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A múlt hónap vége, pontosabban július
29-e ismét nagy mérföldkõ volt Pilis éle-
tében. Olyannak lehettek a tanúi nem-
csak a pilisiek, de a környékbeli helysé-
gekben lakók is, amilyet errefelé talán
még sosem láttak. Most került megren-
dezésre ugyanis az elsô Pilisi Könnyû-
zenei Fesztivál.

A rendezvény létrejöttét több mint fél
éves szervezés elôzte meg és tette lehetõ-
vé. Erre most nem térünk ki külön, hisz
már olvashattak róla a Könnyûzenei Fesz-
tivál programfüzetében. Inkább magáról a
Fesztiválról lesz most szó.

Bár a program csak délután kettõkor
kezdõdött,  az  érdeklõdõ emberek már
délelõtt 10-11 óra körül kezdtek össze-
gyûlni. Délután fél egykor már egész szép
embersereg volt kinn a rendezvény hely-
színén. Aztán egy órakor végre elkezdõ-
dött az egészen éjfélig tartó zenés találko-
zó, a Gerje Party Fúvósegylet mûsorával.
4 település ifjaiból állt a zenekar, amely
remek számokkal adta meg az alaphangu-
latot. Kettõ órakor lépett a színpadra a
Csornáról érkezett Garabonciás együttes.
Az õ mûsoruk fõként a kicsikhez szólt,
hisz gyerekdalokat és játékos zenei kérdé-
seket hoztak magukkal. A gyerekek lelke-
sen énekeltek, megtanultak egy dalt is, és

a lámpaláz csekély jele nélkül mentek fel
a színpadra, ha arról volt szó. Negyed
négy után kezdõdött a "felnõttek" zenei
fesztiválja, amikor a Silver Guys együttes
gyakorlatilag kortalan blues-zenével lé-
pett a színpadra. A hangulat egyre fokozó-
dott, egyre többen jöttek ki a játszótérre. 

Pontosan három órával a kezdés után
tartotta megnyitóbeszédét
Pintér Mihály polgármes-
ter, aki egyébként a ren-
dezvény fõvédnöke is
volt. Beszédében köszön-
tötte a szomszédos közsé-
gek, városok megjelent
polgármestereit, a szerep-
lõket, az olaszországi
Piazza al Serchio-ból ér-
kezett vendégeket, a kon-
tiolahti-i finn testvérgyü-
lekezet tagjait, és persze
az érdeklõdõket, akik ezt
a szombat délutánt a ze-

nének szentelték.
A megnyitó után a pilisi fesztivál nem-

zetközivé vált: az olasz vendégek közül
egy hölgy, Roberta Popolani és egy kis-
lány, Valeria Lunardi adott elõ néhány dalt
zenei kíséretre. 

Egy kicsit hosszúra sikeredett, bõ 45
perces szünet után ismét határok nélküli
produkció következett, mivel a Big Band
tagjai Albertirsáról, Ceglédbercelrõl,
Dánszentmiklósról - és persze Pilisrõl
verbuválódtak össze. Már-már a maxi-
málisra hágott a hangulat, amikor negyed
nyolckor a Hipp-Hopp vette át a stafétát.

Talán joggal mondhatjuk, õk Pilis egyik
legvidámabb zenekara. A napra a koronát
mégis a Mákostészta tette fel. Az együttes
tulajdonképpen majdnem ugyanazokból a
tagokból áll, mint a Hipp-Hopp, mégsem
ajánlatos összekeverni õket!  

A Mákostészta meglepetéssel is szolgált:
sztárvendégeikként köszönthettük a szin-
tén olaszországi Lucchesi Giambattistát

(folytatás a 8. oldalon)

Könnyûzenei Fesztivál volt

Színpadon a Silver Guys
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A falugyûlésrõl
1995. június 26-án a volt mozi-épület-
ben Pilis Nagyközség Önkormányzata
falugyûlést tartott. Számos pilisi érdek-
lõdõ polgáron kívül (kb. 150 fõ vett
részt) megjelent Nacsa János ország-
gyûlési képviselõnk, valamint az ön-
kormányzati képviselõtestület tagjai is.

Elsõként a polgármester tartott beszá-
molót az önkormányzati választás óta el-
telt fél év munkájáról. Beszámolójának
tartalmát teljes egészében nem tudjuk kö-
zölni, ezért abból a lényegesebb dolgokat
ragadjuk ki.

Tájékoztatta a falu lakosságát, hogy a
választások utáni idõszak talán legnehe-
zebb feladata volt egy olyan költségvetés
összeállítása, mely a nehezedõ körülmé-
nyek (szûkülõ bevételi források) ellenére
is keretet ad a község mûködtetéséhez.

Szólt a gázprogramról, mely majdnem
száz százalékos készültségû, mégis van-
nak problémák, mert a kivitelezõ és part-
nerei tulajdonképpen tönkrementek.

Megemlítette, hogy a volt kivitelezõk-
kel és a Bankkal hosszantartó tárgyalás-
sorozatot folytat a négy község vezetése a
célból, hogy a hátralévõ problémákat meg
lehessen oldani. (Ezek a problémák pedig
nem kevesebbek mint:

- kb. 12 ingatlanra a gáz bevezetése a
fûtési szezon elõtt,

- a tönkretett és ki nem javított utcák
sorsa,

- a kezességvállalás utáni helyzet keze-
lése.)

Ezután a víz- és szennyvíz beruházásról
kapott tájékoztatást a község lakossága.
Itt szólt a polgármester azokról a kedvez-
ményekrõl, melyet a képviselõtestület
biztosított annak a célnak az elérése érde-
kében, hogy a vizet és a szennyvíz-szol-
gáltatást minél több polgár élvezhesse.
Fontos ez azért is, mert mindkét létesít-
mény kapacitása olyan, hogy az üzemel-
tetésben problémákat okozhat a kevés fo-
gyasztó.

A telefon-beruházás megkezdésével
kapcsolatban csak azt tudta megerõsíteni
az elõadó, hogy a korábbi „Hírnök” új-
ságban részletesen leírtak a jelenlegi tár-
gyalások után is érvényesek. Nevezete-
sen: augusztusban elkezdõdik Nyáregy-
háza-Pilis-Monorierdõ közötti összekötõ-
kábel építése, ezt követõen a nyomvonal
mentén sor kerül a meglévõ telefonok
bekötésére az új központ átkötésével
egyidõben. Utána - az idõ függvényében
2-3 alelosztó is létesül, és idén a község
érdeklõdõ lakosságának a 30-35%-a kap-
hat telefont.

