
1995. december  I. évf. 5. szám

TARTALOM:
1.oldal

- Karácsony elé... (Gondolatok az
ünneprõl)

2. oldal
- Az elmúlt idõszak eseménynaptára

3. oldal
- A pilisi víz- és csatornamû

üzemeltetõ közhasznú társa-ságról

4. oldal
- 1956. október 23-ra emlékeztünk
- A közmunkáról

5. oldal
- Idõsek napja
- Fûtõolaj ügyben
- Orvosválasztás Pilisen

6. oldal
- Pénz - kultúra - sport
- Faluház
- Lovasbemutató ‘95

7. oldal
- Közgyûlés a DSE-ben
- Mögöttünk a Világkupa
- HAJRÁ, PILIS!

8. oldal
- Egy kiállításról
- Mint az elsõ században
- Falugyûlés lesz...

9. oldal
- 1.sz. Iskola hírei
- Beszámolók a Széchenyi Iskola

életérõl

10. oldal
- Mûvészet...
- Lapzárta után
- Meghívó

keresztény világ talán legna-
gyobb ünnepe a karácsony,
Krisztus születése. Hívõ és nem

hívõ ember mind várakozással tekint a
következõ ünnep elé vajon mit hoz,
milyen lesz, eljönnek-e szeretteink, elju-
tunk-e szeretteinkhez, örülnek-e ajándé-
kainknak, örülnek-e nekünk?

Mert mi az, ami ezt a majd 2000 éves
ünnepet a legszebbé, a legcsodálatosabbá
teszi? A SZERETET. ågy, nagybetûvel
írom, mert nagyon meg kell becsülni, na-
gyon nagy kincs! Vigyázni kell rá, mert a
világon és talán - bizonyára Önök is
észrevették - a környezetünkben is mintha
fogyóban lenne!

Lehet, hogy a rohanó világ, a hajsza, a
kenyérkereset, a kenyértelenség, a
reményvesztettség öli ezt a drága kincset?
Pedig szeretet és remény nélkül nem lehet
élni. Vagy talán lehet, de borzasztó nehéz.
Vigyázzunk rá, óvjuk, és ahol megvan, ott
nagyon ápoljuk, ahol hiányzik, ott
próbáljunk adni, és odafigyelni. ågy ádvent
idején nagyon várjuk a szeretet jeleit.
Piciny gyermek, fiatal és idõsebb ember
mind-mind reménykedik, hogy szép,
boldog karácsonyt hoz számukra ez az esz-
tendõ. Pedig az esztendõk egyre kevésbé
bánnak bõkezûen a szeretettel és a remény-
nyel. Növekszenek a gondjaink, többnyire
mindenkire nehezebb és nehezebb terheket
raknak a rohanó esztendõk.

Sokan vannak, akik egyre nagyobb
bizonytalansággal néznek a jövõ /távoli és
közeli/ elé, így a karácsony elé is. Soknak
gondot okoz, hogy szeretetének jeleit, az
ajándékokat megvásárolja szeretteinek, és
olyanok is vannak, akik ezt a karácsonyt
talán nagyon üresnek fogják érezni, mert
elment valaki. Valaki, akivel szebb volt a
tavalyi karácsony és sokkal üresebb lesz az
idei.

Mégis mindezek ellenére nagyon várjuk
a karácsonyt, a szeretetet, a békét.

Tisztelt Pilisiek, Kedves Barátaim!
Most, ádvent idején kívánom Önöknek,

hogy legyen Szép és Boldog Karácsonyuk!
Kívánom, hogy mindenkihez jusson el a
szeretet!

Szeretném, ha nem lenne olyan ember,
aki hiába várja ezen a napon a szeretteit. És
szeretném, ha minden gyermek szemében
ott tükrözõdne az igazi öröm mely nemcsak
az ajándék nagyságától függ.

Kérem, hogy ezekben a napokban min-
denki keresse magában a szeretetet, a
békét, a toleranciát, a másik iránti
megértést. Ha ezt tesszük, bizonyára mi is
azok között leszünk, akikhez eljut kará-
csony üzenete.

Igen Tisztelt Pilisi Lakosok!
Tiszta szívembõl kívánok Önöknek

boldog karácsonyt, és reményteljes Új
Esztendõt!

1995. Ádvent
Õszinte tisztelettel:

A
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Az elmúlt idõszak eseménynaptára
1./ 1995. október 1-jén, vasárnap délután

2 órakor a Szociális és Egészségügyi
Bizottság szervezésében az Önkormányzat
Képviselõtestülete Idõsek Napi ünnepséget
tartott községünk 80 évnél idõsebb lakói
számára. Az ünnepség után átadták az
Önkormányzat ajándékát, 1.000.-Ft-os
élelmiszer vásárlási utalványt és vendégül
látták az idõseket. 

2./ Október 2-án a Pénzügyi Bizottság
ülésezett. Ez alkalommal a rendkívüli
testületi ülés napirendjét készítették elõ.

3./ Szintén okt. 2-án testületi ülésre került
sor. Ezen a rendkívüli ülésen a következõkrõl
tárgyaltak: Az elsõ napirendi pontban az
1956-os forradalom emlékére kopjafa
állítását határozta el a testület, amely fel-
szentelésére október 23-án, a községi
ünnepségen került sor. Ezt követõen a
képviselõk az Építési Bizottság elõter-
jesztésére a vezetékes ivóvíz bevezetését
ösztönzõ idõszakos kedvezményt fogadtak
el. A továbbiakban lakásgazdálkodással
kapcsolatos elõterjesztésrõl volt szó. Majd a
polgármester tájékoztatta a képviselõ-
testületet a gázberuházás kezességvállalásá-
nak állásáról és azzal kapcsolatos tárgyalá-
sairól. Ezután a testület állást foglalt a vil-
lamosenergia vagyon privatizációjával kapc-
solatos kérdésben. Végül építési telkek
kijelölésérõl és vételárukról döntöttek.

