
1995. április  I. évfolyam 2. szám

TARTALOM:
1.oldal

- A Kihívás Napja
- Állitsunk-e kopjafát?

2. oldal
- Az április 25-i testületi ülésrõl
- A májusi testületi ülés össze-

foglalalója

3. oldal
- A kávai úti szõnyegezésrõl
- Szombat délután... Pilisi

Könnyûzenei Fesztivál július 29-én

4. oldal
- Tájékoztató a telefonról  A már

megjelent szórólap bemutatása

5. oldal
- Egészségünk, közérzetünk
- Hirdetmény (A megjelent önkor-

mányzati rendeletekrõl)

6. oldal
- Újaraválasztott vezetõség az

evangélikus gyülekezetnél
- Váltás az evangélikus egy-

háznál

7. oldal
- Megértjük egymást nyelv

nélkül?
- A víz és csatornahasználati

díjakról szóló rendelet
- Hagyományõrzõ kiállítás...

8. oldal
- Az „év tanítói”
- Falugyûlés lesz...

Állítsunk-e emlék kopjafát?
A rendszerváltással párhuzamosan átértékeltük az eddig megtartott állami ünnepein-

ket. Vannak, melyek kitörölhetetlen nemzeti ünnepekként megmaradtak, másokat a
történelmi átértékelés és a megváltozott szabadságtudat kitörölt a naptárból mint állami
ünnepet.

Új állami ünnepünk lett október 23-a a megszállók elleni, a szabadságért, független-
ségért indított harc szimbóluma. Az 1956-os forradalom fõleg Bp-re koncentrálódott, de
megmozdulásai és áldozatai az ország nagyon sok településén megtalálhatók.

Községünkben is megemlékeztünk az elmúlt években a Templomkertben az akkori
dicsõ és bátor eseményekrõl, és koszorút helyeztünk el (1956-os emlékmû nem lévén)
az elsõ és második világháborús emlékmûveknél.

Pilisen ugyan áldozatai nem voltak az 1956-os forradalomnak, de a lelkes nemzeti
érzületû helyi fiatalok megmozdulásai mozgalmassá tették az akkori pilisi napokat.
Felvetõdik a kérdés, hogy az október 23-a méltó megünneplése céljából nem kellene-e
egy emlék kopjafát emelni az 1956-os hõsök és az azt követõ megtorló intézkedések
áldozatainak emlékére.

Kérjük Önöket, hogyha véleményük, elképzelésük van ez ügyben, akkor ezt juttassák
el a Kulturális Bizottságnak.

Vízvári Sándor

„Ez a falu “nem” normális! Megfertõzõdött.”

Május 31-e a hónap utolsó szerdája.
Pezsgés, zsibongás, vidámság, élet,

esemény, program ebben az alvó község-

ben, ahol olyan ritka az ilyen. Hónapok,
hetek hosszú készülõdése, tervezgetése
valósult meg ezen a napon. Most valami-
féle leltárt kellene készíteni, össze-
foglalót, de ez szinte lehetetlen.

Mi is volt?

24 óra, több száz program,,mintegy 15
helyszín, 30.733 teljesítés, 5. hely az
országos versenyen, szeszélyes idõjárás,

több száz szervezõ, több
ezer résztvevõ, sok-sok
nyertes, egy országos elsõ
hely a kerékcsere
versenyen, és egy szép új
Lada Samara. Összefogás
és érdeklõdés, a szakadó
esõ ellenére is kitartás, egy
kis csoda ezen a közömbös
Pilisen! Így összességében
valami nagyon jó érzés, és
büszkeség. Köszönet érte
Balázs Györgyné Rózsiká-
nak, a szervezõknek, támo-
gatóknak, segítõknek,

résztvevõknek és a drukkolóknak.
Mindenkinek! Ahogy „A Rózsika”
mondta: Igazi összefogás, csapatmunka
volt!

Köszönjük.
M.E.

A Kihívás Napja Pilisen
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Az 1995. április 25-i testületi ülésrõl
Az ülésen a testület az alábbi napirendi pontokat tárgyalta:

1., Községi víz- és szennyvízmû üzemeltetési módjának
meghatározása

2., Egészségügyi intézmények létrehozására elõterjesztés
3., Önkormányzati tulajdonban álló gyógyszertár ideiglenes

mûködtetésére vonatkozó elõterjesztés.
4., Oktatási és nevelési intézmények szervezeti és mûködési

szabályzatának jóváhagyása.
5., Egyebek:

a., Önkormányzati telkek elidegenítésére és bérbeadására
vonatkozó kérelmek elbírálása

b., Önkormányzati tulajdonban lévõ ravatalozó
mûködtetésének vállalkozásba adása.

c., Elõterjesztés építési telkek értékesítésére
d., Aljegyzõi állásra pályázat kiírása.

A napirendek tárgyalásának megkezdése elõtt Miklós Károly,
Varjú Zoltán, Haluszka Klára és Borgulya Károly képviselõk
napirend elõtti felszólalásai történtek meg, melyek közügyeket,
lakosságot érintõ kérdéseket vetettek fel. A polgármester válaszát
mely a volt mozi-épület hasznosításával kapcsolatos volt Varjú
Zoltán nem fogadta el, és a testület sem szavazta meg azt. Ezután
Varjú Zoltán képviselõ a polgármester ellen vizsgálatot
kezdeményezett, melyet a képviselõtestület nem fogadott el.

Napirendi pontok tárgyalása:
1., Hosszas vita után - melyen a vízmû jelenlegi üzemeltetõje

is elmondta véleményét - az a határozat született, hogy a
Pénzügyi Bizottság és a Hivatal elõterjesztésében
készüljön kimunkálás az önkormányzat többségi
részesedével létrehozandó gazdálkodószervezet pénzügyi
kihatásairól, és az Építési Bizottsággal közösen kerüljön
megvitatásra.

2., Az elõterjesztésben szereplõ kérdésben - egészségügyi.
intézmények létrehozására, (magángyógyszertár valamint
fogorvosi rendelõ és labor) az Önkormányzat tartósan bér-
beadjon-e területet a Rendelõ mellett - hosszú vita alakult
ki. Ennek végén a testület azt a határozatot hozta, hogy nem
támogatja  intézményi  terület értékesítését sem magán-
gyógyszertár, sem magánfogorvosi rendelõ céljára.