A beszámolóban az utak állapota követ-
kezett. Szólt a polgármester a kátyúzá-
sokról és arról is, hogy a felmerülõ prob-
lémák megoldásában a lakosság segítsé-
gét is kéri.

További témák a beszámolóból:
- Polgármesteri hivatal új munkaideje:

szerdán 18.00 óráig tart a munkaidõ és
így pénteken 14.00 órakor befejezõdik

- Egészségügyi helyzet. Itt került szó a
vállalkozó háziorvosokkal történõ
szerzõdéskötésekrõl és arról a lehetõ-
ségrõl, hogy a beteg maga választhat-
ja meg, hogy Ceglédre, vagy Monorra
kíván további vizsgálatra vagy keze-
lésre járni.

- Szóba került a fogorvosi ellátás is. Itt
tájékoztatta az elõadó a t. lakosságot,
hogy augusztus 1-tõl új fogorvosa is
van a községnek Dr. R. Kiss Csaba
személyében. Megemlítette még,
hogy az önkormányzat nem kívánja
megszüntetni az elért eredményeket,
sem a labort, sem a szemészetet, sem a
többi szakrendelést. Ellenkezõleg
azon fáradozik, hogy a szûkülõ hely-
zet ellenére se csökkenjenek a szolgál-
tatások.

A beszámoló után a megjelent hallgató-
ság tett fel kérdéseket elõször Dr. Nacsa
János képviselõnek, majd hozzászólások
és vélemények következtek.

A „Hírnök” sajnos nem rendelkezik kor-
látlan terjedelemmel, így név szerint nem
tudjuk leírni, ki és mit szólt hozzá. Meg-
állapítható azonban az a tény, hogy a
hozzászólók kivétel nélkül a közügyek-
ben, a község életét jobbá és szebbé tenni
akaró szándékkal beszéltek.

Sok kérdés hangzott el az utakkal, gáz-,
vízellátással; egészségügyi ellátással kap-
csolatban. Több kérdés érintette a telefon-
beruházást. A hozzászólók közül kiemel-
ném Keveházi László evangélikus lel-
készt úr hozzászólását, aki azt mondta: e
nehéz helyzetben „drukkol” az önkor-
mányzatnak és a továbbiakban a piac
helyzetét vetette fel, melynek megoldása,
várhatóan az önkormányzat egyik fontos
feladata lesz.

Többen szóltak a környezetszennyezés-
rõl, a szemét és a szennyvízproblémákról,
melyek még megoldásra várnak.

A kérdések és hozzászólások után a vá-
laszadás következett.

Elsõnek Dr. Nacsa János országgyûlési
képviselõ válaszolt és elmondta, hogy
sajnos várható az SZJA önkormányzatok-
nál maradó 35%-ának drasztikus csök-

kentése 15%-ra. Lakossági kérdésre el-
mondta, hogy kultúrház építéséhez jelen-
leg nincs lehetõség központi támogatás
elnyerésére. A továbbiakban a közmûbe-
ruházások fontosságát hangsúlyozta.

Majd a polgármester válaszadása követ-
kezett.

Miután néhány hozzászóló a képviselõ-
testületet is bizonyos kritikával illette, vá-
laszadásában elmondta, hogy a látszóla-
gos „széthúzás” az elsõ idõben természe-
tes dolog, hiszen 13 megválasztott képvi-
selõ és a polgármester is más- és más
szempontból látja és közelíti meg a prob-
lémákat. A felmerült kérdéseket azonban
hosszú és felelõsségteljes viták nyomán
szokták megoldani. Elmondja, hogy a
képviselõtestület a legjobb úton halad,
hogy egységes, csak a falu gondjaival
foglakozó megfontolt és bölcs, pártok fe-
letti (illetve pártoktól független) testület
legyen.

A polgármester válaszában több kérdés-
re összevontan válaszolt, és az is elõfor-
dult, hogy valamilyen kérdéscsoportra
nem tudott választ adni.

Itt most azokból ragadunk ki, me-
lyekrõl érzésünk szerint szólni kell.
- Többen említették a közbiztonság hely-

zetét, melyet romló tendenciájúnak tar-
tanak. Megemlítjük, hogy községünk-
ben - viszonyítva a többi településhez -
viszonylagosan jó a közbiztonság. Ez
köszönhetõ a községben lévõ rendõrál-
lomásnak (akik öt község biztonságáért
felelõsek) és nem utolsósorban a köz-
ségben jól funkcionáló polgárõrségnek
is , akik szabadidejükben, önzetlenül vi-
gyázzák éjszakánként (és nappal is)
községünk lakóinak nyugalmát.

- Egy hozzászóló felvetette: hogy a köz-
ség útjainak javításához a vasútnál lévõ
kövekbõl kellene vásárolni. A vasút ille-
tékeseivel a kapcsolatot a Hivatal fel-
vette.

- Egy hozzászóló említette a TÜZÉP-Te-
lepet. Itt az a helyzet állt elõ, hogy az
ÁFÉSZ-szel megegyezett az önkor-
mányzat, hogy a telepet szeptember 30-
ig kiüríti, és az Önkormányzatnak átad-
ja. Mielõtt a szerzõdés aláírásra került
volna - az APEH a TÜZÉP-Telepen lé-
võ építményeket a kerékpártárolóval
együtt lefoglalta - így a tárgyalások
most szünetelnek.
Összefoglalva: jó hangulatú, aktív ren-

dezvény volt, kár, hogy csak kb. 150-en
jöttek el.

-hírmondó- 
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AZ ÖNKORMÁNYZAT I  TESTÜLET  H ÍRE I
Az Önkormányzati Testület 1995. június 27-én rendkívüli
ülésén több olyan témát tárgyalt, mely részben sürgõssé-
gét, részben jellegét tekintve zárt ülés megtartását indo-
kolta.

Ezúton tájékoztatjuk a lakosságot az ülésen hozott határoza-
tokról, illetve rendeletekrõl.

1., A 80/1995. sz. határozatban jelölte meg a testület:
a., A vállalkozó háziorvosok szerzõdésének meg-

hosszabbítását, annak tartalmát.
b., A használt rendelõ költségeinek térítési díját.
c., Készenléti telefonügyelet rendjét.
d., Színvonalasabb ellátás érdekében a mûszerek (EKG)

folyamatos használatát.

