
Idén ismét megrendezésre került Pilisborosjenôn hagy-
ományôrzô jelleggel a IX. PILISBOROSJENÔI VÁRJÁ-
TÉK, melyre ezúttal a Jenô nevû települések képviselôit,
polgármestereit, hagyományôrzô csoportjait is meghívtuk. 
Pénteken a várjáték elôestéjén Jazz koncerteket hall-

gathattunk a várfalak között, mely akkora népszerûségnek
örvendett, hogy jövôre is szeretnénk  folytatni. 
Szombaton napfényes reggelre virradtunk, s nagyon

sokan döntöttek úgy, hogy felkerekednek s az egri várhoz
lesétálnak. Ebben az évben a rendezvényünk ingyenes volt.
Indításnak friss sramli zenét hallgathattunk a pilisvörösvá-
ri Ziribarer nevû fúvós zenekar  elôadásában, majd a nap
folyamán a jenô települések Dalkörei és táncosai: – Bu-
dajenôi Székely társulat felcsiki táncok és dalok, Jász-kara-
jenôi Dalkör, Tiszajenôi Lieto Énekegyüttes –, valamint a
Kiskerekes és Nagykerekes pilisborosjenôi néptáncosai
léptek a színpadra, illetve a Német Dalkör  és Kevélyhegyi
Dalkör vidám nótái csendültek fel.  A hangulatot a Hip-
Hop tánccsoport csak még tovább fokozta, melyet kö-
vetôen egzotikus hastánc bemutatóra került sor. A vásári
forgatagban kézmûvesek kínálták portékáikat, ki termelôi
mézet, bort, fajátékot vitt haza, ki gyönyörû nemez tár-
gyakat készíthetett. A korgó gyomrúakat csalogatták az
ínycsiklandó illatú házias ételek, a nassolni vágyóknak

többek között fagyalt, házi rétes és egy teljes édességes
sátor kínált csábulási lehetôséget.
A gyerekeket a Fabula Bábszínház szórakozatta három

különbözô elôadással, ami után a ,,szereplôket” haza is vihet-
ték a papíron kiszínezett és kivágott alkotások formájában. 
Az apukák és fiaik sem maradtak szórakozás nélkül, ne-

kik igazi fiús programot kínált a barantások harcmûvészeti
foglalkoztatója, és a középkori bajvívók orvosi bemutató-
ja. Bajvívók kardjait, sisakjait, páncélingbe bújva próbál-
hatták ki a kalandos kedvûek. 
Itt, az Egri Csillagok forgatási helyszínén kor hû fa já-

tékokkal: – lovas körhinta, célba dobó, népi játszótér stb.
– és különbözô ügyességi játékokkal tehette próbára ma-
gát mindenki.
Air Soft és lövészet kipróbálására is lehetôség volt a

Pest megyei tartalékos katonai szervezet jóvoltából. 
A délutánt még folyamatos koncertek színesítették,

hogy kicsi és nagy együtt búcsúztassa a nyarat ebben a vi-
dám, zsibongó hangulatban.

Találkozzunk jövôre is ott az egri várnál a
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TÁJÉKOZTATÓ A NÉPSZAVAZÁS HELYI EREDMÉNYÉRÔL
Tisztelt Pilisborosjenôi Választópolgárok!

A 2016. október 2. napján tartott népszavazás Pilisborosjenôn probléma-
mentesen zajlott le, a szavazók fegyelmezetten éltek választójogukkal, rendkívüli
esemény nem volt. Bélyegzôlenyomat hiányában érvénytelen szavazat nem volt.

A népszavazási eredmények számszerûen az alábbiak voltak:

Köszönöm szépen a szavazók megjelenését és köszönöm a szavazatszámláló
bizottságok és a jegyzôkönyv-vezetôk szakszerû munkáját.

Pilisborosjenô, 2016. október 5.

