
Pilisborosjenôi

Hírmondó
XXVI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM www.pbjhirmondo.hu                           2017. JÚNIUS

Tisztelt Lakosok!
A 2017. május 23-án kora este lezúduló esõ

olyan helyzetet idézett elõ a községben, melyre
tekintettel védelmi intézkedésként II. fokú vé-
dekezési készültséget rendeltem el.

A védekezés keretén belül elõször egy újabb
esõzés esetén lehulló csapadék megfelelõ elve-
zetését kell biztosítanunk, valamint a közleke-
désre alkalmatlanná vált utakat kell a közleke-
désre alkalmassá tennünk.

A károk felmérése folyik, a vízelvezetõ árko-
kat, patakmedret kell elõször megtisztítanunk,

és az utakon felhalmozódott törmeléket, iszapot
kell elszállítanunk.

Az arra jogosult szakértõknek szemlézniük
kell a védekezési helyszíneken folyó munkálato-
kat, és csak ezután kezdhetjük meg a tényleges
helyreállítást.

Fentebb említett szemle azért szükséges, mert
a vis major keretbõl támogatást szeretnénk
igényelni a helyreállítási munkálatokhoz.

Türelmüket és megértésüket köszönjük!
Küller János 
polgármester

PÜNKÖSD, A REMÉNY ÉS AZ ÉLET
Pünkösd ünnepén nem csak a har-

madik Isteni Személy, a Szentlélek
eljövetelét ünnepeljük, hanem az
Egyház születésnapját is. Sajnos ma-
napság divatos megkérdõjelezni az
Egyház létének jogosultságát, sokan
minden olyan alaptanítást, alapelvet
megkérdõjeleznek, sõt megtagadnak,
ami az ember létének alapja. Pedig
mindenkit elgondolkoztathatna maga
a tény, hogy az Egyház már több, mint
2000 éve létezik, részben változat-
lanul, részben újra és újra megújulva.

Tegyük fel tehát bátran a kérdést,
hogy miért is él ez az Egyház még
mindig? Mindannyian tanultunk tör-
ténelmet, így nem titok elõttünk az a
tény, hogy az Egyházat már a kezde-
tek kezdetén megpróbálták vérbe
folytatni. Szándékosan keresték, és
megölték a keresztényeket, Istent so-
káig kellett titokban imádni, hitüket
föld alatt megélni. Ezeknél a testvére-
inknél nem azt tapasztaltuk, hogy
megijedve elhagyták volna hitüket,
hanem még inkább megerõsödtek
abban, és nõtt a közösség összetartó
és megtartó ereje. Sajnos késõbb is
számosan próbálták elhallgattatni az
Egyház hangját, sõt, mind a mai napig

sok olyan hely van a világon, ahol ka-
tolikusok életüket adják Istenért,
hitükért. Mindezek ellenére mégis
azt látjuk, tapasztaljuk, hogy él, igen
él ez a világméretû közösség, és nincs
töretlenség a tanításában, és elis-
mertségében, hiszen bármennyire is
sokan tagadják, de mégis nagyon is
figyelik a Pápa megnyilatkozásait, a
helyi egyházi vezetõk személyét, ta-
nítását. Amikor már megadatott a le-
hetõség, hogy a pápák utazzanak a
világban, fõleg a 20-21. század pápái,
látogatásaik során az emberek, – akár
még a nem hívõk is - a hitet, a re-
ményt, és a szeretet tapasztalták meg.

Joggal merül fel tehát a kérdés,
hogy mi a titok, miért él még a sok-
szor olyannyira megtépázott, táma-
dott Egyház?

"De felállt a fõtanácsban egy Ga-
máliel nevû farizeus, aki az egész nép
elõtt tiszteletben állt, s törvénytudó
volt. Egy kis idõre kiküldte az embe-
reket, majd beszédet intézett a töb-
biekhez: ,,Izraelita férfiak! – szólt
hozzájuk. – Fontoljátok meg jól, mit
akartok ezekkel az emberekkel tenni!
Mert nemrégiben föllépett Teudás,
sokra tartotta magát, és vagy négy-

száz férfi mellé szegõdött. De megöl-
ték, azokat pedig, akik hittek benne,
szétszórták és megsemmisítették.
Utána a népszámlálás idején a gali-
leai Júdás állt elõ, és megnyerte ma-
gának a népet. Ô is elpusztult, és akik
követték, azok szétszóródtak. Ezért
most azt mondom nektek, hagyjátok
békén ezeket az embereket, és enged-
jétek õket szabadon. Ha ez az elgon-
dolás vagy mozgalom emberektõl
származik, magától felbomlik. De ha
Istentõl van, nem tudjátok szétoszlat-
ni õket, és úgy látszana, mintha Is-
tennel szállnátok szembe." (ApCsel 5,
34-39)