2., A 81/1995. sz. határozatban a lakosság jobb egészségügyi
ellátása érdekében a meglévõ három háziorvos álláshelyen
felül egy további álláshely igényét kérte a Pest megyei
Egészségbiztosítási Pénztártól.

3., A 83/1995. sz. határozatban a polgármester fizetését álla-
pította meg a testület 1995. július 1-tõl.

4., A 13/1995. sz. rendelet, illetve a 84/1995. sz. határozatban
jelölte meg a testület a képviselõk tiszteletdíját, és minden-
ki határozott arról, hogy a megjelölt összeget - tekintettel a
szûkös pénzügyi helyzetre - egyenlõre nem veszik fel a tes-
tület tagjai.

5., A 85/1995. sz. határozat két fõ részére „Pilis Díszpolgára”
címet adományozta, mely oklevél átadására az augusztus
20-i községi ünnepély keretei között kerül sor.

6., A 86. 87. 88. 89. 90/1995. sz. határozatokban az  önkor-
mányzati tulajdonú építési telkek vevõkijelölését eszközöl-
te  a testület.

7., A 91, 92, 93/1995. sz. határozatokban a testület a Szociális
és Egészségügyi Bizottság döntéseit hagyta jóvá a szociá-
lis alap felhasználásával, kérelmek helybenhagyása illetve
elutasítása tárgyában.

8., A 94/1995. sz. határozatban a testület visszavonta Dr. Má-
csik Erika fogorvosi kinevezését, mivel csak szeptember 1-
tõl tudná betölteni az állást, abban az esetben, ha a lakás át-
alakításával, felújításával, a rendelõ felszereltségével kap-
csolatos - az önkormányzat anyagi lehetõségeit meghaladó
- igényeit kielégíti.
Ugyanezen számú határozatban Dr. Rugonfalvi Kiss Csaba
fogorvosi kinevezését hagyta jóvá. A fogorvos részére biz-
tosított szolgálati lakás szerzõdésének tartamát 2 évben ha-
tározta meg.

Vízvári Sándor
alpolgármester

M i n th a  a  fo g u n k  h ú z n á k . . .
1995. július 1-tõl a fogászati kezelés té-
rítésessé vált.
Pilisen még egy ideiglenes díjszabás

van érvényben, az abban megállapított
összegeket kell fizetni az immár két
praktizáló fogorvosunknál. (Nagy örö-
münkre augusztustól Dr. Aziz Nemeh
Souliman mellett Dr. Rugonfalvi Kiss
Csaba is megkezdte mûködését!)
A most érvényes árakról - noha érzéke-

nyen érintik pénztárcánkat -annyit kell
tudni, hogy a fogorvosi kamara által aján-
lott árak felét sem érik el! A végleges dí-
jak megszabása - mely a képviselõtestü-
let feladata - a környezõ településekkel
való egyeztetés után történik majd. A
„véglegessé vált” árakról reményeink
szerint a következõ számunkban tájékoz-
tatjuk Önöket.

Térítésmentesen igénybevehetõ fogor-
vosi ellátások a 69/1995./VI.17./ Kor-
mány rendelet alapján.

SÜRGÕSSÉGI ELLÁTÁS:
Heveny gyulladásos és baleseti eredetû

kórképek, illetve a népjóléti miniszter
rendeletében meghatározott stomatoló-
giai szakellátást igénylõ szövõdményes
állapotok ellátása.

FOGMEGTARTÓ GYERMEKFOGÁ-
SZATI ELLÁTÁS:

Ideiglenes fogászati árjegyzék
(Az orvosi beavatkozás díjai a helyszínen fizetendõk!)

- Évente egy alkalommal ingyenes általános fogászati vizsgálat és szürés.
- Foghúzás (nem sürgõsségi eset) 600 Ft
- Foghúzás sebészeti beavatkozással 1200 Ft
- Tömések: amalgán tömés 1000 Ft

esztétikus tömés 1500 Ft
gyökértömés 1400 Ft

- Fogpótlások: egyszerû korona 1600 Ft
porcelán korona 3000 Ft
teljes alsó-felsõ fogsor 4500 Ft
fémváz 2500 Ft

- Fogkõeltávolítás (2 alkalommal) 500 Ft
- Nyálkahártya kezelés 300 Ft

- gyermek és ifjúsági elsõdleges meg-
elõzõ fogászati ellátás,

- plasztikus fogtömés,
- a foggyökér kezelése és a foggyökér

gyulladásaival kapcsolatos következ-
ményes megbetegedések kezelése,

- íny, szájnyálkahártya elváltozásainak
kezelése.

18 ÉVES KORIG A FOGAZATI REND-
ELLENESSÉGEK FOGSZABÁLYOZÓ
KEZELÉSE KERETÉBEN:

A fogazati rendellenességek elsõdleges
megelõzését szolgáló kezelés, ide nem
értve ennek a fogorvosi szolgáltatáson tú-
li fogtechnikai költségeit.

SORKATONÁK:

A sürgõsségi ellátáson túl plasztikus tö-
méssel történõ kezelés, egygyökerû fogak
gyökérkezelése, fogkõeltávolítás és íny-
elváltozások kezelése.

AZ ÖREGSÉGI NYUGELLÁTÁSRA
JOGOSÍTÓ ÉLETKORT BETÖLTÖT-
TEK:
A sorkatonák részére biztosított térítés-

mentes ellátáson túl a rágóképesség hely-
reállítása, ide nem értve ezek fogorvosi
szolgáltatáson túli fogtechnikai költsége-
it.

KÖZGYÓGYELLÁTOTTAK:
A sorkatonák és az öregségi nyugellátás-

ra jogosító életkort betöltöttek részére
biztosított mértékig.
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1993-ban testvérvárosi kapcsolat léte-
sült az olaszországi Piazza al Serchio
és Pilis között. Az elmúlt évben meg-
alakult az Olasz-Magyar Baráti Kör,
mely a kapcsolatbõvítést segíti. Im-
már harmadszor indult magyar cso-
port Olaszországba és fogadtunk
olasz vendégeket.

A csoport, melynek én is tagja voltam,
1995. július 8-án indult Piazza al
Serchioba. A város Toscana megyében
van, kb. 1500 km távolságra községünk-
tõl. Hegyek között található a település,
kanyarokkal teletûzdelt úton juthatunk
el lakóihoz.