Szavazókör
száma

Névjegyzékben
szereplô 

állampolgárok

Megjelent
szavazó

Urnában lévô
szavazólapok

száma

Érvénytelen
szavazólap

Igen
szavazat

Nem
szavazat

Részvételi
arány

001 1100 fô 518 fô 518 83 9 426 47,09%

002 1370 fô 608 fd 608 72 15 521 44,59%

003 444 fô 145 fô 145 13 0 132 32,65%
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2 PILISBOROSJENÔI HÍR MON DÓ

Elkészült az Ezüsthegyi út alsó részének útépítése. Az Ezüsthegyi út felsô szakasza, egészen a Kevélyhegyi útig a
közeljövôben fog megépülni. Íme a kész út képei:

(Foto: Wéel)

Dalos Találkozó 2016. Pilisborosjenô
Szeptember 17-én a Kevélyhegyi

Dalkör készült a szüreti felvonulás-
ra, és a Dalos találkozóra. Sajnos a
rossz idô a felvonulást elmosta, de
hogy a vendégek ne maradjanak
száraz torokkal, a boros gazdák a
Mûvelôdési Házban ingyen kínál-
ták boraikat. Ezt a találkozó részt-
vevôi nagyon értékelték. Mint aho-
gyan azt is, hogy a Die Ziribarer ze-
nekar játszott a  Ház elôtt, és sokan
táncra perdültek.
Ezután a bíró, akit Király Tibor

képviselt nem a felvonuláson, ha-
nem a Házban, köszöntötte a bo-
rosgazdákat, és azokat a dalos
résztvevôket, akik elôször jártak Pi-
lisborosjenôn. A bíró úr versbe fog-

lalt humoros gondolatai, no meg a
borocska megalapozták a jó hangu-
latot, kezdôdhetett a Dalos Talál-
kozó.  Az a megtiszteltetés ért ben-
nünket, hogy a mûsor vezetését el-
vállalta Papp János színmûvészünk.
Elsô szóra! Mint mondta mindent a
faluért!  Ezúton is hálás köszöne-
tünk érte.
Velünk együtt hat énekkar vett

részt a találkozón.

Elsôként a Budapestrôl érkezett
Szuper nagyik énekeltek. Párosá-
val, dalolva vonultak be, láttuk,
hogy ez igazi öröméneklés.

Újabb útszakasz kövezése Pilisborosjenôn
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PILISBOROSJENÔI HÍR MON DÓ 3

Következett a Deutschklub  Pilis-
borosjenô Weindorf Egyesület, akik
az anyanyelvükön énekeltek. Eb-
ben a faluban a két pilisborosjenôi
énekkar jó kapcsolatban, képviseli
a színes nemzetiséget.

Dunavarsányi Népdalkör bemu-
tatkozása irigységet váltott ki, nem
a szép hangjuk, nem a szép ruhájuk
miatt, hanem azért, mert három ci-
terás kísérôjük van.

Öröm volt a találkozás a Rákos-
hegyi Rezedákkal, ôk a testvérkó-
rusunk, hiszen közös a mûvészeti
vezetônk, Palojtay Érsek Ágnes.

A Zsámbéki Keszkenô Népdal-
kört mindössze hatan képviselték,
de bizony betöltötték hangjukkal a
termet.
Végül a mûsort a Kevélyhegyi

Dalkör, mint házigazda fejezte be,
és ezután következett a mulatság,
a kötetlen közös éneklés. Mindezt
segítette a boros gazdáktól kapott
támogatás, a jó borocska és a dal-
kör tagjai által készített sok finom
házi sütemény. Szinte mindenki ki-
tett magáért.
Mindenkinek  megköszönöm,

aki támogatásával, munkájával
hozzájárult az esemény sikeréhez!

Miénk az öröm, mert a résztve-
vôktôl sok köszönetet kaptunk a
vendéglátásért és a jó hangulatért.

