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A 2014–2019-IG TARTÓ CIKLUSBAN 
EDDIG MEGÚJULT  
PILISBOROSJENŐI UTAK LISTÁJA

 Agyagbánya utca
 Bajcsy Zsilinszky utca
 Búza utca 
 Bem utca 
 Erdő utca 
 Ezüsthegyi út alsó szakasza 
 Kevélyhegyi út 
 Patak utca 
 Rózsa utca
 Szent István utca
 Temető utca 
 Vár utca
 Várhalom utca
 Gyalogos-bicikli út az Iskolához 
 REMIX útfelújítások a murvás utcákban (Útalap  

 minőség! Csak szegélyezni, aszfaltozni kell.)

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI hírek
Elfogadták a 2019. évi költségve-
tést, mely a korlátozott lehetősé-
gek ellenére stabil gazdálkodást 
tanúsít. A költségvetést a Pénz-
ügyi Bizottság alaposan, 3 ülésén 
is részletesen tárgyalta.

A 2019. évi költségvetési főösz-
szeg 1 039 891 eFt, mely a 2018. 
évi eredeti előirányzathoz képest 
7,00 %-kal alacsonyabb összeg.

A 2019. évben nagyobb volu-
menű beruházások is tervezésre 
kerültek. Ezek az alábbiak:

 tervek elkészítése (utak, 
óvodabővítés), 

 településrendezéssel kapcso-
latos költségek, közművesítés 
kiadásai, kisajátítási kiadások, 

 AURÁ-hoz vezető közvilá-
gítás, zebra létesítése, 

 játszótér és focipálya fej-
lesztésének költségei,

 Pilisvörösvári rendőrkapi-
tányság épületének megépí-
téséhez hozzájárulás,

 útfelújítások, karbantartá-
sok költségei.

Jó hír, hogy sem az adók nem 
emelkednek, sem az adórendelet 
nem változik, így az adózás tele-

pülésünkön kiszámíthatóbbá, és 
ezzel talán mindenki számára el-
fogadottabbá is válhat.

A költségvetésben 10 millió forint 
lett előirányozva utak karbantartás-
ra, és összességében 80 millió forint 
fejlesztésekre. Előbbi összegen belül 
közművesítési feladatokra, útépítési 
feladatokra, valamint a lakosságot 
nem érintő, de a turizmus miatt egy-
re szükségesebb fizető parkolás ki-
alakításra is különítettek el összeget.

A közvilágítás korszerűsítésről 
még tavaly döntést hoztak, azon-
ban ez nem igényel külön forrást, 
mivel a fejlesztés az energiameg-
takarítás költségeiből előre látha-
tóan fedezhető.

A bölcsődei férőhelyek növe-
lésre, ellátási szerződés megköté-
se útján 7 millió forintot tartal-
maz 2019-re a költségvetés. Az új 
bölcsőde építésre beadott pályá-
zat még elbírálás alatt van, bízunk 
annak pozitív eredményében. 
Erre külön önerőt még a 2018 évi 
költségvetésbe beépítették, mely 
a 2019. éviben, mint kötelezett-
séggel terhelt pénzmaradvány fog 
szerepelni. (38.000.000 önerő).

A játszótéri elbontott játszóesz-
köz pótlásra is biztosítottak fede-
zetet, melyet minél előbb szeret-

nének a lakosság véleményének 
bevonásával felhasználni.

Az Önkormányzat követve ko-
rábbi gyakorlatát, az idei évben is 
minden olyan pályázati lehető-
séggel élni kíván (pl. Modern fal-
vak program keretén belül, illetve 
útépítési pályázatok), melyekkel a 
település szolgáltatási, illetve inf-
rastruktúrája javítható. Ezekre az 
általános tartalékból fognak szük-
ség esetén forrást biztosítani.

Küller János polgármester kér-
désünkre elmondta, hogy a Lazaré-
ti közvilágítást is ki szeretné építeni 
még az idei évben az eddig meg-
kötött megállapodásokból befolyt 
összegből, amennyiben a VKT az 
Önkormányzat részére az elkészí-
tett terveket felhasználásra átadja. 

Jelenleg egy vízelvezetés rendezés-
re vonatkozó pályázat (300.000.000 
forint) és egy szemétgyűjtési akció 
lebonyolításra vonatkozó pályázat 
van még elbírálás alatt.

Döntöttek február 28-án a ci-
vil szervezetek pályázatairól, és 
2019. évi támogatásról az alábbi-
ak szerint.

A polgárőrség külön soron 
4.000.000 forint, az Önkéntes Tűz-
oltóság 2.600.000 forint, a Római 
Katolikus Egyház 1.800.000 forint, 

míg a Református Egyház 500 ezer 
forint támogatásban részesült.

Fentiekből is látszik, hogy Pi-
lisborosjenő Község Önkormány-
zata fontosnak tartja, elismeri és 
támogatja helyi civil szervezetek 
működését.

Még február 7-én döntöttek az 
óvo dai beiratkozás időpontjáról, 
amely 2019. április 24-én és 25-én 
lesz.

Teret biztosítottak továbbá a régi 
iskolaépületben a BABA MAMA 
CLUB működésnek, mely az elmúlt 
években több helyszínen volt kény-
telen működni. A jelenlegi döntés-
sel megfelelő és végleges elhelyezést 
tudtak biztosítani részére.

Döntöttek továbbá a körzeti 
megbízott részére, egy állandó, 
helyi iroda biztosításáról is a régi 
iskolaépületben. Korábbi dön-
tések alapján a Családsegítő, va-
lamint a „Caritas Bolt” is itt lesz 
elhelyezve, így az épület sokrétű, 
és lakossági érdeket fog szolgálni 
a későbbiekben is.

A tavalyi évi rendőrautó beszerzés 
után, az idei évben az orvosi ügyele-
ti gépjármű lecserélést is támogatták 
február 28-án, mely lakosságszám 
arányosan 423 ezer forintot jelet Pi-
lisborosjenő vonatkozásban.

Tárgyalták továbbá a jegyző 
Polgármesteri Hivatal 2018. évi 
tevékenységéről szóló beszámolót.

Összességében 2019. évben az-
napi üzemeltetési feladatok mel-
lett az útépítések és  járdaépítés 
folytatása, vízelvezetés helyzeté-
nek további javítása, a közvilágítás 
korszerűsítése és bölcsődeépítés, 
valamint a pályázati lehetőségek 
széles körű kihasználása, valamint 
a Kormányhatározatban korábban 
már elfogadott tornaterem meg-
épülése a kiemelt célok, melyek 
megvalósításáért Küller János pol-
gármester elmondása szerint az 
Önkormányzat minden tőle telhe-
tőt meg fog tenni. 