Megérkezésünkkor Umberto Bertolini
polgármester úr fogadta csoportunkat.
Megismerkedhettünk Piazza al
Serchioval, amely a környezõ kisebb te-
lepülések központja. Ellátogattunk a kb.
2 km-re lévõ Petrognanoba, ahol a tele-
pülés temploma nyújtott érdekes látniva-
lót. A faluból gyönyörû kilátás nyílt a
hatalmas hegyekre, völgyekre, szakadé-
kokra. A kirándulás második napján a
Ligur-tengerben fürdethettük az utazás-
tól meggyötört tagjainkat. Este a ven-
déglátók és a vendégek röplabda
meccsére került sor.

A pihenõnap után Lucca városát keres-
tük fel, mely érseki és tartományi szék-
hely. Már az i.e. II. században is római
település volt. A Római Birodalom szét-
hullása után különbözõ hûbérurak, majd
Pisa és Firenze fennhatósága alá került.
Az óvárost nagyrészt a XVI. sz.-ból
származó várfal veszi körül az eredeti
kapukkal, melybõl 3 van. A falak tetején
fákkal szegélyezett sétányt alakítottak
ki. Lucca óvárosa teljesen épen maradt.
Az egész város áttekinthetõ a Guinigi to-
ronyból, melyet a középkorban a város
leggazdagabb családja építtetett.

Eljutottunk Montecarloba is, bár ez a
település nem keverendõ össze a Mona-
cóban található Monte Carloval. Ez az
olasz falu híres szõlõtermesztésérõl és
borairól, melynek zamatáról mi magunk
is meggyõzõdhettünk. Maga a település
4000 fõt számlál, csodálatos régi épüle-
teivel, templomával és a 180 fõt befoga-
dó színházával.

Rendkívül érdekes volt Orto di Don-
nában a márványbányában tett kirándu-
lás, ahol megfigyelhettük a hatalmas
márványtömbök leválasztását a hegybõl,
majd a 280-300 q súlyú tömbök szállítá-
sát  a hatalmas gépekkel.

Piazza al Serchio és környéke
Toscana megyének Firenze a székhe-

lye, mely az Arno folyó két partján he-
lyezkedik el. A Michelangelo térrõl -
mely a várost körülvevõ dombok egyi-
kén található - az egész városra szép ki-
látás nyílik. Firenze mûvészeti emlékek-
ben a világ egyik leggazdagabb városa.
A nyolcszögletû Keresztelõ Szent János
- kápolna a város egyik legrégibb épüle-
te. A Dóm, melyet maga a pápa szentelt
fel, a középkori Itália legnagyobb temp-
loma volt, és ma is a harmadik legna-
gyobb a világon.

A Ponte Vecchio (Régi híd) az Arnon
vezet át. Jellegzetessége, melynek a hír-
nevét is köszönheti, a fecskefészekként
oldalaihoz tapadó sok kis házacska.
Ezeknek hídra nézõ üzlethelyiségeiben
évszázadok óta ékszerészek, aranymûve-
sek vannak.

Firenzébõl rövid kitérõt tettünk Pisába.
A Dóm tér méltán viseli a Csodák meze-
je nevet is. A Dóm, a Ferde torony és a
Keresztelõkápolna szikrázóan fehér
márványegyüttese a zöld gyepen csodá-
latos látvány. A Dóm egy gazdag tengeri
zsákmánynak köszönheti létét. A Ferde
torony a Dóm harangtornya. Ferdeségét
valószínûleg a közelében haladó forrás
és a süppedékeny talaj okozta. A Keresz-

telõkápolna, mely kerek, a Dóm homlok-
zatával szemben áll.

Barga városának polgármestere is fo-
gadta a csoportunkat. Barga járási szék-
hely, alá tartozik Piazza al Serchio is.
Megismerkedtünk a város nevezetessé-
geivel, így a XIII. sz.-ban épült Dómmal,
a városháza épületével. Utunk Bargából
az Orecchiella-i Nemzeti Parkba veze-
tett, ahol ritka növényeket és állatokat
láttunk. A napot a magyar est zárta,
amelynek során jellegzetes magyar éte-
lekkel kínáltuk vendéglátóinkat.

Hazaútban megálltunk Velencében és
vaporettoval végighajóztunk a Canal
Granden. Maradandó élmény  a Szent
Márk székesegyház, a Szent Márk tér a
galambokkal, a Doge (Dózse) palota,
mely Velence államfõjének, a dogénak a
székhelye volt, valamint a sóhajok hídja,
ami a börtönöket köti össze a palotával.

Számomra felejthetetlen élményt nyúj-
tott az 1 hét Olaszországban, és remé-
lem, hogy maradandó kapcsolat révén
sok pilisinek lesz lehetõsége megismer-
kedni Piazza al Serchioval és környéké-
nek nevezetességeivel.

Kottász Katalin

JOGSZABÁLY MÓDOSÍTÁS
Felhívjuk a figyelmüket, hogy a le-
vegõ tisztaságának védelmérõl
szóló 21/1986.(VI. 2.) MT rendelet
végrehajtására kiadott 4/1986.(VI.
2.) OKTH rendelkezés módosításá-
ról szóló 2/1995.(III. 24.) KTM ren-
delet érvénybe lépett.
Jelen rendelet 3.§-a szerint a be-

jelentésre kötelezett felületi forrás,
szabadba telepített technológia és
épületforrás esetében a terület tulaj-
donosa, kezelõje, használója (üze-
meltetõ) köteles a technika minden-
kori szintjének megfelelõ intézkedé-
sek megtételével a lehetõ legkisebb
mértékûre csökkenteni a lég-
szennyezõ anyagok kibocsátását.
Ezt a bûzanyagok tekintetében is

alkalmazni kell.
A hivatott jogszabály szerint enge-

dély nélküli égetésnek minõsül az
is, ha a hulladék a szakszerû és
biztonságos tárolásra, õrzésre vo-
natkozó kötelezettség megszegése
következtében - elemi kár kivételé-
vel - kigyullad. Ez a probléma je-
lentkezhet az aratást követõ szár,

szalma és egyéb mezõgazdasági
hulladékok engedély nélküli nyílt-
téri égetésénél, ill. kigyulladásánál
is.
A fentiek alapján a telep üzemel-

tetõje (kezelõje) hatósági úton fele-
lõsségre vonható.
A fenti jogszabály szerint a tevé-

kenység gyakorlója, ha hulladékot -
engedély nélkül nyílt téren éget, a
hulladék minden kilogrammja után
100 Ft légszennyezési bírságot kö-
teles fizetni.
A szabályoktól eltérõ tarlóégetés

esetén a terület tulajdonosa (kezelõ-
je, használója) hektáronként 10.000
Ft, a mezõgazdasági termelés so-
rán keletkezõ növényi hulladék ége-
tése esetén a tevékenység gyakor-
lója alkalmanként 10.000 Ft lég-
szennyezési bírságot köteles fizetni.
A nádas engedély nélküli égetése,

közút vagy vasútvonal mellett árok,
töltés növényzetének égetése ese-
tén a tevékenység gyakorlója alkal-
manként 10.000 Ft légszennyezési
bírságot köteles fizetni.
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Legalábbis a pilisi evangélikus gyüle-
kezet életében.