4./ Október 11-én az Önkormányzatot
képviselõ bizottsági elnökök és a helyi PTV.
Dolina Stúdiót üzemeltetõ KÉPÜSZ KFT.
vezetõjének részvételével megbeszélést tar-
tottak. Ennek témája az Önkormányzat és a
KFT. viszonya, a kölcsönös elvárások, a
Dolina Stúdió mûsorszerkezete és ennek
problémás részei voltak. E mellett
elhatározták, hogy a KFT. és az Önkor-
mányzat, illetve a község további jó
együttmûködése érdekében olyan megál-
lapodást készítenek, amely a teljes kapcso-
lattartás formáját, vállalásait és anyagi
vonatkozásait is felöleli.

5./ Október 16-án 18 órától a Kulturális
Bizottság ülésezett a Községi Könyvtárban. A
téma az október 23-i ünnepély és képkiál-
lítás elõkészítése, megszervezése volt.

6./ Október 17-én, kedden a Szociális és
Egészségügyi Bizottság ülésére került sor. Itt
a különbözõ segély- és támogatási kérelmek
elbírálása mellett a gyógyszertár privatizá-
ciójával foglalkoztak. A bizottság döntött az
ügyben is, hogy a drasztikusan
megemelkedett háztartási tüzelõolaj árak és
a támogatás csekély mértéke miatt a rá-
szoruló idõs emberek vegyes tüzelésre való
átállásának segítése érdekében új akciót
hirdet. Itt mindazoknak a pilisieknek a segít-
ségét kérték, akik használt, de még
mûködõképes állapotban lévõ vegyes

tüzelésû kályhákkal rendelkeznek és ezt
humanitárius célokra is felajánlanák.

7./ Az 1956-os forradalom évfordulójára
rendezett községi ünnepségre október 23-án
de. 10 órakor került sor az Evangélikus
templom kertjében. Az ünnepség után egy
meghitt, szép megnyitóra került sor, ahol
Balázs József festõmûvész és Váci János
fafaragó kiállítását adták át a nagyszámú
egybegyûlteknek. A kiállítást november 4-ig
tekinthették meg az érdeklõdõk.

8./ Október 24-én, kedden járt le a IV.
háziorvosi álláshelyre kiírt pályázat határide-
je, ahová 7 pályázat érkezett.

9./ Október 25-én az Építési Bizottság
ülésezett. A Szociális Bizottság kérésére a
gyógyszertár hasznosításáról szóló elõter-
jesztés szerepelt. Napirenden szó volt még
Pilis területén lévõ szennyezések
elhárításáról. Beszámolót hallgattak az 1995.
évi vízhálózat építésrõl, az egyebekközt,
lakossági bejelentéseket tárgyaltak.

10./ Október 31-én, kedden 17 órától a
Szociális és Egészségügyi Bizottság tartott
ülést. A téma a házi betegápolás egy új for-
májára kiírt pályázathoz való csatlakozás
támogatása, a fogorvosi szolgáltatás árainak
megállapítása és a szociális rendelet
módosítása volt. Döntöttek az óvodások
étkezési térítési díj kedvezményeinek megál-
lapításáról, majd az orvosi álláspályázatokat
értékelték.

11./ Szintén okt. 31-én ült össze az “AD-
HOC” Bizottság és elõkészítették a vízmû
üzemeltetésével kapcsolatos elõterjesztést.

12./ November 2-án 17 órától az Építési és
a Szociális Bizottság együttesen ülésezett a
gyógyszertár hasznosítása ügyében. Ezután
a Szociális és Egészségügyi Bizottság az
orvosi pályázatokkal kapcsolatos elõter-
jesztést tárgyalta és 4 pályázó meghall-
gatását ajánlotta a testületnek.

13./ November 3-án a Pénzügyi Bizottság
ülésére került sor.

Napirenden a következõk szerepeltek:
-  Elõterjesztés a fogászati díjtételekrõl,
- Beszámoló az Önkormányzat 1995. évi

háromnegyedéves pénzügyi helyzetérõl,
- Elõterjesztés szolgálati lakás egyedi lak-

bércsökkentése ügyében, valamint
közterület-foglalási díjak módosításáról.

14./ November 4-én bezárta kapuit  Balázs
József képzõmûvész és Váci János fafaragó
kiállítása. A kiállítás sikerrel zárult, sokan
tekintették meg az alkotásokat.

15./ November 13-án, hétfõn Pénzügyi
Bizottsági megbeszélésre került sor. Ennek
napirendjén az Önkormányzat és a
RESOMONT KFT. között vitatott kérdések és
az ÁFÉSZ-szel kapcsolatos intézkedések
szerepeltek.

16./ Pilis telefonellátásának ügyében
november 15-e, szerda, fordulópontot jelen-
tett. A Monor Telefon Társaságnak sikerült
megállapodni egy kivitelezõvel, aki a
munkálatokat az MTT RT. legfelsõbb
vezetõinek és a polgármesternek a jelen-
létében ünnepélyes kapavágással
megkezdte. Elõször a Monorierdõ felõl
érkezõ optikai kábel, majd a Nyáregyházát
Pilissel összekötõ alépítmény kerül lefek-
tetésre. Csak ezután következnek a lakossá-
gi bekötések.

