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Augusztus 20-át ünnepeltük...
Államalapító Szent István királyunk ün-
nepét községünk az Evangélikus templom
kertjében tartotta. Az ünnepi beszédet
Vízvári Sándor alpolgármester mondta el.

Beszédében hangsúlyozta: István királyunk
uralkodása alatt indult meg a szilárd állam-

rend kiépítése, mely országunk megtartó ere-
jévé vált. Szólt István király kivételes sze-
mélyiségérõl, aki munkájában elsõsorban az

egyházra támaszkodott, így alakult ki egy
nagyon kemény államhatalom, mely az ak-
kori törzsi viszonyok után hatalmas fejlõdést
jelentett. Beszédében az alábbiakat mondta
el:"Megteremtette a letelepülést, a korábbi
zsákmányoló hadjáratokat megszüntette, lét-

rehozta a nyugati gazdasá-
gi-társadalmi szerkezethez
való alkalmazkodást ki-
kényszerítõ államberen-
dezkedést. Ennek eredmé-
nyeképpen Európa minden
részébõl megindult a be-
vándorlás Magyarországra
és itt a legkülönbözõbb
nemzetiségûek és foglalko-
zásúak találták meg boldo-
gulásuk helyét. A király
rendkívül megértõ volt ve-
lük nyelvük és szokásaik
tekintetében." Vízvári Sán-
dor beszédének következõ

részében megemlékezett augusztus  20-áról -
mint az új kenyér ünnepérõl, majd beszédét
e gondolatokkal fejezte be:

(folytatás a 3. oldalon)

Díszpolgárokat avatott a község

A templomkerti ünnepség
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Szüreti felvonulás és bál
Az elmúlt hetekben egyre inkább lehûlt a
levegõ, idõnként igen sárosak voltak az
utak a sok esõtõl, hullanak a fák levelei -
vagyis a természet így adja tudtunkra,
hogy sajnos visszavonhatatlanul eljött az
õsz. De szerencsére nemcsak a borút, az
elmúlást hozta magával, hisz mint nyáron
az aratás, olyan ebben az évszakban a
szüretek hangulata, varázsa.

Szeptemberhez értünk a naptárban. A
szõlõtõkéken ígéretesen csüngnek a hol
szebb, hol kicsit talán az idei esõtõl kevésbé
szép fürtök, de mindenképp már a szedésre
várnak. A szõlõszüretek varázslatos hangu-
latát csak az ismerheti igazán, aki már
belekóstolt a szüretelésbe, a vidám kutatásba
a fürtök után, a "Puttonyos!"-kiáltásokkal
tarkított színes zsivajba.

Az idén is a néhány hétig tartó vidám idõt
egy még vidámabb szüreti felvonulással nyi-

tották meg a táncos lábú legények, leányok,
lóháton a csikósok - összesen mintegy 130-
an. Szeptember 23-án 13 órakor indult el a
hosszú menet egész Pilisen keresztül, min-
den nagyobb helyen megállva, hogy vidám
népitánccal lelkesítsék községünk lakóit, a
szüretre készülõket. Szerencsére az idõjárás
is kedvezett a felvonuláshoz, igazi "vénasz-
szonyok nyara" volt. Délután öt óra után ért
véget a Szüreti felvonulás. A nézelõdõ,
kíváncsi emberek szétszéledtek, a
felvonulók visszamentek a Közösségi
Házba, hogy mindannyian készüljenek az
esti Szüreti Bálra.

A Közösségi Ház hátsó udvarán állították
fel a büfésátort, és a 300 fõs nagysátrat, ami
- mint késõbb kiderült - kicsi lett, a
szervezõk nem kis örömére. Az épületet
ideiglenesen étteremmé alakították  át,  ahol 

(folytatás a 7. oldalon)
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Az elmúlt 2 hónap eseménynaptára
1., 1995. augusztus 7-én lakossági fórumot tartottak a

Közösségi Házban. A fórumon - amelyet Pintér Mihály polgár-
mester, Vízvári Sándor alpolgármester és Greksza János, az
Építési Bizottság elnöke tartott - a 405 sz. összekötõ útra rá-
csatlakozó községi út tervérõl volt szó, amelyrõl az érintett föld-
tulajdonosok is elmondták véleményüket.
2., Szintén augusztus 7-én ülésezett a Pénzügyi Bizott-

ság, amelynek tagjai az 1995. I. félévének gazdasági beszá-
molóját vitatták meg.
3., Augusztus 9-én a Képviselõtestület - megszakítva

nyári szabadságát - rendkívüli ülésre gyûlt össze. A 19 órá-
ra meghirdetett ülés elõtt a pilisi sportbarátok békés demonst-
rációt tartottak, ahol találkoztak a képviselõkkel és a polgár-
mesterrel, majd ismertették céljaikat, ami a községi sport és
kultúra jelenlegi ügye volt. Ezután vette kezdetét a képviselõ-
testületi ülés.

Napirend elõtti hozzászólások után az 1995. I. félévének
pénzügyi beszámolóját vitatták meg a képviselõk és elfogadva
a Pénzügyi Bizottság határozati javaslatát, rendeletet alkottak.
Az 1995. évi pénzügyi terv módosítását az elõterjesztésben
foglalt 14.375 eFt. többletbevétellel, 21.375 eFt. többletkiadás-
sal, 360.893 eFt. bevételi fõösszegre és 360.893 eFt. kiadási
fõösszegre módosították. A rendelet szerinti tartalék: 0. A be-
számolóban jelzett intézményi és a hivatal által kért további mû-
ködési kiadási igényt fedezet hiányában a testület biztosítani
nem tudta. A Képviselõtestület kötelezte a hivatalt, hogy az év
hátralévõ idõszakára úgy a bevételi, mint a kiadási oldalra vo-
natkozóan készítsen intézkedési tervet. A terv tartalmazza a fix
bevételeket és fix kiadásokat is.

Második napirendi pontként a Huba utca folytatásaként a 405
sz. úthoz vezetõ önkormányzati út kiépítésével kapcsolatos elõ-
terjesztést tárgyalták. Az elõterjesztésre azért volt szükség,
mert új pályázaton való részvételrõl kellett a Képviselõ-testület-
nek dönteni. Hosszas vita, érvek és ellenérvek felsorakoztatá-
sa után a testület többségi arányban nem járult hozzá az új pá-
lyázaton való részvételhez.

Ezután egyebek következtek, ahol hatósági és önkormányza-
ti ügyekrõl döntöttek a képviselõk.

Végül a Kulturális és Sport Bizottság elnökének, Hadas Já-
nosnénak képviselõi indítványa hangzott el, melyben kérte,
hogy a Képviselõtestület - figyelembevéve az e témában történt
Községháza elõtti békés demonstrációt - a DSE  képviselõivel
tartson munkamegbeszélést, ahol a szép hagyományokra
visszatekintõ Diáksport Egyesület jövõjérõl tárgyalnak. A testü-
let elfogadta a javaslatot és a megbeszélésre 1995. augusztus
14-ét jelölte meg.
4., Augusztus 14-én megbeszélésre került sor a Képvise-

lõtestület és a DSE képviselõi, vezetõi között. A téma a
DSE és a község kulturális és sportéletének lehetõségei, jövõ-
je volt. A találkozón a sportegyesület további sorsának 2 fontos
kérdésére keresték a választ: a vezetõváltás problémájára, az
új vezetõ személyére és az egyesület további mûködésének
gazdasági lehetõségeire, megsegítésére. A DSE és a civilszer-
vezetek további mûködésének biztosítására a meghívott ven-
dégek egy, az egész községet átfogó Sport és Kulturális Kon-
cepciót szorgalmaztak, melyre egy lakossági kezdeményezést,
elképzelést is bemutattak. A megbeszélés - noha hosszas vi-
ták, véleménynyilvánítások voltak - konkrét eredmény nélkül
zárult. A DSE további sorsáról - a DSE kialakult elképzelése
után - tovább tárgyalnak még. A Kulturális és Sport Koncepció
a Kulturális és Sport Bizottság elé kerül, ahol az ott kialakult el-
képzelésekkel együtt tárgyalják.
5., Augusztus 15-én, kedden a Szociális és Egészség-

ügyi Bizottság ülésezett. Napirenden segélyezések, köz-
gyógyellátási igazolványok kiadása, ápolási díjak megállapítá-

sa, munkanélküliek jövedelempótló támogatásának megállapí-
tása szerepelt. Emellett bizottsági indítványokat tárgyaltak és
megvitatták a negyedik háziorvosi álláshelyre kiírandó pályázat
feltételeit.
6., Augusztus 20-án községi megemlékezés volt az Evan-

gélikus templom kertjében.
7., Augusztus 30-án ülésezett a Kulturális és Sport Bi-

zottság. A bizottság - az érintett intézmények vezetõinek, és
érdekvédelmi képviselõinek jelenlétében - az 1995/96-os tanév
indításával kapcsolatos feladatokról és az oktatási, nevelési in-
tézmények kiadásainak lehetséges csökkentésérõl tárgyalt. Az
itt megszületett, az intézményvezetõkkel egyeztetett kompro-
misszumos javaslatot, véleményt terjesztették  a Képviselõtes-
tület elé.
8., Szeptember 4-én 17 órától az Építési Bizottság és 19

órától a Pénzügyi Bizottság - kiegészítve a Kulturális Bi-
zottság képviselõivel - ülésezett. Mindkét bizottság ülésén a
képviselõtestületi ülés napirendi pontjait készítették elõ és al-
kottak róla bizottsági véleményt.
9., Szeptember 5-én 18 órától képviselõtestületi ülés

volt, ahol a következõ témák szerepeltek:
Napirend elõtt az immár hagyományos polgármesteri beszá-

molóra került sor, amelyet Vízvári Sándor alpolgármester úr is
kiegészített, aki a polgármestert szabadsága ideje alatt helyet-
tesítette.