1995. április 9-én, hat év után új veze-
tõséget választott a gyülekezet. Ennek a
választásnak az eredményét a Hírnök I.
évfolyam 2. számában olvashatja az,
akit érdekel.

1995. július 9-én 15 órakor lelkészvá-
lasztó szavazás zajlott templomunkban.
A majdnem 6000 lélekszámú pilisi
evangélikus gyülekezetbõl alig voltunk
többen 200-nál. Ez döbbenetes arány,
elgondolkoztató...

A szavazás egy-egy lelkészházaspárra
irányult: a Sámsonházán szolgáló Aklan
Bélára és feleségére, Balogh Évára, va-
lamint a Pakson szolgáló Brebovszky
Jánosra és feleségére, Pitér Mártára.

A szavazás eredménye számszerû-
leg:
175 szavazat a Brebovszky házaspárra
35 szavazat az Aklan házaspárra
5 szavazat tartózkodással.

A megválasztott lelkészházaspár 1995.
augusztustól kezdi meg szolgálatát gyü-
lekezetünkben, a hivatalos beiktatás ko-
ra õsszel esedékes.

Azt hiszem sokaknak nem ismeretlen a
Brebovszky házaspár. Brebovszkyné
Pintér Márta az 1980-as évek közepén,
3 évet töltött el segédlelkészként Pili-
sen. Ez alatt az idõ alatt kapcsolatba ke-
rült gyerekekkel, fiatalokkal, felnõttek-
kel, idõsekkel egyaránt.

Az ifi életében az õ nevéhez fûzõdik a
szombati ifjúsági alkalmak beindítása,
ami a pénteki mellett oldottabb, kötetle-
nebb alkalmaknak indultak. A három év
elteltével Brebovszky Jánossal együtt
(akivel ezidõ alatt házasságot kötött)
Mázaszászvárra kerültek, így Tolna-Ba-
ranyában folytatódott a lelkészi szolgá-
latuk. Innen Paksra kerültek, ahonnan
jelentkeztek a pilisi gyülekezet felhívá-
sára. Persze ez nem ér fel egy bemuta-
tással. Szemléletesebb lesz, ha õk ma-
guk mutatkoznak be, esetleg éppen a
Hírnök lapjain (is).

1995. július 22-én az „utolsó” ifit tar-
tottuk Laci bácsiékkal. Igyekeztünk
rendhagyóvá tenni ezt az alkalmat. Fo-
tóalbumok alapján és persze emlékezet-
bõl próbáltunk összeállítani egy listát
azokról, akik megfordultak közöttünk a
80-90-es években. A jelenlegi létszám,
ami kb. 25-30 fiatalt jelent, ezen az es-
tén 90-es létszámra növekedett. (Persze
sokan nem jöttek el a meghívottak kö-
zül, voltak akiket sajnálatosan nem érte-
sítettünk, és persze sokan éppen nyaral-
tak valahol...)

1995. július 30-án (e sorok írásakor
még elõttünk lévõ dátum) délelõtt 10-
kor ünnepi istentisztelet lesz: Keveházi
László utolsó „hivatalos” igehirdetést
hallhatjuk. Ugyan ezen a napon délután
3-kor pedig búcsúünnepséget tartunk.

A gyülekezetben valóban történelmi
nyár ez, hiszen az 1958-1995 közötti
szakasz záródik le...

-kb-

Történelmi  nyár

Búcsúzott Pilis . . .
1995. július 30-án úgy megteltek az
evangélikus templom padjai, mintha
valamilyen nagy ünnep lenne...
Ünnep is volt, hiszen szinte „minden-
ki” eljött elköszönni a Keveházi házas-
pártól. Köszöntõk, ajándékok, elaka-
dó szavak, elhomályosult szemek...
Megköszönni mindent, ez volt a cél,
ami persze lehetetlen.

Azt, hogy mi történt közel 2 és fél óra
alatt, összefoglalni, visszaadni nem le-
het, így most következzék az a beszéd,
amivel Pintér Mihály polgármester bú-
csúzott tõlük Pilis nevében.

Tisztelt Pilisi gyülekezet!
Tisztelt Vendégek!
Tisztelt Keveházi Házaspár!

Pilis Nagyközség Önkormányzata ne-
vében szólok most Önökhöz.

Elszoruló szívvel és elszoruló hanggal
teszek eleget nehéz feladatomnak, hogy
búcsúbeszédet mondjak. Búcsúzni min-
dig nehéz és fájdalmas. De ugyanakkor a
búcsúzások életünk részei is.

Tényleges nyugdíjba vonulásuk alkal-
mából jöttünk most elköszönni Keveházi
László és Keveházi Lászlóné lelkésze-
inktõl, akik sok-sok éven keresztül híven

szolgálták az egyházat, az egyházközös-
séget, a gyülekezet minden tagját.

Eljött a pihenés ideje. Talán a hosszú
munkával és szolgálattal töltött tartalmas
évek után jut idõ a pihenésre is. Szívbõl
kívánom!

Mit mondhat a búcsúzáskor a község
képviselõje?

Nem tiszte, hogy Keveházi László lel-
kész, esperes egyházi munkáját méltassa,
egy mondat azért ebbõl is a számra kí-
vánkozik: Keveházi László olyan ember,
olyan lelkész, aki egyben tudta tartani a
nehéz idõkben is a gyülekezetet. Volt
ereje, hogy bátorítsa és kitartásra buzdít-
sa az embereket. Ennek az óriási munká-
nak az eredménye: ez az egyházközös-
ség, mely erõs, mely kitartott vezetõi
mellett; él és példát mutat másoknak is!

Méltatni inkább a közéleti embert sze-
retném. Laci bácsinak (talán megenge-
di?) munkája mellett volt ereje és tudott
idõt szakítani hosszú-hosszú éveken ke-
resztül, hogy a község érdekében tevé-
kenykedjen és mindig nyílt és õszinte
magatartásával példát mutatott az embe-
reknek. Szinte nem volt esemény, törté-
nés, ahol ne kérték volna a tanácsát. És
mindig kész volt és tudott segíteni.

