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A tartalomból:

Az Egri Vár díszlet építménye a pilisborosjenői 
Várvölgyben.
Szeptemberenként itt tartják meg a Pilisbo-
rosjenői Várjátékokat, mely az idén már  XI. 
alkalommal kerül megrendezésre.
Az esemény szervezője a helyi Reichel József 
Művelődési Ház és Könyvtár.
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MIRŐL IS SZÓL A 

 HELYI NÉPSZAVAZÁS 
 2018. JÚLIUS 29-ÉN

A fenti kérdés lényege a jelenlegi és az azt megelőző 
HÉSZ szabályozása közötti különbség a „Várvölgy”-ként 
emlegetett terület vonatkozásában.

A jelenlegi szabályozás szerint 0% ezen területek 
beépíthetősége, míg korábban volt erre lehetőség. A 
változásra tekintettel egyes ingatlan tulajdonosok 
kártérítésiigényt nyújtottak be (több mint kétszáz 
millió forint összegre vonatkozóan), melynek ösz-
szegszerűsége egy esetleges perben előre pontosan 
nem meghatározható. A tulajdonosok nyitottak  a 
kártérítési igénytől való elállásra, amennyiben a 
HÉSZ szabályozáson változtatunk.

A kérdés tehát hogy a jelenlegi 0%-os beépíthető-
séget maradjon kártérítés fizetési kötelezettség mel-
lett (ez esetben a nem választ tudja majd bejelölni), 
vagy pedig, hogy visszaállítsuk a korábban hatályos 
állapotot és ne kelljen ezáltal kártérítést fizetni. (igen 
választ kell ebben az esetben megjelölnie).

Kérjük fentieket tekintse át, gondolja végig, vegyen részt a népszavazáson, és döntsön az Ön által a fa-
lunak legjobbnak ítélt módon.
 Pilisborosjenő Község Önkormányzata

2018. március 18 előtt hatályos HÉSZ adatai:

Ma hatályos HÉSZ adatai:

ÖNKORMÁNYZATI 
hírek

Tisztelt Pilisborosjenői Polgárok!

Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

2018. április 26-ai ülésén 
az alábbi kérdésben

HELYI NÉPSZAVAZÁS 
elrendelésről döntött:

„Támogatja-e Ön az előző állapot visszaállítását a „Várvölgy” vonatkozásában a korábban ha-
tályos HÉSZ szabályozásnak megfelelően, amennyiben a tulajdonosok a jelenleg Hatályos 
HÉSZ alapján benyújtott kártérítési igényüktől elállnak. Melynek bírósági megítélése a község 

gazdálkodását ellehetetlenítené, és a lakosság terheit növelné.”

A Helyi Választási Bizottság a helyi népszavazás időpontját 1/2018 (V.24) határozatában

2018. július 29-ére tűzte ki.

A szavazás helyéről és részleteiről külön értesítőt kapnak a választójoggal rendelkező lakosok!

Pilisborosjenő, 2018. június 06. Küller János
           polgármester
 

A feltett kérdés:
„Támogatja-e Ön az előző állapot visszaál-
lítását a „Várvölgy” vonatkozásában a ko-
rábban hatályos HÉSZ szabályozásnak 
megfelelően, amennyiben a tulajdonosok 
a jelenleg Hatályos HÉSZ alapján benyúj-
tott kártérítési igényüktől elállnak. Mely-
nek bírósági megítélése a község gazdál-
kodását ellehetetlenítené, és a lakosság 
terheit növelné.”

SZABÁLYOZÁSI TERV kivágat                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hatályos:
2018. március 18. napjáig

Jelmagyarázat:

Üü-2: Üdülő üdülőházas terület
Ksp: Különleges sportpályák területe
Má-1: Általános mezőgazdasági övezet
Má-2: Farmgazdálkodást szolgáló épít-

mények elhelyezését megengedő 
mezőgazdasági terület

Ev: Védelmi erdőterület

Jelmagyarázat:

Má-2: Tájképvédelmi mezőgazdasági te-
rület

If-1: Intézményi alapellátást szolgáló 
vegyes fejlesztési terület

Má-1: Tájképvédelmi mezőgazdasági te-
rület

Ek: Közjóléti erdő terület
Ev: Védelmi erdő terület

SZABÁLYOZÁSI TERV kivágat                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hatályos:
2018. március 18. napjától

Övezet, építési 
övezet jele

Kialakítható 
legkisebb telek 
(m2)

Beépíthetőség 
legnagyobb 
mértéke (%)

Építmény  
magasság  
(m)

Üü-2 3000 15 2,5–9,0
Ksp 3000 20 3,0–10,0

Má-1 3000 3 3,5
Má-2 10000 15 2,5–7,5

Ev építmény nem helyezhető el

Övezet, építési 
övezet jele

Kialakítható 
legkisebb telek 
(m2)