Elsõként az ivóvízhálózat építésére vonatkozó fõvállalkozói
szerzõdés módosítására tett javaslatot tárgyalták meg és elfo-
gadva az Építési Bizottság véleményét, határozatot hoztak.

Másodikként az oktatási és nevelési intézmények 1995/96-os
tanévi feladatairól döntöttek a Pénzügyi és Kulturális Bizottság
véleménye alapján. Meghatározták az intézmények kötelezõ és
nem kötelezõ feladatainak arányát, és ezek pénzügyi fedeze-
tét.

Ezt követõen községünk két iskolájában mûködõ Iskolaszé-
kek Önkormányzat által delegált tagjainak személyérõl határoz-
tak, mely lemondások miatt vált esedékessé. A testület a követ-
kezõ Iskolaszéki tagok megbízása mellett döntött. 1.sz. Általá-
nos Iskola: Haluszka Klára, Kurucz Valéria, Miklós Károly. Szé-
chenyi Iskola: Greksza János, Hadas Jánosné, Varjú Zoltán.

Negyedik napirendi pontként a testület az 1995 évi pénzügyi
terv várható alakulásáról készült tájékoztatót tárgyalta meg, és
tudomásul vette azt.

A következõ napirend a közhasznú munkavégzés Pilisen va-
ló beindítására tett elõterjesztés volt. Ezt azok a jogszabályi vál-
tozások tették indokolttá, melyek szerint az Önkormányzatnak
a munkanélküli jövedelempótló támogatás folyósításához mun-
kalehetõséget kell biztosítani, adott feltételek szerint. Miután ez
a községünknek is hasznos, a testület elfogadta a javaslatot és
a munkák beindítása mellett döntött.

Hatodik napirendi pont az új - negyedik - háziorvosi álláshely
betöltésére kiírt pályázat megbeszélése volt, amelyet a Népjó-
léti Közlönyben hoznak nyilvánosságra.

Az egyebek között építési telkek értékesítésére, majd a Gerje
forrásvidékének rehabilitációjával kapcsolatos pályázati feltéte-
lek elfogadására került sor. A testület megtárgyalta és elfogad-
ta azt az elõterjesztést, mely szerint az Önkormányzat a belvíz-
rendezési beruházási koncepciós pályázaton részt vesz. Meg-
tárgyalták a KER-VåZ BT.-RESOMONT KFT. ajánlatát a szenny-
vízmû ideiglenes üzemeltetésére, és mérlegelve az Építési
Bizottság véleményét, elfogadták. Utolsóként a - szintén az
Építési Bizottság által elõterjesztett - villanyhálózat fejlesztésé-
rõl döntöttek. Az ülést lakossági hozzászólások zárták köz-
ügyekben.
10., Szeptember 6-án 17 órától a Szociális és Egészség-

ügyi Bizottság ülésezett. Itt gyámügyi - beiskolázási  segé-
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"Összefogásra ítéltettünk szomszédaink-
kal, kiknél sem alább, sem fentebbvalók nem
vagyunk. Õk is ugyanazon kihívásokkal,
gondokkal küzdenek, mint mi. A közös ér-
dek kényszere megérleli az együttmûködés
hajlandóságát, a határok átjárhatóságát. Ez
gazdasági érdek is. Csak békés, eredményes
gazdasági építõmunkával lehet a lakosság
bizalmát megnyerni, s kilábalni nehéz hely-
zetünkbõl."

Az ünnep alkalmával nyugdíjas klubjaink,
s a helyi cserkészcsapat adott méltó ünnepi
mûsort, melynek keretében sor került a ha-
gyományos új kenyér és bor átadására, amit
a polgármester vett át.

Az ünnepség második felében - Pilis köz-
ség történetében elõször - díszpolgári címek
átadására került sor. A polgármester az ünne-
pi emelvényhez szólította a Képviselõtestü-
let tagjait, ezzel is jelképezve, hogy a címek
odaítélésében a Képviselõtestület egysége
jutott kifejezésre.

Beszédében az alábbiakat mondta el:
" Pilis nagyközség elsõ szabadon választott

Képviselõtestülete jó rendeletet alkotott az
elõzõ ciklusban, mely szerint Pilis nagyköz-
ség érdekében hosszabb idõszak alatt kima-
gasló politikai, gazdasági, társadalmi és köz-
életi tevékenységet végzõ polgárai számára
díszpolgári cím adományozását tette lehetõ-
vé. Képviselõtestületünk - élve a megterem-
tett lehetõséggel - 1995. június 27-i ülésén
két köztiszteletben álló polgárunknak ado-
mányozott díszpolgári címet. Sajnos egyikük
már hosszabb ideje nincs közöttünk. A
Testület Pilis község történetében elsõ ízben
néhai Haluszka Mihálynak adományozott
poszthumusz díszpolgári címet, melynek
odaítélését az alábbiakkal indokolta:

"HALUSZKA MIHÁLY községünk szülöt-
te /1911-1986/ a 30-as években a pilisi Petõ-
fi Vadásztársaság alapítói között volt. Ebben
az idõszakban a Pilisi Népfõiskola szervezõ-
jeként és elõadójaként is tevékenykedett.
1945-47-ig a FKgP színeiben nemzetgyûlési
képviselõ volt. A 40-es évektõl haláláig az
Evangélikus Gyülekezet presbitere, utóbbi
években a számvizsgáló bizottság tagja volt.
Egész életében aktív közéleti ember volt, aki
a 60-as évek elejétõl haláláig tanácstagként
is szolgálta a községet. Több mint 50 évig
volt tagja a Pilisi Önkéntes Tûzoltó Testület-
nek, 1960-tól haláláig pedig elnöke volt.
Többször képviselte községünket a Magyar-
országi Szlovákok Országos Konferenciá-
ján. Önzetlen közéleti tevékenységét élete
utolsó percéig végezte. Tevékenységéért sok
kitüntetést is kapott. Pilis községben élete
végéig tisztelték és szerették, emlékét meg-
õrizzük." A polgármester az emelvényhez
szólította néhai Haluszka Mihály gyermeke-
it, akik átvették a díszpolgári címrõl szóló
oklevelet és a község ajándékát - egy gyö-
nyörû ajkai kristályvázát - majd így folytatta
beszédét:

" Kedves Haluszka Klári és Haluszka Zol-
tán! Elsõsorban úgy szólok hozzátok, mint
néhai Haluszka Mihály gyermekeihez, majd
mint önkormányzati képviselõkhöz. Legye-
tek büszkék édesapátokra, a község is büsz-
ke rá! Járjatok a nyomdokaiban és akkor hi-
szem, hogy jó úton jártok!"

Ezután a megható jelenet után Keveházi
László nyugdíjas evangélikus lelkészt szólí-
totta a testület nevében a polgármester és fel-
olvasta a cím odaítélésének indokolását:
"KEVEHÁZI LÁSZLÓ evangélikus lelkész
1958-tól szolgálja a pilisi Evangélikus Gyü-
lekezetet és Pilis községet, 16 évig esperes-
ként tevékenykedett, elmondani is lehetetlen
azt a tevékenységet, amit Õ azért folytatott,
hogy egybetartsa ezt az óriási gyülekezetet a
legnehezebb években is. Lelkészi és vezetõi
munkája mellett arra is jutott ideje és energi-
ája, hogy a községet is szolgálja, korábban
tanácstagként, majd az elsõ szabadon válasz-
tott Önkormányzat tagjaként. Mindig aktív,
mindig nyílt kiállására, véleményformálásá-
ra számítani lehetett. Ezen túlmenõen az
Evangélikus Teológiai Egyetem egyháztör-
téneti elõadójaként is neveli a jövõ lelkésze-
it. 1994. januárja óta nyugdíjasként feleségé-
vel végezte a lelkészi szolgálatot 1995. júli-
us 30-ig, amikor ténylegesen nyugdíjba vo-
nult és a község legnagyobb sajnálatára el is
költözött tõlünk."

A díszpolgári címrõl szóló oklevél és az
ajándék átadása során a polgármester így
szólt: "Kedves Laci bácsi! Tisztelt Pilisi
Díszpolgár! Õszinte tisztelettel köszönöm
meg a község és a magam nevében tevé-
kenységét és kívánom, hogy sokáig élvez-
hessük derûs, tiszta egyéniségét. Kívánom,
hogy sok öröme teljék a családjában, jó pihe-
nést, erõt és egészséget kívánok."

Azt a tényt, hogy a díszpolgári címek oda-
ítélésével Pilis nagyközség lakossága
mennyire egyetértett: a nagyszámú ünneplõ
közönség óriási tapsa és ovációja jelezte. A
polgármester ezután Keveházi Lászlóné,
Czégényi Klárához  fordult és egy szép vi-
rágcsokor átadásával megköszönte, hogy
"teljes embert kívánó lelkészi munkája mel-
lett" biztosítani tudta férjének azt a békés,
nyugodt hátországot, amellyel segíteni tudta
munkáját. Az ünnepség ezután véget ért. A
község lakói odasereglettek az ünnepeltek-
hez, illetve családtagjaikhoz, hogy kifejez-
zék jókívánságaikat. Keveházi Laci bácsinak
is jutott egy szép új kenyér, amelyet megha-
tottan vett át. 

1995. augusztus 20-a volt.
Szépen, méltón ünnepeltünk...