Az előterjesztéseket, határoza-
tokat az Önkormányzat honlapján 
(www.pilisborosjeno.hu) az érdek-
lődők részletesebben is megtekint-
hetik.

(a szerkesztőség)

Civil szervezet neve Pályázat címe
2019. évi 
igényelt  
összeg

Megítélt 
összeg:

Nebuló Alapítvány Kulturális programok 
támogatása    900 000    700 000

Pilisborosjenői Kevélyhegyi 
Dalkőr tréningek, fellépések    710 000    420 000

Pilisborosjenői Kerekes 
Tánceggyüttes

Kerekes Népművészeti 
Fesztivá    400 000    100 000

Deutchklub Pilisborosjenő 
Weindorf E. hagyományok ápolása    710 000    420 000

Pilisborosjenőért Alapítvány Kevélyhegyi pihenők, nyári 
táborok    460 000    340 000

NobilArt Művészeti Egye-
sület

„Szeretet koncert”, 
„Spanyol est”    240 000    140 000

Pilisborosjenői Gyönyharmat 
Waldorf Óvoda Új óvoda müködési kts    400 000    300 000

Pbjenői Utánpótjás Sport 
Club Egyes.

spot klub müködési 
kts.+sport eszköz besz.    720 000    400 000

2097 csoport Egyesület B52 JazzFeszt Pbjenő 2019    250 000    180 000
Összesen: 4 790 000 3 000 000
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Pilisborosjenő Község Önkormányzata a kizárólagos 
tulajdonában álló telekingatlanokat értékesítésre kínál-
ja versenyeztetési eljárás keretében (együttesen vagy 
külön-külön is tehető ajánlat), azzal, hogy azt/azokat a 
legelőnyösebb ajánlatot tevő részére értékesíti:
a) az érintett vagyonelem megjelölése:
 Pilisborosjenő, belterület 705/23 (836 m2) és 

705/24 hrsz (863 m2).
b) a pályázat elbírálása során a pályázatok rangsoro-

lásakor alkalmazandó értékelési szempont:
 Az ingatlan forgalmi értékbecslés szerinti ér-

téken, vagy azt meghaladó összegért történő 
megvásárlási ajánlatban szereplő vételár

 Azonos összegű ajánlatok esetén a fizetési határidő 
alapján kerülnek elbírálásra a beérkező ajánlatok.

c) a megkötendő szerződés típusa: adásvételi szer-
ződés az ingatlanok tulajdonjogának korlátozás-
mentes átruházásával

d) a hasznosításra vonatkozó fontosabb feltéte-
lek: az ingatlanok beépítésre szánt belterületen 
találhatóak, társasház vagy egyéb lakó célú épü-
let építhető rájuk. (M0-ás védősávjába esés miatt 
azonban előzetes egyeztetés szükséges az építési 
engedély ügyében NIF Zrt-vel) valamint régésze-
ti lelőhelynek minősülnek a hatályos HÉSZ sze-
rint. (építkezés előtt tervezés során a Műemlék-
védelmi Hatóságtól kérhető bővebb tájékoztatás 
ezzel kapcsolatosan)

e) a pályázati ajánlatok benyújtásának helye: Pilis-
borosjenő Község Önkormányzata, 2097 Pilisbo-
rosjenő, Fő út 16.,

 módja: személyesen vagy postai úton, azzal a fel-
tétellel, hogy a postai úton benyújtott ajánlatnak 
is be kell érkeznie a bontás időpontjára,

 határideje: 2019. 03. 28., 10.00 óra
f) a pályázati ajánlatok elbírálási időpontja: aján-

lattételi határidőt követő képviselő-testületi ülés, 
de legkésőbb 2019. 04. 30.

g) az ajánlattevők értesítésének módja: személyes le-
adás (Hivatal Ügyfélszolgálatán), postai úton vagy 
e-mail útján. Az ajánlatnak legkésőbb az ajánlattéte-
li határidőig meg kell érkeznie Önkormányzathoz.

h) a pályázati ajánlat érvényességének feltételei: 
Az ingatlanok megvásárlására külön-külön is be-
nyújtható ajánlat, minden ingatlannál a legkedvezőbb 
ajánlatot értékelheti az önkormányzat nyertesként.

 Az ingatlanok együttes, feltételes megvásárlására 
benyújtott ajánlatok nem érvényesek.

 Az ingatlanok értékbecslése, tulajdoni lapja aján-
latkérőtől írásban kérhető, melynek másolatát 
ingyenesen rendelkezésre bocsájtja mind papír, 
mind elektronikus formában.

 Az ingatlanok beépítésre vonatkozó szabályozása 
az önkormányzat www.pilisborosjeno.hu honlap-
ján korlátozásmentesen megtekinthető.

 Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlati kötött-
séget keletkeztető vételi nyilatkozatot.

 A benyújtott ajánlatokat ingatlanonként 100 000 
Ft ajánlati biztosíték benyújtása mellett lehet 
érvényesen benyújtani az önkormányzat OTP 
Banknál vezetett 11742001-15441276 számú 
számlájára kell teljesíteni, közleményként kérjük 
megjelölni: „ingatlan verseny eljárás biztosítéka”.

i) Kapcsolattartási pont: 
 dr. Szabó József Zoltán jegyző, 2097 Pilisborosje-

nő, Fő út 16., e-mail: jegyzo@pilisborosjeno.hu, 
telefon: 26/336-387

j) Az eljárás indokolás nélküli érvénytelenné nyil-
vánításának jogát az Önkormányzat fenntartja.

Pilisborosjenő, 2019. március 5.
Küller János 

polgármester

VERSENYFELHÍVÁS 
 TELEKINGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

Sajnálattal látjuk, hogy egyre 
többször okoz örömet egyesek-
nek, ha kárt okozhatnak!

Figyeljünk községünkre, közös 
értékeinkre, környezetünkre és 
egymásra!

Pilisborosjenő Község 
Önkormányzata

RONGÁLÁS

Tarlós István kezdeményezésére tárgyalnak a Liszt 
Ferenc repülőtérre le és felszálló repülőgépek zaj-
terheléséről, mely az érintett területeken élőknek 
okoz évek óta növekvő problémát.

Pilisborosjenő is nagymértékben érintett ebben a 
kérdésben. Más forrásból lehet tudni, hogy a tár-
gyalások eredményeként a Budapest környéki te-
lepülések légtéri zajterhelése is csökkenhet.

Video itt tekinthető meg:
https://www.youtube.com/watch?v=HCFttsvpDq8

(Forrás: Budapestinfo)
  Windisch László

JÓ HÍR!

SZEMÉTGYŰJTÉSI AKCIÓ 
2019. február 16-án önkéntesek eredményes szemétgyűjtési akciót szerveztek  
az Önkormányzata támogatásával.
Köszönjük a szervezőknek és a résztvevőknek munkájukat!

