal kezdi meg a 2018-2019-es 
nevelési évet.

Metzlerné Kutvölgyi Eszter

ÓVODAI 
hírek
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RENDŐRSÉGI FELHÍVÁS!
Felhívom a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy Pilisborosjenő Német Nemzetiségi Általános Iskola 
szeptembertől a Pilisborosjenő Fő út 1. szám alatt működik tovább, ahol a megszokottnál na-
gyobb gépkocsi forgalommal fognak találkozni az iskola tanulói. Ezért megkérném a tisztelt la-
kosságot, különösképpen a gépkocsival közlekedőket, hogy fokozottan figyeljenek a gyerekekre 
a reggeli és a délutáni órákban.
 Köszönettel: Apáti Szabolcs r.ftőrm
 Körzeti megbízott

NYÁRI BESZÁMOLÓ

Ismét benépesült az Óvoda játszókertje, udvara, és az épület.
Ebben az intézményben is megkezdődött a 2018–19-es óvodai tanév. ( a szerk.) 
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CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 
hírei

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat 2018. júliusában is-
mét megszervezte a nyári Indián Táborát, immáron tize-
dik alkalommal. A hosszú előkészületeket követően egy 
élményekben és programokban gazdag táborhetet tud-
hatunk magunk mögött, amelynek összesen 75 gyermek 
lehetett részese. 

Mint minden évben, most is igyekeztünk új és színe-
sebb programlehetőségeket biztosítani, amelyek a tábor 
elnevezéséhez híven, az indián kultúrához kapcsolód-
nak. A X. jubileumi tábor mottója a ,,Varázslat” volt, az 
indián kultúrában jelentős jelképek (toll, bagoly, farkas, 
medve) tulajdonságait ismerhették meg a gyerekek, és a 
jelképeket érzékletesen megjelenítő foglalkozások során 
érezhették, érthették meg ezeknek a tulajdonságoknak 
az erejét, fontosságát. Toll: lélek ereje, szárnyalás; Bagoly: 
bölcsesség, tájékozódás; Farkas: csapat munka, összetar-
tás, család; Medve: erő, bátorság.

A héten még készítettek álomfogót, bőr tarsolyt, karkötőt 
bőrből és gyöngyökből, agyagoztak, sátrat és ruhát festettek, 
táskát és ruhát díszítettek. Takáts Árpi bácsi és a fafaragás 
ismét nagy sikert aratott, a végeredmény egy bagoly totem-
oszlop lett, ami a tavalyi oszlop mellett az udvar dísze!

A hét közepén kirándultunk az Egri vár makettjéhez, 
itt a lovagláson kívül Endrődi-Mike Attila fantasztikus 
túravezetése az erdő világába jelentett nagy élményt a 
népes indián csapatnak. A romok között zajló szám- és 
jelháború is mindig elsöprő sikert arat. 

A hét folyamán a kicsi indiánok kipróbálhatták magu-
kat különböző ügyességi játékokban és sorversenyekben.

A táborhét utolsó napjára a gyerekek befejezték a sa-
ját maguk által festett indián ruhájukat, és a tollakkal, 
gyöngyökkel dekorált fejdíszüket, amelyek a záróműsor 
részeként tartott felvonulás elengedhetetlen kellékei. A 
kifestett arcú gyerekek színes ruháikban vonultak végig a 
Fő útig, majd a tábor helyszínén a szülők és rokonok előtt 
elénekelték a tanult indián dalt tánc kíséretében. A meg-
hívott vendégek részesei lehettek egy igazi indián szertar-
tásnak, és élvezhették a zenészek színvonalas előadását.

Körülbelül 90 ember étkezéséről Kishalmi Ildikó ve-
zetésével a Kiskevély Söröző munkatársai (Öreglaki Ni-
kolett, Pápai Noémi, Kuchlár Anna) gondoskodtak bő-
ségesen!