- hírmondó  -

lyekrõl, lakásfenntartási támogatásokról,
méltányossági közgyógyellátási igazol-
vány odaítélésérõl, ápolási díj megállapí-
tásáról, rendszeres és átmeneti segé-
lyekrõl döntöttek. Emellett határozatot
hoztak, hogy október 1-jén, az Idõsek
Napján községünk 80 évnél idõsebb la-
kóit köszöntik. Az érintettek személyre
szóló meghívást kapnak az ünnepségre.
11., Szeptember 14-én a Szociális

és Egészségügyi Bizottság
szervezésében használtruha-
gyûjtési akciót tartottak. Az akció
nagyon sikeresnek bizonyult, több száz
jó minõségû ruhát ajánlottak fel a pilisi
lakosok, amelyeket szeptember 20-án
adtak át a rászorulók egy részének.
Ezúton köszönjük mindazoknak a
segítõkész támogatását, akik ruhát hoz-
tak.
12., Szeptember 20-án, szerdán az

Építési és Kulturális Bizottság
együttes ülésére került sor. Itt az
október 23-án felavatandó emlék-kop-
jafa tervérõl tárgyaltak és készítettek
elõterjesztést a Képviselõ-testületnek.

Második napirendi pontként a Dózsa
György úti ”Coca-Cola” bár
üzemeltetõjének elõterjesztésével
foglalkozott a két bizottság. Fentieken
túlmenõen a Kulturális Bizottság a
létesítmény kulturális terveit beszélte
meg az üzemeltetõvel. Ezután a két
bizottság külön folytatta munkáját.

A Kulturális Bizottság népszerû helyi
festõmûvészünk, Balázs József nyugal-
mazott rajztanár és Váci János helyi
fafaragó népmûvész közös kiállítását
készítette elõ, mely a tervek szerint az
október 23-i községi ünnepség után nyí-
lik meg.

Az Építési Bizottság az 1. sz. Általános
Iskola bõvítésének tanulmánytervérõl
tárgyalt. A tervezõ és az iskola
vezetõjének jelenlétében megvitatták és
véleményezték az elkészült két variá-
ciót. A bizottság megállapította, hogy
további viták és egyeztetés szükséges a
továbbtervezéshez, az érintettek - a
pedagógusok és a helyi építészek -
véleményének kikérésével.
13., Szeptember 21-én 17 órai

kezdettel a Szociális és
Egészségügyi Bizottság is ülést tar-
tott, ahol segélyezési ügyekben döntöt-
tek, valamint az idõsek napján tartandó
ünnepséget készítették elõ.
14., Szeptember 26-án 17 órai kez-

dettel az Építési Bizottság ülésezett.
Témája az önkormányzati lakásokkal
kapcsolatos kérelmek elbírálása, az
energiaszektor privatizációja, a Rákóczi
út 67. szám alatti önkormányzati lakás
hasznosítása, a közhasznú munka indí-
tásával kapcsolatos tájékoztatás volt.
Beszéltek az ivóvíz-hálózat fejlesztési
hozzájárulásáról, és a Kossuth L. úti
gyógyszertár hasznosításáról.

Augusztus 20-át ünnepeltük...
folytatás az 1. oldalról
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Közhasznú munka
Sajnos a munkanélküliség már megszo-
kott jelenség kicsiny hazánkban, sõt Pili-
sen is. Olyannyira, hogy van, aki az egy
éves munkanélküli segély megszûnése
után sem tud elhelyezkedni.

Ebben az esetben a törvény által meghatá-
rozott szigorú feltételek alapján az Önkor-
mányzat közremûködésével munkanélküli
jövedelempótló támogatás adható havi 6.720
Ft összegben. Pilisen jelenleg 120 fõ részesül
ebben a Szociális és Egészségügyi Bizottság
döntése alapján. Ezek az emberek sajnos
többségükben szakképzetlenek, nyugdíj elõtt
állók, betegségük miatt nem foglalkoztatha-
tók. Sokszor igen nehéz körülmények között
élnek.

Az õ sorsukról döntött szeptember 4-én a
testület, a közhasznú munkavégzésrõl szóló
határozatában.

Részlet az elõterjesztésbõl:
A munkanélküli járulék támogatásra a jo-

gosultság, valamint a megállapítás feltételeit
az 1995. évi XLVIII. törvény megszigorítot-
ta. 1996. szeptember 30-ig a jelenlegi feltéte-
lekkel folyósítható a támogatás, amennyiben
a támogatott személy vállalja a munkaügyi
központtal az  együttmûködést.

A jövedelempótló támogatás idejét is be-
határolták. 24 hónapon keresztül folyósítha-
tó, ez az idõ meghosszabbodik azzal az idõ-
vel, amely idõben a munkanélküli valami-
lyen munkaviszonyt létesített. (pl. saját maga
elhelyezkedett, a munkaügyi központ által
vagy az Önkormányzat által felajánlott mun-
kát elfogadta.)

Az Önkormányzatnak közhasznú munka-
végzési lehetõséget kell biztosítani, melynek

keretében legfeljebb 90 napig kell foglalkoz-
tatni a támogatásban részesülõt. Ezen idõ-
szakban a munkaügyi központ átvállalja a
foglalkoztatásból eredõ közvetlen költségek
70%-át. Az Önkormányzatnak a közhasznú
munkavégzés keretében meg kell határozni a
munkaterületeket, és munkalehetõséget, és a
támogatási igényt a Munkaügyi Központ fe-
lé csak ezek után és meghatározott a foglal-
koztatási létszámmal lehet benyújtani.

Amennyiben az Önkormányzat a támoga-
tásban részesülõk részére nem biztosít köz-
hasznú munkát, a jogszabályi idõre nem fog-
lalkoztatja, és a munkanélküli támogatásra
való jogosultsága emiatt szûnik meg, az Ön-
kormányzat költségét terheli majd a támoga-
tásból kiesõ ellátása.

Munkalehetõségek férfiak részére:
- útpadkák rendbetétele, az árok és az út kö-

zötti szakaszon a víz lefolyásának a bizto-
sítása;

- parkok valamint önkormányzati tulajdonú
és kezelésû ingatlanok körüli terület rend-
bentartása (kaszálás, gyomtalanítás, talaj-
egyengetés);

- parkosítás, sövények, fák ültetése;
- lomtalanítás, szemétgyûjtés, fa gallyazása.

Munkalehetõségek nõk részére:
- házi szociális gondozóhálózatba besegítés;
- intézményeknél takarítás;
- parkok gyomtalanítása.

1995. augusztus 28-án a jelenleg jövede-
lempótló támogatásban részesülõk tájékozta-
tást kaptak a jogszabályi elõírásokról, mely
tájékoztatón 31 fõ nem jelent meg. A megje-

lenteket nyilatkoztatták arról, hogy  vállal-
ják-e a közhasznú munkát. 2 személy kivéte-
lével mindenki vállalta ezt.

A távolmaradottak levélben kaptak tájé-
koztatást az eligazításról, melyben egyben
arra is figyelmeztették, hogy a jövedelem-
pótló támogatás 1995. szeptember 1-tõl meg-
szüntetésre kerül , amennyiben távolmaradá-
sukat nem igazolják, és nem jelennek meg a
nyilatkozat megtételére.

A foglalkoztatás 5 fõs csoportokban tör-
ténik, mely csoportoknál egy személy a
munkanélküliek közül  a megbízott és felelõs
a kiadott munkáért.

A Képviselõtestület megvitatta az elõter-
jesztést, és miután az érintetteknek szüksé-
ges és a község részére is hasznos tevékeny-
ség, elfogadta. Tehát szeptember 15-tõl 3 hó-
napos váltásokban 20 fõ dolgozik a község-
ben, akik részben biztosíthatják a
megélhetésükhöz szükséges pénzt és nem
kell segélyekért fordulniuk. ågy a néhol ren-
dezetlen és szemetes községünket szebbé,
jobbá tehetik mindannyiunknak (néha
helyettünk is).

Azokra azonban, akik nem vállalták a
közmunkát, szomorú jövõ vár, a támogatá-
suk megszüntetésre kerül.

A hozzáértõkben is egy sor kérdés fogal-
mazódik meg. Mi lesz azokkal akik, még
erre sem jogusultak, létezik-e szociális
védõháló  és meddig tart számukra? A segé-
lyezés megnyugtató mód-e erre?

A válasz még várat magára.

M.E.

Egy „elmaradt” cikk folytatása
Nem jelent meg egy írás a Hírnök 3. szá-
mában, s bizony vád ért bennünket, hogy
vallási diszkrimináció az oka. Errõl szó
sincs, és hogy ezt bebizonyítsuk, interjút
készítettünk az érdekeltekkel, hogy lehe-
tõséget kapjanak a bemutatkozásra.

Nagy Bélával és Tóth Nándorral, a  „Jeho-
va tanúi” pilisi gyülekezet megbízott tagjai-
val beszélgettünk.

- A Jehova tanúi vallásról az emberek-
ben homályos, bizonytalan elképzelések
élnek. Mit kell tudni róla, s mi az alapvetõ
különbség a többi keresztény vallástól?

- A mi hitünk szorosan a Bibliához kötõdik,
a jézusi tanításhoz, nem párosul hozzá ide-
gen filozófia, különbözõ emberi magyaráza-
tok. Ami még fontos, hogy teljesen politika-
mentes.

- Hogyan viszonyulnak a többi mûködõ
egyházakhoz?

- Tiszteletben tartjuk õket, de nem építünk
ki kapcsolatokat velük. Az ökumenikus el-
vekhez sem csatlakozunk, véleményünk sze-

rint ezek a „világi egyházak” képtelenek
megoldani az alapvetõ problémákat.

- Mi az oka annak, hogy újságokban és a
Hírnök hasábjain is megjelennek? Mi ez a
hirtelen nyitás?

- Mi is élni akarunk a szabad vallásgyakor-
lás adta lehetõségekkel. Be kívánunk mutat-
kozni, el akarjuk oszlatni a téves elképzelé-
seket. Mi nem vagyunk fanatikusok, teljesen
hétköznapi emberek vannak köztünk, szinte
minden rétegbõl. E mellett azonban  tovább-
ra is a személyes meggyõzést tartjuk a leg-
fontosabbnak. ågy kívánunk eleget tenni an-
nak a feladatunknak, amit Isten reánk ruhá-
zott.