A magánembert pedig még nehezebb
néhány szóban méltatni. Szinte minden-
kit ismer, tudja gondját-baját, és segít.
Hosszú idõt töltött pilisi emberként (gon-
dolom pilisi is marad mindig!) és ezalatt
magánemberként is szolgált. Tudta ezt
tenni, mert óriási segítsége volt. Felesége
és családja, akik mindig mellette vannak
és a család ad neki erõt és adni fog a to-
vábbi években is.

Kedves Keveházi Család!
Nyugdíjba vonulásuk ûrt hagy a köz-

ségben. Kívánom, hogy új lelkészeink-
nek legyen erejük munkájuk folytatásá-
hoz.

Kívánok Önöknek hosszú, boldog pi-
henõ éveket, jó egészséget, és kérem,
hogy minél többször láthassuk Önöket.

A község érdekében kifejtett fáradozá-
sukat és munkájukat pedig megköszö-
nöm! Ezt az alkalmat ragadom meg,
hogy tisztelettel meghívjam Keveházi
Lászlót államalapító Szent István kirá-
lyunk ünnepére, az augusztus 20-án tar-
tandó ünnepségünkre, amelynek Laci bá-
csi az egyik fõszereplõje lesz, és itt tud-
juk méltó módon megköszönni tevé-
kenységét.

Isten Önökkel!
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Háziorvosi szolgálat
Mindannyiunk ún. t.b. kártyája valame-

lyik háziorvosnál van, ehhez az orvoshoz
„tartozunk”, és betegség esetén hozzá kell
fordulnunk.
Amit mindenkinek tudnia kell, hogy or-

vosaink reggel 7-tõl este 7-ig állnak ren-
delkezésre. A rendelési idõn kívül - indo-
kolt esetben - bárki a lakásán is felkeres-
heti orvosát!
19.00-7.00-ig az orvosi rendelõben mûkö-

dõ központi ügyelethez fordulhatunk.
Reggel 7 és 8 óra között ápolónõ tartóz-

kodik a rendelõintézetben és bármilyen
sürgõs ellátást igénylõ esetben azonnal
kell, hogy értesítse a beteg háziorvosát.
Természetesen baleset esetén a nap bár-

mely órájában az elsõ elérhetõ orvost kell
értesíteni!

A receptekrõl, gyógyszerek-
rõl

Már évek óta érvényben van az a rende-
let, hogy orvosságot betegnek csak a saját
orvosa írhat fel. Október 1-tõl kötelezõen
bevezetik az ún. vonalkódos receptet, ami
szintén azt „segíti”, hogy ez ellenõrizhetõ
legyen.

Az éjszakai ügyeleteken az orvosok
ezért nem írnak fel gyógyszert, hanem in-
jekció formájában a rendelési idõig ellát-
ják a beteget. (A hétvégi ügyeleten is az
orvos azt a legkisebb egységet írja fel,
ami elég hétfõig.)

Természetesen életmentõ gyógyszerek-
nek, injekcióknak az ügyeleten lenniük
kell és a betegnek pl. egy tetanuszt meg
kell kapnia!

Szakrendelésekrõl, laborról
Pilisen gégészet és szemészet mûködik,

a gégész hétfõn és szerdán 15-18 óráig, a
szemész pénteken 15-18 óráig rendel.
Ezeket beutaló nélkül is bárki igénybe ve-

heti. A minilabor 8-15 óráig a hét minden
napján az önök rendelkezésére áll, amit
orvosi beutalóval ingyen vehetnek igény-
be.

Azokat a szakrendeléseket, amik nem
mûködnek Pilisen, azt Monoron vagy
Cegléden vehetik igénybe ill. a háziorvos
által megjelölt más helyen.

Tehát beutalóval Ceglédre és Monorra is
- kedve szerint - bárki mehet!

Mentõszolgálatról
Fontos tudni, hogy a rendelkezések sze-

rint csak járóképtelen vagy további sür-
gõs ellátást igénylõ beteghez hívható térí-
tés nélkül mentõ. A meghívás után a men-
tõ megérkezésének idejéért az orvos nem
vállal felelõsséget, csak a mentõszolgálat.

M.E.

Tájékoztatás, információk az egészségügyi ellátásról

S E G É L Y E Z É S

1., Átmeneti segély
1 család 500 Ft
2 család 1.000 Ft

33 család 2.000 Ft
10 család 3.000 Ft

1 család 4.000 Ft
1 család 5.000 Ft

össz.: 48 család 107.500 Ft

2., Temetési segély
9 család 4.000 Ft

14 család 5.000 Ft
4 család 6.000 Ft
1 család 7.000 Ft

össz.: 28 család 137.000 Ft

3., Lakásfenntartási segély
11 család 6 hónapon keresztül 800 Ft
8 család 6 hónapon keresztül 1.000 Ft
3 család 6 hónapon keresztül 2.000 Ft

össz.: 22 család 22.800 Ft

4., Szemétszállítási díj törlése
11 családnak
össz.: évi 13.200 Ft

5., Szemétszállítási díj 50%-os mérséklése
4 családnak
össz.: évi 2.400 Ft

6., Átmeneti segély élelmiszerre
18 család részesült, mindenki 2.000 Ft-ban
öszz: 36.000 Ft

7., Átmeneti segély tüzelõre
18 család 2.000 Ft
1 család 3.000 Ft
1 család 6.000 Ft

össz.: 20 család 45.000 Ft
8., Átmeneti segély (polgármesteri kiutalások)

1 család 1.000 Ft
1 család 1.600 Ft
5 család 2.000 Ft
2 család 3.000 Ft
2 család 4.000 Ft
1 család 5.000 Ft
2 család 8.000 Ft

össz.: 14 család 47.600 Ft
9., Rendszeres nevelési segély

49 család 1 gyerekre havi 1.800 Ft
13 család 2 gyerekre havi 3.600 Ft
1 család 3 gyerekre havi 5.400 Ft

össz.: 63 család havonta 140.400 Ft
10., Egyszeri gyámügyi segély

22 család 2.000 Ft
12 család 3.000 Ft
3 család 4.000 Ft
3 család 5.000 Ft
1 család 6.000 Ft

össz.: 41 család 113.000 Ft
11., Rendkívüli gyámügyi segély

5 család 2.000 Ft
1 család 3.000 Ft

össz.: 6 család 13.000 Ft

A segélyek ügye minden lakossági fórumon fontos kérdés. Nevek nélkül, a következõ tájékoztatással tudunk Önöknek szolgál-
ni az 1995. év elsõ félévének szociális juttatásairól.