 
Településünk tisztasága, és környezetünk védelme közösségünk közös érdeke,  
vigyázzunk rá, hogy ilyen maradhasson!

Pilisborosjenő, 2019. február 18. Küller János 
  polgármester

Ilyen volt:

Ilyen lett:
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Pilisborosjenő Község Önkormányzatának1 Képviselő-testülete
2019. május 03-án, pénteken, 17 órakor

a Reichel Jósef Művelődési Házban (Pilisborosjenő, Fő u. 16.)

KÖZMEGHALLGATÁST
tart.

Minden érdeklődő pilisborosjenői polgárt szeretettel várunk!

Pilisborosjenő, 2019. január 31. Küller János
polgármester

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
2019. május 10-én, pénteken, 17 órakor 

a Szarvas Csárda épületében (2083 Solymár, Külső Bécsi út 4.)

LAKOSSÁGI FÓRUMOT 
tart.

A Külső-Bécsi úti településrész lakosainak. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Pilisborosjenő, 2019. január 31. Küller János
polgármester

TISZTELT PILISBOROSJENŐI POLGÁROK!

TISZTELT ADÓZÓK! TISZTELT ÜGYFELEINK!
Tájékoztatom Önöket, hogy az 
adóegyenlegközlők, gépjárműadó 
határozatok (akiknél szükséges 
új határozatot hozni) szükséges 
csekkekkel való kézbesítése folya-
matosan történik. Aki nem kapja 
meg március 1-ig kérjük jelezze 
Ügyfélszolgálatunkon, vagy a sza-
bocsilla@pilisborosjeno.hu e-ma-
il címen.

Tájékoztatom, hogy akik részé-
re még nem került egy esetleges 
változásig az adó mértékét meg-
állapító határozat kiküldésre (ha-

tározatban szerepel, hogy az adó 
mértéke a következő években is 
ennyi, mindaddig, amig újabb 
határozatot vagy végzést nem 
kap), azok esetében csak előleg 
került megállapításra, a rendel-
kezésre álló adataink alapján. A 
végleges határozatot és a pontos 
összeget esetükben a későbbiek-
ben kiküldendő határozat fogja 
tartalmazni. Előbbiekért türel-
müket és megértésüket előre is 
köszönöm!

Kérjük, hogy az egyenlegköz-

lőben szereplő összegeket szíves-
kedjenek befizetni!

Amennyiben a kiküldött 
egyenleggel kapcsolatosan bármi-
lyen kérdése lenne, úgy ügyfélfo-
gadási időben forduljon bizalom-
mal kollégáimhoz, keresse őket 
telefonon, vagy akár elektronikus 
levélben. 

Pilisborosjenő, 2019. február 15.

dr. Szabó József Zoltán
jegyző

Tájékoztatjuk Önöket, hogy Hi-
vatalunk ügyfélfogadási rendjé-
ben változás nem következett be, 
ezért továbbra is az alábbiak sze-
rint tartjuk hivatali ügyfélfogadá-
sunkat:

 Hetfő: 13.00–18.00
 Szerda:   8.00–12.00

  13.00–16.30
Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, 

hogy ügyfélfogadási időben szí-
veskejenek Hivatalunkat felke-
resni, ügyfélfogadási időponton 
kívül csak kivételes esetekben és 
előre egyeztetett időpontban szí-
veskedjenek ügyintézőinket fel-
keresni.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, 
hogy a gépjármű adóigazolások 

kiadásának feltételei az alábbiak 
szerint változtak:

A kiadáshoz a honlapunkról 
letölthető nyomtatványt kell 
kitölteni és azt az Ügyfélszol-
gálati irodára eredeti aláírással 
ellátva adható le. Az Ügyfél-
szolgálati iroda munkanapo-
kon, ügyfélfogadási időn kívül 
is felkereshető az iratok leadá-
sa céljából az alábbi időpon-
tokban:

 Hétfő: 8.00–18.00
 Kedd: 8.00–16.00
 Szerda:  8.00–16.30
 Csütörtök: 8.00–16.00
 Péntek:  8.00–13.00

Az adóigazolások kiadása ügy-
félfogadási időben történik, 

ezért kérjük, hogy az igazolá-
sok megkérésénél ezt szíves-
kedjenek figyelembe venni. 
Aki az Ügyfélszolgálati Irodá-
ban adta le kérelmét, feldol-
gozását követően a következő 
ügyfélfogadási időpontban át-
veheti ügyintézőinknél a kért 
igazolást.
Bármely más igazolás (költség-

mentesség, vagy építmény-tele-
kadó igazolás, stb.) kiadása szin-
tén a fentiek szerinti történik.

Megértésüket, és együttműkö-
désüket köszönjük.

Pilisborosjenő, 2019. január 24.
dr. Szabó József Zoltán

jegyző

A PILISBOROSJENŐ MESEVÖLGY ÓVODA

A BEIRATKOZÁST

2019. április 24-én és 25-én
8 és15 óra között tartja a Fő utca 41. szám alatti épületében

A BEÍRATÁSHOZ SZÜKSÉGES IRATOK:

SZÜLETÉSI ANYAKÖNYVI KIVONAT  LAKCÍM KÁRTYA  TAJ KÁRTYA

 Óvodaköteles az a gyermek, aki 2019. augusztus 31-ig betölti a 3. életévét.
Szabad helyek függvényében felvehető még az a gyermek, aki a beíratást követő fél éven belül 

tölti be a 3. életévét.

TISZTELT SZÜLŐK!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik Édesanyánk 
Gál Józsefné temetésén részt vettek. 
Búcsúznak Tőle: gyermekei, unokái, dédunokái. 

 Pilisborosjenő, 2019. január 22.
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András-napi bál

A Nebuló Alapítvány rendezvénye az 
alsós osztályok néptáncbemutatójá-
val indult, majd ezt követte a tanári 
tánckar fellépése. A büfében renge-
teg finomság fogadta a rendezvény 
résztvevőit. Táncház, kézműves fog-
lalkozások, szőnyeg társas és egyéb 
játékok színesítették a napot. 

Korcsolyázás

December 15-re esett azon szom-
bat, amikor ismételten munkanapot 
kellett ledolgoznunk. Iskolánk évek 
óta ezt a napot közös korcsolyázás-
ra használ fel, melynek támogatását 
az önkormányzata segíti a Nebuló 
Alapítványon keresztül.  Öröm látni, 
hogy a gyerekeink többsége ilyenkor 
halad először a jégen percről-percre 
egyre ügyesebben, a többség pedig 
száguld önfeledten és boldogan. 