- Hány tagú jelenleg a pilisi gyülekeze-
tük?

- Körülbelül 100 testvérünk tagja a gyüle-
kezetnek, de nem szabad elfelejteni, hogy mi
egy világközösség vagyunk.

- A gyülekezet milyen alkalmakon talál-
kozik?

- Heti 3 alkalommal. Pénteken 18 órakor és
vasárnap 17 órakor a Kávai út 9 sz. alatti
gyülekezeti házban, az ún. Királyság terem-
ben és 1 alkalommal családnál. Pénteken
elõkészítés, oktatás van, vasárnap elõadás,
mely nyilvános és az érdeklõdõket szívesen
várjuk rá.

- Milyen témákkal foglalkoznak ezeken
az elõadásokon?

- Mindennapi hitéleti problémákkal. ågy pl.
a következõ témák lesznek októberben:

okt.  8. Összhangban van a gondol-
kodásod Istenével?

okt. 15. Építsd ki hited az ember alko-
tójában!

okt. 29. Milyen nevet szerzel Isten-
nél?

Mindenkit várunk! Reméljük, a néha bi-
zony ellenséges fogadtatás megszûnik és  bé-
kében élhetünk és mûködhetünk továbbra is.

- Köszönöm a beszélgetést!

M.E.
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Pest Megyei Területi Kulturális Találkozó Pilis községben
Nagy esemény zajlott le Pilis községben
1995. szeptember 2-án. Ekkor találkoztak
a megye nyugdíjas kulturális klubjai,
hogy kicseréljék egymással tapaszta-
lataikat a klubvezetõk.
Elhozták ajándékaikat, amelyeket egymás-
nak és Pilis község lakosságának adtak át: a
mûsorukat. Többen talán azt mondják: a
mûsor nem ajándék. Nos, õk tévednek, mert
ezek a mûsorok ajándékok voltak egytõl-
egyig. Bennük volt az idõsebb generáció ten-
niakarása, hagyományõrzõ szép törekvése és
egy-egy csoport önmaga. Akik ott részt
vehettünk - olyan élményben volt részünk,
hogy azt elfelejteni sohasem tudjuk.
Csodálatos volt! Ennyit bevezetõül, és most
nézzük a tényeket.

Pilis község egyik klubja, a "Vidám
Tavasz" Nyugdíjas Klub és a Községi
Könyvtár vezetése vállalta magára az igen
nagy munkát: megszervezni (a pilisi
lehetõségek figyelembevételével) egy olyan
nagy jelentõségû kulturális találkozót, ahol
közel 800 ember fogadását, elhelyezését,
étkeztetését és természetesen a közösségi
teret kell biztosítani. Mindezt természetesen
két változatban, jó és rossz idõ esetére. A
szervezõk járatlan úton indultak el. Ilyen jel-
legû rendezvény Pilisen még nem volt.

Ott tartottunk tehát, hogy a lelkes csapat
összefogott, kerestek helyszínt, támogatót
(támogatókat) és belevágtak. Óriási munka
volt, de megérte. Látom magam elõtt

Paulovicz Manyikát, aki fájós lábbal egész
nap szervez, eligazít, fogad, tanácsot ad,
bátorít és mûsort ad! Látom, ahogy
Kottászné Ica, és leánya, Katika szervez,
fogad, elkísér, eligazít, konferál és mindig
mosolyog. És látom, ahogy a klub tagjai
kedves egyenruhájukban  egész nap fogadják
a vendégeket, közben mûsort adnak, majd
ismét segítenek az ebédeltetésnél és ismét
mûsort adnak fáradhatatlanul.

Néhány szót az adatokról:
Az egész napos találkozón - mely végül is

a 2. sz. helyszínen zajlott: az ún. piactéri
iskola tornatermében - részt vett 30 klub kb.
600 személlyel. A mûsorban elhangzott,
illetve láttunk 15 klub részvételével 25 szá-
mot. A találkozót megtisztelte és kedves

színfoltjává tette Fauzia asszony,
az Indonéz Köztársaság kulturális
attaséja, aki magyar nótákat
énekelt a közönségnek!
Az eseményekrõl:
A mûsor úgy kezdõdött, hogy
Papp Albert  nyugdíjas, a "Vidám
Tavasz" Klub tagja elszavalta
Pósa Lajos: "A haza" címû
gyönyörû versét, amely után szem
nem maradt szárazon... Maga az
elõadó is megilletõdött (ugye
Berci bátyám, nem haragszik meg,
hogy leírtam?). Pósa Lajos sokáig
nem volt divatos költõ, leírok hát a

versébõl egy gyönyörû szakaszt, hogy job-
ban közkinccsé tegyem:

"Tudjátok-e mi a haza?
Mindnyájunknak szent bölcsõje,
Õseinknek pihentetõ
szép virágos temetõje.
Mindnyájunknak édesanyja,
Híven ölel kebelére...
Érte éljünk; ha kell haljunk!
Áldás minden porszemére!
- Bárhová visz szerencsétek,
ezt a hazát szeressétek!”
A találkozót Pintér Mihály polgármester

nyitotta meg, aki ünnepi
beszédében elmondta: "Alig tudom
megilletõdés nélkül megköszönni
kedves vendégeinknek, hogy elfo-
gadták a meghívásunkat, éjszakák-
ba menõ órákon keresztül készül-
tek mûsoraikkal. Készültek és
meggyõzõdésem, hogy örömmel
készültek, hiszen itt egymás között
lesznek, egymásnak és önmaguk-
nak készülnek örömet szerezni
énekeikkel, szavalataikkal és tán-
caikkal. Mi, fiatalabbak pedig
álmélkodva figyeljük, hogy Önök-
ben, édesanyáinkban, nagy-

mamáinkban és nagypapáinkban mennyi
akarat, mennyi energia van, hogy félretéve
(félretenni talán sajnos nem lehet, de most
nem gondolnak rá) a munkában töltött
hosszú évek során "megszerzett" hát- és

derékfájást, a feszítõ gondokat, melyek nem
egy résztvevõt sújtanak. Félretéve minden
zavaró körülményt, most Önök adni készül-
nek. Adni olyan ajándékot, melynek nincs
ára, melyet csak tisztelettel és jó érzéssel
lehet meghálálni - a szívüket adják nekünk és
saját maguknak, valamennyi kedves
résztvevõnek. Szívüket adják szavalataikkal,
táncaikkal és a jelenlétükkel."

Késõbb így folytatta: "És mindig csodálom
és tisztelem energiájukat, hogy van erejük és
hitük, hogy jót csináljanak. Talán a 24.
órában - de bízom benne, hogy nem elkésve
- õrzik hagyományainkat, õrzik szoká-
sainkat, õrzik megtartó kultúránkat."

Utána Knoll István, az Országos Nyugdíjas
Kamara elnöke köszöntötte a rendezvény
résztvevõit, majd megkezdõdött a mûsor.

Nem tudom leírni, mennyi szív, akarat és
kedvesség részesei lehettünk. Nem vagyok
képes a pilisiek mûsoráról sem tárgyilagosan
írni. Csak azt tudom, hogy szép volt. És csak
azt tudom, hogy mi - akik ott voltunk és
láthattuk és hallhattuk ezeket a nagyszerû
táncokat, énekeket, életképeket - gazdagab-
bak lettünk, hogy elszaladt a nap, és
sajnáljuk, hogy vége van! Szólnom kell még
egy szlovákiai klubról (így tehát a ren-
dezvény nemzetközivé vált), akik színvona-
las mûsorukkal és a nap végén barátságos
beszélgetéssel egyengettek egy reménybeli
szép kapcsolatot.

A mûsor hivatalos része délután 4 óra körül
ért véget a polgármester zárszavával, majd
következett a meglepetés. Azaz következett
volna, de a mûvészek kicsit késtek. És itt
megint megmutatta a Vidám Tavasz Klub,
hogy mennyire talpraesettek, mennyire
feltalálják magukat a váratlan helyzetekben
is. Olyan mûsort adtak (idõhúzásul) spontán,
hogy profik dicséretére vált volna.

Majd megérkeztek a hivatásos mûvészek:
Hatvani Kiss Gyöngyi és Dömsödi Farkas
Bálint elõadómûvészek, akik színvonalas,
fergeteges, jókedvû, szomorú és ismét jóked-
vû, a nézõket is megénekeltetõ, szép mûsor-
ral szerepeltek.

Jó lett volna, ha minden pilisi láthatta volna
e szép nap eseményeit, a nézõk ragyogó
szemét, az önfeledt figyelést, az igazi jó
értelemben vett szórakozást. De sajnos
kábeltelevíziónk a meghívás ellenére nem
jött el! E sorok írója kenyere javát már rég
megette, így bátran állíthatja, hogy bár száz
meg száz kulturális eseményen, találkozón
vett részt, de ez a rendezvény számára (és
mások véleményét is ismerve) élmény volt,
és megköszöni a szervezõknek. És azt is
megköszöni a szervezõknek, hogy a
résztvevõ klubok mind egytõl-egyig Pilis
község és lakóinak jóhírét, vendégszeretetét
vitték el magukkal. Reméljük, folytatása is
lesz!

- mester -

Részlet a mûsorból
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Fauzia asszony és tolmácsa
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Sportélet az 1.sz. iskolában
Iskolánk évek óta fontos feladatának te-
kinti, hogy minél több tanulónak biztosít-
sa a mindennapos mozgás lehetõségét,
amelynek kiemelkedõ jelentõsége van a
gyermekek egészséges életmódra nevelé-
sében.