Heves Ilona 
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4 PILISBOROSJENÔI HÍR MON DÓ

A Mesevölgy Óvodában lezárult a
beszoktatási idôszak. Mivel még
mindig sokan választják Pilisboros-
jenôt családi lakhelyül, nagyon sok
óvodás kisgyermek kezdhette meg
nálunk óvodás éveit.
A csoportok 26–27 fôvel kezdték a

szeptembert. Az újonnan érkezô kis-
gyermekek családlátogatások során
ismerkedhettek meg a leendô óvó-
nénijeikkel. Ez jelentôsen megköny-
nyítette a minél zökkenô mentesebb
csoportba lépésüket. Mivel sokan
bölcsödébe, családi napközibe jártak
korábban, az édesanya–édesapa el-
engedése is csak néhány esetben oko-
zott a kicsiknek nehézséget.
Szeptemberben igyekeztek az óvo-

da dolgozói felépíteni egy olyan szo-
kás- és szabályrendszert, ami a neve-
lési év folyamán megkönnyíti a cso-
port mindennapi életét. Elsôdleges
cél ebben a hónapban, hogy a gyer-
mekek érzelmileg biztonságban érez-
zék magukat a csoportban. Nincs an-
nál nagyobb öröm egy óvónéni szá-
mára, mint amikor azt tapasztalja,
hogy a gyerekek boldogan, mosolyog-
va lépik át a csoportszoba küszöbét.
Szeptember 22-én tartottuk az Au-

tómentes napot. Ez alkalomból a
délelôtt folyamán sokat beszélget-
tünk a gyerekekkel a környezetvé-
delemrôl, a környezetszennyezô dol-
gokról stb. Nagyon érdekes volt lát-

Szeptember 30-án a Zene Világ-
napja alkalmából a pilisborosjenôi
zeneiskola növendékei vendéges-
kedtek nálunk Iván Gábor vezetésé-
vel.

Az ovisok általuk megismerked-
hettek sokféle hangszerrel, megta-
pasztalhatták a közös zenélés örö-
mét. Köszönjük szépen, hogy ilyen
csodás élményhez juttatták óvodánk
gyermekeit!

Már elkezdtünk ráhangolódni az
ôszi ünnepkörre. Október 20-án,
délelôtt tartjuk a Terményünnepet
(Erntedankfest). Ismerkedünk az
ôszi terményekkel, betakarításukkal,
felhasználásukkal. Beszélünk arról,
hogy hogyan zajlott ez régen és
miért fontos ez napjainkban. Ta-
nulunk mondókákat, verseket, dalo-
kat ebben a témakörben magyarul és
németül. És készítünk ôszi dekorá-
ciót, terményekkel díszített mécses
tartót, alma-babát is.

November 10-én szeretettel vá-
runk mindenkit a Márton napi lám-
pás felvonulásunkra. A közös sétát
követôen vendégül látunk mindenkit
libazsíros kenyérre és forró teára a
régi óvodaépület udvarán.
Kellemes ôszi napokat kívánunk

mindenkinek!

Pergéné Rozs Veronika
óvodapedagógus

ni, hogy már ebben a kicsi korban
mennyire tájékozottak, mennyire
fogékonyak a téma iránt. Mindkét
épület udvarán KRESZ-pálya épült
Árpi bácsi segítségével és hogy nyo-
matékot adjunk a szabályok betar-
tásának segítségünkre volt Gyetkó
Tibor, körzeti megbízott rendôrünk.
A gyerekek nagyon örültek, hogy
részt vett az ovis forgalomirányítás-
ban is. 

Óvodai hírek, események, történések
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MATEKBÓL SOSEM ELÉG?