Beépíthetőség 
legnagyobb 
mértéke (%)

Építmény  
magasság  
(m)

Má-2 6000 0
If-1 3000 30 6,5

Má-1 6000 0
Ek 0
Ev építmény nem helyezhető el
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EZ TÖRTÉNT 
 AZ ÁPRILIS 26-ÁN ÉS A MÁJUS 31-ÉN TARTOTT  
 KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSEKEN – RÖVIDEN

A Képviselő-testület több pá-
lyázat kiírásról is döntött. Szo-
ciális alapon 2 megüresedett 
önkormányzati lakást hirdet-
tek meg, míg a műfüves foci-
pálya üzemeltetésre is jelent-
kezőket kerestek. 

Módosították a behajtási 
rendeletet annak érdekében, 
hogy az új ingatlant építőknek 
az építkezéssel járó ezen terhei 
előre kiszámíthatóak legyenek, 
és egy maximum összegig ter-
jedhessenek csak. 

Elfogadták a 2017. évi zár-
számadást, és módosították a 
2018. évi költségvetést, mely 
módosítások inkább csak az 
eddigi döntéseket és norma-
tívákkal összefüggő változá-
sokat vezették át. A zárszá-
madásból az látható, hogy az 
Önkormányzat gazdálkodása 
kiegyensúlyozott, és elfogadá-
sával növelhetővé válik az álta-
lános tartalék összege a szabad 
pénzmaradvánnyal. 

Módosították az óvoda ala-

pító okiratát, kiegészítve a 
bölcsődei ellátással. Még áp-
rilisban 2 mini bölcsődei cso-
port indításáról döntöttek, 
melynek beindítását szeptem-
ber elsejétől tervezik, azonban 
a működési engedély megszer-
zése a indulás időpontján még 
módosíthat. 

Elfogadták több szervezet 
2017. évi beszámolóját (Idősek 
Klubja, családsegítő, Polgárőr-
ség, Tűzoltóság,). Tárgyaltak 
az LMB bizottság beszámoló-
járól is, melyet a hosszabb vita 
után a Képviselő-testület nem 
fogadott el. 

Döntöttek a Várvölgy Hész- 
beli szabályozásának népszava-
zás kertén belül történő eldön-
téséről, mivel egyes tulajdono-
sok jelentős kártérítési igényt 
nyújtottak be az új, jelenleg ha-
tályos 0%-os beépíthetőségre te-
kintettel. A kérdés arra irányul, 
hogy ki melyik utat támogatná: 
Kártérítés + jelenlegi szabályo-
zás megtartása vagy kártérítési 
igény megszűntetése mellett az 
előző szabályozás visszaállítása. 

Újabb útépítési pályázatot 
is jóváhagytak, melyből az Ön-
kormányzat útjaink javításra 
vonatkozó törekvése egyértel-
műen látszik. 

Végezetül döntöttek a dísz-
polgári cím adományozásról 
is, melyet – posthumus – néhai 
Gábeli Györgynek ítéltek meg.

ÖNKORMÁNYZATI 
hírek

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS 
 VÍZKÁROK ELKERÜLÉSE, MEGELŐZÉS ÉRDEKÉBEN!
Az utóbbi időszakban Magyarországon átvonuló egy-
re intenzívebb erősségű viharok jelentős anyagi károkat 
okoznak az épített környezetben és sok feladatot adnak 
a katasztrófavédelmi szerveknek. A hirtelen nagy meny-
nyiségben lehulló csapadék, leginkább ott veszélyezteti a 
lakosságot, ahol nem kellő gondossággal ápolják környeze-
tüket – árkok, csapadékvíz átereszek, aknák gondozatlansá-
ga hordalékkal telítettsége. Sok gondot okoz a viharos szél 
azokon a helyeken, ahol az épületek tetőszerkezetén lévő 
héjazat (borítás) nem kerül kellően rögzítésre, illetve annak 
meglazulásakor a karbantartás nincs elvégezve, továbbá a 
rossz szerkezetű kémény ledőlése és az ingatlanok héja-
zatán elmozdult cserepek lecsúszása is okozhat balesetet. 
Több ízben vonulnak tűzoltóink olyan esetekhez, amikor a 
magasra nőt faágak a villanyvezetéket szinte körbe növik 
és a viharos szél a faágakkal együtt tépi a villanyvezetéket 
is, melynek földre kerülése baleset-, élet-, és tűzveszélyes. 
Az elektromos szolgáltatók igyekeznek az utcáról látható és 
elérhető ilyen ágakat eltávolítani, de nem minden esetben 
jutnak be az ingatlanok kertjébe, annak érdekében, hogy a 
vezetékszakítást megelőzzék. Az ingatlanok kertjében, ud-
varában a kiöregedett – sokszor levéltelen, hajtás nélküli – 
fák kivágásáról gondoskodni szükséges, mert egy-egy szél-

vihar esetén a kiszáradt lehulló faágak, esetenként a földből 
kiforduló, kidőlő fák is okozhatnak az emberéletben, illetve 
a járművek, ingatlanok állapotában is komoly károkat.