17./ November 16-án, csütörtökön a
Szociális és Egészségügyi Bizottsági ülésére
került sor. Itt a háztartási tüzelõolaj támo-
gatás odaítélésérõl döntött a bizottság 2,8
millió Ft. összegben.

18./ November 20-án, hétfõn rendkívüli
testületi ülésre került sor.

Itt a következõk szerepeltek:
- Nyílt ülésen meghallgatták a IV. háziorvosi

álláshelyre pályázó orvosok közül azt a két
jelentkezõt, akiket a Szociális és
Egészségügyi Bizottság a négy között java-
solt és meghallgatásukra még nem került
sor. A testület titkos szavazással, 10 igen
szavazattal a IV. háziorvosi álláshelyre
1996. január 1-tõl rezidensi minõségben
dr. Ubrankovics Zsoltot választotta.
Ezután a testület határozatot hozott, hogy

munkáját - vagyoni ügyekkel való
gazdálkodás miatt - zárt ülésen folytatja.
Itt a következõket tárgyalták:
- Az ún. Tüzép-telep birtokbavételének

ügyében az Önkormányzat-ÁFÉSZ vita
további lehetõségeit és lépéseit.

- Majd a gyógyszertár vezetõjével folytattak
további egyeztetéseket a megkötendõ
elõszerzõdés és szerzõdés feltételeirõl.

- A napirendi pontok között szerepelt továb-
bá a RESONATOR KFT. és az Önkor-
mányzat közötti pénzügyi vita, amely a
beruházás kötbérének további sorsáról
folyt.

- Végül határozatot hoztak Pilis község vala-
mennyi óvodás és iskolás gyermekének az
intézményekben történõ karácsonyi mega-
jándékozásáról 150.-Ft/fõ értékben.
19./ November 27-én a Pénzügyi

Bizottság ülésezett. A bizottság tagjai az
1996-os évi pénzügyi koncepciót vitatták
meg és véleményezték, majd készítettek
elõterjesztést róla a Képviselõtestületnek.
Munkájukat igencsak nehezítette, hogy a
központi támogatások pontos mértéke,
módja még nem tisztázott.

Szintén hétfõn 19 órától a Szociális és
Egészségügyi Bizottság ülésezett. Az ülésen
a tagok a december végén lejáró, egyik
háziorvossal kötött szerzõdés további
meghosszabbítását döntötték el és java-
solták a testületnek.
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20./ November 28-án, kedden a

Képviselõtestület ismét rendkívüli ülést tar-
tott. Ezt az tette indokolttá, hogy a törvényi
rendelkezések szerint az 1996. évi pénzügyi
koncepciót el kellett fogadnia a testületnek.
A testület a Pénzügyi Bizottság által is java-
solt formában elfogadta azt a koncepciót,
mely szerint már most is 20 millió Ft for-
ráshiány várható, és amelynek csökken-
tésérõl, a bevételek megteremtésérõl a
testületnek gondolkodnia kell. Amint már az
elõbbiekben is olvashatták a központi költ-
ségvetési támogatások mértéke bizonytalan,
így ezek módosíthatják a koncepciót.

Második napirendi pontként a
Polgármesteri Hivatal munkájáról készített

beszámolót tárgyalta a testület. A
képviselõkhöz eljutott terjedelmes anyag
bemutatta a hivatal munkáját, feladatait,
személyi összetételét és a megoldandó
problémákat. A jegyzõ asszony által készített
beszámolót a testület elfogadta.

Ezután - miután személyiségi jogokat eset-
leg sérthetõ témák következtek - a testület a
munkát zárt ülésen folytatta. Itt dr. Fehér
Csaba vállalkozó háziorvossal - a többi vál-
lalkozó háziorvoséhoz hasonlóan - 1997.
december 31-ig történõ szerzõdéskötésrõl
döntöttek, majd segélyezési ügyben
fellebbezést tárgyalt és utasított el a testület,
miután a kérelmezõ már több és igen jelen-
tõs mértékû segélyben részesült.

Ezután még egyebekrõl tárgyaltak.
21./ December 6-án, szerdán 17 órai

kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport
Bizottság tartotta ülését. Itt az Olasz-Magyar
Baráti Kör beszámolóját hallgatták meg éves
munkájukról, majd azt az elõterjesztést tár-
gyalták, amelyet a Képviselõtestület elé
kívánnak vinni a kulturális és sport-
tevékenység támogatása érdekében.

E szerint az elosztás módja, formája egy új
és talán igazságosabb rendszerbe kerülnek,
amelyrõl a testület a döntés után széles kör-
ben tájékoztatja a lakosságot.

Megalakul a pilisi víz- és csatornamû üzemeltetõ közhasznú társaság
Az elmúlt idõszakban, években sok kellemetlenséget okozott a

lakosságnak községünkben a víz- és csatornamû építésével együtt-
járó útlezárás, forgalomkorlátozás. Ezen mûvek építésével tud
felzárkózni a környékbeli települések kommunális ellátottságának
színvonalára községünk.

A vízhálózat építése 1996. III. negyedévére fejezõdik be, így néhány
periférián lévõ utca kivételével megvalósul a község egészséges
ivóvízzel való ellátása.

A lakosság körében vegyes érzelmeket váltott ki a vízmû és a
vízhálózat építése, mivel a lakások legnagyobb része rendelkezik
önálló fúrt kúttal, vízellátó berendezéssel.