Bizony, ez az Egyház nagy titka,
hogy bár a mindenkori Pápa a földi
vezetõje, látható feje az Egyháznak,
de nem hiába hívjuk õt ,,Krisztus földi
helytartójának" is, mivel az Egyház
valódi, bár szemmel láthatatlan feje
Krisztus, és az általa éppen Pünkösd-
kor elküldött Szentlélek az, aki életet
ad, életben tartja ezt az Isten által
alapított közösséget. Ez a több ezer
éves Katolikus Egyház titka, ami va-
lójában nem is titok, hiszen Isten sza-
va, a Biblia erre tanít minket már a

(Folytatás a 2. oldalon)

május8AS:május.qxd  2017.05.30.  19:08  Page 1



2 PILISBOROSJENÔI HÍR MON DÓ
is  

P   

H   

(         

kezdetek óta. Mindig volt, van, és lesz
az Egyház életében egy útkere-sés,
hogy miként tudja megszólítani az
adott kor emberét, milyen választ tud
adni a kor emberének problémáira,
kérdéseire. Igaz, ebben nem mindig
tudták elõdeink a helyes han-got
megtalálni, de a II. Vatikáni Zsi-nat
nyitása és II. János Pál bocsánat-
kérése óta, már az egyik legfontosabb
kérdés és küldetés, hogy miként se-
gítsük az embereket Istenhez való
közeledésükben. 

Fogadjuk el hát Isten meghívását
Pünkösd ünnepén ebbe a közösség-
be, hiszen itt találjuk meg biztosan

azt a békét, örömet, kiegyensúlyo-
zottságot és választ létünk kérdéseire,
amit mindannyian keresünk, kérde-
zünk, szeretnénk. Minden kedves ol-
vasónak a Pünkösd vasárnapján temp-
lomunkban imádkozott könyörgéssel
kívánom, hogy megkapja a Szentlélek
ajándékait:

,,Istenünk, te a mai szentséges
ünnepen Egyházadat, és általa a világ
minden népét és nemzetét megszen-
telted.

Áraszd ki a Szentlélek ajándékait
az egész világra, és töltsd be híveid
szívét isteni kegyelmeddel, amellyel
egykor elindítottad az evangélium
hirdetését."

(Pünkösdvasárnap könyörgése)

ELÉRHETÕSÉGEK: 
2096. Üröm, Fõ utca 47. 
Tel.: (+36) 26/950-879;

http://szentgyorgyplebania.wix.
com/plebania

IRODA SZOLGÁLATI IDÕ: 
Hétfõ, és Péntek 16-18 óra;
Szerda 9-12 és 13-16 óra

TEMPLOMUNK FELÚJÍTÁSÁ-
RA SZÁNT ADOMÁNYAIKAT há-
lás köszönettel vesszük az Ürömi Ta-
karékszövetkezet erre szolgáló külön
számláján: 65700093-50090604

Wilheim Péter
plébániai kormányzó

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat ,, Együtt lenni jó "
Családi 7 próba nappal várta a játszani, ügyeskedni vágyó
családokat! 

Mézes Erika fejlesztõpedagógus ötletei alapján készül-
tek faágakból, tollakból, gyurmából fészkek, tobozokból
madarak,  természetképekbõl plakátok, a kavicsokra ezer-
nyi szín és minta került,  egészséges ételeket ettünk (glu-
ténmentesen), környezetvédelmi feladatlapokkal gazdagí-
tottuk a tudásunkat, dobozba bújt állatokat kerestünk és
ismertünk fel, hogy a testünk se maradjon ki, súlyt emel-
tünk és célba dobtunk az ,,oroszlán" szájába  virágot is  ül-
tettünk, amit a családok hazavihettek. 

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat várja az ügyes-
kedni vágyó gyermekeket a Nyári Kézmûves Táborba!!

Nagy örömünkre 12 család ügyeskedett és játszott a 7
próba napon! 

Szeretettel várjuk a családokat a következõ õszi alka-
lomra is, mert ,,Együtt lenni Jó".