Nekünk, tanároknak persze, hogy
nem, de a diákok válaszában nem le-
hettünk biztosak egészen addig, amíg
fel nem tettük a kérdést, ki szeretne
részt venni az I. Pilisborosjenôi Sza-
badtéri Matematika Versenyen.
Magunk is meglepôdtünk, amikor a

felsôs diákok több, mint fele jelentke-
zett! Ez szárnyakat adott nekünk, és a
verseny napja elôtti éjszakán 11 óra fe-
lé már össze is állt a 12 állomás összes
feladatsora és teljes eszközkészlete.
Mivel a verseny során a csapatok ál-
lomásról állomásra vándoroltak, ren-
geteg segítôre volt szükségünk. Megint
kellemes meglepetésben volt részünk!
Néhány éve elballagott öregdiákjaink
tömegesen jelentkeztek állomásfô-
nöknek! Ez a versenyzôknek adott
szárnyakat, hiszen tudták, hogy min-
den állomáson régi, kedves ismerô-
sökkel találkozhatnak. A találkozások
jól sikerültek, ezt biztosan tudtuk ab-
ból, hogy az Egri vár környékén min-
den ösvény felôl vidám nevetés, élénk
társalgás hallatszott. Nagyon büszkék
vagyunk jelenlegi tanítványainkra, akik
rendkívül ügyesen oldották meg a ra-
vasz feladatokat! 
A 7–8.-os kategóriában szoros küz-

delemben gyôzött egy lánycsapat: Bali-
na Bianka, Kôhegyi Anni, Papp Vik-
tória és Vad Réka. 
Az 5–6.-os korosztály gyôztesei:

Dömötörfy Bóra, Katona Noémi, Var-
ga Boglárka.
Jól megérdemelt nyereményük egy

pazar cukrászdázás Ürömön.
A második helyezettek sem panasz-

kodhattak, már csak azért sem, mert
tele volt a szájuk tortával!
A 7.–8.-os korosztályban egy fiúcsa-

patnak gratulálunk! Tagjai: Káli Nor-
bert, Koós Viktor, Szászvári Márton.
Az 5.–6.-osok között holtverseny

alakult ki, rengeteg csapattagot fel kell
sorolnunk. Az egyik csapat tagjai:
Égerházi Sára, Glofák Petra, Hollauer
Réka és Szemenyei Vera. Ellenfeleik
Garay Zsófia, Halász Virág, Holéczy
Lili és Papp Georgina voltak.
Köszönettel tartozunk Reiter Dá-

nielnek, örökös tettestársunknak, aki
nagy segítségünkre volt a szervezés so-
rán! Szeretettel gondolunk öregdiákja-
inkra, akik a verseny napján szinte el-
lepték az iskolát, és ügyesen, kedvesen,
jó humorral segítettek a verseny gör-
dülékeny lebonyolításában! Akkora

sikerük volt, hogy nyolcadikosaink
végre találtak egy okot, miért várják a
ballagást. Csak azért, mert szeretné-
nek jövôre segítôként visszajönni! Ha
sikerült felkeltenünk érdeklôdésüket
iskolánk mindennapjai iránt, keressék
fel honlapunkat, ahol többek között
elolvashatják a többi csapat tagjainak
névsorát, illetve fényképeket találnak
a matematika versenyrôl és más ren-
dezvényeinkrôl is! Vetró Tünde és
Kupa Kinga

NÉPMESE NAPJA

Szeptember 30-án, Benedek Elek,
"a nagy mesemondó" születésnapján
ünnepeltük a magyar népmese napját.
A gyerekek az iskola aulájában gyûl-
tek össze a 4. órában.
A két 5. osztály 16 tanulója a Fe-

hérlófia címû népmesét olvasta fel
ügyesen dramatizálva az alsós gyere-
keknek. A szereplôk elvegyültek a
hallgatóság soraiban, így a gyerekek
még inkább úgy érezték, részesei a
mesének. Csendben, fegyelmezetten,
figyelemmel hallgatták a nagy átélés-
sel elôadott történetet. A mesevilág
rabul ejtett kicsit és nagyot, örömmel
vettük birtokba ezt a csodás örök-
séget, melyet érdemes generációról
generációra tovább adnunk.