Ezek a fúrt kutak, mivel a legfelsõ (20-25 m-es) vízadó rétegbõl
nyerik a vizet, mindinkább kifogás alá esnek (a szennyvíz-szikkasztók
szennyezik), a nitrátszintjük az elfogadhatóság határán van, sõt
helyenként annak többszöröse, ami a közegészségügyi felügyelõ
vízvizsgálati eredménye szerint a csecsemõk ételének és italának
készítéséhez veszélyes és tilos.

A laboratóriumi vizsgálatok ismeretében született meg az az önkor-
mányzati döntés 1993 ban, hogy megvalósítjuk a víz- és csator-
namûvet.

A megvalósult létesítmények:
3 db mélyfúrású (150-200 m) kút 2.400 1/perc
vízmûtelep kapacitása 2.600 m3/nap
tározótér 300 m3

vízhálózat hossza 54 km
szennyvíztisztítómû 500 m3/nap
csatornahálózat 13 km
Fenti létesítmények bekerülési értéke: 366 millió Ft

Ebbõl:
- Állami támogatás: 131 millió Ft
- Vízügyi Alap támogatás: 17 millió Ft
- Banki hitel: 162 millió Ft
- Saját forrás: 56 millió Ft
A csatornahálózat - mint a fenti számokból is kitûnik - csak minte-

gy 24 %-ban valósult meg, és nem tudjuk, mikor lesz fejlesztési pénz
a továbbépítésre, mivel a felvett hitel tõketörlesztése (évi 25 millió Ft)
és a hitel kamata (évi 41 millió Ft.) olymértékben megterheli a község
költségvetését, hogy nem marad szabad pénzforrás a hálózat
bõvítésére.

A felsorolt létesítmények ma már üzemelnek, jóllehet kihasznált-
ságuk még rendkívül alacsony (víz esetében 12 %-os, szeny-
nyvíztisztító 10 %-os). A létesítmények üzemeltetését ideiglenesen a
KERVIZ Betéti Társaság végezte eddig.

A fennálló jogszabályok társaságban való üzemeltetését írják elõ az
önkormányzati  többséggel  mûködõ  víz- és csatornamûnek. Erre
való tekintettel a Képviselõtestület 66/1995./V.29./ önk. sz. határoza-

tában közhasznú társaság alapítását határozta meg 1 millió Ft-os
törzstõkével, 60 %-os önkormányzati törzsbetéttel.

A társaság megszervezésére AD-HOC Bizottságot hozott létre a
Képviselõtestület. A Bizottság pályázatot írt ki, majd elbírálta a
benyújtott pályamûveket..

Az AD-HOC Bizottság több településen tanulmányozta a vízmûvek
mûködését és szervezetét, majd a KERVIZ BT-RESOMONT KFT és
egy magánvállalkozó vagyoni hozzájárulásával javasolta a testületnek
a társaság megalakítását 1996. január 1-jével.

A társaság elnökét és 2 tagját az Önkormányzat, míg a további 3
tagot a pályázatot nyert külsõ szervezetek, illetve magánszemélyek
delegálják. A társaság mûködését, gazdálkodását, és a mintegy 366
millió Ft értékû önkormányzati vagyon kezelésének ellenõrzését a 3
tagú felügyelõ bizottság végzi, melybe az elnököt és egy tagot az
Önkormányzat delegál.

Ez a szervezeti forma (közhasznú társaság) lehetõséget ad a költ-
séggazdálkodás állandó figyelemmel kísérésére, az ésszerû irányító-
és karbantartó szervezet mûködtetésére és betekintést nyújt a nyil-
vántartás minden területére. Ezen keresztül befolyással lehet a jó
gazdálkodásra és mind alacsonyabb víz- és szennyvíz önköltségének
alakulására, ami a lakosságot érintõ díjak megállapításánál
meghatározó jelentõségû.

A társaság ügyvezetõjévé az eddigi üzemeltetõ és az építést is
figyelemmel kísérõ Kertesi Gábort javasolta a bizottság, melyet a
Képviselõtestület elfogadott.

Az AD-HOC Bizottságra most még az a feladat hárul, hogy javasla-
tot tegyen azon személyekre, akik az Önkormányzat érdekeit messze-
menõen figyelembevéve hasznosítják a gazdasági életben való jár-
tasságukat a víz- és csatornamû gazdaságos üzemeltetése céljából.

Tekintettel a vízközmûvek alacsony kihasználtságára, az Önkor-
mányzat akciót kezdeményezett a lakosság számára, melynek során
10 havi részlettel könnyített a vízmû bekötés befizetéséhez, amit
mintegy 350 család vett igénybe.

A jövõben is szándékozunk hasonló akciót szervezni, s ezzel növel-
ni a vízmû  gazdaságosságát, hatékony mûködését.

A csatornahálózat fejlesztésére - tekintettel arra, hogy e célra nincs
önkormányzati saját pénzforrás - felkaroljuk a lakosság
kezdeményezését, egy-egy utca lakóinak összefogását a  csator-
navezeték megépítésére, mely része a község szennyvízrendszerének.

Reméljük, hogy a fent említett intézkedések hozzájárulnak a jobb
közmû szolgáltatáshoz és a lakóhelyi közérzet javulásához.

Vízvári Sándor
alpolgármester

AD-HOC Bizottság vezetõje
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1956. Október 23-ra emlékeztünk
Ünnepeink sorában jelentõs helyet

foglal el az 1956-os forradalom ünnepe:
október 23-a. Pilis nagyközség méltó
módon ünnepelt.