Ebben a tanévben a következõ foglakozá-
sok várják a sportot kedvelõ, mozogni vágyó
tanulókat:
- Alsó tagozatosok részére folytatódik az

úszásoktatás és a játékos gyermektorna;
- A rászoruló tanulóknak beindul a gyógy-

testnevelés;
- Az alsós fiúk továbbra is a Góliát-

McDonald’s FC országos  diáksport-egye-

sület tagjaiként focizhatnak (2 csoportban);
- A felsõ tagozatos fiúknak foci és kosárlab-

da indul 2-2 csoportban;
- A lányok részére kosárlabda 2 csoportban.

E mellett szeretnénk - ha igénylik - tovább-
ra is helyet adni a tollasozóknak, asztaliteni-
szezõknek és a tömegsport foglakozásoknak.
Tanulóink az elmúlt években igen eredmé-
nyesen szerepeltek a sportversenyeken, ezért
célunk, hogy ebben a tanévben is lehetõséget
biztosítsunk az edzések mellett a verseny-
zésre is.

Földvárszki Zsuzsa
igazgató

H a j r á ,   P i l i s !
A pilisi Amatõr Labdarúgó Sportegyesü-
let - azelõtt Pilisi Községi Sportkör - az
1994. évi bajnoki évad végén kiesett a me-
gyei I. osztályból. Az õszt már a megyei
II. osztályban kezdte, és jó tavaszi hajtás-
sal a középmezõnyben végzett.

1995. február 12-én volt a sportközgyûlés,
megalakult az új vezetõség:

Elnök: Merényi György, 
Szakosztályvezetõ: Betegh Gábor, 
Intézõ: Gyöngyösi Károly, 
Tudósító: Borgulya Károly, 
Felügyelõ bizottság: Kovács Ferenc, Ilg

Albert, Holes Pál, Gajdos Károly, 
Baráti kör bizottsága: Simo Pál, Bence

Kálmán, Melich István, Kisvári Ká-
roly, Gál Károly, 

Edzõk: felnõtt: Szûcs Attila, 
ifjúsági: Gyöngyösi Károly, 
serdülõ: Varga Károly.

Az 1995. õszi szezont közös felkészüléssel
Berekfürdõn kezdte a csapat. Katonai szol-
gálat miatt távozott a serdülõ csapat edzõje,
Varga Károly jelenleg helyettesítésekkel
végzik az edzéseket a serdülõk mintegy 40-
en. Az ifjúságiak 25-en, felnõttek 20 fõs ke-
rettel, az öregfiúk 20-an vesznek részt a baj-
nokságokban. Szûcs Attila ill. a vezetõség
az élmezõnyben történõ szereplést tûzte ki
célnak. Építeni kell a kerítéseket, és ismét
használhatóvá kell tenni a kispályát és a vi-
lágítást. Ki kell alakítani a kézilabda, a ko-
sárlabda és atlétika beindításának feltételeit.
A teniszpályát fel kell újítani. Hiányzik a
vezetékes gáz, a víz. Az éves költségvetés
2,5 MFt, támogatás az önkormányzattól 0,4
MFt. Szurkolói támogatás nélkül a csapa-

tok, minõsített versenyzõk leállásra kénysze-
rülnének, a 85 éves Sportegyesület megszûn-
ne. A pilisi labdarúgók mindig híresek vol-
tak, 1952-ben NB III. gödöllõi vereség miatt
nem jutottak az NB II. osztályba. Más sport-
egyesületekben, magasabb osztályban is so-
kan játszottak pilisiek. Csernai Pál a Bayer
München edzõje lett, Csernai Tibor,
Kuszenda István, Ubrankovics Mihály az if-
júsági válogatott edzõje, Holánszki Ferenc,
Toldi Miklós és még sokan mások, többen
játszanak most is más csapatoknál. A múlt
kötelez.

Az õszi szezont a csapatok - serdülõ, ifjúsá-
gi, felnõtt, öregfiúk - jól kezdték. A felnõtt
csapat 300 nézõ elõtt elszenvedte a bajnok-
ságban az elsõ vereségét, szeptember 24-én
hazai  pályán  1-2 arányban  Sülysáptól.  Az 

ifik 2-1-re nyertek Sülysáp ellen.

Hátralévõ mérkõzések: 
okt. 1. Kakucs-Pilis, 
okt. 8. Pilis-Mahád, 
okt. 15. Abony-Pilis, 
okt. 22. Pilis-Tápiószentmárton, 
okt. 28. Kerepes-Pilis, 
nov. 5. Pilis-Üllõ, 
nov. 12. Hernád-Pilis, 
nov. 19. Pilis-Nagykõrös.
Az I. csapat 1 vereséggel a középmezõny-

ben foglal helyet. Az ifik 1 vereséggel az
élmezõnyben vannak.

Pilis, 1995. szeptember 24.

Borgulya Károly
képviselõ

Ha most polemizálni akarnék, mûfaji
megjelölésnek szomorújátékot vagy in-
kább tragikomédiát írnék.

Pedig csöppet sincs tréfás kedvem és a té-
ma is sokkal komolyabb ennél. Hogy miért?

Pörgessük vissza az eseményeket!
1. Augusztus elején nyilvánvalóvá válik,

hogy - Balázsné Rózsika - a DSE elnökének
távozási szándéka komoly. ågy a DSE immár
krónikus és tarthatatlanná váló anyagi prob-
lémái mellé újabb gond társult. (A 7 éve mû-
ködõ szervezet 1992 óta küzd anyagi gon-
dokkal.)

2. A DSE tagjai, kívülállók, sportbarátok
szervezkedésbe kezdenek. A cél: Ne hulljon
szét a DSE, valamint társadalmi megmozdu-
lás kezdeményezése. Szórólapok jelennek
meg, melyek demonstrációra hívnak.

3. Augusztus 9-én a képviselõtestületi
ülés elõtt 50-80 sportbarát gyûlt össze békés
demonstrációra a Polgármesteri Hivatal elé.
Céljaikat ismertetve, egyeztetõ megbeszélést
kezdeményeznek a testülettel.

4. Az eredmény: Augusztus 14-én a testü-
let tagjai és a szervezõk, érdeklõdõk leültek,
hogy tárgyaljanak Pilis sport és kulturális
élete és a DSE jövõjének érdekében.

Ezen a megbeszélésen azonban közeledés,
véleménycsere alig történt. Valami elsiklott
és rossz szájízû est kerekedett ki belõle.
Mindkét fél mást várt és csalódást okozott a
másiknak.

A DSE képviselõi elõterjesztettek egy álta-
lános javaslatot Pilis Sport és Kulturális kon-
cepciójára, de a DSE konkrét problémájára
(vezetés, hogyan tovább stb.) nem volt javas-
latuk, nem volt, aki fel merte volna vállalni
ezt a feladatot.

Amit a Képviselõtestülettõl vártak, az biz-
tosíték a jövõre vonatkozóan és egy státusz
létrehozása. A Képviselõtestület konkrét el-
képzelések nélkül ült le tárgyalni, a DSE-tõl
várva a javaslatot, de a jegyzõnõ által elõter-
jesztett variációt egyik fél sem támogatta. A
vita azután ennél a tyúk-tojás problémánál
leragadt. Mi legyen elõbb? A vezetõ személy

és azzal konkrét egyeztetés, vagy háttér,
alapfeltételek és ehhez az, aki felvállalja.

Eredmény nem született, csak annyi, hogy
a DSE egyeztet és ha helyzeti változás van,
akkor a vezetõjük újra tárgyal a testülettel.

5. Augusztus 25-én DSE elnökségi ülés.
Határozathozatalhoz kevesen lévén, csak
egyeztetés, megbeszélés folyt.

6. Szeptember 11. Újabb DSE elnökségi,
ülés ahol továbbra sincs eredmény. Felosz-
latni, szétdarabolni, intézményeknek újabb
szakosztályt átadni nem akarnak, viszont
nincs jelölt a vezetõségre.

Nincs, mert ezt a feladatot társadalmi
munkában ellátni egy embernek, fizikai kép-
telenség.

Viszont szeptember közepe van és az
„élet” áll.

Az eredeti cikk itt ért volna véget. Aztán
„beindult” az élet, a szervezés és a reményte-
lennek tûnõ helyzet elmozdult a holtpontról.
Szervezések, egyeztetések után a következõ
koncepciós program bontakozott ki.

Mi lesz veled, DSE?
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Szüreti felvonulás és bál
(folytatás az 1. oldalról)

az éhesebb vendégeket marhapörkölttel
várták. A bál hivatalosan 19 órakor vette
kezdetét a néptáncosok nyitótáncával. Nem
telt el sok idõ, már mindenki jókedvûen
járta a csárdást, egészen a kifulladásig. A
hangulatot két remek zenekar is biztosította,
egymással is versenyezve bírták rá a jónépet
a mulatozásra. Valamivel 10 óra után került
sor az est legizgalmasabb eseményére: a
tombolahúzásra. Sok értékes és hasznos
nyeremény talált gazdára. A tombolahúzás
után már semmi sem zavarta meg a jókedvû
táncot, így aki bírta, egészen hajnali 3 óráig
ropta. A szüreti idény megnyitása tehát jól
sikerüt, reménykedjünk benne, hogy a vége
is ilyen jó lesz!

Kellemes szüretelést, bõséges termést, jó
bort, Pilisiek! Találkozunk jövõre, a
következõ szüreti felvonuláson!

-sagi-

A csönd oka
1994. december 11-én egy teljesen új do-
log született. Ahogyan egy híres tévés ri-
porter mondta nekem viccesen: „ugrás a
sötétbe”.