 
Angyali szaloncukor 
posta

Képzeljék el a karácsonyi készülődés 
szépségét, az angyal-várás izgalmát egy 
olyan közösségben, ahol 290 kisdiák 
tölti együtt a napjait! Ekkora lelkesedés-
nek az angyalok sem tudnak ellenállni, 
és minden decemberben, a téli szünet 
előtti napokban kis postát rendeznek be 

maguknak az iskola aulájában. A postát 
üzemeltető földreszállt angyalok ezúttal 
a 6.a osztály tagjai voltak. Feladatuk év-
ről évre nagyon nehéz!

Minden kicsengetéskor el kell fog-
lalniuk helyüket a csipkefüggönyök-
ből, fenyőágakból, padokból tákolt 
postahivatalban, mert azonnal indul a 
roham. A tanítási órákról kirontó di-
ákság rögtön az aula felé veszi útját. A 
postás-angyalok saját készítésű képes-
lapot adnak át nekik, melyeken a gye-
rekek megírhatják osztálytársaiknak, 
barátaiknak, tanáraiknak karácsonyi 
jókívánságaikat. A képeslapokat az 
angyalok egy szaloncukor kíséreté-
ben kézbesítik a címzetteknek. Sok a 
feladat és rövid a szünet!

Karácsonyi közös 
éneklés

Az adventet már 12 éve egy közös 
karácsonyi koncerttel zárja az isko-
la közössége. Minden osztály készül 
egy karácsonyi dallal, amit hangsze-
res kísérettel mutat be. A közös ének-
lés hatása felülmúlhatatlan. Ez, azon 
a pillanatok egyike, amelyre sok-sok 
év múlva is emlékezni fog a legtöbb 
diák. Idén új helyszínen, az új iskola 
tornaszobájában 14 osztály énekelt 
osztályonként és közösen. 

Karácsonyi koncert

Varázsos és meghitt hangulatú kon-
certet adott a Zeneiskola december-
ben a Művelődési Házban. Az ismert 
karácsonyi dallamok mellett, a zene-
irodalom klasszikus művei is felcsen-
dültek és megörvendeztették a lelkes 
közönséget. A koncert zárószáma 
ismét meglepetésül szolgált minden-
kinek, hiszen az iskola tanárainak 
kórusa ismét meglepte a szülőket, a 
hozzátartozókat és a diákokat.

Német versmondó  
verseny

A január 22-én rendezett iskolai né-
met versmondó versenyre sok lelkes 
diákunk készült izgatottan. A zsúfo-
lásig megtelt teremben bátran adták 
elő a verseket.  Köszönjük a zsűri 
munkáját! Egybehangzó döntésük 
alapján 

Fodor Dorina  
 és Juhász Mátyás  (1. a)
Fonyódi Fruzsina  (2. a) 
Hetényi Emma  (2. b)
Berec Laura  (3. a) 
Bognár Dóra  
 és Szabó Laura (3. b) 
Juhász Klára   (4. o.) 
Halász Lilla  
 és Varga Hajnalka  (5. b) 
 és Buzás Domokos  (7. b)

képviselhetik iskolánkat a kistérségi 
fordulóban. 

Versenyzőinknek gratulálunk!

Kazinczy szépkiejtési 
verseny

Iskolánkban a 3–4. évfolyamon ke-
rült megrendezésre a verseny 17 ta-
nuló részvételével. 

Helyezettek: 
3. évfolyam: 

I. Kőhegyi Simon 3.b
II. Erényi Johanna 3.a
Bognár Dóra 3.b
III. Berec Laura 3.a
Szabó Laura 3.b

(folytatás a következő oldalon)

FELHÍVÁS 
 PILISBOROSJENŐ DÍSZPOLGÁRA VALAMINT  
 PILISBOROSJENŐÉRT EMLÉKÉREM CÍM ADOMÁNYOZÁSÁRA

Az Önkormányzati rendelet szerint 
a Pilisborosjenő Díszpolgára cím 
annak a magánszemélynek adomá-
nyozható, aki:
a) a község szellemi és anyagi életé-

nek fejlesztésében,
b) az oktatás-, a közművelődés-, az 

egészségügy fejlesztésében,
c) a szociális-, az általános biztonság 

javítása érdekében,
d) az emberi kapcsolatok jobbításá-

ért a község és más település lakói 

közötti együttműködés kialakítá-
sában,

e) a természeti környezet megóvása, 
a természet egyensúlyának meg-
teremtéséért községünk területén 
belül kiemelkedően eredményes, 
önzetlen, áldozatkész munkával 
maradandót (alkotást) hozott létre.

A Pilisborosjenő Díszpolgára cím 
posthumus is adományozható. A 
Pilisborosjenőért emlékérem a fent 
nevesített érdemek egyikében elért 
kimagasló eredmény elismeréséért 
intézményeknek, közösségeknek is 
adományozható.

Az adományozásra vonatkozó ja-
vaslatokat írásban, alapos indoklással 
Községünk Polgármesterénél lehet 
előterjeszteni minden év április 30. 
napjáig, amelyről a Képviselő-testület 
titkos szavazással, minősített több-

séggel dönt. Az érdem szerint elnyert 
Pilisborosjenő Díszpolgára, valamint 
a Pilisborosjenőért emlékérmeket 
Szent István királyunk államalapító 
ünnepségén adja át a Polgármester.

Ezúton kérem a tisztelt indítvány-
tételre jogosultakat, hogy éljenek a 
lehetőséggel, hogy a község lakos-
ságáért a példamutató munkásságot 
kifejtő személyek tevékenységét el-
ismerhessük és az utókor számára 
megörökítsük. Várjuk javaslataikat, 
legkésőbb 2018. április 30. napjáig 
a Hivatalba (2097 Pilisborosjenő, 
Fő utca 16.), valamint elektronikus 
úton: a hivatal@pilisborosjeno.hu 
e-mail címén.
Pilisborosjenő, 2019. február 13.

Küller János
polgármester

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  
a 14/1998 számú Önkormányzati rendelete alapján

Pilisborosjenő Díszpolgára valamint Pilisborosjenőért emlékérem
cím adományozására felhívást tesz közzé.