Szereposztás:

Mesélô – Hollauer Réka 
Fehér ló – Reiser Janka
Fehérlófia – György Ákos
Fanyûvô – Dömötörfy Soma
Kômorzsoló – Forgó András
Vasgyúró –Buzás Domokos
Hétszörnyû Kapanyányimonyók 

– Cseh Gergô
1. Királykisasszony – Égerházi Sára
2. Királykisasszony – Szemenyei Vera
3. Királykisasszony – Selmeczi Márti
Háromfejû sárkány – Hivert Kornél
Hatfejû sárkány – Kopp Gergô
Tizenkét fejû sárkány – Lövey Kor-

nél
Griffmadár – Garay Zsófia
Fióka – Halász Virág
Gulyás – Varga Levente
A hallgatóság nagy tapssal jutal-

mazta az elôadást. 

LENGYEL ÚT 2016. SZEPTEMBER

Idén is meglátogattuk lengyel test-
vériskolánkat. Kilencen utaztunk a
nyolcadik osztályból. Már a repülôté-

ren adódott egy kis probléma. Egyik
osztálytársunk otthon felejtette iratait,
így nem repülhetett velünk. 1 óra re-
pülés után megérkeztünk Varsóba. A
lengyel diákok már vártak ránk. A be-
mutatkozás után a híres Wedel cso-
koládégyár múzeumba mentünk. Este
egy nyitó partyt rendeztek számunkra.
Másnap egy iskolalátogatáson vettünk
részt. Betekintést nyertünk óráikra és
még táncot is tanulhattunk. Az idén
elkészült hatalmas tornacsarnokuk-
ban bemutatták nekünk, milyen sport
szakkörökre járhatnak az ottani diá-
kok. Délután elmentünk paintballoz-
ni. Eközben osztálytársunk is megér-
kezett 12 órás buszút után. Paintball
után sütögettünk. Szombaton elmen-
tünk a Mazowsze lengyel néptánc-
együttes múzeumába és próbahelyére,
ahol minket is jól megtáncoltattak.
Gyönyörû idô volt és délután elmen-
tünk vizibiciklizni. Majdnem minden
este közösen vacsoráztunk és sokat be-
szélgettünk a lengyel diákokkal. Utol-
só nap egy rövid kiruccanást tartot-
tunk Varsóba. A  £azienki Parkban be-
lehallgatunk egy szabadtéri Chopin
koncertbe, elmentünk vásárolni, na-
sizni és fellifteztünk a kultúrpalotába.
Az utolsó este egy búcsú bulin vettünk
részt. Másnap korán reggel indultunk
a reptérre. Ott nagy sírás után búcsút
vettünk új barátainktól. Hát ez volt a
mi fantasztikus élményünk Lengyel-
országban.

8. osztályos tanulók

ZENE VILÁGNAPJA

Október 1-je a Zene Világnapja. Ezt
az elmúlt években egy-egy koncert
szervezésével ünnepeltük meg a
Mûvelôdési Házban. Idén felhagyva a
sok éves hagyománnyal az iskolába vit-
tük át az eseményt. Reggel a folyosón
mindenkit zeneszó fogadott. Vivaldi:
Négy évszak címû mûvét hallgathat-
tuk. Utána minden szünetben, és az
étkezôben is szólt a szép barokk,
klasszikus vagy romantikus zene.  A
zeneiskola tanárai egy mini-kiállítást
készítettek az aulában régi kottákból,
lexikonokból, zeneszerzôk képeibôl. A
gyerekek a szünetekben, a napköziben
és a szolfézs órákon kis zenei fej-
törôket oldottak meg. Reméljük sik-
erült fiataljaink figyelmét ráirányítani
a zene fontosságára és szeretetére. 