Köszönet a családi nap segítõinek: Csillag Orsinak, Ko-
vács Kingának, Kovács Kittinek, Takács Klaudiának, Papp
Viktóriának, Huarachi Marcinak, Szilágyi Nikinek és Mé-
zes Erika fejlesztõpedagógusnak.

A Család és Gyermekjóléti Szolgálat programjai

(Folytatás az 1.. oldalról)
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Kedves Pilisborosjenõi
Polgártársak!

Tájékoztatom Önöket, hogy elõterjesztésem
alapján a Képviselõ-testület május 25-ei ülésén
vita nélkül egyhangú szavazás mellett biztosította
a fe-dezetet a játszótér felújításra, melyet soron
kívül elvégeztetünk a Játszóteret 2010-ben ki-
építõ Játszópark Kft-vel.

A munkálatok 2 kiszállási napot fognak igénybe
venni, és elõre láthatóan 2017. június 05-én
kezdõdnek. 

Bízom abban, hogy játszóterünk megnyitása
után újra, minden szülõ elégedettségére biztosít-
hat gyermekeinknek kikapcsolódási lehetõséget,
méltó körülmények között.

Megértésüket és az átadásig türelmüket kö-
szönjük!

Pilisborosjenõ, 2017. május 29.
Küller János

polgármester

Tisztelt pilisborosjenõi
Lakosok!

A Fõ út 51 szám alatti ingatlan födémjének egy
része az esõzések miatt sajnos leomlott, melyre te-
kintettel a balesetveszély megszüntetése érdekében
az elõtte lévõ járdaszakaszt le kellett zárnunk. Az
épületet statikussal meg fogjuk vizsgáltatni, és an-
nak eredménye alapján a szükséges intézkedéseket
meg fogjuk tenni.

Kérjük, hogy a lezárás alatt a szemközti járdasza-
kaszt használják a közlekedésre!

Türelmüket és megértésüket köszönjük!

Küller János
polgármester

•Sokak, ott lakók és ,átutazók" örö-
mére végre befejezõdött a Patak
utca útépítése. Az önkormányzat
folytatja útépítési programját. Ha-
marosan újabb utcákban kezdõdik
meg a munka.

•Pilisborosjenõ Önkormányzata pá-
lyázatokat nyújtott be az Óvoda
konyhájának felújítására és a helyi
utak felújításával, építésével kapc-
solatosan.

•Hamarosan üzembe helyezik Pilis-

borosjenõn az új rendõrautót. A
képviselõ testület döntése értel-
mében egy új, Suzuki gyártmányú
terepjáró kerül ,,szolgálatba". Re-
méljük, hogy a gépjármû Gyetkó
Tibor körzeti megbízott rendõrünk
kezelésében hosszú ideig fogja a
bûnmegelõzést, bûnüldözést szol-
gálni falunkban.

•Folyik a Helyi Építési Szabályzat és
ezzel párhuzamosan a Település-
képi Arculati Kézikönyv lakossági
véleményezése, illetve vitája. 

•Hatalmas vihar pusztított falunk-
ban május 23-án a délutáni órák-
ban. Jégesõ, szélvihar verte a növé-
nyeket, jeges ár vitte el útjainkat.
Valószínû, hogy állami pénzalapból
lehet csak finanszírozni a fel-
újítást. A frissen épített utak arány-
lag jól vészelték át az áradatot.
Szerencsére a burkolat  jó vá-
lasztás volt! Könnyen javíthatók a
hibák. Már a vihar utáni percekben
megkezdõdött a kármentés,
takarítás.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
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Az eredményhirdetésre már mindenki fáradtan, de
élményekkel gazdagon érkezett. A verseny elsõ három
helyezettje egy-egy tortát kapott, amit közösen fogyasz-
tottak el. 

Gondolkozzon, mi jut eszébe Nádudvarról?

Ha csak a finom tejtermékek, az sem kevés, de azt
bizonyítja, hogy Ön nem járt az Általános Iskola kör-
nyékén április 12-én.

Azonnal feltûnt volna, hogy az iskola udvarán
gyönyörû színes jurta áll, és honfoglaláskori viseletbe
öltözött em-berek éppen azon fáradoznak, hogy a
sportudvar egy ré-szét íjászpályává változtassák.

Elérkezett ugyanis a várva várt diáknap, melynek le-
bonyolításában a Nádudvari Népi Kézmûves Szakkö-
zépiskola öregdiákjai voltak segítségünkre tanáruk, Vetró
Mihály vezetésével.