Köszönet a kitartó munkájukért Kormos Mercé-
desz, Törzsfőnököknek: Takácsné Papp Erika, Guido Gó-
mez Valencia, Gelányi Barbara-Gelányi Szilvi és Germán 
Huarachi Garcia; Segítőknek: Kiss Evelin, Lili Gómez 
Valencia, Szabados Györgyi, Papp Viktória, Takács Laura, 
Szabó Boglárka, Dezső Natália, Héjja Zsombor, Kovács 
Kinga és Takács Klaudia (Konyhatörzs), Kovács Bence és 
Ludasi Bendegúz. Zenei műsor: Guido Gómez Valencia, 
Germán Huarachi Garcia, Samuel-Vedia Martinez, Ke-
rekes János, Selmeczi Márta és Bognár Emese; További 
támogatóinknak, segítőinknek: Pilisborosjenő Község Ön-
kormányzata, Almási Gábor, Nagy Gáborné, Temleitnerné 
Zsuzsi, Mendöl Kriszta, Hartyányiné Judit, Nagy Edina, 
Mester Albert, Csillag Kata és Rest János, Apáthy Szabolcs 
Körzeti megbízott, Német Nemzetiségi Önkormányzat, a 
Pilisszentiváni Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület, Pilisboros-
jenői Polgárőr Egyesület és Szemes Árpád. 

Köszönjük támogatóinknak és segítőinknek, hogy 
hozzájárulásukkal és részvételükkel idén is remek hangu-
latban és színvonalasan rendezhettük meg a X. Jubileumi 
Indián tábort.

AMA SUA AMA KELLA AMA LLULLA
Légy becsületes Légy szorgalmas Légy igazságos 

X. Indián nyár

Idén már IV. alkalommal rendeztük meg  
a Kézműves tábort!
A tábor során különböző anyagok és technikák segítségével 
(origami, szövés, gyöngyfűzés, festés, tűzzománc technika, vágás, 
ragasztás, agyagozás, papír merítés, nemezelés...) ismerkedhettek, 
fejlődhettek a résztvevő gyerekek.
A kézműves foglalkozások mellett játékokkal, mesékkel, kirándu-
lással (Margit-sziget) színesítettük a délutánokat.

Nyári Kézműves  
tábor
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PATAKTISZTÍTÁSI AKCIÓ  
 KÖSZÖNET A RÉSZTVEVŐKNEK!

Július 15-én vasárnap délután a 
2097 Egyesület szervezésben önkén-
tesek elkezdték a Borosjenői-patak 
átereszeinek és átfolyóinak kitisztí-
tását.

A „Sunlab cég” Fő utcai telep-
helyétől a Híd utcai szakaszig tartó 
patakmederből két kisebb konténer 
hulladékot és több halom uszadékfát 
termeltek ki a civil összefogás kere-
tében, melyet saját (lakossági) költsé-
günkön elszállíttattak.

Munkájukat és tevékenységüket 
utólagosan minden Pilisborosjenői 
nevében köszönjük!

Pilisborosjenő Község Önkor-
mányzata a korábbiakban és a ké-
sőbbiekben is, megkeresés és kérés 
esetén bármilyen hasonló szemét-
gyűjtési, patakmeder tisztítási la-
kossági akcióhoz vállalja a szükséges 
konténer biztosítását, annak érde-
kében, hogy annak költségei ne a 

résztvevők, vagy az akciót támogatók 
saját zsebéből „egy-egy fagyi árán” fi-
nanszírozva kelljen ezt fizetni.

A részvevők és a szervezők áldo-
zatos munkájáért elismerésünk!
Pilisborosjenő, 2018. július 23. 

 Küller János 
polgármester

PILISBOROSJENŐI POLGÁRŐR EGYESÜLET
TOBOROZÓ FELHÍVÁSA

A Pilisborosjenői Polgárőrség immár több, mint 20 éve tevékenykedik a falu biztonsága érdeké-
ben a rendőrséggel együttműködve. 