Hagyományaink szerint az Evangélikus
templom kertjében került sor az ünnepség-
re, melynek fõ szónoka Hadas Jánosné, az
Önkormányzat Kulturális-Ifjúsági és Sport
Bizottságának elnöke volt. Ünnepi
beszédében kiemelte, hogy két októberre
emlékezünk ezen a napon. Az elsõ a for-
radalom kezdete, és az elindított lavina,
mely utána következett. Beszédébõl
idézünk:

„Sokan vannak, kik a fakuló emlékezet
képernyõjén még most, 39 év múltán is

tisztán, világosan látják az akkori
eseményeket. Akik akkor, a ragyogó õszi
délutánon végigjárták a Petõfi szobor-Bem
tér-Parlament-Rádió útvonalat. Akiknek
fülében csengett Sinkovics Imre szavalata
és a Veres Péter által felolvasott követelé-
sek sorai, a vidám dalok, ujjongó kiáltások,

jelszavak, a Himnusz és a Szózat fenséges
dallamai, a robbanások összekeveredõ
hangemlékei. A kiknek könnygáz csípte
szemét, tüdejükben a lõpor füstje, az égõ
autógumi szaga. Szívükben és fejükben
annak tudata, hogy a történelem részesei
voltak, és hogy végre kimondhatták: vége a
hazugságnak”.

Ezután szólt a hosszú évekrõl, ahol
“Magyarország volt a legvidámabb barakk”
- cserébe a szabadságért. Beszélt a hosszú
útról és harcról, amit megtett az ország
1989-ig, a „csodák évéig”, amikor látvá-
nyos gyorsasággal összeomlott a pártállam,
Nagy Imrét újratemette az ország és októ-
ber 23-án, a forradalom ünnepén kikiáltotta

a Magyar Köztársaságot Ez volt a má-
sodik október, melyet ünnepeltünk.
Beszédét így fejezte be:
„Tisztelt Emlékezõ Közönség!
Az 1956. október 23-án kezdõdött
óriási fontosságú eseményeknek nem
volt pilisi áldozata, csak mi vagyunk,
akik túléltük és emlékezünk. Ezt az
emlékezést szolgálja mai ünnep-
ségünk, ahol emlékezünk a tenni
akarásra, a harcolókra, a harcokban
elesettekre, a bosszúra és a gyá-
szolókra.
Amikor önkormányzatunk ez év
tavaszán elhatározta, hogy az
emlékezés helyét kopjafával jelöli
meg, szép gondolat volt, amely most
valósult meg. Legyen ez a kopjafa,
melyet ezt követõen fogunk felavatni,
emlékeztetõ, ami figyelmeztet arra is,
hogy csak úgy becsülhetjük meg
jelenünket, ha visszatekintünk a múlt-
ra.”

Ezután szép ünnepi mûsort adtak a
Széchenyi István Általános Iskola és
Speciális Szakiskola tanulói, majd sor
került az erre az ünnepi alkalomra felállított
fenségesen szép és egyszerû kopjafa lelep-
lezésére. Az alkotók nevében ezt Balázs
József tanár úr adta át a polgármesternek,
aki a község nevében ígéretet tett arra, hogy

az emlékparkban helyet kapó szép ereklyét
a község méltóan fogja gondozni.

Ezután szép és megható jelenet követke-
zett: történelmi egyházaink képviselõi öku-
menikus szertartás keretében, egy-egy rö-
vid megemlékezõ beszéddel felszentelték a
kopjafát. Mindannyian -akik résztvettünk
az ünnepségen - szép emlékeink között
õrizzük meg e szertartást.

Ezután az ünnepséget levezetõ Mátrai
Edit képviselõnõ felkérésére egy „szemta-
nú” mondta el gondolatait az egybegyûl-
teknek. Ez a szemtanú dr. Illanicz György,
községünk elsõ szabadon választott polgár-
mestere volt, aki felidézte az 1956-os pilisi
eseményeket és szólt azokról az emberek-
rõl, akiknek része volt ezekben.

Beszédét így fejezte be:
„Kérek minden falumbelit, minden pilisit,

minden magyart: tanuljon, okuljon az igaz
történelembõl, amelyet meghamisítani so-
hasem lehet. A történelem józan értékelése,
az abból való tanulás nélkül nem lehet sza-
badság, szabad és igaz szellemi élet, gyû-
lölködés nélküli, nemzeti értékeinket meg-
becsülõ magyar jövõ és 1956 szellemi ha-
gyatékát továbbvivõ, tiszta gondolkodású
magyar, pilisi ifjúság sem. Ez a kopjafa em-
lékeztessen dicsõ történelmi múltunkra va-
lamennyi pilisit.”

Azóta többször találkoztam dr. Illanicz
Györggyel, aki elmondta nekem, hogy még
sok emberrõl kellett volna megemlékezni.
Szólni kellett volna még Bársony Pistáról,
aki tevékeny részese volt az eseményeknek
és fõleg meg kellett volna emlékezni Sán-
dor Béláról, a község közszeretetnek örven-
dõ “Béluskájáról”. Mindazoktól, akiknek
nem említette a nevét, utólag is elnézést
kér.

Az ünnepség az emlékezés és a kegyelet
koszorúinak elhelyezése után a Szózat kö-
zös eléneklésével ért véget. Sokáig emlé-
kezni fogunk rá...