3., Az elõterjesztés - valamint az azt követõ kiegészítések és
vita alapján határozatot hozott a Képviselõtestület:
- a., Támogatja a magángyógyszerészeket abban, hogy a
„személyi jogot” elnyerjék gyógyszertár létesítésére. (Itt
jegyezzük meg, hogy abban, hogy ki kaphat jogot, szak-
szervek döntenek, az önkormányzat fenti támogatásával
csak az esélyegyenlõséget biztosította.)
- b., A testület nevében a polgármester kössön ideiglenes
szerzõdést a PHARMA patikával a községi tulajdonban
lévõ gyógyszertár üzemeltetésére ‘95. december 31-ig.

4., Az elõterjesztést a testület egyhangúlag jóváhagyta.
5., Egyebek:

a., - A testület elutasította a vállalkozó kérelmét, mely
szerint vasúti kocsiból kialakítandó vendéglátóipari
egységet létesítene.
- Két vállalkozó kérelmét önkormányzati területen létesí-
tendõ gépkocsimosó és kiegészítõ tevékenység végzésére
többségi szavazattal elutasította.
b., A képviselõtestület  döntése értelmében a Községi
ravatalozót üzemeltetésre Hornyák Attila pilisi vállalkozó-
nak biztosítja.
c., E napirendi pont keretében önkormányzati tulajdonban
lévõ telkek is értékesítésre kerültek..

d., A Képviselõtestület egyhangú állásfoglalása alapján:
július 31-ig pályázatot kell kiírni jogi végzettségû aljegyzõ
foglakoztatására.

Az ülésen a fogorvosi álláshely betöltésére benyújtott pályáza-
tokat bírálta el, és egyhangúlag döntött az új fogorvos szemé-
lyérõl.

További napirendi pontként tárgyalta a Kávai út aszfalt-
borításával felmerült kérdéseket, és úgy döntött, hogy a testület
tudomásul veszi a Közúti Igazgatóság munkáját, mely szerint
1995. május 31-ig Kávától Pilis belterületéig új aszfaltszõnyeget
terít.

Ez ügyben képviselõi indítványra a Képviselõtestület úgy dön-
tött, hogy e döntésrõl a lakosságot széleskörûen tájékoztatni kell.

E tájékoztatásról, kérjük, keresse a külön cikket.
- mester -

A májusi testületi ülésrõl
1995. május 29-én 18 órától a Képviselõtestület ülést tartott.

Ezen az ismét hosszúra nyúlt ülésen jó néhány napirendi pont-
ban tanácskoztak és döntöttek a képviselõk. Elsõként a pol-
gármester szóbeli beszámolót tartott, ahol a lejárt idejû
határozatok végrehajtását ismertette, majd helyt adott a
képviselõk napirend elõtti felszólalásainak és megválaszolta
ezeket. Ezután került sor a napirendek megtárgyalására. A
képviselõtestület eleget téve a törvényben rögzített köte-
lességének felülvizsgálta és megújította a Szervezeti és
Mûködési Szabályzatát. Ezt követõen a pénzügyi terv április
30-ig történt végrehajtásáról hallgattak meg beszámolót, ame-
lyet a Pénzügyi Bizottság elõzetes véleményezése után a
következõ kiegészítéssel fogadtak el:

- Az 1995. évi pénzügyi tervben módosítani kell a telek-
eladásokra tervezett fõ összeget 7.000.000 Ft-ra és a további
bevételek növelése érdekében a Polgármesteri Hivatalnak meg
kell tennie minden intézkedést.

Újra napirendre került a már több ízben tárgyalt vízmû és
szennyvíztisztítómû üzemeltetési módjának meghatározása is.
A testület visszavonva az 1994. augusztus 11-i határozatát és
elfogadva a Pénzügyi és Építésügyi Bizottság véleményét, a
következõ határozatot hozta:

- A Képviselõtestület az önkormányzat törzsvagyonát
képezõ víziközmûvek (vízmû és csatornamû) üzemeltetésére
1.000.000 Ft törzsbetéttel 60% önkormányzati és legfeljebb 4
külsõ tag 40%-os részvételével Közhasznú Társaságot alapít. A
Közhasznú Társaság létrehozásával kapcsolatos elõkészítõ
munkálatokra Ad Hoc Bizottságot hoz létre. A bizottság tag-
jainak a következõ személyeket választották meg: Vízvári
Sándor, Fazekas László, Tanyi József, Pintér Sándor,
Greksza János, Haluszka Zoltán.

A vízmûvekhez kapcsolódott az a napirendi pont is, amely-
ben az Építési Bizottság véleményezése alapján a víz és csator-

A képviselõ testület 1995. május
3-án rendkívüli ülést tartott.
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Minden kedves pilisi lakos élvezi már
az új aszfaltszõnyeget, melyet a Közúti
Igazgatóság állami finanszírozásból
létesített térségünkben. (Itt megje-
gyezném, hogy ennek létrejöttében a
korábbi képviselõtestületnek érdemei
vannak.) Az a tény köztudott volt, hogy
ez a szõnyegezés elõbb vagy utóbb
elkészül, de a határozat, hogy 1995.
május 1. és 31. között indul a kivitelezés,
váratlanul érte a Hivatalt is, hiszen folya-
matban lévõ beruházásainkat is érinti. A
Hivatal gyors tárgyalásokat
kezdeményezett a Közúti Igazgatósággal
annak érdekében, hogy a létesítendõ új
munka és a községben folyó beruházások
(víz, csatorna) ne kerüljenek olyan
helyzetbe, hogy akár községi, akár álla-
mi, vagy egyéni érdek csorbuljon. Ezért
gyors ajánlatot kért arra vonatkozóan,
hogy a kivitelezõ mennyiért vállalná a
Kávai-úton (soron kívüli) szennyvíz-
csatorna lefektetését a szõnyegezés elõtt.
Itt kell megjegyeznem, hogy az önkor-
mányzatnak erre pénzügyi fedezete
nincs, ezt más beruházás elkülönített
pénzeszközeibõl kellene fedezni.

Közben telt az idõ. A Közúti
Igazgatóság néhány napos haladékot
adott a munkák megkezdéséig, hogy Pilis
község Önkormányzatának Képviselõ-
testülete döntsön a munkákról.

A rendkívüli képviselõtestületi ülésre
a Hivatal három variációt dolgozott ki.

nahasználati díjakra alkottak rendeletet.
(A rendeletet a 7. oldalon olvashatják).

Ezt követõen a testület megtárgyalta a
Kisebbségi Önkormányzat azon
kezdeményezését, amelyben a foglakoz-
tatási lehetõségek megteremtéséhez
épületet vagy helyiséget és anyagi támo-
gatást kértek. A testület a kérést forrás
hiányában elutasította.

Következõ napirendként az
Egészségügyi és Szociális Bizottság
részvételével készített, a szociális ellátá-
sok biztosításáról szóló önkormányzati
rendelet-tervezetet tárgyalták meg és
fogadták el.