A lelkes csapat már elõzõ este megérkezett, tagjai bir-
tokba vették az udvart, így a gyerekeket a diáknap reg-
gelén a jurta és az íjászpálya mellett egy hívogatóan be-
rendezett játszótér is várta.

Amellett, hogy rengeteg érdekességet tudtunk meg a
nomád népek életérõl, igényes, szép kézmûves tárgyakat
is készíthettünk. Nemezeltünk, kötelet vertünk, bõrkar-
kötõ készült, megismerkedtünk a frászkarika nevû garan-
táltan sikeres gyógyító eszközzel, kipróbálhattuk az
õseink által báránycsontocskákkal játszott ügyességi
játékokat, íjászkodtunk, tréfás népi játékokat játszottunk.

Öröm volt látni a gyerekek lelkesedését, a kicsiktõl
egé-szen a legnagyobbakig! 

Április 7-én került sor iskolánkban Papp Lajos: Kõvágó
címû színpadi meséjének elõadására. A mû egy japán
mese, ami köré Papp Lajos, a zeneszerzõ 13 különbözõ
nehézségû zongoradarabot komponált. A kis zongorista
növendékek nagyon lelkesek voltak, díszletet festettek,
jelmezeket készítettek és szorgalmasan gyakoroltak. Az
elõadáson három ügyesen olvasó gyermek olvasta a
mesét. A felolvasást megszakítva a többiek zongoráztak,
kórusban szavaltak, elbújtak a díszlet mögé, majd elõbúj-
tak. A mû végén a vastaps azt jelezte, hogy ez a különleges
elõadás mindenkit megérintett, elõadót, közönséget
egyaránt.

Március 31-én került sor zeneiskolánk Tavaszi Kon-
certjére a Mûvelõdési Házban. Ilyenkor, az év második
felében már a legkisebbek is meg tudják mutatni, hogy
mit tanultak. Öröm volt hallgatni a kis furulyásokat, he-
gedûsöket. Egy különleges produkció színesítette az estét:
a kis elõképzõs szolfézs osztály egy megzenésített Weöres
Sándor verset énekelt zongora, furulya és ütõhangszeres
kísérettel. Lelkesítõ volt látni telve a színpadot a kis

   

A Z  I S KO L A  H Í R E I

PAPP LAJOS: KÔVÁGÓ

TAVASZI KONCERT

HÜLLÔ BEMUTATÓ

DIÁKNAP AZ ISKOLÁBAN

Április 11-én különleges vendégeket fogadtunk az is-
kolában. Demeter Attila, a TÚRÁ-Zoo mini állatkert
megálmodója és tulajdonosa látogatott el hozzánk, hogy
mindenkit meggyõzzön arról, hogy a kígyók és egyéb hül-
lõk is mennyire szép, érdekes és kedves állatok.

A rendhagyó biológia órák keretében minden osztály
megismerkedhetett a hüllõk testfelépítésével, élõhelyével,
életmódjával. Az elõadás különlegessége természetesen a
sok élõ állat volt. Attila rengeteg állattal érkezett: görög-
teknõs, leopárdgekkó, szakállas agáma, királypiton, tigris-
piton, sisakos kaméleon, királysiklók, korallsikló, és több-
féle színû gabonasikló bemutatásával tarkította elõadását.
Az órák utolsó 15 percében természetesen minden gyer-
mek és tanár kézbe, nyakba vehette az állatokat. Ez volt a
bemutató fénypontja! Legtöbben nagy lelkesedéssel ado-
gatták egymás kezébe a hüllõket, de fantasztikus volt lát-
ni, ahogy azok a gyermekek és tanárok is egyre közelebb
mentek és hozzáértek az állatokhoz, akik addig féltek,
vagy irtóztak tõlük. Rengeteg kérdésük is volt, amire
Attila nagy szakértelemmel és türelemmel válaszolt. A
leglelkesebbek levedlett kígyóbõrökkel távozhattak az
óráról. 

Biztos vagyok benne, hogy azóta több gyermek sze-
retne otthon hüllõket tartani!

Ökoiskolaként fontosnak tartjuk, hogy valamilyen mó-
don megemlékezzünk a jeles környezetvédelmi napokról.
A Föld napja alkalmából hosszú évek óta akadályversenyt
rendezünk évente változó témák alapján. Idén május 5-én
tartottuk meg ezt a programot.