A  Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár 
tisztelettel meghívja Önt és családját 

a 2019 március 13-án, 17 órai  kezdettel 
AZ 1848-49-ES FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 

EMLÉKÉRE RENDEZETT ÜNNEPSÉGRE

koszorúzás a művelődési ház falán elhelyezett Kossuth-táblánál, 
Küller János polgármester úr köszöntő beszéde,

ünnepi műsor a 4. osztályosok előadásában
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4. évfolyam:
I. Juhász Klára
II. Molnár Dániel
III. Király Márton
Forgó Ambrus

 
Nebuló Alapítvány  
beszámolója  a 2018-
as tevékenységéről

Bevételek: 
A sítáborból

kedvezményként: 250 000 Ft
Iskolagála:  450 000 Ft
1% bevétel:  788 511 Ft 
András-napi bál:  190 000 Ft
Advent-pékség:  229 500 Ft
Önkormányzat,

Civil szervezetek
támogatása:  700 000 Ft

Sulizsák program:  9 800 Ft
Egyéni adományok:  214 000 Ft
Összesen:  2 831 811 Ft

Kiadások: 
Utazás versenyre:  72 000 Ft 
Kulturális programok 

(Operaház TV felvétel 
utazás, Terror Háza,
múzeum):  130 000 Ft

Jégpálya bérlése és utazás  
(2 alkalom: január 
és december): 242 000 Ft

Szabadidős program
(Középkori orvoslás,
gyermeknap, Jana 
Goodal intézet, 
Drogprevenció) 222 000 Ft

Zenei tagozat jutalmai:  36 000 Ft 
Év végi kirándulások 

támogatása: 460 000 Ft
Iskolai díjak:  14 000 Ft
Jutalomkönyvek:  65 000 Ft

Zöld műanyag székek
beszerzése:  240 000 Ft

ÖKO csoport előadások: 30 000 Ft 
4 db kosárlabdapalánk 

beszerzése: 530 000 Ft
Csúszda beszerzése 

és telepítése, szállítása:  489 000 Ft
Egyebek (kártya, 

kistábla, szorobán, 
fejlesztő játékok): 88 300 Ft

Összesen:  2 580 000 Ft 

Itt szeretnénk megköszönni ismé-
telten minden adományt, támoga-
tást, hozzájárulást! Minden forint-
nak helye van.  

Természetfotós 
pályázat  
Pilisborosjenőn

A Bizek Emi Alapítvány a Kreatív 
Gyermekekért és a Pilisborosjenői 
Német Nemzetiségi Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskola 
természetfotó pályázatot írt ki 2018. 
őszén iskolás gyerekek számára. A 
beérkezett fotók kódszámmal kerül-
tek a zsűri elé, a pályázó neve nem 
derült ki a bírálók számára, viszont 
a pályázó születési évszámát tartal-
mazta a kód. Így figyelembe vehető 
volt a készítő életkora is, amire azért 
is szükség volt, mert a zsűri megne-
vezte a legjobb alsós és a legjobb fel-
sős alkotást is.

A hat tagú zsűri végül összeült és a 
díjra jelölt alkotások közül személye-
sen, pontozásos eljárással választotta 
ki az egyes díjazott alkotásokat (kivé-
ve különdíjak). Díjat már csak olyan 
fotó kaphatott, amelyik maradékta-
lanul megfelelt a felhívásban szerep-
lő szabályoknak. Azonos pontszám 
esetében a zsűri elnökének szavazata 
döntött – erre mindössze egyetlen 
esetben került sor.
A zsűri tagjai:
Szekeres János, a zsűri elnö-
ke,  a  FOTÓ NATURA HUNGA-
RY természet fotósok egyesületének, 
a Természetfotósok Nemzetközi Szö-
vetségének (IFWP) valamint az ESZ-
TERGOMI MŰVÉSZEK CÉHének 
tagja, tanár
Bizek Emi zeneszerző, zenetanár, az 
Alapítvány névadó munkatársa
Dienes Dóra  pedagógus, az iskola 
intézményvezetője
Jávorné Illyés Boglárka pedagógus, 
rajztanár

Tolnai Lea, táncművész, úgyis, mint 
a Bizek Emi Alapítvány kurátora
Iván Gábor, zenész, zenetanár, úgyis, 
mint a Bizek Emi Alapítvány kurátora

A különdíjakról nem a zsűri, ha-
nem az adott különdíj felajánlója 
döntött.

A beérkezett több, mint 200 al-
kotásból első körben kiválasztot-
ták azokat a versenyben maradó 
alkotásokat, amik megjelentek a 
kiállításon. Az  alapítvány alap cél-
kitűzésével összhangban a pályá-
zat célja elsősorban az volt, hogy 
a gyerekek kimozduljanak a négy 
fal közül és közelebb kerüljenek a 
természethez, a fotózáshoz. Fejlőd-
jön a kreativitásuk, látásmódjuk, 
a minket körülvevő világhoz való 
hozzáállásuk. Ez a cél megvalósult 
a pályázattal. Lényeges volt, hogy 
lehetőleg minden pályázónak le-
gyen valamilyen sikerélménye. A 
fantasztikus kiállításon 161 db al-
kotás tekinthető meg. 

Díjak:
Máté Bence különdíj

A világ egyik legjobb természetfo-
tósa 2 napos lesfotózást ajánlott fel a 
verseny egyik különdíjasának.

Máté Bence  a BBC világverseny 
történetének legeredményesebb ter-
mészetfotósa. Az egyetlen ember, 
akit az év ifjú természetfotósának és 
az év természetfotósának (Wildlife 
Photographer of the Year) is megvá-
lasztottak a világon, illetve egy idő-
ben a világverseny minden ranglistá-
ját vezeti.
További díjak:
• 2–2 napos lesfotózás profi termé-

szetfotós vezetésével
• National Geographic különdíja: 1 

éves előfizetés és interjú a NatGeo 
online felületén

• Pilisi Parkerdő Zrt. különdíja: 1 
db  éves belépő a Budakeszi Va-
dasparkba annak a  pályázónak, 
aki a Humoros természet kategó-
riában a legjobb olyan fotót készí-
ti, amelyik a Pilisi Parkerdő Zrt. 
területén készült

• Bizek Emi Alapítvány különdíja a 
naturArt Természetfotósok Szö-
vetsége felajánlásával: 3 alkotás-
nak 2-2 fő részére belépő a 2019. 
februári  naturArt Természetfotós 
Fesztiválra

• Oklevél minden pályázónak
• 161 db alkotásból állandó kiállítás 

megtekinthető az Iskolában.  
A zsűri elnöke, szakmai vezető:
Szekeres János természetfotós, 

a FOTÓ NATURA HUNGARY ter-
mészet fotósok egyesületének, a 
Természetfotósok Nemzetközi Szö-
vetségének (IFWP) valamint az ESZ-
TERGOMI MŰVÉSZEK CÉHének 
tagja, tanár.
Szakmai partnerek voltak: 
Pilisi Parkerdő Zrt.
Médiapartner a  National Geogra-
phic Magyarország
Kategóriák, témák:
• Állatok (háziállatok kivételével)
• Táj
• Növény (vadon élő)
• Humoros természet
• Különdíjat kapott a legjobb alsó 

tagozatos és a legjobb felső tago-
zatos korosztályi alkotást is.