-polgár-

A  k ö z m u n k á r ó l
1995. szeptember 15-én nagyközsé-

günkben is beindítottuk a közmunkát,
melynek keretében folyamatosan 20 fõ,
korábban jövedelempótló ellátásban ré-
szesülõ munkanélküli foglalkoztatására
került sor.
A jogszabályi elõírások értelmében a jö-

vedelempótló ellátásban részesült szemé-
lyeket   közmunkában legfeljebb 3 hóna-
pig lehet foglalkoztatni, így évente 4 x 20
fõ, azaz 80 munkanélküli polgártársunk-

nak nyílik lehetõsége közmunka végzésé-
re.
A közmunkában egyelõre csak olyan

munkákat végeztet el a Polgármesteri Hi-
vatal, melyeknek élõmunkaerõ-igénye
van, mivel anyag és eszközigényes mun-
kákhoz sajnos nem áll az Önkormányzat
rendelkezésére pénzügyi fedezet.
A mai napig a közmunkások a következõ

feladatokat végezték el, a teljesség igénye
nélkül: járdaalapozás felújítása a Sportpá-

lya kerítése mellett; a piactér tereprendezé-
se; Tüzép telep és Kandó K. utcánál bozót-
irtás, egyéb közterületek rendbetétele; az
Ügyvédi Munkaközösség, Óvodai Intéz-
ményeink és az INO udvarának rendezése.
Ezúton kérjük a lakosságot, jelezzenek a

Polgármesteri Hivatal Mûszaki Irodájánál
minden olyan közérdekû problémát, me-
lyeket a közmunka keretében el tudunk vé-
geztetni.

-Thomas S.

A megkoszorúzott emlék kopjafa
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Idõsek napja
„Szegények vagyunk...”mondják. 

Annyira azonban mégsem lehetünk
azok, hogy ne álljunk meg egy pillana-
tra akkor, ha olyanokról van szó, akik
igazán megérdemlik az ünneplést.

Október elseje az Idõsek Nemzetközi
Napja. Az igazán éltesek, a 80 évnél
idõsebbek közel 260-an élnek Pilisen.

Okt. 1 -én, vasárnap délután 2 órától
nekik szólt az ünneplés a Községháza
dísztermében. Szívszorító látvány volt,
amikor délcegen, vagy totyogva, botra
vagy unokákra támaszkodva lassan
megérkeztek.

Õszintén szólva féltünk egy kicsit, bár
szinte mindenkit személyesen hívtak meg
a Szociális és Egészségügyi Bizottság tag-
jai, mégis féltünk, el tudnak-e jönni, akar-
nak-e jönni, hisz autót, szállítást nem
tudtunk biztosítani. Akkor azonban
amikor már a hely is szûkös volt a 100
megérkezett vendég számára, minden
kétkedésünk eloszlott, és tudtuk, jól cse-
lekedtünk.

Az ünnepelteket Királymezei Ágnes, a
szervezõ Szociális és Egészségügyi
Bizottság elnöke köszöntötte meleg
szavakkal, majd Pintér Mihály pol-
gármester is üdvözölte õket. A szép
versekbõl, dalokból összeállított mûsort
óvodások, iskolások és a Vidám Tavasz
Klub tagjai adták elõ. A szép, a fáradt sze-
mekbõl is könnyet fakasztó ünnepség után
minden vendég megkapta az önkor-
mányzat 1.000.-Ft-os élelmiszerutalványt
tartalmazó ajándékát.

M.E.

November 16-án ülésezett a
Szociális és Egészségügyi
Bizottság, melynek napirendjén a
fûtõolaj-felhasználók kérelmeinek
ügye szerepelt. A kérelmezõk
október 31-ig jelezhették, hogy
áttérnek más, gazdaságosabb
fûtésre: gáz- vagy vegyes tüzelésre,
és saját erejükbõl nem képesek az
eddig alkalmazott fûtésen változtat-
ni.

Elõzményként annyit, hogy a ház-
tartási tüzelõolaj központi ártámo-
gatása ez évben megszûnt, így a jelen-
leg kapható fûtõolaj ugyanannyiba
kerül, mint a dízelmotorokba használt
gázolaj: 84-86 Ft literenként. Ez az
intézkedés igen sok család számára
jelentett súlyos gondot. Ezeken a gon-
dokon próbált enyhíteni a népjóléti mi-
niszter 31/1995.számú, szeptember
12-én megjelent rendelete, melyben
központi költségvetésbõl egyszeri, dif-
ferenciált mértékû, szociális célú állami
támogatást állapított meg az önkor-
mányzatok számára. Ez elsõsorban a
lakások fûtéséhez kapcsolódó tüzelõo-
laj-felhasználás lakossági költségeinek
kiegészítésére szolgál, de fedezetet
nyújthat a jövedelempótló támogatásra
jogosultak közhasznú foglalkoztatásá-
nak finanszírozására is.

A polgármesteri hivatalhoz 161
kérelem érkezett be a megjelölt
határidõig. A kérelemnek tartalmaznia
kellett a család jövedelemviszonyait
igazoló okmányokat, vagy a már

megkezdett korszerûsítéshez kap-
csolódó egyéb dokumentációkat. A
legtöbb esetben környezettanulmány is
készült, ott, ahol a körülmények ezt
indokolttá tették. Az önkormányzat
szociális rendeletének elõírásai szerint
átmeneti segélyben azok a családok
részesülhetnek, akik azért kerültek
nehéz szociális helyzetbe, mert vál-
lalták a gazdaságosabb fûtésre való
átállást. A feldolgozás során 70 ilyen
esettel találkoztunk, melyekre a
bizottság összesen 1.286.000 Ft-ot
állapított meg.