Az „Egyebek” napirendi ponton belül
több téma is szerepelt. Döntöttek a pol-
gári védelmi feladatokkal kapcsolatos
közös tevékenység támogatásáról, majd
a polgármester elõterjesztésében dr.
Souliman Aziz Nemeh fogorvos
kérelmét, és az ez ügyben írt lakossági
leveleket ismerték meg. (Amint
ismeretes az április havi ülésen ez a téma
éles vitát váltott ki és dr. Souliman
kérelmét a testület elutasította. A vita
jellege és hangvétele miatt dr. Souliman
kérte az eredeti levél ismertetését és
ezzel sérelmének jóvátételét.) Az ehhez
a témához tett képviselõi és lakossági
hozzászólások, és egy ismételten hosszú
vita után a polgármester lezárta az ügyet.

Ezután két kérelmet tárgyalt meg a
testület:

- Dr. Hajdinák Zoltán kérését, amely-
ben szolgálati lakása gázfûtésre történõ
átszerelésének engedélyezését kérte, a
testület elfogadta, mivel az önkor-
mányzati tulajdonban lévõ lakás értékét
ez a fejlesztés növeli.

- Monor város polgármesterének a
kérelmét, amelyben a pilisi gyermekeket
is foglakoztató zeneiskola támogatását
kéri, a testület a pénz hiányában most
nem teljesítette, de ígéretet tett  a
zeneiskola késõbbi támogatására.

Ezt követõen a nyilvános ülés véget
ért, és a testület zárt ülésen folytatta a
munkát.

Az ülésrõl összegezve csak annyit,
hogy bár sok fontos téma került szóba és
sok jelentõs döntés született, még sem
volt „üresjáratoktól” mentes. A hangu-
lat, a munkatempó, a vitakultúra még
sok kívánnivalót hagy maga után.

M.E.

A kávai úti szõnyegezésrõl
1., A Káva-Pilis közötti szõnyegezés

álljon meg Pilis határánál, így nem zavar-
ja a folyamatban lévõ beruházásainkat.

2., A Közúti Igazgatóság a Kávai út
szõnyegezését halassza el augusztus 31-
ig, ezalatt elvégezzük a Kávai út szenny-
vízcsatornájának és vízhálózatának
kiépítését. Itt a Testületnek garanciát kell
vállalni a munka elvégzésének határide-
jére, valamint az új munkavégzéshez való
ún. „felvonulási költséget” biztosítani
kell. Ez a pénz pedig milliós nagyság-
rendû!

3., Az önkormányzat tudomásul veszi
a munkálatokat. E variációnál tudnia kell
a tisztelt lakosságnak, hogy az új aszfalt-
szõnyeg mellett meg tudja valósítani az
önkormányzat a víz beruházását anélkül,
hogy az aszfaltot meg kellene bontani.

E három elõterjesztés közül a
képviselõtestület gondos mérlegeléssel
13 igen és 1 tartózkodás mellett a 3. vari-
áció mellett döntött. Eredményként már
létre is jött egy jól elkészített új út,
melyet mindannyian élvezünk.

Megjegyezni kívánom még, hogy
képviselõi indítványra tárgyalásban
vagyunk az illetékesekkel, hogy az út
(tekintettel az óvodára, iskolákra) bizton-
ságos is legyen!

- polgár -

HÍRNÖK

Szombat délután...
...mit szoktál csinálni ilyenkor?
Sietsz elvégezni a rád kiosztott napi feladatot,

hogy minél elõbb megfürödhess, és indulhass a
„faluba”? Talán hazatérõben vagy egy kellemes
kirándulásbõl? Esetleg „non stop” munkaidõd
egyik szürke óráját éled? Vagy a barátod, barátnõd
vár a megbeszélt randin? A szerencsések talán
éppen a megérdemelt pihenésüket kezdik meg.

Július 29-én, szombaton délután,
reméljük, mindnyájan egyfelé indultok el!

2 évvel ezelõtt gondoltunk elõször arra, hogy
jó lenne valahol összejönni, és zenélni egy nagyot.
Megkerestünk még egy-két zenész barátot, és egy
csapásra meghódította õket a rendezvény ötlete.
Akkor sajnos az objektív okok miatt nem jöhetett
létre, és csak álomként villant fel egy-egy beszél-
getésben a PILISI ZENEI FESZTIVÁL.

A tavaszi zsongással a mi kedvünk is újra
megjött a szervezéshez. Most már nem bíztunk
csupán a magunk lelkesedésében, tapasztalt
szervezõk után nézelõdtünk. Így találtunk egymás-
ra a Pilisi Hírközlési Egyesülettel. Hosszas beszél-

getések és viták után körvonalazódott, hogy mit is
szeretnénk kihozni ebbõl a napból. A rendezvény
helyszínéül a Rákóczi úton lévõ (Egészségház mel-
letti) játszóteret választottuk.
A fesztivál tervezett programja:

- Gerje-party fúvósegylet (Albertirsa)
- Garabonciás együttes (gyermekmûsor)
- Signál
- Hip-Hop
- Piazza al Serchió (olasz testvérváros

zenekara)
- Empty Bottle Band és a Lee Bross

Nagy örömünkre Pintér Mihály polgármester
úr a fõvédnöke és egyben lelkes támogatója is az
ötletnek. Az eredményes és szórakoztató program
érdekében még nagyon sok munka vár a stábra.

Reméljük sokakban rokonszenvet ébresztett ez
az ötlet! Aki szívesen hozzájárulna a rendezvény-
hez, figyelje a boltokat, ahol majd vásárolhatók
pártolójegyek 50 ill. 100 forintos értékben.

Jansík Tamás
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Községünk lakóit talán a legtöbbet foglalkoztatja az a
kérdés: mi lesz a telefonnal, hogyan tartja be az MTT RT. a
korábban tett ígéreteit? Megpróbálom röviden összefoglalni a
telefónia történetét.

Elõzmények
A Monor Telefon Társaság RT. (MTT) 1994. februárjában

elnyerte térségünk (29-es primer körzet) telefon meg-
valósításának koncessziós jogát, mely szerint 32 községben
kell a telefonigényléseket kielégítenie. Az MTT amerikai-
magyar részvénytársaság, mely úgy jöhetett létre, hogy Pilis
község lakóinak korábban befizettet 15-15 ezer forintja is
része a tõkéjüknek. Természetesen ez a tõke nem lenne elég,
így egy amerikai befektetõ cégtõl 30 millió dolláros kölcsönt
is felvett a munkálatokra.