Lássuk az eredményeket!
A pályázat fődíját Papp Georgi-

na nyerte az Esőháló című fotójával, 
amely egyben a legjobb tájfotó és a 
legjobb felsős kategóriát is elnyerte.

Lőrincz Olivér: Éhenkórászok 
cí mű alkotása nyerte a legjobb hu-
moros természetfotóként Máté Ben-
ce különdíját.

Reiser Janka a legjobb növény 
kategóriában a Flower Power című 
fotójával nyert, de a Pilisi Parkerdő 
Zrt. fődíját is elnyerte el a Fába szo-
rult makk című alkotásával.  

Kovalcsik Ádám készítette a leg-
jobb fotót állat kategóriában, ezzel 
a Bizek Emi Alapítvány különdíját 
nyerte el a Békakirálylány fotójával, 
ez egyben a legjobb alsó tagozatos al-
kotás díja is volt. 

Selmeczi Márta a National Geog-
raphic Magyarország különdíját vi-
hette haza a Csoda című alkotásával.  

Bényi Simon a Bizek Emi Alapít-
vány különdíját nyerte el a Hóten-
ger című fotójával. 

Bukszár Bori a Bizek Emi Ala-
pítvány különdíját nyerte el a Du-
naparton című alkotásával. 

A kiállítás anyagával olyan isko-
la lettünk, ahol nem csupán a gyer-
mekek rajzai, festményei, de már 
gyermekek által készített fotók is 
díszítik a folyosókat. Jöjjenek be, 
nézzék meg a kiállítást, érdemes! 

Köszönet a Bizek Emi Alapítvány 
kuratórium tagjainak az ötletért, a 
megvalósításért, a szervezésért, a 
csodáért. 

„Azért indultunk el a pályázaton, mert úgy 
gondoltuk, hogy ez egy jó lehetőség kipróbálni 
magunkat. Nagyon különleges látásmód kel-
lett hozzá, hogy észre vegyük a természet érté-
keit. Nem vártunk túl sokat ettől a versenytől, 
mert csak a telefonunkkal fotóztunk, így azt 
gondoltuk, hogy nem fogunk díjat nyerni. Na-
gyon örültünk az eredményeinknek és nagyon 
várjuk a nyereményünk beteljesülését.”

Papp Georgina Anna, Selmeczi Márta,  
Reiser Janka

„Az egész történet úgy kezdődött, hogy meglát-
tam a suliban a plakátot, hogy természetfotós 
pályázat indul. Nagyon szeretem a természetet, 
az állatokat, minden természettudományos do-
log nagyon érdekel. Ezért elhatároztam, hogy 
szeretnék részt venni ezen a fotópályázaton.
A nyarakat már évek óta Balatonlellén töl-
töm a szüleimmel és a tesómmal. Nem csak 
strandolni szoktunk, hanem igyekszünk felfe-
dezni a környéken a látnivalókat is.
Így jutottunk el a Kis-Balatonhoz, ahol sokat 
kirándultunk. Egyik nap elmentünk egy egész 
napos fotótúrára is, ahol sok vízimadarat, a 
nádast és a tájat fotóztam. De a legjobb az 
egészben az volt, hogy megmentettünk anyu-
kámmal egy teknőst, aki egy gátban csapdába 
esett és nem tudott kiúszni. A Kis-Balatonnál 
készült fotókból is neveztem be a pályázatra.
Mivel nagyon megszerettem a fotózást, ezért 
egész nyáron bárhova mentünk, nagyon sok 
fotót készítettem. A különdíjas és egyben a hu-
moros természet kategória díjnyertes fotót Ba-
latonszemesen fényképeztem egy halsütödében.  
A különdíjas fotó úgy készült, hogy mikor be-
ültünk enni a halsütödébe, akkor megláttam 
a fecskefiókákat, akik ennivaló után tátogtak. 
Egyből elkértem anyukám mobiltelefonját és el-
kezdtem kattintgatni. Legalább 30 fotó készült 
a madárkákról és azt választottam ki, amelyi-
ken a legtöbb fióka egyszerre kinyitja a csőrét. 
A legviccesebb az egészben az volt, hogy pont 
a madárfészek mögött volt a halsütöde étlapja.
Nagyon boldog vagyok és nem is gondoltam, 
hogy az egyik legszuperebb különdíjat nyerem 
meg és el tudok menni egy különleges két napos 
lesfotózásra Máté Bencével, aki a világ legjobb 
természetfotósa. Nagyon várom ez a két napot 
és idén nyáron megint sokat szeretnék fotózni.”

Lőrincz Olivér, 3/b osztályos tanuló
„Szülőként nagyon jó érzés volt látni Ádám 
őszinte örömét, amikor kiderült, hogy díjazott 
lett a Bizek Emi fotópályázaton. Azt gondo-
lom, hogy nagyon hasznos és előrevivő, hogy 
ilyen lehetőéget kapnak a gyerekek. Jó volt látni, 
hogy a pályázat  ilyen sok résztvevőt bevonzott 
és a figyelmüket a természet és a fotózás felé 
irányította. Különösen érdekes volt felnőttként 
tapasztalni, hogy a gyereke miként látják az őket 
körülvevő világot. A díjkiosztó óta Ádám újfent 
hatalmas lendülettel vetette bele magát a fényké-
pezésbe. „

Dr. Kovalcsik András
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Így történik  
óvodánkban az iskola-
érettség felmérése

Amikor egy gyermek betölti a hato-
dik életévét, tanköteles korba lép. 
Az iskolakezdés nagy esemény az 
egész család számára. Attól függően, 
hogy a hatodik születésnap melyik 
hó napra esik, illetve hogy hol tart a 
gyermek egyéni fejlődése, felmerül-
het a kérdés, hogy valóban eljött-e 
az idő az első osztály megkezdésére. 
Amikor a pedagógusok és a szülők is 
egyetértenek abban, hogy a gyermek 
mehet-e már iskolába vagy sem, ak-
kor nincs különösebb teendő. Azon-
ban ha a kérdés nem egyértelmű-
en eldönthető, akkor a pedagógiai 
szakszolgálatot hívjuk segítségül. 
Mire ehhez a két lehetőséghez elju-
tunk, már megtörténik a gyermek 
iskolaérettségének felmérése az óvo-
dában. Ez a felmérés, vagy vizsgálat, 
valójában egy játékos feladat. Mégis 
fontos, hogy ezt a tevékenységet a 
kicsik teljes nyugalomban végezzék 
és kizárjunk minden zavaró vagy 
feszültséget hozó körülményt. A 
csoport két óvodapedagógusa kö-
zül az egyik bemegy a gyermekkel 
a logopédiai helyiségbe vagy a pe-
dagógusok tárgyalójába. Ez utóbbit 
különösen szeretik a gyerekek, mert 
ott még sosem jártak és a tetőabla-
kokon át látszik az égbolt. A vizsgá-
lat csupán néhány vidám feladatból 
áll: kismadaraknak kell megmutat-
ni, hogy melyik fán milyen bogyót  
találhatnak; elveszett, színes ujjú kesz-
tyűt keresünk és piros hókotró autóval 
takarítjuk le egy kis hegyi falu utcács-
kát. Mindeközben fény derül a kész-
ségek és képességek aktuális szintjére, 
mely iránymutató az is kolaérettség 
kérdésének eldöntéséhez.