A Z  I S KO L A  H Í R E I
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Tisztelt Lakosok!
Ezúton értesítjük a Tisztelt lakos-

ságot, hogy 2016. november 12-én az
Érd és Térsége Hulladékkezelési
Nonprofit Kft. zöldhulladék és bio-
hulladék szállítást végez.
A zöld és biohulladékot az ingat-

lantulajdonos 0.5 m3-t meg nem hala-
dó mennyiségben, hulladékzsákban,
vagy legfeljebb 1 méteres darabokra
vágva és kötegelve helyezheti az in-
gatlana elé.
A gyûjtést egy idôben több helyszí-

nen kezdik meg, ezért a gyûjtési na-
pon reggel 7:00 órára kérjük kihe-
lyezni a zöldhulladékot az ingatlan
elé.
A gyûjtés–szállítás ingyenes, azon-

ban a zsákot az ingatlantulajdonos-
nak kell biztosítani.
Kérjük, hogy a zsákba csak zöld-

hulladékot helyezzenek el. A zsákot
ne kössék be, mert annak tartalmát
szúrópróbaszerûen ellenôrzik.
Amennyiben idegen anyagot talál-
nak, a zsákokban úgy a teljes meny-
nyiség elszállítását megtagadhatják.
A zöldhulladékot zsákosan szállítják
el, s a zsákot nem adják vissza.
A 0,5 m3-t meghaladó mennyiséget,

egyszeri alkalommal az Érd, Sas utca
2. szám alatti hulladékudvarban a
lakosoktól térítésmentesen átvesz-
szük.

Tisztelettel:
Hegedûsné Dr. Hovánszki Tímea

Ha a bolti, tej  alapú vagy tejszármazékot tartalmazó kencék
(vaj, margarin, sajtkrém, körözött, stb.) helyett mást szeretnénk?
Gyermekeim glutén és tejfehérje intoleranciája kapcsán szem-

besültem azzal a problémával, hogy  még  a hipermarketek és bio-
boltok kínálata is nagyon szegényes a növényi pástétomok terén,
nem beszélve a kisebb vidéki élelmiszer üzletekrôl. 3-4 fajta  pás-
tétomot lehet csak kapni, amiket igencsak hamar megunhatunk. 
Saját fantáziámat felhasználva alkottam az alábbi pástétom

recepteket, melyeket ajánlok mindenkinek, aki vegán, paleo dié-
tázik, tejfehérje vagy glutén allergiás, szeretne az E-számokkal
jelölt élelmiszeripari adalékoktól mentes, saját készítésû finom-
ságokat fogyasztani vagy egyszerûen szívesen kipróbálna új íze-
ket. A pástétomokat pár perc alatt el lehet készíteni botmixer vagy
turmix gép segítségével.

Tökmag pástétom
100 g hántolt, pirítatlan tökmagot turmixolunk össze 1 db

pritamin vagy kápia paprikával, 2 gerezd fokhagymával és egy kis
fej vörös hagymával, kevés vízzel. Ízlés szerint sózzuk, fûszerez-
zük. Szintén sûríthetô útifûmaghéjjal.

Sárgarépa pástétom 
2-3 db felaprózott nyers sárgarépát és egy kis fej vörös hagy-

mát összeturmixolunk fél marék hántolt pirítatlan nap-raforgó-

maggal, kevés vízzel (csak annyival, hogy vigye a turmixgép).
Ízlés szerint sózzuk, fûszerezzük. Ha véletlenül sok vizet tettünk
hozzá és a pástétom túl híg lett, akkor sûrítéshez használhatunk
1-2 kávés kanál útifûmaghéjat. 

Olajbogyó pástétom
100 g fekete vagy zöld mag nélküli olajbogyót turmixolunk 2

evôkanál olívaolajjal. Sûrítéshez 1-2 teáskanál chia magot keve-
rünk hozzá. Ízlés szerint sózzuk, fûszerezzük.
Jó étvágyat kívánok! Nálunk mindig hamar elfogynak!

Bukta Orsolya (Pilisborosjenô, Cseresznye köz 6.)

Mit kenjünk a kenyérre?

Keresünk könnyû, tiszta munkára
betanított munkást, valamint

mûanyag fröccsöntô gép kezelésére 
hozzáértô szakembert.