Az 1995. június 30-ig kifizetésre került segélyek:



7. oldalHÍRNÖKI. évfolyam  3. szám

Amint bizonyára emlékeznek rá,
lapunk elõzõ számában egy olvasói
levélbõl olvashattak részleteket
Királymezei Ágnes, a Szociális és
Egészségügyi Bizottság elnökének
„Egészségünk - közérzetünk” c.
cikkében.

Noha ama bizonyos levél írója ne-
vek nélkül ír az egészségügyi ellá-
tásról, tapasztalatairól, a  téma nagy
vitát és felháborodást váltott ki az
orvosainkból.

A velük folytatott megbeszélésen
kérték annak közlését, hogy részük-
rõl ezt rágalomnak, hitelrontásnak
ítélik, s becsületes munkájuk miatt
alaptalannak érzik a „vádakat”. Miu-
tán ezt Dr. Madarász Rozália levélbe
is öntötte, én további feladatomnak
csak néhány gondolat közlését tar-
tom.

A levél „elkövetõje” noha „írói ál-
nevet” használ a cikkben,  de levelét
névvel, címmel ellátva küldte, így
szó sincs „aljas névtelen levélrõl”.
Másrészt a levélben leírtaknak - ér-
zésünk szerint - a lényege nem egyes
személyek története, jó és rossz
példája, hanem a jelenség, a problé-
ma, ami gondot okoz a betegeknek.

Igaz, mindig is veszélyes negatív
véleményt közreadni, de az elma-
rasztaló vélemény is vélemény! Ép-
pen így az a levél is amit most olvas-
hatnak. Miután mi úgy hisszük, hogy
ennek a lapnak a megoldást kell ke-
resni, információkkal kell szolgálni
és nem pedig oda-vissza levelezések
áradatát bemutatni, ezért ennek a vá-
lasznak a közlésével - miután mind-
két fél véleménye elhangzott, - a
Lanna levél témát ezen a „fórumon”
lezártnak tekintjük.

Íme itt a másik levél, s vélemény-
alkotást a témáról immár Önökre
bízhatjuk.

Tisztelettel
Mátrai Edit

fõszerkesztõ

Kedves Lanna !

Egyszerû újságolvasóként vettem
kezembe névtelen levelének részlete-

Egészségünk - közérzetünk II.
it, de amikor a végére értem, már fel-
ébredt bennem az orvos. Ha nem
tudná - kötelességem figyelmeztetni -
minden sora súlyos személyiségza-
varról árulkodik, ha eddig nem tette,
(gondolom nincs betegségtudata)
forduljon sürgõsen elmeorvoshoz.
Önmagát Isten Ostorának képzelve
saját csöppet sem emelkedett fantá-
ziájának   torzszüleményeit  össze-
téveszti a valósággal és azt nyomta-
tásban feltálalja a falu gyanútlan la-
kóinak. Ha ez az elmeállapot átmegy
grafomániába, Ön névtelen levelek
sorozatával a fél falu életét megkese-
rítheti! Biztosíthatom, hogy levele
minden sora tévedés vagy hazugság.
Tételesen:

Ebben a községben évtizedek óta
központi ügyelet mûködik este 7 órá-
tól reggel 7 óráig. Reggel 7 órától
este 7 óráig minden körzeti-, újab-
ban háziorvos felelõs a betegei ellá-
tásáért. Ebbõl a napi 12 órából napi
nyolc óráért fizetést kapnak az orvo-
sok, a maradék 4 órát hivatástudat-
ból ingyen „szolgáltatják” évtizedek
óta. Ki csinálná ezt utánuk? Ezért
hát magára vessen az a beteg aki
reggel 7 órakor „õrjöng”, (idézet
Öntõl) ahelyett, hogy csengetne a
háziorvosánál, aki bizony az Ön vé-
leményével ellentétben nagyon
etikátlanul viselkedik, ha csak 2 óra
múlva megy ki sürgõs esethez!

Más: 40 C° láz magában nem in-
dokolja, hogy szirénázva robogjon
hozzá az orvos. Bizonyára ismerte
páciensét az a doki, jó fizikumú em-
ber láz esetén is várhat másfél órát
különösen járványban, amikor sor-
rendet állít és elõször a súlyos szív-,
tüdõ- és egyéb szervi betegeket láto-
gatja az orvos.

Az öngyilkos asszonyról: az a bi-
zonyos feketére festett „nagy fehér
varázsló” biztosította a beteg lehetõ
leggyorsabb szakszerû ellátását az-
által, hogy berohant a Rákóczi úti
rendelõbe, ahonnan azonnal mentõt
hívott, akinek munkájával szerencsé-
re kedves Lanna, Ön is elégedett.
Biztosíthatom, hogy az illetõ beteg
háziorvosa is így tett volna, akivel

kedves Lanna, gondolom Ön szintén
elégedett. Ez a fekete bárány az or-
vosi etika szabályainak megfelelõen
azonnal értesítette a beteg háziorvo-
sát, aki bizonyára kisietett a hely-
színre. Egyetlen „hibát” követett el,
megkérdezte a beteg nevét, de sajnos
név és cím nélkül nem jön ki a men-
tõ. Ez a sztorija egy szépen felépített
hazugság, kedves Lanna!

És most jön levele fénypontja! A
mérhetetlenül gyáva névtelen ember
egész Pilis szemébe vágja, hogy a
bajban lévõ emberen a falu lakói
nem segítenek, jobbik eset, ha nem
rúgnak bele. Tudom én, hogy foga-
datlan prókátornak mi a fizetése,
nem is vagyok Pilis szülötte, de ve-
szem a bátorságot és a falu nevében
visszautasítom ezt a vádat.

Ami pedig a vállalkozó orvosok-
kal kötendõ szerzõdéseket illeti, Ki-
rálymezei Ágnes is elhelyez a lapban
egy „csúsztatást.” Tisztelt Pilisiek!

Nem furcsa, hogy a falu minden
orvosa szabad préda, mindenkire
szabad sötét pletykákat, gonoszokat
szórni, csak Dr. Pázmány Elemérre
nem? Nem furcsa, hogy ezek a beje-
lentések a vállalkozó orvosok elõtt
mindörökre ismeretlenek maradnak,
nem védekezhetnek a vádak ellen?
Sötét ármánykodások alapján orvo-
sokat meneszthetnek több évtizede
becsülettel ellátott munkakörükbõl?