Szemes Lili  
óvodapedagógus

Karácsony

Tavaly év végén minden csoport meg-
lepte a szülőket egy-egy karácsonyi 
műsorral, melyre sokat készültek, és 
nagyon várták. Meghitt hangulatban 
ünnepeltünk közösen. Emellett az 
óvodai karácsony is nagyon kelleme-
sen telt. Az óvoda csoportjainak költ-
ségvetési pénzből szép és hasznos játé-
kokat vásároltunk, külön figyelve azok 
időtállóságára, strapabírására. Erre az 
óvodában nagy szükség is van, hiszen 
a játékok folyamatosan használatban 
vannak, és rongálódnak. Minden cso-
port olyan játékokat választott, amiket 
az adott gyermekközösség számára a 
legmegfelelőbbnek tartott, figyelem-
be véve a nemeket, korosztályokat, 
és érdeklődési köröket, mindemellett 
törekedve a minőségi választásra. És a 
hatás nem maradt el, melyet mi sem 
bizonyított jobban a csillogó gyerme-
ki tekinteteknél.
 
 
 

Német nemzetiségi hét

Január 14–18-a között tartottuk a 
német nemzetiségi hetet. Ennek ke-
retein belül agyagoztunk, sváb kifli 
sütöttünk, nemzetiségi táncot tanul-
tunk. Készültek makettek régi sváb 
udvarokról. Terveztük, hogy ellá-
togatunk a tájházba is, de sajnos ez 
egyéb okok miatt elmaradt. 

 

Zöld óvoda pályázat

A 2019-es évet a Zöld óvoda pályá-
zatának leadásával kezdtük, melyet a 
Mindszenty utcai épületben először, 
a Fő utcai épületben másodszor pá-
lyázóként nyújtottunk be, a harmadik 
gazdasági év leteltével. A pályázati 
feltételekben leírtak alapján, az elmúlt 
években igyekezünk egyre fejlődni a 
környezetvédelem vonalán. Amel-
lett, hogy a zöld ünnepeket megtart-
juk, és ezáltal környezettudatosságra 
neveljük a gyerekeket, szeretnénk a 
családoknak is segítséget nyújtani eb-
ben. Ezért került kihelyezésre mind-
két épületben használtelem gyűjtő, 
illetve a pályázati ígértünknek eleget 
téve, a Hulladékcsökkentési hét bevé-
teléből két univerzális palackprést is 

vásároltunk, melyet szintén mindkét 
épületben elérhetővé tettünk a szülők, 
hozzátartozók számára is. Másik nagy 
örömünk, hogy a Fő utcai épületben 
szelektív hulladékgyűjtők kerültek ki-
helyezésre, melybe a préselt palacko-
kat, papír- műanyag hulladékot lehet 
dobni. Így már a kommunális hul-
ladék mennyiségét jelentősen csök-
kenthetjük. Az óvodában termelődő 
zöldhulladékot pedig vagy a nyulaink 
eszik meg, vagy komposztáljuk. 
 

Medve nap

Február 1-én Medve nap alkalmából 
a Veresegyházi Medveotthonba lá-
togattunk el, hogy megnézzük meg-
ijednek-e a mackók az árnyékuktól, 
vagy nem. Mivel nem sütött a nap, a 
néphagyomány szerint már nem tart 
sokáig a tél. A park dolgozói maci 

formájú süteménnyel, és meleg teá-
val látták vendégül az óvodásokat. 

Nyílt nap

Óvodánk április 6-án 9 órától nyílt na-
pot tart leendő óvodásaink számára. 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 
Az óvodai beiratkozás április 24–25- én 
lesz, melyre plakátok kerülnek kihelye-
zésre, valamint az önkormányzat hon-
lapján is tájékozódhatnak a részletekről.

Farsang

Február 6-án csoportonként tartottuk a 
farsangot. A jelmezbe öltözött gyerekek 
mindent megtettek azért, hogy elűzzék 
a telet. A mulatságot tánccal, játékos 
feladatokkal (mint például seprűtánc, 
székfoglaló, felfüggesztett vaníliás kari-
ka evés, célba dobás) színesítettük. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Petkovicné Wágner Anikó 
       óvodapedagógus

EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓK
ORVOSI ÜGYELETI IDŐPONT VÁLTOZÁS

2018. december 1-től a szerdai rendelési idő 16–19 órára módosul.

TÜDŐSZŰRÉS
 

Az idén a szokásos februári időpont helyett már január 
28–30-ig lezajlott a tüdőszűrés Pilisborosjenőn.  

A csúszós, igazi téli idő ellenére sokan részt vettek a  
– bizonyos kor felett – ingyenes szűrésen.

HÁZIORVOS NYUGDÍJBAN 
Végleg nyugdíjba vonult falunk kiváló háziorvosa  

Dr. Kovács György.
Már több éve amolyan „csökkentett üzemmódban” dolgozott.  

Fia Dr. Kovács Levente látta el a háziorvosi teendők nagyját falunkban.
Jó pihenést Doktor Úr!

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: 16.00–19.00 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 Ürömön: 
 Hétfő, szerda, péntek:  08.00–11.00 óráig

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

 Gallai Judit védőnő  06 (30) 332-7615
 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.)
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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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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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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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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

DECEMBER8-AS:DECEMBER.qxd  2017.11.27.  7:50  Page 11

PILISBOROSJENŐI ASZTALOS MESTER 
vállalja egyedi ajtók, ablakok  

készítését, egyéb asztalosmunkák kivitelezését:
06 (26) 336-260
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Új nyítvatartás: Hét fô: 14–18
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Nyitvatartás:
Hétfőtől péntekig 

16.30-tól 18.00 óráig 
  

Pilisborosjenő,
Ilona utca 7.

Telefon:
06 (70) 670-0075 

  

Várjuk kedves vásárlóinkat!

Termény, eledel, mirelit, díszhal-eledel, 
kulcsmásolás, termelői bor.

Utánfutó bérelhető! 
(Három óra minimális bérlési időre.)

Pilisboorosjenő,  
Fő út 013/31 Hrsz. 