Az Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség szeretné fel-
hívni a lakosság figyelmét a vízkárok elkerülésének érdeké-
ben az alábbi teendőkre:
  Vízelvezető árkok, csatornák tisztántartása, rendszeres 

karbantartása,
  pincék, garázsok előtti aknák vízelvezetők hordalék-

mentesítése, tisztán tartása, javasolt vízgyűjtő zsomp (a 
vízgyűjtőben kialakított kis mélyedés) kialakítása és jó 
szolgálatot tehet egy zsomp szivattyú is

  hibás tetőszerkezetek – rögzítetlen palák, tetőfedő le-
mezek – javítása, rögzítése,

  Tető héjazatán elmozdult cserép helyreigazítása, rögzí-
tése,

  vezetékekbe – villanyvezeték – benőtt faágak eltávolítás, 
metszése,

  fák ültetésénél figyelembe kell venni a fák növekedését, 
az épülethez, vezetékekhez való távolság felmérésével,

  öreg, kiszárad fák kivágatása,
  utca szintnél mélyebben fekvő ingatlanok kapubejárói-

ban vízelvezető padka kiépítése az elöntés ellen

Folytatódik az 
útépítési program 

Pilisborosjenőn

 
A szakemberek már a térkövet is  

elhelyezték a Búza utca útfelületén.  
Ezzel újabb út újult meg Pilisborosjenőn.

HULLADÉKGYŰJTÉSI AKCIÓ 
EREDMÉNYE 

 
Eredményes elektronikai hulladékgyűjtési ak-
ciót szervezett az Önkormányzat 2018. június 
02-án, melynek kertében 4590 kg elektronikai 

hulladék került összegyűjtésre!

Köszönet az akcióban részt vevő lakosoknak!

Pilisborosjenő Község Önkormányzata

 

ennyit gyűjtöttek...
                   Szollár György

                közterület-felügyelő,
              közbiztonsági referens
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TÁJÉKOZTATÓ 
parlagfű-mentesítéssel kapcsolatban

A parlagfű nagymértékű elszaporodá-
sának a közegészségügyi és gazdasági 
károsító hatása számottevő. A parlagfű 
elleni védekezés elsősorban az ingatlan 
tulajdonosának, illetve használójának 
a kötelezettsége. A hatóságok feladata, 
hogy - amennyiben a tulajdonos nem 
tesz eleget a kötelezettségének - a mu-
lasztók költségén elrendelik az ún. kö-
zérdekű védekezést, emellett növény-
védelmi bírságot szabnak ki. 

Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy 
június 30-ával lejár a parlagfű-men-
tesítési türelmi idő. Ezt követően bel-
területen a jegyző, külterületen (az 
ingatlanügyi hatóság által helyszíni el-
lenőrzésről felvett jegyzőkönyv tartal-
ma alapján) a növény- és talajvédelmi 
hatóság köteles hatósági eljárást indíta-
ni azokkal szemben, akik elmulasztot-
ták a parlagfű elleni védekezést.

Az élelmiszerláncról és hatósági 
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 
törvény. 17. § (4) bekezdése kimond-
ja: „A földhasználó köteles az adott 
év június 30. napjáig az ingatlanon a 
parlagfű virágbimbójának kialakulá-
sát megakadályozni, és ezt követően 
ezt az állapotot a vegetációs időszak 
végéig folyamatosan fenntartani.”. 

A június 30-ai időpont a tör-
vény értelmében a legvégső időpont, 
ameddig meg kell akadályozni a par-
lagfű virágbimbója kialakulását.

Június 30-át követően belterületen 
a jegyző, külterületen a növény- és 
talajvédelmi hatóság köteles hatósági 
eljárást kezdeményezni azon földhasz-
nálókkal/tulajdonosokkal szemben, 
akik elmulasztották a parlagfű elleni 
védekezést. 

Fontos tudni, hogy a hatósági in-
tézkedéshez (közérdekű védekezés 
végrehajtása, bírság kiszabása) nem 
szükséges a sérelem – egészségkáro-
sodás – bekövetkezése, e körben elég-
séges a védekezési kötelezettség elmu-

lasztásának június 30-a után történő 
megállapítása.