Hogy áll most a munka?
Monoron áll a központ. A körzet településein (így vagy

úgy) folynak a munkálatok. 1995 végére a körzetben 29 ezer-
rel több telefon lesz, mint 1994-ben volt. Sovány vigasz ez
nekünk, pilisieknek. A munka megkezdésének gyorsítása
érdekében sok kezdeményezést tett a Polgármesteri Hivatal,
személy szerint és is! Sürgetõ leveleinkre és faxainkra létre-
jött egy tárgyalás az MTT székházban, ahol a vezetõkkel
ismételten áttekintettük a pilisi telefonhelyzetet is. Itt
kezdeményeztem, hogy az MTT adjon személyesen nyi-
latkozatot, személyes képviselõjük tájékoztassa Pilis
lakosságát. Így került sor még azon a héten Pilisen egy inter-
júra a kábeltévében dr. Steinreich Péterrel, az MTT külkap-
csolatok igazgatójával. Az interjút a kábeltévé már  sugároz-
ta.

Az interjúról röviden
Az interjú úgy sikerült, ahogy sikerült. Dr. Steinreich 50

éve él Amerikában, nem jól beszél magyarul. Dicséretére
legyen mondva, hogy a nála lévõ kérdésekre (melyeket én tet-
tem fel neki írásban) megpróbált tõle telhetõen válaszolni.
Miután sok észrevétel elhangzott ezzel kapcsolatban, össze-
foglalom, mi a helyzet 1995. május végén.

Az építkezés kezdete Pilisen: augusztus hónap. Ekkor
lefektetésre kerül a Nyáregyháza-Pilis-Monorierdõ ge-
rincvezeték Pilis községben áthaladó része, melyet bekötnek
a postán (már meglévõ) helyiségben az ún. digitális központ-
ba. (Itt jegyzem meg, hogy a két nyilvános telefonfülke áthe-
lyezése már e célból történt, ti. ott lesz a bejárat, ahol a fülkék
álltak.)

Legkésõbb októberben a már meglévõ pilisi telefonokat
átkötik a 29-es primer körzetre.

További tervek
Tudvalévõ, hogy az elkészült és jóváhagyott tervek szerint

Pilis község telefonellátását a különbözõ helyeken felállítás ra
kerülõ 10 db ún. „nagyelosztó” fogja szolgálni, ahonnan az
egyes fogyasztók ellátásra kerülnek.

Az MTT jelenleg tárgyalásban van, hogy:
a., vagy a létesítendõ gerincvezeték mentén lévõ 3-4

„nagyelosztót” is felállítják 1995-ben (ez a

valószínûbb) és az ezekrõl ellátandó telefonokat is
bekötik,

b., esetlegesen (anyagi lehetõség birtokában) mind a tíz
körzeti nagyelosztót felállítják, de a befejezés csak
1996-ban lesz! (Sajnos!)

Miután én úgy vélem, hogy az a., változat a valószínûbb,
nézzük meg mi várható 1995-ben Pilisen.

- az összekötés megvalósul a monori központtal,
- átkötésre kerülnek a meglévõ pilisi telefonok,
- a gerinckábel mentén lakó telefonigénylõket bekötik (itt

már kb. 15%-a kielégül az igényeknek),
- elkezdõdik a 3-4 nagyelosztó szerelése és (jó esetben)

bekötik a körzetek fogyasztóit (itt már az igények közel
35%-a kielégíthetõ).

Az MTT RT. ígérete: Pilisen legkésõbb 1996. májusban
minden igényt kielégít!

Beszéljünk az árakról!
(Most csak a telefonról szólok, mert a kábeltévével még

folynak a tárgyalások, szerintem Pilisen két kábeltévé nem
tud megélni.)
1., Akik befizették már, itt a legkevesebb a gond.
2., Akik jelentkeztek (17.000 Ft alapár), azok a Polgármesteri

Hivatalban fizethetnek be csütörtöki napokon 8-14 óráig,
az alábbi napokon:

Június 1.
Június 8.
Június 15.

Akik nem tudnak itt befizetni, azok még 1995. június
30-ig VÁLTOZATLAN ÁRON az MTT monori ügyfél-
szolgálati irodánál befizethetik.

FIGYELEM!
Az MTT július 1-tõl árat emel 17.000 Ft-ról 25.000 Ft-ra,

tehát érdekünk, hogy a befizetést elvégezzük!

Tisztelt Pilisiek!
Így áll a helyzet a telefonnal 1995. május végén.
Még egy pillanatra rabolom el drága idejüket. Reagálni

kívánok egy képtelen vádra. Az a vád érte a Képviselõ-
testületet, hogy a gerinckábel nyomvonalát úgy határozták
meg, hogy minél több képviselõ, alpolgármester, pol-
gármester és a jegyzõ is hamarabb kapjon telefont. Kérem
Önöket, ne üljenek fel ilyen szekérre, amely nem visz sehová.
Semmilyen ráhatásunk nem volt a tervek készítõire, annál is
inkább, mivel ezek korábban készültek, de higgyék el: a ge-
rinckábel nyomvonalához sem a Képviselõtestületnek, sem a
Polgármesteri Hivatal dolgozóinak semmi köze nincs!

Végül egy gondolat:
Ne keseredjünk el, mert a reménybeli telefonelõ-

fizetõknek és az MTT-nek egy az érdeke: minél elõbb tudjunk
telefonálni.

Amint változás lesz, értesítem Önöket.
Pintér Mihály
polgármester

Legújabb tájékoztatás a telefonról
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A szociális és Egészségügyi Bizottság
fogadóórát tartott Pilis egészségügyi
helyzetével kapcsolatosan. Az itt szemé-
lyesen megjelent lakosoktól szerzett
információkat rögzítettük,
észrevételeiket ezúton is köszönjük a
község érdekében. Néhány nappal
késõbb egy levelet kaptunk, melynek
írója ragaszkodott ahhoz, hogy a
Hírnökben jelentessük meg írását. Ennek
a kérésnek eleget tesz a bizottság, le-
velébõl az alábbiakat idézzük:

„...Annak idején, az elõbb említett
bizottság községünk egészségügyi
ellátásával foglakozó meghallgatására
szerettem volna elmenni, de olyan friss
volt még az „élmény”, hogy féltem, nem
megfelelõ hangulatban adom elõ az azóta
is belõlem kikívánkozó dolgokat...  ...Az
orvosi etikáról, esetleg írhatnám úgy:
etikátlanságról szeretnék írni, néhány
példával illusztrálva a történteket, ame-
lyek velem, családommal, és az ismerõ-
seim körében, néhány hónapja (van ami
évekkel ezelõtt) történt.