Ugrás bizony, mert a megválasztott, jo-
gok, feltételek, és keretek nélküli kisebbsé-
gi Önkormányzatoknak a választás volt a
legkisebb buktató. Már ott hiányzott a valós
szelektálás és a jelentkezõk sem tudták mire
vállalkoznak. Ez hamarosan ki is derült, sok
idõnek nem kellett eltelnie. December 11-én
itt Pilisen is választottunk cigány kisebbségi
önkormányzatot. A tagjai: Balogh Antalné,
Balogh Zoltán, Havasiné Gölöncsér Aranka,
Rácz Béla, Rácz László. Már az eskütétel -
január 9. - után voltak problémák. Mibõl,
hogyan és mit csináljanak? A beígért köz-
ponti évi 100 eFt támogatás mire elég? Kap-
tak egy helyiséget, s fogadóórát is tartottak,
kezdeményezték a cigány kisebbségi földet,
de már ezek sem voltak zökkenõmentesek.

A kapcsolat ugyan nem volt harmonikus
az Önkormányzattal, de a Kisebbségi Ön-
kormányzaton belül méginkább nem. Vé-
gülis a képviselõk személyes konfliktusok
után sorra lemondtak mandátumukról és jú-
lius 20-án az utolsó mandátum leadásával
megszûnt a pilisi Cigány Kisebbségi Önkor-
mányzat.

Most itt tartunk. Mi várható a követke-
zõkben? Lehetett volna új idõközi választá-
sokat kiírni, de a cigány kisebbség nem kez-
deményezte. A legjárhatóbbnak az az út lát-
szik, hogy a legtöbb szavazatott kapott Ha-
vasiné Gölöncsér Aranka mint kisebbségi
szószóló veszi át ideiglenesen a cigányön-
kormányzat feladatát.

Valaki az elmúlt héten megkérdezte tõ-
lem: Mi ez a nagy csönd körülöttük?

Csak ez...
M.E.

Emeltszintû nyugdíjas ház
Az 1996. év szeptemberéig átadásra kerü-
lõ emeltszintû Nyugdíjas Házakban férõ-
helyek leköthetõk. Mindenki elõtt ismere-
tes, hogy az idõskorúak ellátása ma nem
megoldott. Különösen nehéz az egyedül-
állóak vagy gyermektelenek sorsa. Elég
egy betegség, s máris szinte kilátástalan a
helyzet. Ezen a gondon szeretnénk Önnek
segíteni.

Az általunk épített Nyugdíjas Házban az
Ön szobája maximális kényelemmel ellátott.
Bútorzata a legkényesebb igényeket is kielé-
gíti. Színes televízió, telefon biztosítja azt,
hogy Önnek nem kell elszakadnia a külvi-
lágtól. A fürdõszoba kialakításnál figyelem-
be vettük az életkorral járó sajátos megoldá-
sokat.

Az épület földszintjén helyeztük el a gyó-
gyászati helyiségeket. Termál medence,
fiziotherápiás helyiségek, a legkorszerûbb
orvosi rendelõ biztosítja azt, hogy Ön hely-
ben kapja meg a szükséges orvosi ellátást. 47
fõ szakképzett egészségügyi dolgozó vigyáz
az Ön egészségére. Ebédlõ, társalgó, télikert,

könyvtár, gondozott park mind az Ön ké-
nyelmét szolgálja.

Szobáink két férõhelyesek, melyekhez elõ-
szoba és fürdõszoba (apartman esetén külön
hálószoba) tartozik. 1 férõhely örökös hasz-
nálati joga 2,0-2,1 millió Ft.

Az ellátásért havi 15.000 Ft térítési díjat
kell fizetni (külföldrõl  hazatelepült   nyug-
díjasnál 750-1000 USD).

A térítési díj az alábbi szolgáltatásokat
tartalmazza:
- napi ötszöri étkezés, melyet az étlapról tet-

szés szerint lehet választani (diétásat is)
- teljes orvosi és egészségügyi ellátás
- ingyenes gyógyszerellátás
- fiziko- és hidroterápiás kezelés (szükség

szerint)
- gyógymasszázs 
- gyógytorna
- fodrász (dauer és festés nélkül)
- pedikûr
- manikûr
- piperemosás
- takarítás
- napilapok- és folyóiratok biztosítása

Cégünk országos láncot alkot a Nyugdíjas
Házakból, ezért az üdültetést a házak között
- térítésmentesen - meg tudjuk oldani.

1996. szeptember 30-ig az alábbi helyen
épülnek emeltszintû Nyugdíjas Házak:

Gödöllõ
Bogács (a Mátra tövében)
Vajdácska (Sárospataktól 7 km-re)
Körösnagyharsány
Tata (a kórház mellett)
Tatabánya (a Vértes hegységben a Sza-
natórium felett, 100 m-re az M1-es úttól)
Albertirsa (a 4-es út mellett)
Dörgicse (Balatonfelvidék) elõkészítés
alatt.

Reméljük, ajánlatunk felkeltette érdeklõdé-
sét. Jelentkezni az alábbi címen lehet:

HOSTHEPAL KFT.
2101 Gödöllõ, Tessedik Sámuel u. 4.
Telefon: 06-28-320-644/218

06-1-218-2252
06-28-310-531
06-27-385-184

A DSE a 1995/96-os tanévben ugyan
csökkentett foglakozásokkal, de folytatja a
munkát.

A jelszó a zöld sport!

A következõ szakosztályok mûködését ter-
vezik:

- természetjáró (óvodás, általános és kö-
zépiskolás)

- lovas (óvodás, általános és középisko-
lás)

- íjászat (felnõtt és diák)
- torna (általános és középiskolás)
- ovistorna

A DSE vezetõségére a következõ jelöltek
vannak:

elnök: Balázs Györgyné
ügyvezetõ: Rizmajer Andrea

vezetõségi tagok: Kollár Judit
Csilló Béla
Povázsan János
Malik Jánosné
Kovács Sándor
Sedró Jánosné
Kasa Tibor

A vezetõség és az ügyvezetõ szervezik,
irányítják a mindennapos munkát az elnök

segítségével, támogatásával és az önkor-
mányzat szorosabb gazdasági irányításával.
A szervezõk ettõl a megoldástól azt remélik,
hogy az elkövetkezendõ 1 tanév ilyen módon
elegendõ lesz hozzá, hogy az új vezetõk
megtanulják az önálló munkát és azután mér-
legelve adják fel, vagy teljesen önállóan vál-
lalják el.

ågy kicsit több bizalommal tekintve a jövõ-
re tehetjük fel a kérdést:

Nos, mi lesz veled, DSE?

M.E.
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Tájékoztatás a legfrisebb telefonhelyzetrõl
Pilisen ma az egyik leggyakoribb téma a
telefon. Mikor lesz? Mi lesz vele? Gyakran
feltett kérdések. Sokan csak legyintenek,
ha  szóba kerül: Ugyan, nem lesz belõle
semmi! Úgy látszik, nekünk az ilyen beru-
házásokkal nincs szerencsénk...

A lakossági fórumokon, a testületi üléseken
is lépten-nyomon errõl beszélünk. A határ-
idõre többször szent- és be nem tartott ígére-
tet kaptunk. A legutóbbi a szeptember 15-e
volt, de amint Önök is tudják, a munkagépek
nem jelentek meg.

Újabb telefon, kérdések és újabb ígéret.
Szeptember 27-én pedig egy megbeszélés a
Polgármesteri Hivatalban.

Miután a megbeszélésen olyan események
történtek, amelyek új helyzetet teremtettek,
az ott történteket szó szerint megörökítettük,
s a következõkben olvashatják.

Feljegyzés

Készült: Pilis Nagyközség Polgármesteri Hi-
vatalában 1995. szeptember 27-én megtar-
tott megbeszélés után Pilis nagyközség tele-
fonellátásával kapcsolatban hangszalagon
rögzítettekrõl.

- Pintér Mihály polgármester:
Tisztelt Pilisiek!
A legutóbbi Kábel TV-s nyilatkozatomban

azt ígértem, hogy amint történik valami a te-
lefonhelyzet alakulásában, azonnal közlöm
Önökkel.

A mai napon a Monor Telefon Társaság
RT. a Községháza nagytermében összehívta
azokat a kivitelezõket, akik Pilis község tele-
fonellátását megoldanák. Egyeztetésre kerül-

tek a fõbb szempontok az árajánlatokat ille-
tõen. Kérem az MTT RT. tervezési és kivite-
lezési igazgatóját, James R. Miller urat, hogy
tájékoztassa Pilis nagyközség lakosságát az
egyeztetés eredményérõl.
- James R. Miller, az MTT RT. tervezési és
kivitelezési igazgatója:

A mai napon három kivitelezõvel találkoz-
tunk itt, hogy megbeszéljük a kivitelezéssel
kapcsolatos pályázat elbírálásának szem-
pontjait.

A Polgármester úr meghívott minket, hogy
a Polgármesteri Hivatalban történjen ez a
megbeszélés.

A megbeszélésen jelen volt Polgármester
úr és a mûszaki ügyekben illetékes hivatali
dolgozó, hogy az esetlegesen felmerülõ kér-
désekhez õk is hozzá tudjanak szólni.

A megbeszélést összefoglalva szeretném
elmondani, hogy az MTT RT. határozott tár-
gyalást folytat a tulajdonosaival, hogy továb-
bi anyagi forrásokhoz, eszközökhöz jusson
annak érdekében, hogy az 1995. IV. negyed-
évben történõ beruházásait fel tudja gyorsíta-
ni. Az MTT RT. számára Pilis az egyik leg-
fontosabb - ha nem a legfontosabb -  project
erre az évre.

Kiadtuk a három legjobb kivitelezõnknek
azt a pályázati csomagot, amire a jövõ héten
kell választ és árajánlatot adniuk. A Polgár-
mester úr is jelen volt, amikor elhangzott az
az ígéret, hogy amint a pénzügyi tárgyalások
sikeresen lezáródnak, október közepén el-
kezdõdhetnek a kivitelezési munkálatok. Ad-
dig még elõttünk állnak bizonyos megoldan-
dó problémák, ezek: a pályázatok elbírálásai,
bizonyos engedélyezési kérdések.