Amennyiben a parlagfű elleni vé-
dekezési kötelezettségének a földhasz-
náló nem tesz eleget, vagyis az ingat-
lan legalább virágbimbós fenológiai 
állapotú parlagfűvel fertőzött, akkor 
közérdekű védekezést kell elrendelni. 
Amennyiben a parlagfű elleni közér-
dekű védekezést kultúrnövény káro-
sodása nélkül nem lehet elvégezni, a 
parlagfű elleni közérdekű védekezés 
abban az esetben rendelhető el, ha az 
adott területen a kultúrnövény tőszáma 
nem éri el az agronómiailag indokolt 
tőszám 50%-át és a parlagfűvel való fe-
lületi borítottság a 30%-ot meghaladja. 
A parlagfű elleni közérdekű védekezés 
végrehajtásának, valamint az állami, 
illetve a közérdekű védekezés költsé-
gei megállapításának és igénylésének 
részletes szabályairól szóló 221/2008. 
(VIII. 30) Korm. rendelet értelmében 
a közérdekű védekezést belterületen 
a jegyző, külterületen, Pest megye és 
Budapest területén a Pest Megyei Kor-
mányhivatal Érdi Járási Hivatala (a 
továbbiakban: növény- és talajvédelmi 
hatóság) rendeli el.

A jegyző által elrendelt közérdekű 
védekezést az általa megbízott vállal-
kozók végzik. Nem kerül sor a vállal-
kozó általi parlagfű-mentesítésre, ha 
az ügyfél időközben maga eleget tesz 
kötelezettségének. A közérdekű véde-
kezéssel kapcsolatban felmerült költ-
ségeket az ügyfélnek kell megfizetnie.

A növényvédelmi bírság kiszabására 
a növény- és talajvédelmi hatóság jogo-
sult, ezért a közérdekű védekezés elren-
delését követően a jegyző az ügyben ke-
letkezett iratokat továbbítja az eljárásra 
jogosult hatóságnak. A növényvédelmi 
bírság alapja a parlagfűvel fertőzött te-
rület nagysága. A bírság mértéke bel-
területen és külterületen is egyaránt 
15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjed.

A parlagfűvel fertőzött lehet me-
zőgazdasági kultúrnövénnyel borított 
terület, nem mezőgazdasági terület 
(elhanyagolt telkek, építési területek), 
vagy nem művelt, elhanyagolt valami-
kori szőlők, hétvégi kertek, zártkerti 
ingatlanok, valamint a vonalas létesít-
mények (utak, vasút) melletti sávok.

A védekezési kötelezettségét nem 
teljesítő tulajdonos/földhasználó a –
bírságon túl- vele szemben elrendelt 
közérdekű védekezéssel – elrendeléssel 
és végrehajtással – kapcsolatosan fel-
merülő költség megtérítésére is kötele-
zett. A költség köztartozásnak minősül. 
A közérdekű védekezés elrendelése 
után minden esetben növényvédelmi 
bírság kiszabására kerül sor, az élel-
miszerlánc felügyeletével összefüggő 
bírságok kiszámításának módjáról és 
mértékéről szóló 194/2008.(VII.31.) 
Kormányrendelet alapján.

Arra tekintettel, hogy a parlag-
fű-mentesítés minden állampolgár 
közös érdeke, és eredményt csak ösz-
szefogással, illetve közös felelősségvál-
lalással érhetünk el, kérem tegyenek 
eleget e fenti jogszabályi kötelezett-
ségüknek. Ugyanakkor szükséges fi-
gyelemmel lenni arra is, hogy nem 
elegendő az, hogy június 30. napjáig 
valaki lekaszálta a szennyezett föld-
területet, azt tiszta, parlagfű-mentes 
állapotban a vegetációs időszak végéig 
meg kell őrizni.     

ÖNKORMÁNYZATI 
hírek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ügyeleti szolgálat
Pomáz Környéki Orvosi Ügyeleti Bt.

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

Orvosi ügyelet hívószáma: 36 (30) 992-9257

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

Nagy Kevély Gyógyszertár
Farkas István

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

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

EGÉSZSÉGÜGYI INFORMÁCIÓK

Közlekedést segítő tükröt helyezett el az  
önkormányzat a Szent Donáth utca – Szőlő 

utca – Ezüsthegyi út kereszteződésénél. Ezzel a 
veszélyes útszakasz biztonságosabbá vált.

HIRDETMÉNY
 

Pilisborosjenő Önkormányzata
újabb társadalmi önkéntes akciót szervez

„Tegyük együtt szebbé az új iskola kerítését 
közös erővel” 

néven.