80 kérelmezõ továbbra is háztartási
tüzelõolajjal kívánja megoldani egész
lakása, vagy több esetben egy szobá-
ja, illetve fürdõszobája fûtését; esetük-
ben összesen 1.460.000 Ft értékben a
lakásfenntartási támogatás szabályai
szerint döntött a bizottság. Az átmeneti
segélyezettek és lakásfenntartási költ-
ségekben támogatottak 5 és 35.000 Ft
értékek között differenciáltan részesül-
tek. 4 kérelmet elutasított, 2 esetben
újabb környezettanulmányt rendelt el a
bizottság. 2 kérelmezõ nem a megjelölt
címen lakik, 3 pedig hiányos adatok
miatt nem került értékelésre.

Reméljük, a segélyezett családok
fûtési gondjait - ha nem is egészen,
hiszen erre nem volt lehetõség - de,
elfogadható módon sikerült enyhíteni.

Lencsés György
képviselõ

Fûtõolaj ügyben

O r v o s v á l a s z t á s  P i l i s e n
A Képviselõtestület - élve a jogszabá-

lyok adta lehetõségekkel - az ÁNTSZ ál-
tal jóváhagyott IV. háziorvosi álláshelyre
pályázatot írt ki, melynek határideje ok-
tóber 24-én lejárt.

A pályázatra beérkezett anyagokat a Szo-
ciális és Egészségügyi Bizottság kapta meg
véleményezésre. Az elõkészítõ munka so-
rán elsõként a helyi praktizáló orvosokkal
folytattak megbeszélést, konzultációt. Ezu-
tán alkották meg véleményüket, mely sze-
rint a Képviselõtestületnek meghallgatásra,
választásra a hét pályázó közül négyet java-
solnak. Név szerint dr. Hanák Klárát,
dr. Oláh Csabát, dr. Tóth Tibort,
dr. Ubrankovics Zsoltot. A szakmai felettes
szervek véleményét (Pest Megyei ÁNTSZ)
is kikérték ez ügyben. Ezt követõen a no-
vember 6-i ülésen meghallgatták dr. Oláh
Csabát és dr. Hanák Klárát, akik ismertet-
ték szakmai és egyéb elképzeléseiket. Itt a
döntést elnapolták, mert dr. Vörös József, a

monori ÁNTSZ megbízott vezetõje beké-
rette a pályázatokat és írásban kívánta véle-
ményezni õket. E vélemény szerint dr.
Oláh, dr. Hanák és dr. Ubrankovics  felel
meg a feltételeknek bizonyos kritériumok
teljesítése mellett. A Képviselõtestület
megismerte a véleményeket, a lehetõsége-
ket. November 20-án a Szociális és Egész-
ségügyi Bizottság által javasolt másik két
pályázót is meghallgatta, majd titkos szava-
zással döntést hozott.

Amint a beszámolóból is kitûnik, a dön-
tést sok és hosszas gyûlés, egyeztetés elõz-
te meg. Két komoly és elfogadható érv csa-
pott itt össze: lokálpatriotizmus, helyi pá-
lyázó elõtérbe helyezése, lehetõség, esély
adása a fiataloknak, vagy szakmai múlt.

A testület végül is - meghallgatva a külön-
bözõ véleményeket - 10 szavazattal dr.
Ubrankovics Zsoltot választotta. Egy sza-
vazat támogatta dr. Oláh Csabát, egy szava-

zat dr. Hanák Klárát, és egy érvénytelen
volt.

Az elv, a döntés esetleg vitatható, ahogy
erre már azóta történtek utalások (Blikk új-
ságcikke). A Testület döntött, és ezzel vál-
lalta a felelõsséget, valamint a IV. háziorvo-
si álláshely anyagi vonatkozásait is (megfe-
lelõ rendelõ biztosítása, felszerelés).

Jól döntöttünk-e? Erre csak az idõ, és
Önök, betegek adják meg a választ.

M.E.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a IV.
háziorvosi körzet kialakításáról az
esetleges orvosváltás teendõirõl, a ren-
delési idõk megváltozásáról, és minden
más Önöket érintõ tudnivalóról a késõb-
biekben a kábeltelevízión, szórólapokon,
plakátokon keresztül értesülhetnek.
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Lovasbemutató ‘95
A lovasbemutató, a lovasok ma már

községünk elfogadott és ismert színfolt-
jai. Az õszi tanévnyitó lovasbemutatók
színvonala már “lovaskörökben” is elis-
mert.

Az idei bemutatóra - ismert problémák
miatt - a DSE lovasszakosztálya, a Csilló
lovasiskola csak okt. 28-án vállalkozott.
ågy utólag elmondható: hatalmas szervezõ
munka, a nagy készülõdés, a programok,
egyáltalán a „lovasnap” ebben a program-
szegény idõszakban több és nagyobb
figyelmet érdemelt volna a falu részérõl.