- Pintér Mihály polgármester:
A megbeszélés során megkérdeztem a ki-

vitelezõket, hogy lehetséges-e október 15-e
elõtt a kivitelezés megkezdése. Erre néhány
kivitelezõ azt válaszolta, hogy részükrõl en-
nek nem lesz akadálya, hogyha október 5-én
a pályázati eredmény kihirdetése (ahová a
Polgármesteri Hivatal is meghívást kapott)
megtörténik.

Miután Pilis nagyközség lakóinak az az ér-
zése, hogy ki vannak szolgáltatva a Monor
Telefon Társaságnak, ezért a nevükben ismé-
telten azt kérem, hogy minél hamarabb kezd-
jék meg a beruházást, hiszen közös az érde-
künk. Az MTT-nek érdeke, hogy minél elõbb
bevétele legyen az elõfizetõktõl, Pilis község
lakosságának viszont az, hogy a telefon ren-
delkezésre álljon ehhez.
- James R. Miller, az MTT RT. tervezési és
kivitelezési igazgatója:

Csak ismételni tudom azt, hogy ha az
összes engedély rendben lesz, akkor két nap-
pal azután, hogy az eredmény kihirdetése
megtörténik, a kivitelezõk vállalják a mun-
kakezdést.

Ezek a munkálatok nagy valószínûséggel a
telefonközpont és környékét érintõ törzshá-
lózatnak az építését jelentik.

Köszönetet mondok azért, hogy helyet biz-
tosítottak nekünk és azért, hogy felhívta fi-
gyelmünket arra, hogy mennyire fontos a pi-
lisiek számára a telefon. Várjuk Önt jövõ hé-
ten az MTT-nél, amikor a pályázatok hivata-
los felnyitása történik.

kmf.

EEggyy nnaapp BBaakkoonnyyoosszzllooppoonn
Balázs Györgyné Rózsika elment.
Véglegesen. De aki ennyi ideig élt és dol-
gozott Pilisen, mint õ, az nemigen tud
nyomtalanul eltûnni. ågy történhetett
meg, hogy szeptember 30-án a Pilisi DSE
képviseltette magát a bakonyoszlopi
Diákotthon sportnapján - amit mindenki
„Rózsikája” szervezett.

Délelõtt 10 órakor vette kezdetét a prog-
ram a tornászlányok bemutatójával, majd az
általuk vezetett zenés bemelegítéssel. Mi-
közben mindenki pihegett, bemutatók soro-
zata kezdõdött. Elõször a karatésok tartottak
bemutatót, majd Sedró Zita adta elõ a Du-
nántúli üveges c. szólótáncot. Ekkor követ-
kezett Kasa Tibor és Ubrankovics Zsolt pro-
dukciója, - a kerékpározás tudnivalóit is-
mertették, eléggé egyéni felfogásban. Né-
hány perces tollaslabda után a bemutatókat
az íjászok zárták. A bakonyoszlopiak vers-
sel kedveskedtek. Kalányos János mondta el
a Teknõs és a nyúl c. tanulságos mesét.
Pontban délben várt az ebéd a megéhezett

vendégekre. A friss, tiszta levegõ igencsak
meghozta étvágyunkat. A konyhás nénik
igencsak kitettek magukért.

Ebéd után újult erõvel foghatott bele min-
denki a számára legszimpatikusabb sportba:
foci, kosár-, tollas- és pingponglabda, lovag-
lás közül lehetett válogatni. A versenyhan-
gulatban lévõknek is akadt elfoglaltságuk,
kerékpáros ügyességi és gyorsasági verse-
nyen vehettek részt. Eközben a túrázni vá-
gyók elindultak a 7 km-es Ördög-árokba.
Még azok is kedvet kaptak a túrához, akik
azelõtt nem sûrûn jártak sziklák, patakok
közt, de kötéllétrán sem igen másztak fel a
hegyoldalra. A szabadfoglalkozás egészen 6
óráig tartott, ezt Rózsika néni vacsorára hí-
vó hangja szakította félbe. 

Miután elfogyasztottuk a vacsorára szánt
zsíros kenyeret és teát, kezdetét vehette a
diszkó - egészen 9 óráig. A diszkó elején
eredményhirdetés „lepte meg” a jelenlévõ-
ket - hisz senki sem számított rá, hogy min-
den sportnál verseny folyik. Az asztalite-

niszt a felnõtteknél Kelemen Endre nyerte,
gyermek kategóriában az elsõ (Szombati Ta-
más) és a harmadik (Karkó Adrienn) helyet
sikerült megszereznünk. A grundbirkózás-
ban is Pilis nyert. Fociban kikaptunk, de a
kosárlabdában szerzett gyõzelemmel meg-
védtük becsületünket. A kerékpáros ügyes-
ségi és gyorsasági versenyben egyaránt Ka-
sa Tibor gyõzött. 

A nap remek hangulatban telt el. Köszönet
érte Balázs Rózsikának, az intézet dolgozó-
inak, lakóinak, köszönet a kedves vendéglá-
tásért. Szinte nem volt olyan perc, hogy ne a
kedvünket keresték volna. Õszintén remé-
lem, hogy ez a kapcsolat igazán kapcsolattá
válik, hogy Rózsika néni távozásával nem-
csak ûrt hagyott a pilisiekben, hanem épp ez
a búcsú fogja betölteni az ûrt, megörvendez-
tetni minden Pilisen élõt egy új barátsággal. 

Köszönjük, Rózsika, köszönjük,
Bakonyoszlop!

S.Á.
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„Mert nem a félelemnek lelkét...”

Immár 2 hónapja új lelkészek szolgálnak evangélikus egyházkö-
zösségünkben. Lapunk elõzõ számaiban már többször adtunk
hírt a „váltásról”, a nagy jelentõségû eseményekrõl és most eljött
az ideje, hogy most bemutassuk Önöknek az „ideérkezetteket”,
Brebovszkyné Pintér Mártát és Brebovszky Jánost.

Velük beszélgetünk...

-Köszöntöm Önöket olvasóink nevében. Kérem, mutatkozzanak be
néhány szóval, mit kell tudnunk önökrõl?

-B.J.: Már többször kérdezték tõlem, hogy nem pilisi vagyok-e,
hisz a nevem alapján lehetnék is. Noha nevem lengyel eredetû, még-
is sváb-magyar orosházi és mezõberényi családok gyermeke vagyok.
Én Vas megyében születtem, édesapám is lelkész volt. A gimnázium
és a katonaévek után kezdtem el a teológiát és harmadéves fejjel
megnõsülvén ide Pilisre kerültem, ahol feleségem segédlelkészként
szolgált. Innen bejárva végeztem el az 4-5. évet, majd 9 évvel ezelõtt
Tolna megyébe kerültünk, ahol Mázaszászvár környékén, 6-6 kis fa-
lunak voltunk a lelkészei 3 éven át. Innen Paksra vezetet az út, ahon-
nan az ott eltöltött 6 év után ismét visszakerültünk Pilisre.

B.P.M.: Én sajnos csak színtelen „pesti” vagyok, noha szerte az or-
szágban éltem már, mivel szüleimet, akik mindketten lelkészként
szolgáltak, sokfelé vitte a hivatásuk. Még teológusként „néztem ki”
magamnak Pilist, de a Püspök egy évfolyamtársamat helyezte ide.
Késõbb õt hirtelen Pécsre küldték, s a helyére engem kértek fel. ågy
1983-86 között segédlelkészként szolgáltam itt, majd ahogyan a fér-

jem mondta, továbbvitt innen az utunk, s idõközben 3 gyermekünk is
született, 2 már iskolás és 1 óvodába jár.

- Hogyan kerültek ismét Pilisre? Mi hozta Önöket vissza ?
B.P.M.: Elsõként az, hogy pilis után mindig is „vágyódtunk” szép

emlékek fûztek ide minket és persze objektív okok is voltak, mint
például az, hogy nekem Pakson nem volt státuszom, csak hitoktató-
ként szolgáltam.

B.J.: Amikor olvastuk az Evangélikus Életben, hogy Pilis lelkészt
keres és persze hallottuk is, nagyon jó idõben érkezett lehetõség volt,
hisz családi körülményeink is úgy alakultak, hogy a pestközeliség
kedvezõbb nekünk. Ami azonban döntõ volt, az az, hogy szívesen
jöttünk ide.

- Milyen célt tûztek ki maguk elé, milyen új tervekkel kezdték el a
munkát?

B.P:M.: Azzal kell kezdenem, hogy mi egy jól bejáratott munka
után jöttünk ide, ezt folytathatjuk. Elsõdleges cél tehát folytatni a jó
és szorgos munkát. A második, hogy korunknál fogva az ifjúsági
munkát kell erõsíteni, az ifjú családosokkal való foglalkozást. Még
Pakson értettem meg, hogy bizony nekünk a közügyekben is szerepet
kell vállalnunk, nem maradhatunk tõlük távol. Laci bácsi ebben is
magasra tette a mércét, és én már az elsõ hónapban is figyeltem, hol,
miben kell és lehet segítenünk!

B.J.: Amit én is csak aláhúzni szeretnék, az a 30-40 éves korosz-
tály, akik nagyon leterheltek, elfoglaltak és nagyon magányosak, meg
kell õket találnunk és segíteni kell nekik. Másrészt a nagy feladat az
iskoláskorúak foglalkoztatása, a jó és magas szintû hitoktatás, lehetõ-
ség szerint minél több evangélikus gyereknek, bevonva a családokat
is.

- Milyenek az eltelt idõszak tapasztalatai? Hogyan fogadta Önöket
Pilis?