Az esemény helyszíne, időpontja:
0135/11 (Fő út) „AURA – új iskola”, 2018. július 28. 9.00–18.00

Az iskola átköltözésével összefüggésben a belső udvar rendbe 
tételén folyamatosan dolgozunk, azonban szeretnénk az ingat-
lan kerítését is újjá varázsolni, melyhez kapacitásaink korláto-
zottsága miatt segítségüket kérjük. Tegye szebbé új iskolánk 
kerítését egy-egy elem lefestésével. Az anyagot és eszközöket 
az Önkormányzat biztosítja.
Kérem, hogy amennyiben fentiek megvalósításban ideje engedi, és 
részt kíván venni, úgy ezen szándékát a jegyzo@pilisborosjeno.hu 
e-mail címre jelezze, telefonos elérhetőségét is megadva.
Bízunk abban, hogy a munkálatokba minél többen be fognak 
kapcsolódni, és segítségükkel, valamint összefogással az új 
iskola kerítése is teljes pompájában szolgálhatja gyermekeink 
oktatását.
 Küller János 
 polgármester



Tavasz az óvodában

A tavaszi hónapok is élményekkel 
gazdagon teltek óvodánkban. Április 
22-én a Föld Napja alkalmából virá-
gültetést szerveztünk. Minden gyer-
mek hozott egy kis palántát, amit 
közösen elültettünk az óvoda kert-
jében. Ezen kívül minden csoport 
kirándult a környéken, hogy együtt 
figyelhessük meg a tavaszi erdőt, me-
zőt. Május 10-én a Madarak és Fák 
Napja alkalmából madarakat festet-
tünk, barkácsoltunk és sétáltunk az 
erdőben, hogy saját élőhelyükön fi-
gyelhessük meg ezeket a kedves kis 
állatokat.

Mesevölgy nap

Május 5-én már 6. alkalommal ke-
rült megrendezésre óvodánkban 
a Mesevölgy nap, mely idén is na-
gyon jól sikerült. Ragyogó nap-
sütésben töltöttünk el együtt egy 
fantasztikus hangulatú szombat 
délelőttöt. A gyerekek utazhattak 
tűzoltóautón, beülhettek a ren-
dőrautóba, volt közlekedési pálya 
rendőri irányítással, ugrálóvár, arc-
festés, zenés reggeli torna, görény-
simogatás és izgalmas kézműves 
tevékenységek. Idén is az újrahasz-

nosítás jegyében zajlottak a kéz-
műves foglalkozások. Készíthettek 
az érdeklődők pillangót csipeszből, 
virágot, hernyót és szélkergetőt pa-
pír gurigából, labdát zokniból és 
pörgettyűt kartonpapírból. Ezúton 
is szeretnénk köszönetet mondani 
Tamási Marcsinak a vidám torná-
ért, Apáti Szabolcs körzeti megbí-
zottnak a közlekedési pályáért és a 
rendőrautóért Buzás Istvánnak és 
a többi tűzoltónak az élményért. 
Varga Mártának, hogy elhozta hoz-
zánk a görényeit és tacskóját is, 
valamint a polgárőröknek a közre-
működésért. Köszönjük a felaján-
lásokat a tombolára, melyekkel az 
ajándékozók sok családnak sze-
reztek örömet! És nem utolsó sor-
ban köszönjük a szülőknek, akik 
különféle felajánlásaikkal és aktív 
közreműködésükkel lehetővé tet-
ték, hogy ez a mindenki számára 
izgalmas, élményekkel teli délelőtt 
megvalósulhasson!

Biztonságos Óvoda 
Program

Május 15-én, a Biztonságos Óvoda 
Program keretein belül, egy inter-
aktív foglalkozáson vehettek részt 
nagycsoportos óvodásaink. Játéko-
san ismerkedhettek a KRESZ szabá-
lyaival. Gyalogos, biciklis, motoros, 

autós szerepébe bújva játszottak gya-
logátkelőhelyes szituációkat. Járdán, 
tömegközlekedésen való helyes vi-
selkedésről beszélgettek. Közlekedési 
táblás kirakót raktak ki, így ismerve 
meg azokat. Végül egy rövid tesztet 
is kitöltöttek.  

Óvodánk nagyon foltosnak tart-
ja a gyermekek biztonságos köz-
lekedését, ezért a továbbiakban is 
igyekszünk a program nyújtotta le-
hetőségeket kihasználni, pályázni az 
aktuális lehetőségekre. (Az idei év-
ben ezen a Mindszenti utcai épület 
óvodásai vettek részt. Célunk, hogy 
jövőre a Fő utcai épületbe is elhozzuk 
ezt a remek programot.)

Ballagás

Május 25-én búcsúztattuk nagycso-
portosainkat, akik szeptemberben 
már az iskolában szereznek majd új, 
felejthetetlen élményeket. Ballagóink 
egy szép, színvonalas műsor keretében 
mutatták meg az érdeklődőknek, mi-
lyen ügyesek és bátrak lettek az óvodai 
évek alatt, majd minden kisgyermek a 
saját óvodai csoportjába ment, ahol az 
óvodapedagógusok a hagyományok-
hoz híven „tütét” kaptak, melyben idén 
is iskolaszereket, apró ajándékokat és 
édességeket találtak a gyermekek.