Egész héten a meteorológiai jelentéseket figyeltük,
amik elég borúlátóak voltak. A verseny reggelén is hatal-
mas fekete felhõ közeledett, és az esõ elkezdett esni, így
módosítanunk kellett az útvonalat. Nem mentünk ki a völ-
gybe, ahogy terveztük, hanem az iskolához közel, egy ki-
sebb kört jelöltünk ki az állomásoknak. Szerencsére az
idõjárás végül kegyes volt hozzánk.

A 12 állomáson változatos és sokszor mókás feladvá-
nyokkal, játékokkal vártuk a vegyes korosztályú csapa-
tokat. Az idei feladatok mind a madarakkal voltak kap-
csolatosak. Hol képrejtvény, puzzle, totó, szótagoló, me-
mória játék dolgoztatta meg az agytekervényeket, hol
,,most mutasd meg" játék, ének és táncfeladványok várták
a nebulókat. Volt tojáshordó és hernyógyûjtõ verseny, cél-
badobás, és hogy a digitális kompetenciát is fejlesszük, egy
feladatot QR-kód alapján, mobiltelefon segítségével kel-
lett megoldani a nagyobbaknak.

Ez a program nem csak a tudásról és ügyességrõl szól.
A csapatokat kicsik-nagyok vegyesen alkotják, így a nagy-
obbaknak fontos feladata, hogy a kisebbekre vigyázzanak,
segítsék õket és fegyelmet tartsanak. Érdekes volt látni,
ahogy az egyik csapat katonásan, indulót szavalva mene-
telt, a másik kettes sorban, csendesen közelített az állo-
másokhoz, és persze volt, ahol mindenki úgy ment, ahogy
akart. Az elfáradt kisebbeket a nagyok sokszor a nyakuk-
ban vagy ölükben cipelték.

FÖLD NAPJA
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muzsikusokkal. A közönség vastapssal jutalmazta az üde
tavaszi hangulatú koncertet.

Versenyben Varsányban címmel rendeztek kamarazenei
találkozót Dunavarsányban május 15-én, 16-án és 17-én. 

Az eseményen neves budapesti és Pest megyei zene-
iskolák növendékei vettek részt. Iskolánkat három tehet-
séges fuvolista képviselte nagy sikerrel. Vad Réka és Var-
ga Boglárka elhozták korcsoportjuk I. helyezését, Kiss
Nóra Dorottya pedig zeneszerzõi különdíjat kapott saját
mûve bemutatásáért. Szívbõl gratulálunk az ifjú muzsiku-
soknak és felkészítõ tanáruknak Matuz Gergelynek. 

VERSENY VARSÁNYBAN
Zeneiskolánkban a második félév is igen aktívan telt.

Március 28-án és Április 28-án Pilisvörösváron jártunk a
gyerekekkel. A márciusi II. Cziffra György Zongorata-
lálkozón nagy sikerrel szerepeltünk. Szabó Petra, Hol-
lauer Réka, Varga Emese, Selmeczi Márta fantasztikus já-
tékát hatalmas tapssal értékelte a közönség.

Márciusban pedig egy õszmûvészeti rendezvényen vet-
tünk részt, ahol iskolánkból Varga Emese zongorázott és
egy fuvola duóval Varga Boglárka és Vad Réka nyûgözött
le bennünket. 

További szép sikereket és rengeteg koncertet kívánunk
nekiek.

ZONGORATALÁLKOZÓ

Idén május 6-án került sor óvo-
dánkban a már hagyományossá vált
Mesevölgy Nap megrendezésére. Az
idõjárás kegyes volt hozzánk, hiszen
még péntek éjjel is felhõszakadás volt,
azonban reggelre elállt az esõ. A kapuk
megnyitása után kisütött a nap, mely
aztán az egész rendezvényünk alatt
többé el sem bújt. (Vasárnap is-mét
egész nap esett)

A családi napunkon minden gyermek
találhatott magának tartalmas, színes
elfoglaltságot. 

Rendezvényünket egy igazán fel-
pezsdítõ, gyermekeket és felnõtteket
egyaránt megmozgató zenés tornával
kezdtük. Ezúton is köszönjük Tamási
Marcsinak, hogy aktív közremûkö-
désével már az indulásnál vidám han-
gulatot teremtett! A délelõtt folya-mán
ismét mûködött ugráló vár, me-lyet a
gyerekek nagy lelkesedéssel fogadtak,
akárcsak az arcfestést. A bátrabbak

Az ötödik Mesevölgy Nap a pilisborosjenõi óvodábanAz ötödik Mesevölgy Nap a pilisborosjenõi óvodában
még görényeket is simogathattak. Az
udvarra kihelyezett né-pi játékok
(célba dobás és egyéb ügyességi
játékok) is jó szórakozást nyújtottak a
vállalkozó kedvû kisebb és nagyobb
gyermekeknek, sõt a felnõtteknek is.
Az érdeklõdõknek le-hetõségük volt
kipróbálni, milyen sokféle játék készí-
thetõ a háztartásokban már
feleslegessé vált anya-gokból.
Készültek kis figurák Kinder tojás
belsejébõl, szélkergetõk nejlon zac-
skókból és papírgurigákból, ügyességi
játékok joghurtos poharakból, kedves
kis képek különbözõ anyagdarabokból,
légykapó kis békák papírhengerbõl.