B.P.M.: Nagyon nagy szeretettel és nyitottsággal. Önmagunkhoz
mértek minket és bíznak bennünk, sokat segítettek. Noha érezzük a
nagy felelõsséget, de bizakodunk.

”Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erõ,
a szeretet és a józanság lelkét.”

1995. szeptember 18.

Brebovszky János és Brebovszkiné Pintér Mártát október 1-jén 15
órakor iktatta be szolgálatába Detre János esperes, Keveházi László
és felesége közremûködésével.

M.E.

Bemutatkozó beszélgetés az új lelkészekkel.

Az ifjú lelkészeink
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Évnyitó a Széchenyi Iskolában
Tanévnyitó  ünnepély,   1995.   szeptem-
ber 1. Szeptember elseje, az õsz elõvette
színes palettáját, elkezdõdött az 1995/96-
os tanév.

Délután az idõjárást figyelve készülõd-
tünk az új tanév megnyitására. A sors a ta-
nulók könnyeire gondolva, megnyitotta
égicsatornáit. ågy ünnepélyünket az új tor-
natermünkben rendeztük meg.

A sok nyári élménytõl gazdag gyerek ezen
a napon ünneplõben jelent meg és kereste
helyét a gyülekezõnél. A Himnusz hangjai
után a tanévet Fenesi Ferencné igazgatónõ
nyitotta meg.

Tájékoztatott az elõttünk álló év feladatai-
ról. Köszöntötte a leendõ 1. osztályosokat
és szüleiket. A gyerekek rövid mûsorral

mutatkoztak be, ezzel beléptek iskolánk ta-
nulóifjúságának nagy táborába.

Köszöntötte az igazgatónõ az új szakisko-
lás elsõsöket is, õk már a maguk választott
szakma rejtelmeit szeretnék elsajátítani si-
keresen. A beszédben hallhattunk a jövõrõl
is, a Nemzeti Alaptanterv bevezetésérõl.

A tanulók arcáról leolvasható gondolatok:
- Hogyan tovább?
- Mi lesz, ki mellé ülhetek az idén?
- Utolsó tanévnyitó...
- Újra együtt!

A Szózat hangjaival ért véget az évnyitó
ünnepségünk.

Dr. Fehér Polgár Pálné

Köszönet
Pilis Nagyközség Önkormányzatának

Szociális és Egészségügyi Bizottsága kö-
szönetét fejezi ki mindazoknak, akik a hasz-
nált ruhagyûjtési akciót adományaikkal, fel-
ajánlásaikkal segítették, és így hozzájárultak
ahhoz, hogy közel félszáz pilisi család segé-
lyezését ilyen módon oldják meg.

Önzetlen segítségüket a segélyezettek
nevében is tisztelettel megköszönjük.

FIGYELEM!
Az ún. Almáskerti építési telkekbõl még

lehet vásárolni. Vételáruk 450.000 Ft,
gázzal, vízzel, villamos árammal ellátot-
tak.

Érdeklõdni a Polgármesteri Hivatalban
lehet.
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HÍRNÖK
A PILISI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

Kiadja:
Pilis Nagyközség Önkormányzata

2721 Pilis, Kossuth L. u. 47. 

Felelõs kiadó:
Pintér Mihály polgármester
Fõszerkesztõ: Mátrai Edit
Korrektúra: Sedró Ágnes

Tördelés: CHIPRINT BT.
Tel.: 06-20/357-357

K é s z ü l t  2 0 0 0  p é l d á n y b a n .

E l m e n t  ee g y  TT A N Á R . . .
Memoár Polgár Jánosról.

Az iskolapadból egyenes út vezetett a ka-
tedrára. Albertirsán kezdte tanítani Gauss el-
méletét és Ohm törvényét. 1959-ben felesé-
gül vette azt a lányt, akit még a fõiskolán is-
mert meg. Egymást segítve egy iskolában
Albertirsa után Pilisen tanítottak. Innen in-
dult diákként és itt dolgozott érett férfiként.
Jó szóval oktatott, majd igazgatóként irányí-
totta a Telepi iskolát.

Az Igazgató Úr egészségi állapotára hivat-
kozva 1984-ben átadta a direktori pálcáját és
megkapta a „címzetes igazgatói” címet, aktív
éveinek végén újra tanár bácsi lett. Úgy tû-
nik, már megfogadta nagy költõnk utasítását,
tanácsát: „Jó szóval oktasd...”

Pilisen születtek gyermekei, itt alapította
meg családi fészkét. Itt kérték tanácsait az
akkori tanácsi vezetõk. Innen bocsátott útjá-
ra száz és száz diákot, akiket mindig szeretet-
tel visszavárt, ha segítségre, tanácsra volt
szükségünk.

Két éve érte el a nyugdíjkorhatárt és az
örömteli pihenésbõl szinte semmi nem való-
sulhatott meg.

Hiányzott az életébõl az iskolacsengõ
hangja, a kollégák, a gyerekek zsivaja. Még
osztogatni kellet volna bölcs tanácsokat, de
rászakadt a mázsás mennybolt. Túl hirtelen
jött a megérdemelt pihenõ. Lakásán elmélke-
dés közben, családja körében érte a halál.

A földi lét eltelhetett gazdagságban, az út
vége a temetõ csendje, egy hant a némaság-
ban.

Utolsó útjára kísértük 1995. szeptember 9-
én a következõ gondolatokkal:

„Ilyen az ember. Egyedüli példány.
Nem élt belõle több és most sem él,
s mint fán sem nõ egyforma két levél,
a nagy idõn se lesz hozzá hasonló.”
Emlékét az iskola falain kívül és belül

nagyrabecsüléssel és õszinte szeretettel
megõrizzük.

Búcsúzik tõle a Széchenyi Általános Isko-
la valamennyi dolgozója.

Polgár János temetése szeptember 9-én 15
órakor volt az ún. „evangélikus” temetõben.
A szakadó esõ ellenére igen nagy számban
jöttek el tisztelõi, barátai és a család roko-
nai. Temetése polgári szertartás szerint tör-
tént. Az Önkormányzat és a község nevében
Pintér Mihály polgármester szavait olvasták
fel, aki barátként is búcsúztatta. Temetése
szép szertartás volt, a község méltón búcsú-
zott egy igazi nagybetûvel írt TANÁRTÓL.

Idézzük a polgármester búcsúszavait:
„Kedves János barátom! Távozásoddal nagy
ûrt hagytál magad után. Pótolni nem lehet,
csak emlékezni! Emlékedet szívünkben meg-
õrizzük.

Legyen neked könnyû a föld!”

-hírmondó-

Quem di odere, pedagogum fecere.
Ez a latin szállóige magyarul annyit jelent: Akit az Isten nem szeret, abból pedagógust csinál.
Polgár Jánost szerették az Istenek, mégis tanár lett, pedagógus a szó legnemesebb értelmében. 
Olyan jellemmel áldotta meg a sors, hogy az õ példájából merítkezve lett sok tanítványa tanárrá, 
tisztelettudó, tettrekész EMBER-ré.

Kiállítás nyílik...
Józsi bácsit, mint rajztanárt a község szin-
te minden felnõtt lakója ismeri és szereti,
hisz tõle tanulhatták a színek, a tér és a
formák ábrázolását, a látásmódot, ahogy
a világot szemlélni kell.

Balázs Józsefet, mint festõmûvészt, az Er-
délyi tájak értõ ábrázolóját is sokan szeretik
és tisztelik.

Azonban senki sem próféta a saját hazájá-
ban, így Balázs Józsefnek sem volt 5 éve ki-
állítása Pilisen.

Most ezt a hiányt pótoljuk.
Október 23-án a templomkerti ünnepség

után a Községháza dísztermében nyílik meg

az a gyûjteményes kiállítás, amely eddigi
munkásságát mutatja be.

A kiállításon látható lesz Váci János pilisi
fafaragó néhány alkotása is.

A kiállítás megtekinthetõ október 24-tõl
november 4-ig, hétköznap 8-16 óráig, szom-
bat-vasárnap 10-16 óráig a Községháza dísz-
termében.

Mindenkit, régi tanítványokat, ismerõsö-
ket, ismeretlen ismerõsöket, érdeklõdõket
nagyon nagy szeretettel várunk a megnyitóra
és a kiállítás ideje alatt a képek, szobrok
megtekintésére.

Jöjjenek el!

Meghívó
Ezúton is meghívjuk
Pilis minden lakosát

az október 23-án 10 órakor
kezdõdõ községi ünnepségre az
Evangélikus templom kertjébe.

Ünnepeljünk eegyütt!
Pilis Nagyközség Önkormányzati

Képviselõtestülete

Tisztelet az
idõnek...

Október elseje az idõsek napja,
azoké, akik megfáradva, lassan, de
nagy akaraterõvel élnek köztünk, a
ráncoskezû idõmarta öregeké.
Mögöttük van „minden”, emlékeik ar-

ról szólnak, ami nekünk történelem,
tiszteljük hát õket érte. Szeretnek
minket, szeretetük óriási erõt ad, de
nagyon örülnek, ha figyelünk rájuk.
Fogjuk meg kezük és nagyon sze-

ressük õket, amíg köztünk vannak!

REKLÁM
Ez itt akár az Öné is lehetne, egy rek-
lám, hirdetés, esetleg egy üdvözlet!
Újságunkban ezután ezeknek is helyet
biztosítunk. 2000 példányban megje-
lenünk, 2 havonta, szinte minden pilisi
otthonban!

A4 oldal 20.000 Ft
A4/2 oldal 10.000 Ft
A4/4 oldal 5.000 Ft
A4/8 oldal 2.500 Ft

A4/16 oldal 1.250 Ft
Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák.
Következõ megjelenés: december ele-
jén.

Érdeklõdni: Mátrai Edit
Kossuth L. u. 30. alatt lehet
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