Úgy tudom, hogy az orvosokat feles-
ketik. Gondolom abban a szövegben
nincs olyan, hogy csak a rendelési idõn
belül, és csak a hozzám tartozó betegeken
vagyok hajlandó segíteni. Nem tudom
most, hogy van az ügyelet megoldva, de
kb. 2 éve, 7 és 8 között holt idõ volt, mert
az ügyeletes orvos már elment, a házior-
vos meg csak 8-kor, esetleg 10-kor kezd
rendelni.

Egy reggel 6.45-kor már szinte
õrjöngve kerestem egy orvost, hogy a
nagyon rosszul lévõ, otthon egyedül
hagyott lányomhoz kijöjjön. Végül majd 2
óra múlva sikerült is, kijött az az orvos,
akihez tartozunk, habár a rendelési ideje
még nem kezdõdött meg. Ez egy etikus,
orvoshoz illõ magatartás volt.
Szándékosan nem írok orvosneveket,
mert ha elolvassák úgy is magukra
ismernek, azonkívül úgy érzem, ez nem
csak pilisi jelenség napjainkban.
(Valamikor volt egy Illanicz Elemér nevû
„doktor bácsink”, akinek emberségérõl
azóta is történetek keringenek, pedig
sajnos már meghalt).

Szeretnék egy másik esetet felidézni.
Reggel 8-kor egy 40 C°-os lázban otthon
fekvõ hozzátartozómhoz mentem hívni azt
az orvost, akihez akkor tartoztunk, õ
aznap csak délután rendelt. Megkérdezte,
hány fokos láza van az illetõ betegnek, és
utána megjegyezte, hogy akkora nagy
darab ember azt kibírja, és másfél óra
múlva ki is jött.

A következõ nemrég történt. Egy ön-
gyilkossági kísérletet elkövetõ asszony-
hoz próbáltak orvost hívni. Össze is
találkoztak az egyikkel, aki miután meg-
tudta, hogy mirõl van szó (vagyis sürgõs
segítség kell, mert esetleg az asszony
meghal), megkérdezte ki az illetõ, utána
azt mondta, nem hozzá tartozik, és ke-
ressék fel a háziorvosát. Hát nem tudom,
mikor egy elkeseredett asszony élete a
gyors beavatkozáson múlik, ez megfelelõ
orvosi magatartás volt-e? Tudok jó
példát is ezzel kapcsolatban felhozni, a
mentõ perceken belül kint volt, még
otthon elvégezte az ilyenkor szükséges
ellátást a mentõorvos, és az asszony hála
Istennek él. (Hozzátéve, hogy itt a szom-
szédok segítsége, együttérzése is nagy
szerepet játszott, és sajnos az orvos nem
Pilisen gyógyít!)...

...Sajnos jelenségként Pilisen is megfi-
gyelhetõ az emberek egymás iránti
közönyössége, sokan csak magukkal
törõdnek, nem hallják, nem látják meg a
bajban lévõ ember hangos, vagy csak
látható hangtalan segítségkérését. Még a
jobbik eset, ha segítség helyett, elmenve
a bajban lévõ ember mellett, nem rúgnak
még bele is!

Végül annyit, hogy persze, hogy kell
egy rendszer, hogy ne egy orvos legyen
megterhelve a pilisiek összes betegségé-
vel, de vannak kivételes esetek, amikor
életek múlnak azon, hogy az orvosi segít-
ség gyorsan érkezzen, és az orvos ne azon
meditáljon, hogy nem hozzám tartozik,
keressék a saját orvosát, és azidõ alatt
egy szív és agyérbetegségben szenvedõ
ember lebénult, vagy esetleg meg is halt,
vagy az elõbb említett asszony meghal,
aki miután megmentették, örül, hogy él!...

...Nem mintha aláírásommal nem vál-
lalnám a felelõsséget a leírtakért, - de
félve az esetleges ismételt orvosi segítség
szükségessége miatt - az aláírásom ismét
kellemetlen helyzetbe hozna. Vagyis az
orvos ezek után emiatt nem jönne ki, (ha
családtagjaimnak esetleg nekem is szük-
ségem lenne sürgõs orvosi ellátásra,)
mert ezt le mertem írni, és nem õ a
háziorvosunk, akit éppen hamar meg-
találunk.

Attól függetlenül, beszélgetve a pilisi-
ekkel, sajnos még számtalan ilyen esetrõl
tudok, amikor az orvos a nem hozzá tar-
tozó beteghez nem akart kimenni. Ezen az
Önkormányzatnak is el kellene gondo-
lkodni, hogy a most megújításra kerülõ,
ha jól emlékszem vállalkozási engedé-
lynek nevezett okiratban errõl a prob-
lémáról valami formában ren-
delkeznének.

Lanna”

Ezúton is tájékoztatjuk a lakosságot,
hogy Pilis község egészségügyi ellátásá-
nak felülvizsgálata a Szociális és
Egészségügyi Bizottság feladata, jelenle-
gi konkrét teendõnk a vállalkozó házior-
vosok (Dr. Pázmány Elemér kivételével)
lejárt vállakozói szerzõdésének a
megújítása. Házi- és gyermekorvosaink
munkájával kapcsolatos észrevételeket,
javaslatokat szívesen vennénk a lakosság
részérõl, ezzel is megkönnyítenék a
bizottság munkáját! Június hónap végéig
várja a bizottság minden tagja szóbeli
vagy írásbeli javaslatát Pilis lakosságá-
nak.

Királymezei Ágnes
SZ.E.B. elnöke

Egészségünk - Közérzetünk!

Hirdetmény
Pilis Nagyközség Polgármesteri Hivatala tájékoztatja a Tisztelt lakosságot, hogy az
Önkormányzat Képviselõ-testülete 1995. május 29-i ülésén megalkotta:

-  9/1995.sz. önk. rendeletét a Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról,
- 10/1995.sz. önk. rendeletét az 1995. évi pénzügyi terv módosításáról,
- 11/1995.sz. önk. rendeletét a víz- és csatornahasználati díj megállapításáról,
- 12/1995.sz. önk. rendeletét a Szociális ellátásokról szóló önk. rendelet

módosításáról, valamint
- 13/1995.sz. önk. rendeletét a Szociális ellátásokról szóló önk. rendeletek

egységes szerkezetbe foglalásáról.
Az Önkormányzati rendeletek hivatali idõben a Polgármesteri Hivatalban 1995. május
30-tól június 14-ig megtekinthetõk.

Pilis, 1995. május 30.
Kriskó Jánosné

jegyzõ
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Újraválasztott vezetõség a pilisi
gyülekezetben

Ha az evangélikus egyház vezetésérõl kell szólni, akkor azt
egy csúcsán álló és talpával felfelé nézõ háromszöghöz hasonlí-
tanám, tehát nem a széles talpa van lent és a csúcs fent, hanem
pont fordítva.