Gyermeknap

Júniusban még gyermeknap is lesz 
óvodánkban, melyre egy tűzoltó 
programot szerveztünk, melyet nagy 
izgalommal, és érdeklődéssel várunk.

Petkovicné Wágner Anikó
Fazekasné Schieszl Mónika

ÓVODAI 
hírek
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ISKOLAI 
hírek

Vers-és prózamondó 
verseny

Az idei vers- és prózamondó verse-
nyünkön 38 tanuló vett részt. Már 
az elsősök is szép számmal jelent-
keztek életük első versenyére. Szebb-
nél-szebb versekkel, mesékkel káp-
ráztatták el közönségüket. Jó volt látni 
a sok a bátor gyereket, akik boldogan 
meséltek hallgatóságuknak, a lámpa-
láz legkisebb jele nélkül. A családias 
hangulat csak még jobban bátorítot-
ta a résztvevőket, akik boldogan zse-
belték be az előadásukért járó lelkes 
tapsot. A zsűri döntése alapján a leg-
jobbak gyémánt minősítést érdemel-
tek. Berecki Luca 3.o, Bistey Márton 
4.a, Princz Hanna és Hetényi Kolos 
4.b osztályos tanulók. Ők a költészet 
napi műsorunkon is elmondták pro-
dukciójukat, ahol szintén nagy sikert 
arattak. Őszintén reméljük, hogy 
tanulóink irodalom iránti szeretete 
a későbbiekben is megmarad, és fel-
nőttként is élvezni fogják a költészetet 
és az igényes irodalmi alkotásokat.

DÖK-nap

Tudja ön, milyen hangszer a kaval? 
Evett már dödöllét? Látta már élőben 
a kalotaszegi leányok csodálatos hím-
zett, gyöngyös ruháját?

Iskolánk diáknapján mindezek-
kel megismerkedhettek tanulóink az 
egyes állomásokon. Volt folklór alapú 
fittnesz (magyarul táncház), hang-
szersimogató (ismerkedés népi hang-
szerekkel), javasasszony portája (népi 
gyógymódok és babonák), és minden, 
ami népművészet, népdal, népmese, 
népzene, néptánc, népi konyha, népi 
orvoslás, népi kézműves technika.

A népek népes foglalkozásokon 
népszerűsítették a népi kultúrát!

A magyar költészet 
napja, avagy verset 
állva mondunk?

Évek során hagyománnyá vált az is-
kolában, hogy a magyar költészet 

napján verset szerető, kedvelő diákok 
és tanárok elmondhatják kedvencei-
ket az iskola közönsége előtt. Akár 
ülve, térdelve, falnak támaszkodva, 
zenével, zene nélkül, énekelve, sza-
valva, mormogva, kiabálva, szenve-
déllyel, szeretettel, hangosan, halkan, 
együtt, egyedül, és állva is, ha úgy 
esik jól. Ez idén sem volt másként. 
Hallhattunk verseket a klasszikusok-
tól a kortárs költőkig sok mindenki-
től, diákok és tanárok előadásában 
egyaránt. Szép volt, jó volt…

Ajánlom figyelmükbe Tóth Krisz-
tina Verset Állva című írását Mácsai 
Pál előadásában! (megtalálható a leg-
népszerűbb videomegosztón.)

Papírgyűjtés számokban

2018. május 9. és 10.
270 gyerek, 8–10 talicska, egy mérleg
10 195 és fél kilogramm papír 
Átlagosan 38 kg fejenként
győztesek alsó tagozaton a 4.a osz-
tály 82,3 kg/fő
felső tagozaton az 5.b 48,7 kg/fő
Jutalom 1–1 szabadnap

Folyik a munka régi-új iskolában

A szakemberek min-
dent megtesznek, hogy 
az őszi tanévkezdéskor 
birtokba vehessék a 
megújult épületet a 
diákok, tanárok.
Ezzel párhuzamosan 
zajlik a faluból az 
iskolába vezető járda 
építése. A vízelveze-
tő árkot már kiásták, 
hamarosan kezdődik a 
burkolat lerakása. 
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CSALÁD ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 
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A családi rendezvényeink sorozatában most a szabadba, pik-
nikezni hívtuk a családokat. A családok kézműveskedhettek, 
sorversenyezhettek, ügyeskedhettek, rajzolhattak, állatok élő-
helyeit kereshették, de ami a legfontosabb, hogy ezeket a játé-
kos, mókás feladatokat  együtt élhették át!!

A  képek mutatják, hogy ,,Együtt lenni Jó”

Szeretettel, a szervezők:
Mézes Erika, Ludasi Éva, Várkonyi Ágota, Máthé Gergyely és 

Borbély-Atzél Sarolta

Családi Piknik!
2018. AUGUSZTUS 13–17.