Szeretnénk a biztonságos környezetet továbbra is megőrizni, ezért toborzunk további tagokat:
• Ha fontos számodra a környezeted és a családod biztonsága. 
• Ha szeretnél tenni valamit a helyi közösség érdekében. 
• Ha szolgálatoddal szeretnéd segíteni a helyi hatóságok munkáját. 
• Ha szeretnéd nagyobb biztonságban tudni házad és vagyontárgyaid, vagy ha szívesen segítenél kö-

zösségi rendezvények lebonyolításában, akkor ne habozz, jelentkezz polgárőrnek!
• Korhatár: 14 évtől 

Ha többet szeretnél tudni, akkor személyesen a polgárőr irodán minden hónap utolsó szerdáján 18:00-
tól megtalálsz bennünket, ha pedig oda nem tudsz eljönni, akkor telefonon is tudsz velünk egyeztetni.

Tisztelettel: Varga István Csaba
 elnök
Telefon: 06 (70) 387-1720

KÖZÖSSÉGI 
hírek

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy 2018. augusztus 27-én elhunyt fa-
lunk lakója Szecsányi Bertalanné, Eszti néni.

 1949. április 6-án született Dorogon. Egy ideig Pilisvörösvá-
ron élt. Iskolai tanulmányai után, 1969-től, napjainkig védőnőként 
dolgozott falunkban. Ez volt az első és egyben utolsó munkahelye 
is. Mindenki Eszti nénije volt. Nagyon szerette a gyerekeket, s azok 
is őt. A szülők tisztelték, bíztak benne. 

Munkája mellett aktívan részt vett a falu életében. A Vöröske-
resztnek dolgozott önkéntesként. Véradásokat szervezett. A falu-
ban tartott tüdőszűréseket is ő szervezte. Tagja volt a nyugdíjas 
klubnak és a Kevélyhegyi Dalkörnek. Karitatív munkát is végzett 
önzetlenül.

Temetése 2018. szeptember 11-én 15 órakor volt a pilisborosje-
női temetőben evangélikus szertartás szerint.

Nyugodjon békében!
(Windisch László)

GYÁSZHÍR

a Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár nagytermében.

 PROGRAM
A Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 7. osztályának műsora

Fáklyás felvonulás a Templomkertbe és koszorúzás a kopjafánál

EMLÉKEZZÜNK EGYÜTT 
OKTÓBER 19-ÉN 18 ÓRAKOR 

KÖZÖSSÉGI 
hírek
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KÉPES VÁLOGATÁS 
a közelmúlt eseményeiből
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Önkormányzati történések, műszaki munkák 

Ünnepségek

KÉPES VÁLOGATÁS 
 A KÖZELMÚLT ESEMÉNYEIBŐL

Közmeghallgatás  
(2018. 04. 20.)

Új épületbe költözött az iskola 
(2018. szeptember)

Járda az Iskolához. Később 
sétánnyá fejlesztik (2018. 09. 02.)

Az elkészült patakmeder felújítás  
a Mester utcai szakasznál

Március 15-i koszorúzás  
(2018. március 14.)

Lakossági Fórum, Bécsi út 
(2018. 05. 04.)

Az átadási-évnyitó ünnepség 
(2018. szeptember 2.)

Bem utca járda és  
vízelvezetési munkák befejezve

A Temető utca kész szakasza 

A Kitelepítési Emlékmű,  
koszorúkkal (2018. április 22.)

A megújult Búza utca  
(2018. 06. 03.) 

Az Óvodában sok, a gyerekeket 
szórakoztató esemény volt

Bajcsy Zsilinszky utca is új járdát,  
vízelvezetést kapott

Apáti Szabolcs személyében új 
körzeti megbízott lépett munkába 

Augusztus 20-i és Díszpolgári 
cím átadási ünnepség 

KÉPES VÁLOGATÁS 
a közelmúlt eseményeiből
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A Művelődési Házban színes műsorral köszöntötték a nagymamákat

XI. Pilisborosjenői Várjátékok (A Várjátékok rendezvényről bővebben a 10–12 oldalon olvashatnak)

Óvoda
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HIRDETÉSEK
12 PILISBOROSJENÔI HÍR MON DÓ

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:
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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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PILISBOROSJENÔI HÍR MON DÓ 11

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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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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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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Új nyitvatartás: Hétfőtöl péntekig 
  16.30-tól 18.00-ig 
  Hétvégén
  08.00-tól 13.00-ig 
  Vasárnap zárva

Legalább 6 hónapja Telekom havi díjas, új Magenta 1 ügyfeleknek, 
új otthoni előfizetéssel, 2 év hűségidővel, a hűségidő végéig fenntartott 
Magenta 1 kedvezménycsomaggal.