Kiemelkedô jó munkakörülmények.
Pal-Plast Zrt. 06 30 291-2152  

palplastzrt@gmail.hu
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Víz-, gáz-, köz pon ti 
fû tés sze re lés, ja ví tás, 
mû sza ki fe lül vizs gá lat,
ener gia fel hasz ná lá si 

ta nács adás.
30 éves szak mai gya kor lat.

Tel.: 06 20 423 5812

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

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

Asz ta los mun kák, 
bútortervezés, -készítés 
és -ja ví tás, res ta u rá lás

06 30/274-6730 
www.fanyuvo.5mp.eu 

Esküvôk és egyéb rendezvények
dekorálása,virágkötészet, fotózás,

videókészítés

06 - 31 782 4241    
www.kisnoraenterior.wix.com/dekor

FEL NÔTT ÉS GYER MEK 
FÜL-ORR-GÉ GÉ SZE TI 
MA GÁN REN DE LÉS

Pilisborosjenôn, az Egész ség ház ban
Hét fô, szer da 8-10-ig, 
kedd-csüt:16-18-ig.

Te l. be je lent ke zés: 0620 322 6776

dr. Csányi Már ta

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

Állatorvosi rendelôÁllatorvosi rendelô
dr. Hatvany Gábor (70/60 56166)
2097 Pilisborosjenô, Fô út. 45.

Megváltozott nyitva tartás:
Hétfô, szerda: 17–19h, 
Szombat: 10–12h
IGÉNY ESETÉN 

INGYENES HÁZHOZ KISZÁLLÁS
www.kockakutya.hu, 

FACEBOOK: 
Kockakutya Állatorvosi Rendelô

PILISBOROSJENÔ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelôs kiadó:
Pilisborosjenô Község Önkormányzata

Tipográfia és nyomdai munkák: Római Bt.
Megjelenik: kéthavonta, 1300 példányban.

Engedélyszám: 3.4.1/463/2/1û.

Fodrász 
házhoz megy!

Hívjon bátran és én otthonában
megszépítem!

Szolgáltatások: Szárítás,
frizurakészítés, vasalás, vágás,
festés, melír, dupla melír, dauer,

alkalmi konty
Egész nap hívható vagyok!

Vinczéné Braun Szandra
06-70-623-4449

Házhoz hívás: Hétfôtôl péntekig:
08–21 óráig

Szombaton: 8–17 óráig
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ÉPÍTÔANYAG KERESKEDÉS
Pilisborosjenô, 

Fô út 013/31 Hrsz
Sóder, homok, cement, mész,

zsalukô, Hôszig. rendszerek, kon-
téner-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

PILISBOROSJENÔI ASZTALOS MESTER
vállalja egyedi ajtók, ablakok készítését, egyéb 

asztalosmunkák kivitelezését:
06-26-336-260

PÖTTÖM ABC
Vegyeskereskedés

Általános élelmiszerek, zöldség-
gyümölcs, vegyi áru, stb.
Naponta friss pékáru! 

Pilisborosjenô, FÔ ÚT 35.

ÓbudánTúl
Ingatlaniroda

Pilisborosjenôi ingatlanok irodája
www.pilisborosjenoi.hu 

SZALAI PÉTER
építészmérnök, ingatlanközvetítô ügyvezetô, irodavezetô

Pilisborojenô Templom utca 2.   
Irodai telefonszám:  (26) 336-198    

Mobil telefon:(30) 9520-015

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

Aczél Ferenc (Pilisborosjenô)
06 70 3233925

foldmeres.uromkornyék@gmail.com

Építés-felújítás
– generál kivitelezés
Vállaljuk lakások, házak 

teljes felújítását!
(Gipszkarton, festés,

burkolás, villanyszerelés,
külsô szigetelés (dryvi-
tozást), kômûvesmunkát!

Kerítések, támfalak
készítését!

A hirdetés felmutatása
esetén 10% kedvezmény!

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

pfeifferbaubt@gmail.com
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