NAPONTA 8–16 ÓRÁIG
A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZERVEZÉSÉBEN

Helyszín: 2097 Pilisborosjenő, Iskola u. 2.

A tábor során különböző anyagok és technikák segítségével 
(szövés, gyöngyfűzés, festés, tűzzománc technika, vágás, ragasztás, nemezelés...)

ismerkedhetnek, fejlődhetnek a résztvevő gyerekek.

A kézműves foglalkozások mellett játékokkal, mesékkel, kirándulással színesítjük a délutánokat.
Részvételi díj: 17 000 Ft/fő          

Előleg befizetése a jelentkezéskor 8000 Ft
     (2018. június 30-ig)

Testvérkedvezmény: 1000 Ft

A tábor tartalmazza a napi háromszori étkezést és a foglalkozások 
anyagköltségeit.

Jelentkezés és információ: 
Ludasi Évánál személyesen,  vagy a 70/947-9884-es telefonszámon, 

vagy e-mailben a pbjcsaladsegito@gmail.com címen.
                      

VÁRUNK SZERETETTEL!

Szeretettel várjuk a kézműveskedni vágyó gyermekeket, 
már lehet jelentkezni!

NYÁRI KÉZMŰVES TÁBOR

Megint elment egy jó ember!  
Schrauf Sanyi bácsi.

Egy olyan ember távozott az élők so-
rából, aki mindig dolgozott, a családjá-
ért, a közjóért, és a faluért.

Polgárőrként alapító tag volt, és ezen 
elhatározottsága nem csökkent, mert min-
den egyes rendezvényen részt vett, és min-
dig szolgálatkész volt. A polgárőrségben 
való közreműködése nem csak abban mu-
tatkozott meg, hogy tag volt, hanem ami-
kor kellett betonozott, burkolt, festett, tetőt 
javított, vagy éppen főzött a többieknek. 

Amikor nyugdíjba vonult, akkor is 
dolgozott, nem pihent, fáradhatatlanul 
végezte dolgát.  

Vannak sztorik, amik csak az Ő sze-
mélyiségéhez köthetőek. Aki ismerte, 
tudja, igen ez a cukros pörkölt. Sosem 
felejtjük el, hogy milyen finom lett a 
cukor ellenére.  És igen, az Egri vár na-

pokon mindig ő főzött és mindig ízletes, 
finom ételeket készített.  

Sosem hiányzott a szolgálatvégzés-
ből, mindig ott volt, ahol kellett, mint 
polgárőr, akár este, vagy akár hétvége 
volt.  Neki is köszönhető, hogy a faluban 
a bűnözés nagy mértékben lecsökkent, 
hiszen a járőrözéssel , a folyamatos szol-
gálatadással ezt is sikerült elérni. 

A biztonság az élete része volt, hiszen 
nem csak polgárőrként, hanem bizton-
sági őrként, és biztonsági kivonuló járőr-
ként is dolgozott.

Amikor nagyobb rendezvény volt, 
vagy olyan esemény, ami nem egy sza-
bad hétvégére, vagy egy hétköznapi 
munka utáni időpontra esett, és sajnos 
kevés „hadra fogható” polgárőr tudott 
részt venni rajta, Ő biztos, hogy ott volt 
és helyt állt. Tapasztalata ezeken a ren-
dezvényeken nagyon megmutatkozott, 
nem kellett irányítani, dolgozott és so-
sem bántott meg senkit. 

Mi, akik vele szolgáltunk, és vigyáz-

tuk a rendet, egy nagyon értékes embert 
veszítettünk el. 

Sok-sok dolgot lehetne még leírni 
róla, de mindenkinek van vele kapcsola-
tos emléke, így azt fogja majd megőrizni 
a mi Sanyi bácsinkról.

Búcsúzunk Tőled, és köszönjük, 
hogy Veled dolgozhattunk.

    
Varga István Csaba

a Pilisborosjenői Polgárőr Egyesület elnöke

GYÁSZHÍR

Schrauf Sándor (balra) a 2018. március 
14-én megtartott ünnepi megemlékezésen.
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BESZÁMOLÓ A TŰZOLTÓ EGYESÜLET 
2017. ÉVI MUNKÁJÁRÓL 
Tisztelt Képviselő Testület!

Egyesületünk fő támogatója ebben az évben is Pilisbo-
rosjenő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 
volt az általuk biztosított 250 0000 Ft támogatással. Ezen 
kívül támogatást kaptunk az Országos Katasztrófavédel-
mi Főigazgatóságtól kétféle formában: feladat átvállalá-
sért kaptunk 1 200 000 Ft-ot illetve pályázaton kaptuk 
a maximális összeget, ami felszerelés formájában került 
hozzánk. Üröm Község Önkormányzata nagyon szeré-
nyen (100 000 Ft) támogatott minket a tavalyi évben, bár 
feladataink egy részét ott végezzük. Miután szolgálati kö-
rünkhöz tartozik ennek ellenére nem tagadhatjuk meg az 
ottani feladat végzést. Községünk lakói anyagilag is tá-
mogattak minket. 