A gyülekezet legszélesebb és legnagyobb jogú testülete a
közgyûlés, amelynek tagja minden megkonfirmált, gyülekezetét
támogató és rendszeresen látogató, magát evangélikusnak valló
gyülekezeti tag. Ahol ez a gyülekezet 4.000 tagnál többet szám-
lál, ott a közgyûlés helyett, amely túl nagy lenne, a
képviselõtestület vezet.

A képviselõtestület tehát a mindenben döntést hozó vezetõ
szerv. Gyülekezetünkben 90 tagja van, férfiak, asszonyok és
fiatalok is. Õk választják a lelkészt, a vezetõket, õk döntenek
minden nagy és komoly kérdésben, lelkiekben és anyagiakban.

A presbiteri gyûlés az elõkészítõ szerv ebben a felépítésben.
Nálunk ennek 45 tagja van. Feladatuk évente a zárszámadást és
költségvetést meghallgatni, minden más kérdést, tehát választást
és pl. épületjavítást megbeszélni, elõkészíteni és elõterjeszteni a
képviselõtestület elé. Nem döntenek tehát, hanem elõkészítik az
anyagot a döntésre.

A vezetõség pedig a végrehajtó szerv a gyülekezetben. Ennek
tagjai a lelkész vagy lelkészek, a hitoktató, a kántor, a felügyelõ
vagy felügyelõk, a gondnok, a pénztáros, a jegyzõ és a
számvizsgáló bizottság elnöke és tagjai.

A felügyelõ a gyülekezet társelnöke, minden döntést a
lelkésszel ketten hajtanak végre, és így vezetik a gyülekezetet. A
gondnok a gyülekezet vagyonát, épületeit tartja szemmel és gon-
dozza. A pénztáros a gyülekezet pénzügyeit tartja rendben és ezt
ellenõrzik idõnként, rendszerint évente kétszer a számvizsgáló
bizottság elnöke és tagjai. A jegyzõ rögzíti a döntéseket.

Ebben az évben gyülekezetünk újraválasztotta ezt a teljes
vezetését. Ez a mintegy 150 tagú szervezet vezeti a körülbelül
6.000 lelkes gyülekezetünket, most választása után 6 évig, eddig
szól a megbízatásuk.

A pilisi evangélikus gyülekezet közgyûlése vezetõségi
tagoknak a következõket választotta 1995. április 9-én:

A két lelkész,
a kántor:   Jansík Ildikó,
a hitoktató: Krahulcsán Borbála,
felügyelõk: Kispál Károly,

Csilló Istvánné,
Gondnok: Jansík Mihály,
Pénztáros: Romhányi Andrásné,
Számvevõszék elnök:

Kurucz Valéria,
Számvevõszék tagok:

Bánszki Mihály,
Borgulya Károly,
Haluszka Klára,
Jansík Mihályné,

Jegyzõ:  Kispál Károlyné

Kívánjuk, hogy Isten adjon nekik erõt, felelõsséget és böl-
csességet, hogy nagy gyülekezetünket jó irányban tudják
vezetni, és a pilisi evangélikus gyülekezet élõhitû közösséggé
legyen, amely községünk épülésében eszközzé lehet.

K. L.

Váltás az Evangélikus egyháznál
Beszélgetõtársam Keveházi László evangélikus lelkész aki-

vel egy sok pilisit foglalkoztató témáról beszélgettünk.

Laci bácsi, az utcákon járva sokszor hallom azt a kérdést,
hogy mi van most az egyházzal? Valóban új pap lesz? Ki lesz
stb.? Ezért teszem fel most azt a kérdést, hogy valóban mi
történik most?

37 éve szolgálom ezt a nagy gyülekezetet és 2 éve, 65 éves
korom óta készülök nyugdíjba. Mivel az egyházban a
lelkészutánpótlás ma a legnehezebb kérdés, így azt határoztuk el
annak idején a feleségemmel, hogy addig maradunk, amíg nincs
jelentkezõ a helyünkre.

Most ez következett be?

Igen. Ez most bekövetkezett. A meghirdetett helyre 2 házas-
pár is jelentkezett: Aklan Béla és felesége Aklánné Balogh Éva,
valamint Brebovszky János, feleségével, Brebovszkyné Pintér
Mártával. Így már nincs akadálya, ha lezajlik a választás, hogy
mi távozzunk. Hisz lejárt az általunk megszabott határidõ!

Hogyan történik az új lelkész kiválasztása? Ki dönt, s
hogyan ebben a kérdésben?

Ez egy viszonylag hosszú folyamat során dõl el. Elsõként a
gyülekezet hallgatja meg a jelentkezõket. Május 21-én és 28-án
az Aklan házaspár szolgált, míg június 18-án és 25-én a
Brebovszky házaspár hirdeti az igét, itt ismerkedhet meg velük
Pilis evangélikus népe. Azután, hogy meghallgatja õket a
gyülekezet, július 9-én du. 17 órakor lelkészválasztó közgyûlést
tartunk az esperes úr vezetésével. Itt minden evangélikus val-
lású, konfirmált, rendszeresen templomba járó ember részt
vehet, aki támogatja az egyházat.

Az a lelkész, aki a szavazáson akár 1 szavazattal is többet
kapott, az megválasztottnak tekinthetõ. Ezután elkészítik az ún.
lelkészi díjlevelet, amelyben azt fogalmazzák meg: mit vár a
gyülekezet a lelkésztõl, és mit ad a gyülekezet a lelkésznek. Ezt
a levelet küldi el az esperes a lelkésznek, aki aláírásával hite-
lesíti, ha elfogadja és elküldi a püspöknek. A püspök úr aláírása
is szükséges, mert ezzel járul hozzá a lelkész „megválaszt-
hatóságához”.

Ha mindezeken túl vagyunk, akkor tekinthetõ igazán a jelölt
megválasztottnak. Ezt követi a beiktatási ünnepség, amely ter-
veink szerint július közepén történne meg.

Mi ezután a következõ lépés?

Mi így július közepe táján költöznénk el. Augusztusban vala-
ki  ideiglenesen  látja el a lelkészi teendõket, majd szeptember
1-tõl már az itt lakó új lelkész, akit ezután avatnánk fel.

Mennyire van felkészülve a gyülekezet a váltásra és arra,
hogy elköltöznek?

Bizony nehéz lesz, de már régóta készítjük erre a
gyülekezetet. Én 16 évi esperes szolgálat után sokat látva,
tapasztalva mondom, jó ha a régi lelkész elmegy, így óhatatlan
konfliktusoktól kíméli meg magát és az utódot.