A Pilisi Hírnökben megjelent név-
telen levélre szerkesztett eme vála-
szomat 95. június 27-én délután az-
zal a kéréssel adom az illetékes kezé-
be, hogy jelentesse azt meg teljes
egészében az újságban.

Néhány óra múlva összeül a zárt
ülés, ahol eldöntik, kötnek-e velem
szerzõdést?

Megeshet, hogy nem válik elõ-
nyömre ez a kis írás, de „vitézségbõl
próbát, emberségbõl példát” adva a
fejemmel játszva is aláírom.

Dr. Madarász Rozália
aki nem azért van a Világon, hogy

valahol otthon legyen benne, hanem
azért, hogy valahol hasznára legyen
annak.
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Nagy  t ábo rba  indu lnék . . .
Sokéves hagyományhoz híven az idén
is táborba indult a 807. sz. Sárkány
Sámuel Cserkészcsapat.

A tábor július 20-27 között Bogácson
került megrendezésre, ahol csaknem 30
fiatal vett részt.

A tábor kapcsán szót kell, hogy ejtsek
az öt finn vendégcserkészrõl is, akik im-
már második alkalommal látogattak el
Pilisre és vettek részt a csapat életében.
(Róluk tudni kell, hogy a kontiolahti
testvércsapat tagjai.) A finn barátainktól
sok jót tanulhattunk, tanulhatott a csa-
pat.

A táborban az apró hibák és gondok
ellenére többnyire jó hangulat volt. Én
azt hiszem, hogy ezt az érdekes és szí-
nes programoknak köszönhettük, ame-

lyek között sport- és ügyességi vetélke-
dõk, kirándulások is voltak.

A fiatalok megtekintették Eger,
Lillafüred és Miskolctapolca érdekessé-
geit, sõt néhányan Mezõkövesdre is el-
látogattak.

Ez a néhány nap különösen hat táboro-
zó részére marad felejthetetlen élmény,
mert õket ott avatták, fogadták cser-
késszé.

Végül szeretném megköszönni mind-
azoknak az idõs cserkészeknek, szülõk-
nek, kereskedõknek és vállalkozóknak a
segítségét akik nélkül nem jöhetett vol-
na létre ez a nyári tábor.

Kertész Ildikó
táborlakó

Zenei Fesztivál volt
folytatás az 1. oldalról

„Giambát”, aki gitármûvészetével kápráz-
tatta el a közönséget, valamint Balázs
Bálintot „Lintit” és Végh Szabolcsot.

Remek zenékkel biztosították a zeneka-
rok a jó hangulatot. 10 óra után a zenei
fesztivál átalakult utcabállá, a kitartó né-

zõk innen kezdve táncolhattak is, ha volt
kedvük. Szerencsére elég soknak volt
kedve!

Már jócskán elmúlt éjfél, mikor a zené-
szek lerakták hangszereiket. A jókedv, a
vidámság egész nap biztosítva volt, így
nem csoda, ha szinte észrevétlenül repült
el a nap. A szervezõk azt mondták: nem
valószínû, hogy jövõre pontosan ugyan-
ilyen lesz a második Pilisi Könnyûzenei

Fesztivál, de egy biztos: már most azon
törik a fejüket, hogyan lehet az ideinél is
még jobban, még színvonalasabban
megszervezni.

Végül szeretnénk megköszönni minden-
kinek a segítségét, aki hozzájárult a
szervezéshez, akár a különbözõ felsze-
relések kölcsönzésével, akár aktív mun-
kával!

Aki pedig ígért, és nem tartotta be sza-
vát... Nos, talán elgondolkoznak õk is, és
jövõre minden bizonnyal kiköszörülik ezt
a csorbát!

S.Á.

Az 1991. évi XX. törvény 110 és 121 §-
a kimondja, hogy a település önkor-
mányzata köteles meghatározni a he-
lyi testnevelési és sportfeladatokat ill.
az ehhez tartozó hosszútávú fejleszté-
si célkitûzéseket.

Miután ez a hosszútávú sportprogram
még Pilisen nem készült el, ennek pótlá-
sát határozta el a Kulturális Ifjúsági és
Sportbizottság, és megbeszélésre hívta
mindazokat, akik valamilyen sporttal
foglalkozó szakemberek vagy vezetõk.

A cél ezen a napon tapasztalatcsere,
helyzetelemzés elkészítése, a lehetõsé-
gek tárgyi-, szakmai feltételek feltérké-
pezése lett volna.

Lett volna.... így feltételes módban,
mert a meghívottak alig egynegyed ré-
sze jött el, ráadásul azok, akik rendsze-
res kapcsolatban állnak egymásal és így
mûködésük, problémáik ismertek.

A beszámolóik, vitáik alapján jó né-
hány - sajnos nem egyedi - probléma
merült fel. Így a jó szakemberek, az

utánpótlás nem megfelelõ száma, a
sportpálya használata a labdarúgóknál,
a tárgyi felszerelések, versenyeztetés,
finanszírozás, támogatók szûkössége
szinte mindenkinél gond volt.

Megoldás, biztató?
Vajmi kevés, ha még az érdektelensé-

get is ideszámítom.
Mi lett a gyûlés eredménye?
Határozat született róla, hogy meg kell

ismételni a hiányzó részterületek képvi-
seletével, az onnan beszerzett informá-
ciókkal és irányelveket, feladatokat
megfogalmazza, formát, koncepciót
kell kialakítani a sportprogramhoz.

Sikerül-e?
A jövõ nem túl bíztató, - annak az in-

formációnak birtokában méginkább
nem, - hogy a DSE elnöke, a községi
sportélet egyik mozgató rugója augusz-
tus 15-el távozik a községbõl...

Quo vadis?

M.E.

Sportunk jövõje
Meghívó

Pilis Nagyközség Önkor-
mányzatának Képviselõtestü-
lete nevében tisztelettel meg-
hívjom Községünk minden
lakóját augusztus 20-án 11
órára az Evangélikus Temp-
lom kertjében tartandó Köz-
ségi ünnepségre.
Az ünnepség keretében kerül
elsõ ízben átadásra a Pilis
Nagyközség Díszpolgára
cím.
Ünnepeljünk együtt!
Várom Önöket!

Pintér Mihály
polgármester
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