Változatlanul az önálló beavatkozok szűk táborába tar-
tozunk. Továbbra is ebbe a kategóriába szeretnénk maradni, 
bár tagjaink részéről ez sok áldozatot vár el. 

A tavalyi év folyamán 22 vonulásunk volt, melyből 11 
Üröm területén, 9 Pilisborosjenő területére esett. A helyi 
riasztásokból 6 volt műszaki mentés (baleset, fakidőlés, szi-
vattyúzás) (pl.: Téglagyári út).

Két területen kívüli vonulásunk is, az egyik Soly-
már határában volt, a másik pedig az évvégén Budaka-
lász határában törtét halálos közúti balesethez történt. 
Szerencsénkre és a falu lakóinak szerencséjére a meleg 
nyár ellenére nem volt erdőtűzünk, reméljük mind a ki-
rándulók mind a falunk lakói odafigyelnek, hogy még 
csak parazsat se hagyjanak maguk után a száraz meleg 
nyáron.

Tavaly szeptemberben a Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság Főigazgatójának közbenjárására az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazgatóságától munkánk elismeré-
séért kaptunk egy a fővárosnál már bevetésből kivont, de 
számunkra felújított Steyr típusú  tűzoltó gépkocsit, mely a 

22 évével még minket egy jó ideig tud szolgálni. Így lehe-
tőségünk nyílt több mint ötven éves, nem terepjáró autón-
kat felmenteni a szolgálatból. A most kapott autó nagyon jó 
terepjáró és 4000 liter víz szállítására alkalmas aminek egy 
esetleges erdőtűznél nagy hasznát vesszük. Az Önkormány-
zat által biztosított támogatásból fedeztük  az évi rezsink egy 
részét amibe gáz, víz. villany és internet számlák fizetése is 
tartozik.

Az új autó üzembe helyezésére tartalékoltunk egész év-
ben, ezért nem mertünk neki állni annak a munkának amit 
a tavalyi támogatásból szerettünk volna elvégezni és remél-
jük idén megtudjuk csinálni ez pedig déli oldal kerítése. Év 
közben többször kellett autóinkat javítatni így erre is ezen 
keretből finanszíroztuk. Felhasználtuk még a támogatást 
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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
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KEVÉLY GÁZ BT.
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ZSITNYÁNYI ZOLTÁN
Gázkészülék javító és szerelô mester
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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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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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HIRDETÉSEK
PILISBOROSJENÔI HÍR MON DÓ 11
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12 PILISBOROSJENÔI HÍR MON DÓ

ÓbudánTúl Ingatlaniroda
Pilisborosjenôi ingatlanok irodája

www.pilisborosjenoi.hu 

SZALAI PÉTER
építészmérnök, ingatlanközvetítô ügyvezetô, irodavezetô

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

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

MA GÁN REN DE LÉS
Pilisborosjenôn,

az Egész ség ház ban
Rendelési idô:

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

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

dr. Csányi Már ta

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

Te le fon: 06-26/336-308

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nagy Kevély Gyógyszertár
Farkas István

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

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

Építés-felújítás
– generál kivitelezés

Vállaljuk lakások, házak 
teljes felújítását!

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

A hirdetés felmutatása
esetén 10% kedvezmény!

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

pfeifferbaubt@gmail.com

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

kivitelezését:
06-26-336-260

KEVÉLY GÁZ BT.
ÉS ÉPÜLETGÉPÉSZETI 

BETÉTI TÁRSASÁG
2097 Pilisborosjenô, Tölgyfa u. 10.

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

– Zsitnyányi Attila magántervezô –
Központi fûtôberendezés, 

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

beszerzése és ügyintézése. 
Anyagkivonatok és költségvetések

készítése.

ZSITNYÁNYI ZOLTÁN
Gázkészülék javító és szerelô mester

Telefon: 06-30-222-3583

Manikûr–mûköröm
Pilisborosjenôn és Ürömön

házhoz megyek!
CSERNUS SZILVIA

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

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

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

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

és engedélyek beszerzése és ügyintézése. Anyagkivonatok  
és költségvetések készítése.

ZSITNYÁNYI ZOLTÁN
Gázkészülék javító és szerelő mester

Telefon: 06-30-222-3583

Otthoni  
munka! 

Különböző termékek összeállítása, 
egyebek:

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

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

Víz-, gáz-, fűtésszerelő 
iparos  

 

segéd-, vagy 
szakmunkást 

keres. 

06 (20) 423 5812

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.
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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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