Az egyik legnagyobb sikere idén is a
tûzoltóautónak volt. A gyerekek
beszállhattak, megnézhették az esz-
közöket, felpróbálhatták a sisakokat.
Köszönjük a pilisborosjenõi önkén-tes
tûzoltóknak, hogy ilyen fantasz-tikus
élményekkel gazdagodhattak óvodá-

saink!
A rendezvény lezáró eseménye idén

is a tombola volt, melyet mindenki
nagy izgalommal várt. A sok-sok játék
mellett kisorsolásra kerültek fagylalt-
kuponok, kétszemélyes vacsorák,
masszázs-jegy és csodaszép virágok is.
Ezúton köszönjük a szü-lõktõl kapott
tárgynyereményeket, a pilisborosjenõi
és ürömi vállalkozók felajánlásait,
melyekkel nagy örömet szereztek a
tombola nyerteseinek!

Köszönjük a szülõknek a büfébe
hozott felajánlásokat is.

Az idei Mesevölgy Nap is fan-
tasztikus hangulatban telt, reményeink
szerint minden résztvevõ szép
élményekkel gazdagabban térhetett
haza.         

Fazekasné Schieszl Mónika
nemzetiségi óvodapedagógus
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Talán hallotta már, hogy 2017. szeptember 8-9-én  kö-
zel 1000 vendég érkezését várjuk a Nagy-Kevély völgyébe
az Egri Vármaketthez, a  X. Pilisborosjenõi Várjátékokra.
Ahhoz, hogy minden vendégünk elégedett lehessen, idén
szponzorok jelentkezését várjuk, akik szívesen áldozná-
nak a jó ügy érdekében. Kérjük, ha módja és lehetõsége
van támogatni a rendezvényt tárgyi, (pl. árnyékoló sát-
rak...) illetve pénzbeli felajánlással, akkor tegye meg!
Minden apró forint számít! Várjuk továbbá olyan helyi
szolgáltató jelentkezését, akik színesítenék a rendezvényt.

Pilisborosjenõért Alapítvány adószáma: 18660252-1-13;
Számlaszáma: 11703006-20050973

Bereczkiné Szendrey Éva-alapítványi titkár (szen-
dreyeva@gmail.com) tel: 06-30-596-7573Köszönjük elõre
is a segítséget! Találkozzunk szeptember a rendezvényen!

Talán hallotta már 

ZÖLD BICSKE NONPROFIT KFT. HULLADÉKGYÛJTÔ ZSÁKJAI A GYÖRGYI BUTIKBAN
(2097 PILISBOROSJENÔ, FÔ ÚT 45. SZ. ALATT) KAPHATÓAK!
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HHiirrddeesssseenn  sszzíínneessbbeenn  aa
HHíírrmmoonnddóóbbaann!!

a júliusi, augusztusi nyári számokban 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 betűmérettel: 
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

PILISBOROSJENÔI HÍR MON DÓ 13

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

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

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

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

kivitelezését:
06-26-336-260

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

PILISBOROSJENÔ KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

Felelôs kiadó:
Pilisborosjenô Község Önkormányzata

Tipográfia: Római Bt. Nyomás: Printpix Kft.
Megjelenik: kéthavonta, 1300 példányban.

Engedélyszám: 3.4.1/463/2/1û.

PÖTTÖM ABC
Vegyeskereskedés

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

Cserpes és COOP termékek kaphatók

Naponta friss pékáru! 
Pilisborosjenô, FÔ ÚT 35.
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1000/200 Mbit/s kínált sebesség, 300/50 Mbit/s garantált sebesség meghatározott szolgáltatási területen.

telekom.hu/gigabit
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Egyedi, különleges kerti pavilon

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

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

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–csütörtök:16–18-ig.

Te lefon be je lent ke zés: 
06 20 322 6776 
dr. Csányi Már ta
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