Mennyire biztosított a pilisi gyülekezet jövõje?

Emberi szempontból könnyebben és jól biztosított, de anyagi-
lag kevésbé áldozatkész a gyülekezet, mint akár egy kisebb
gyülekezet. Én bízom benne, hogy az új lelkész új színt, új
hangsúlyt hoz majd ide, amiben a felnõtt vezetõk és az ifjúsági
csoport meglátásaival, elvárásaival, tapasztalataival tudatosan
tud segíteni.
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Hagyományõrzõ kiállítás 1995. május 5-tõl 11-ig
1993. óta minden tanév végén kiállítást rendez a Széchenyi

István Általános és Speciális Szakiskola. Ezzel szeretnénk
lehetõséget biztosítani minden érdeklõdõ számára, hogy
megismerhesse Haluszka Péter tanár úr, a meghívott vendég
és az iskola tanulóinak munkáit. Elsõ évben a festmények
mellett a Barátság Nyugdíjas Klub mutatkozott be kézi-
munkáival. Az 1994-es kiállításon Haluszka Péter mûvein
kívül gyönyörködhetett az idelátogató Balázs József, Ocztos
István és Virágos Mihály munkáiban is.

Ebben a tanévben egy új, fiatal tehetség mutatkozott be:
Fazekas Adrienn, aki grafikáival vett részt a kiállításon. Ez a
rendezvény lehetõség arra is, hogy az egész évben végzett

tanulói munkákat is megtekinthesse az idelátogató. Az
általános iskolások legszebb rajzaikkal, a technikaórák
munkadarabjaival szerepeltek. Itt tekinthetik meg a szakisko-
lai tanulók egész évben végzett, munkájának legjobb darabjait
is.

A kiállítás színvonalát a Kulturális Seregszemlén a minden
évben legjobban szereplõ tanulók színesítik, különbözõ
mûsorszámaikkal: dallal, verssel, divatbemutatóval...stb.

Szeretnénk, ha iskolánk a kiállítást még sokszor megren-
dezhetné, és ezzel öregbítené hírnevünket.

7. osztály

Új rendelet
Pilis Nagyközség Önkormányzatának 11/1995./VI.14./sz. önkormányzati

rendelete
Pilis nagyközségben közüzemi vízbõl szolgáltatott ivóvízért és a közüzemi

csatornamû használatáért fizetendõ díjakról.
Az árak megállapításáról szóló, többszörösen módosított 1990. évi LXXXVII.

tv. 7.§-ban kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat a víz- és csatorna-
használati díjakat az alábbiak szerint állapítja meg:

1.§. A rendelet hatálya kiterjed Pilis nagyközség közigazgatási határain
belül a közüzemi vízmûbõl szolgáltatott ivóvizet igénybevevõkre,
illetve a szennyvízcsatornamûbe bekötött ingatlanok használóira.

2.§. Az ivóvízért és a csatornahasználatért az 1.sz. mellékletben felsorolt
díjakat kell fizetni. A vízmennyiség nem csökkenthetõ azon a címen,
hogy azt bedolgozták, párolgás, szivárgás, elfolyás következtében.

3.§. Az ivóvízért fizetett díj alapjául szolgáló ivóvízmennyiségét
vízmérõvel, vízmérõ hiányában a 2.sz. melléklet szerinti átalánnyal
kell meghatározni. (A 2.sz. melléklet az ívóvíz és csatornahasználati
díj átalányról az 1/1995./I.31./ KHVM rendelet 3.számú melléklete.)

4.§. A csatornahasználati díj alapja az ingatlanon mért vízmennyiség.
Mérés hiányában a csatornamûbe bekötött ingatlanon e rendelet 3.§-
a szerint megállapításra kerülõ vízmennyiség.

5.§. Az a személy, aki a szennyvízhálózatra rácsatlakozik, a szolgáltatás
megkezdését követõ 3 hónapra mentesül a csatornahasználati díj
fizetése alól.

6.§. Ez a rendelet a kihirdetést követõen lép hatályba.

1.sz. melléklet a víz és csatorna használatért fizetendõ díjakról.

Lakossági fogyasztó (Ft/m3)     Nem lakossági fogyasztó (Ft/m3) 
Ivóvíz                            35 Ft ÁFÁ-val                    40 Ft ÁFÁ-val
Csatorna                        35 Ft ÁFÁ-val                    40 Ft ÁFÁ-val
Szennyvíz leürítés             -                                     -

Pilis, 1995. május 29.

Pintér Mihály                                                      Kriskó Jánosné
polgármester                                                                               jegyzõ 

Ez a távozás Pilisrõl teljes leállást, elszakadást jelent?

Nem, nem. A feleségem megtartja az országos és nemzetközi
szervezetekben betöltött tisztségeit, pl. az Ökumenikus Nõi
Bizottság országos elnöki tisztjét és más feladatokat. Jómagam
a szombathelyi Tanárképzõ Fõiskolán és az Evangélikus
Teológiai Egyetemen tanítok majd egyháztörténetet.

S mi lesz Pilissel?

Pilis? Én összesen „gyerekként és lelkészként” 48 évet töltöt-
tem itt, én pilisi vagyok. Itt él a családom is, a lányaim,
unokáim, ezek mind nagyon fontos kötelékek, amik kõszegi
lakosként is visszahoznak majd.

Mi az, amit az elkövetkezendõ idõszakkal kapcsolatosan
kérni szeretne a pilisiektõl?

Azt kérném, hogy akiket érdekel, közvetlenül érint a
„lelkészváltás”, azok minél nagyobb számban vegyenek részt a
választáson, hisz 20-30 év nyugodt jövõjét biztosíthatjuk most
egy jó döntéssel.

M.E.

Megérthetjük eegymást nnyelv nnélkül?
A tavaly megalakult Olasz-Magyar Baráti Kör testvérvárosi

kapcsolatot létesített Piazza al Serchióban. A kapcsolat
kiszélesítésére iskolánkba érkezett 1994. novemberében
Umberto Bertolini - akit ez évben polgármesterré választottak -
és Marcia Casettai, hogy testvéri kapcsolat jöhessen létre a két
település iskolái között is.

Így december második felében egy igen lelkes csapat Kovács
Károlyné,  Kati néni  vezetésével  megalakította  az „Il nostro
circolo italiano”-t (A mi olasz szakkörünk).

Innentõl kezdve az események gyorsan pörögtek. Kati néni
fordításával képeslapokat írtunk karácsonyra. Januárban már
tudtunk olaszul bemutatkozni, melyet egy videokazettára
rögzítettünk, magyar népszokásokat elevenítettünk fel, és csut-
kababákat készítettünk az olasz gyerekeknek. Elérkezett február,
a karneválok ideje, így gipszmaszkokat készítettünk, és Major
Márti segítségével Velencével, a karneválok forgatagos szín-
helyével ismerkedtünk meg.