 
06 (30) 934-838

06 (30) 944-5678
06 (30) 421-0548 

telefon/fax: 06 (26) 336-066 
www.trunk-epitoanyag.hu

Sóder, homok,  
cement, mész,  

zsalukő, hőszigetelő 
rendszerek,  

konténer-rendelés,  
gépi földmunka,  
hulladékátvétel,  

termőföld kiszállítással.

MÁRCIUS

13. 
szerda

ÁPRILIS

5. 
péntek

MÁJUS

8. 
szerda

MÁRCIUS

20. 
szerda

ÁPRILIS

10. 
szerda

MÁJUS

18. 
szombat

17 óra: 1848. MÁRCIUS 15-RE  
 EMLÉKEZÜNK
koszorúzás a Kossuth-táblánál, majd ün-
nepi műsor a 4. osztályosok előadásában

16 óra: KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS  
(folytatjuk a kosarunkat)
20 óra: ZENEISKOLA TAVASZI 
 KONCERTJE

16 óra: NAGYMAMÁK  
 KÖSZÖNTÉSE

13.30 óra: „HÉTMÉRFÖLDES  
 CSIZMÁBAN HETEDHÉT  
 HATÁRON”
Országos Mesevetélkedő III. fordulója

13.30 óra: „HÉTMÉRFÖLDES  
 CSIZMÁBAN HETEDHÉT  
 HATÁRON”
Országos Mesevetélkedő IV. fordulója

15 óra: DALOSTALÁLKOZÓ

MÁRCIUS

ÁPRILIS

MÁJUSI ELŐZETES

MÁRCIUS

22. 
péntek

ÁPRILIS

12. 
péntek

MÁRCIUS

27. 
szerda

ÁPRILIS

13. 
szombat

18 óra: RICHTER DORKA 
 ÉS ZENÉSZTÁRSAI  
 BACH KONCERTJE

16 óra: KÉZMŰVES FOGLALKOZÁS  
(befejezzük a kosarunkat)
18 óra: KÖZÉPKORI EST   
Ismeretterjesztő előadás, bemutatók, tánctanítás.

19 óra: BESZÉLGETŐS KONCERT  
 SELMECZI GYÖRGGYEL

10–12-ig: BOLHAPIAC

MÁRCIUS

29. 
péntek

ÁPRILIS

26. 
péntek

MÁRCIUS

30. 
szombat

ÁPRILIS

28. 
vasárnap

16 óra: KOSÁRFONÁS I.
(húsvéti kosárka elkezdése)

16 óra: KAMARA KONCERT:
Matuz Gergely 

10–16-ig: KISÁLLAT KIÁLLÍTÁS 
 ÉS VERSENY
20 óra: DECIBAND ZENEKAR 
 SZÓRAKOZTATÓ ESTJE

10 óra: KITELEPÍTÉSI EMLÉKNAP
 Koszorúzás az emlékműnél

GYEREKNAPI 
FORGATAG

   

2019. május 25-én (szombaton) 
délután 15-től 19 óráig

PROGRAMOK: 
Gólyalábas lufi hajtogatás 15–17-ig   

Lovaglás 15–17-ig    Állatsimogató    Gokart 
autók, akadálypályával    Ugrálóvár    Büfé, 
kürtös kalács    Kézműves foglalkozások    

Népi játékok    Arcfestés    Hip hop és rocky 
bemutató 17.30-tól    záró buli

Reichel József Művelődési Ház és Könyvtár
Pilisborosjenő, 2097. Fő út 16.

 KÖRNYEZETVÉDELMI 
KIRÁNDULÓ TÁBOR

Június 17–21-ig 
Várunk mindenkit, aki szeret sokat mozogni, szeretné megismerni az 
erdők élővilágát, vagy csak egyszerűen szeretne egy játékkal teli hetet 

a szabadban tölteni!

Részvételi feltételek: 6–14 éves kor, megfelelő kondíció  Étkezés: 
otthonról hozott hideg élelem  A tábor díja: 6000 Ft/fő/hét; (1500 Ft/nap/
fő, ha nem tudsz mindennap jönni!)  Jelentkezni: 06-30-596-7573, 

személyesen a könyvtárban  50%-os befizetéssel május 15-ig!

RÉSZLETES PROGRAM:
A szélrózsa irányába tett kirándulások:

Ezüst-hegy–Nagy Kevély–Mackó barlang–Macska barlang  Ismerke-
dés különleges ásványokkal  Sziklamászás  Ismerkedés a környe-
zetvédelem kérdéseivel  Vadászház  Kirándulás a Háziréti-tóhoz  
Ismerkedés a környező állatvilággal  Egri-vár  Teve szikla  Állati 
kvíz és állatos játékok  Köves bérci erdő  Ismerkedés a növényvilág-

gal  Számháború.



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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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.

HIRDETÉSEK

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-klimatizá-
lás, propán-bután gázellátás, vízellátás, csator-

názás, külső csatornabekötések tervezése és ki-
vitelezésének megszervezése, hatósági eljárások 

és engedélyek beszerzése és ügyintézése.  
Anyagkivonatok és költségvetések készítése. 

ZSITNYÁNYI ZOLTÁN
Gázkészülék javító és szerelő mester

Telefon: 06-30-222-3583

FELNŐTT ÉS GYERMEK
FÜL-ORR-GÉGÉSZETI

MAGÁNRENDELÉS

PILISBOROSJENŐN,
AZ EGÉSZSÉGHÁZBAN

Rendelési idő:
Hétfő, szerda 8–10-ig,

kedd–csütörtök:16–18-ig.

Telefonbejelentkezés:
06 (20) 322 6776

dr. Csányi Márta

FELNŐTT TÁRSASTÁNC 
OKTATÁS

Felnőtt Társastánc Oktatás Tanfolyam indul 
2019.03.10. vasárnap 18:00 órakor

Pilisborosjenőn 
a Reichel József Művelődési Házban

Részvételi díj: 1000Ft / fő / alkalom 
Telefon: 06 (70) 379-1188 

E-mail: strenner.minorics@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FELEDI ILDIKÓ  
áncpedagógus, versenybíró

OLIVA ÉTTEREMOLIVA ÉTTEREM 
Házhozszállítás

 Március 18-ától minden munkanapon
 Egy fajta leves 0,5 l
 Két fajta főételből választhat
 Saját ételhordó (tudunk biztosítani)
 Érdeklődés és megrendelés az alábbi 

 elérhetőségeken:
   06 (30) 7373-683
   olivaetterempbj@gmail.com
   személyesen az étteremben 
    (2097 Pilisborosjenő, Fő út 27.)
 Menü ára kiszállítva 990 Ft/adag
 Heti fizetés