További információ: telekom.hu/magenta1

A kedvezményes készülékajánlat 2018. szeptember 3-tól visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes. Egy előfizető egy Magenta 1 kedvezménycsomaghoz a készülékkedvezményt csak egyszer veheti igénybe. Amennyiben az 
előfizetőnek felróható okból az új otthoni előfizetés annak határozott időtartama alatt megszüntetésre kerül, vagy ezen időtartam alatt  a Magenta 1 kedvezménycsomag igénybevételi feltételei nem teljesülnek, úgy a készülék árából 
biztosított kedvezmény egyösszegben visszafizetendő. Új Telekom előfizetők esetén a 6 hónapos előfizetői jogviszony nem feltétel. A készüléket azon ügyfelek részére biztosítjuk, akik az ÁSZF szerinti fizetőképességre vonatkozó pénzügyi 
előminősítésnek megfelelnek. További feltételek: www.telekom.hu, üzleteink, 1414

INGYEN TABLET 
MAXIMÁLIS SEBESSÉGŰ HÁLÓZATUNKHOZ

LENOVO 

TAB 4 7 WIFI 

0 FT
(Eredeti ár: 14 960 Ft)

NGA_HS_sajto_210x297_2018szept_Pilisborosjeno.indd   1 10/09/18   14:22
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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
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+36-30-9342-838, 
+36-30-944-5678
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• 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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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

Otthoni  
munka! 

Különböző termékek összeállítása, 
egyebek:

06 (90) 603-905
audiopress.iwk.hu  
635 Ft/min

06 (1) 222-8397 
06 (20) 496-3980

PILISBOROSJENŐ  
KÖZSÉG

ÖNKORMÁNYZAT  
HIVATALOS LAPJA

Felelős kiadó:  
Pilisborosjenő Község  

Önkormányzata
Tipográfia: Római Bt.

Nyomás: PrintPix nyomda
Megjelenik: kéthavonta, 

1300 példányban.
Engedélyszám: 
3.4.1/463/2/1ű.

12 PILISBOROSJENÔI HÍR MON DÓ

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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A ZÖLD BICSKE NONPROFIT KFT. 
ÁLTAL A LAKOSOKNAK  

MEGKÜLDÖTT ZÖLDHULLADÉK 
MATRICÁK – 120L –  

ZÖLDHULLADÉKOS ZSÁKRA  
CSERÉLHETŐK A ZSÁKÁRÚSÍTÓ 

HELYEN. 

PILISBOROSJENŐ FŐ ÚT 45. 
GYÖRGYI BUTIK

FELHÍVÁS

28 PILISBOROSJENŐI Hírmondó www.pbjhirmondo.hu 2018. augusztus–szeptember

Hirdessen színesben  
a Hírmondóban!

Egész évben, színesben,  
kerettel, képekkel,  

változatlan árakon hirdethet 
Kedves Olvasónk!

A Hírmondó újság hirdetési díjai:
A/4 oldal: 30 000 Ft+Áfa  
1/2 oldal: 15 000 Ft+Áfa  
1/4 oldal: 7 500 Ft+Áfa
1/8 oldal: 3 750 Ft+Áfa
1/16-od oldal:  1 574 Ft+Áfa

Apróhirdetés: 1/32 oldalnyi 
felület, maximum 10-es betű-
mérettel: 787 Ft+Áfa  
(bruttó 1000 Ft)
Online hirdetés: 2000,–Ft/hó

A lap kéthavonta jelenik meg, 
1300 példányban. Az olvasók 
postai kézbesítés útján, térítés 
nélkül kapják meg az újságot. 
A lapzárta időpontja a kiadást 
megelőző hónap közepe. 

A hirdetés feladható:  
szerkesztoseg@pbjhirmondo.hu