Ezen a két foglalkozáson lefényképeztük egymást, és egy
albumban elküldtük olasz barátainknak.

Ezután izgalmas dolog következett. Az olasz gyerekek olyan
mesével leptek meg minket, amit nem fejeztek be.

(Folytatás a 8. oldalon)
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Kevés olyan pálya létezik, amelyiknél
ilyen sok vagy mégis oly kevés elõrelépés,
sikerélmény lehetõsége van, mint a
tanítóké! Éppen ezért olyan nagy öröm, ha
valaki eredményt, sikert ér el vele.

Akivel ez a beszélgetés készült, olyan
pilisi tanítónõ, akinek sikerült. Reis
Józsefné Panni néni jól ismert egyénisége
Pilisnek, így bizonyára sokaknak okozott
meglepetést, amikor a Duna Tévében
elhangzott a híradás, hogy az 1995-ös „Az
Év tanítója” versenyen második helyen
végzett.

Errõl beszélgettünk most vele:

Tulajdonképpen milyen verseny volt
ez?

„Az Év tanítója” versenyt az idén
elõször hirdette meg a „Tanítók a gyer-
mekekért” alapítvány. Az én figyelmemet
az igazgatónõm hívta fel rá és én egy kis
gondolkodás után elindultam rajta.

Hogyan zajlott le a verseny?

Elõször is egy önálló óratervezetet kel-
let készíteni és elküldeni ezt. Az értékelés
után a szakmai zsûri 15 pályázót hívott be
a további versenyre. Nekünk még egy órát
kellett tartanunk egy kisorsolt témában,
évfolyamban, egy ismeretlen osztálynak.
A verseny helye a Fazekas Mihály
Gyakorlógimnázium volt.

Milyen témát kapott Panni néni?

Én elsõs osztályban a környezet-
ismeretbõl az „A postások munkája” c.

anyagot kaptam. Erre készültem fel és tar-
tottam meg az órát a szakmai zsûri elõtt,
majd konzultáción védtem meg, hogy mit
miért csináltam.

Hogy sikerült, milyen volt az óra?

Azt hiszem jól. Sok szemléltetést alkal-
maztam: írásvetítõt, magnót, képeket - és
sokat játszottunk a gyerekekkel. Õszintén
szólva éreztem, hogy jól sikerült.

Számított a sikerre?

A lelkem mélyén igen, de május 10-én
a Mûvelõdési és Közoktatási
Minisztériumban a díjkiosztáson mégis
meglepõdtem és igazán örültem az ered-
ménynek. Annál is inkább, mert
elmondták, hogy mind a 15-en
megérdemelnénk az elsõ helyet, de ez
csak pénzkérdés. Másrészt ugyan sok
bemutató van már a hátam mögött, sok
szakember elõtt „szerepeltem”, de még
komoly kitüntetésben nem volt részem.
Eddig ez a legnagyobb, olyan „jubileumi
jutalom”-féle.

Pénzben?

No, természetesen nem így gondoltam,
hanem azért jubileumi, mert július 1-jén
lesz 40 éve, hogy tanítónak kineveztek.

S hogyan kezdte a pályát?

Bizony nem egyszerûen! Üllõre
neveztek ki, de én nem akartam rögtön
„otthon” kezdeni, így egy pesti csoporttár-
sammal „elcseréltem” az õ pilisi kine-
vezését. Így itt kezdtem el tanítani 1955-
ben az 1.sz. Iskolában, s azóta sem
mentem el innen. Bár 1960-ban férjhez
mentem, de 1972-ig mint üllõi lakos taní-
tottam. Akkor költöztünk ide, s azóta is itt
élek és tanítok.

Hogy lehet, hogy nem fogyott el a
türelme és nem fáradt még bele ennyi
év után?

Nem tudom. Sõt, igazán most érzem
csak úgy, hogy „tudom”, mi az, amit
csinálnom kell. Most minden egyes
kérdésem, mozdulatom a helyén van, átlá-
tom az egészet és jól érzem magam a
gyerekek között. Nem is tanítanék, ha ez
nem így lenne! Tudja, ez olyan, mint egy
feneketlen kút, a gyerek iránti szeretet
nem fogy ki belõle és ennek a végét nem
is lehet korral és idõvel meghatározni. Én
még bírom, van még mit adnom belõle, és
szeretnék is még adni!

Köszönöm a beszélgetést és gratu-
lálok az elismeréshez. További erõt,
egészséget kívánok a munkájához!

M.E.

„Az év tanítói”
avagy egy elcserélt kinevezés következménye
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Reis Józsefné Panni néni

Megérthetjük...
Folytatás a 7. oldalról

A mi feladatunk volt a történet befe-
jezése. Nagyon vidáman fogtunk hozzá,
végül összeállítottuk a történet végét és
postára adtuk. Pár hét múlva
megérkeztek a képregény illusztrációi
sok színes rajz formájában. Húsvétra mi
ismét képeslapokkal kedveskedtünk.
Viszonzásul csomag érkezett sok-sok
kedves rajzzal, egy pár gyerek fényké-
pével, és Olasz nemzeti ételek receptjeit
is mellékelték. Egy dolinai kirándulás
alkalmából - az év végén - egyet el is
készítünk.

A kapcsolattartás még valóban nyelv
nélkül folytatódik, de már egyre többet
tudunk olaszul is. Bízunk benne, hogy a
nyelv alaposabb ismerete, tudása majd
segíti a kialakulóban lévõ barátság elmé-
lyülését. Ránk pedig ösztönzõleg hat,
hogy egyre eredményesebben tudjunk
olaszul is.

Végezetül köszönetet mondunk azok-
nak a felnõtteknek, akik lelkes
munkájukkal segítik elõrejutásunkat.

Polgár Zita
5.b.

A választásokon tett ígéretünkhöz híven június
26-án 18 órai kezdettel falugyûlést tart az 

Önkormányzati Képviselõtestület.
A falugyûlésen - amely helyszíne a volt mozi

épülete - minden pilisi részvételére számítunk!
Ez alkalommal lehetõséget kap mindenki arra,

hogy elmondja véleményét, kérdéseket tegyen fel a
községet érintõ ügyekben. A kérdéseikre,. hoz-
zászólásaikra az illetékesektõl kapnak választ,

hiszen csak együttes munkával, egymás érdekét,
véleményét szem elõtt tartva tudunk Pilisért tenni.

Várjuk Önöket június 26-án 18 órakor!

Falugyûlés lesz...
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