Sajnos valahogy csak a falut „nem
érdekelte”, hisz az Országos Lovasiskola
képviselõje - a Pegazus Utazási Iroda egyik
kezelõje -, Kovács Ferenc úr, a Bp-i
Határõr Parancsnokság II. Õrszázad kutyás
raja Csévharasztról Danka István hadnagy
vezetésével és Dr. Lassó Attila és Tavaszi
Veronika a Péceli Mg-i Szakközépiskola
tanárai, és a bakonyoszlopi diákok is a
vendégek között voltak. Az egész délutánt
felölelõ programban a DSE 8 fõs lovas
karusszel csoportja, a pilisi Karate Klub
világkupa válogatottja, õrzõ-védõ és
ügyességi kutyabemutató, a péceli diákok

díjlovaglása, a legifjabbak lovaskaruszelje,
páros-zenés bemutató, az Állatorvostu-
dományi Egyetem lovastorna (voltizsáló)
csoportja, néptánc, és íjász bemutató szere-
pelt, sõt két igen sikeresnek mondható
verseny is zajlott ezen a napon. Elsõ ízben
rendezték meg a “Caprilli” díjat, amely
kombinált díjlovagló, díjugrató verseny
gyerekeknek. Itt a következõ eredmények
születtek: 1., Betegh Edina 2., Papp Zsófia
3., Túri Anita 4., Boldoczki Éva 5.,
Czinkos Péter 6., Csáti Tímea. 

Nagy sikert aratott a Népi Fogathajtó
verseny is, ahol a helyi lótulajdonosok
mérték össze tudásukat. Eredmények: 
1., Kerepeszki Pál 2., Paulovicz Károly
3., Paulovicz János  4., Bánszki István 
5., Pintér István 6., Sebõk Mihály.

Azt hiszem ez a rövid beszámoló is
tükrözi, hogy valóban kár, hogy többen
nem látták és mivel televíziófelvétel nem
készült nem is láthatják.

Bízzunk benne, hogy jövõre módunk lesz
rá, hogy bepótoljuk.

Kedves Szervezõk! Kitartást hozzá!

B-M.

Faluház
Sokan élnek köztünk olyanok,

akiknek a múlt tisztelete, ápolása
nagyon fontos, igazi szívügy. Ezek
az emberek már régóta hangoztatják
a különbözõ fórumokon, baráti tár-
saságokban, hogy a 24. órában
vagyunk, tenni kell valamit, hogy
múltunk, emlékeink ne vesszenek el
végleg, és gyermekeink, unokáink is
megismerhessék õket.
Az idõs emberek egy része még

õrizgeti, takargatja az emlékeket,
eszközöket, sok azonban már egy-egy
gyûjtõ magántulajdonában van. Pilis
nem kicsi falu, az ilyen nagyságú
településeken szinte mindenhol van
helytörténeti kiállítás, mûködik faluház.
Nálunk nincs ilyen. December 6-án,
amikor a Kulturális Bizottság össze-
gyûlt és sok-sok érdekes téma merült
fel, ezt is felvetették. Hadas Jánosné, a
Bizottság elnöke ismertette azt az álta-
la készített elõterjesztés, amelyet ez
ügyben írt. Megvitatták az elõter-
jesztést, és az ott megszületett
álláspont szerint is sürgõsen lépéseket
kell tenni ez ügyben. Készíteni kellene
egy tervet, egy majdani faluház
létesítésére. Ehhez egy, a községben
található, még eredeti állapotában lévõ
régi épületre lenne szükség, amelyet
építészek segítségével kellene
kiválasztani.
Sajnos ez már nem halogatható

tovább, mert a régi épületeket lebontják
vagy átalakítják a tulajdonosaik. A
faluház alkalmas lenne helytörténeti
kiállítás, régi mesterségeket, hagyo-
mányokat, népszokásokat bemutató
idõszakos kiállítás, népmûvészeti
kirakodóvásárok tartására.
Bízunk benne, hogy a régi eszközök

tulajdonosai, ha biztonságban tudják
tárgyaikat, felajánlanák e célra, vagy a
gyûjtõk egy-egy kiállításra kölcsönad-
nák féltett darabjaikat. Vannak írásos
anyagok is, gyûjtemények, video-
felvételek is, amelyek ily módon közös
kinccsé válhatnának. Tudjuk, hogy nem
az elv a probléma, hanem itt is a pénz.
Miután a Bizottság is tisztában van
ezzel, ezért szorgalmazza, hogy a
testület tárgyaljon róla és keressen
megoldási lehetõséget. Pályázatokon
való részvétel, alapítvány, jótékony célú
rendezvények, összefogás segíthet-
nének.
Önöknek is biztosan van errõl

véleményük, ötleteik. Jó lenne, ha a
közmeghallgatáson, fórumokon, a
Hírnökben elmondanák, megírnák
véleményüket.

M.E.

Pénz - kultúra - sport
A kultúrára és sportra mindig kevés a pénz.

Öreg igazság ez, és ha a jövõt nézzük, még
szomorúbb a kép. A pénzügyi koncepció tár-
gyalásakor megtudtuk, hogy az eddig állami
támogatásként érkezõ, ilyen célokra fordí-
tandó 250.-Ft/fõ összeg megszûnt, illetve
beleolvadt egy nagy és rengeteg más dolgot
is tartalmazó kalapba.
Természetesen ez a csökkentésnek a legegy-

szerûbb formája. Most majd az önkormányza-
tok törhetik a fejüket, hogy honnan és men-
nyit vegyenek el.
Sokak szerint egy város, község megítélését

nem elsõsorban a „városkép” stb. határozzák
meg, hanem az „élete” a kultúra, a sport, a kö-
zösségi események. Ez pedig civil szervezetek
és azok támogatása nélkül nem megy. Au-
gusztus elején a Képviselõtestület kapott egy
anyagot - elképzeléseket egy lehetséges kul-
turális és sportkoncepcióhoz. Az ebben meg-
fogalmazott gondolatok egy részét gondolták
tovább a Kulturális és Sport Bizottság tagjai
közül néhányan és készítettek egy elõterjesz-
tést, melyet december 6-án tárgyalt a bizott-
ság. Ezután kerül a testület elé.
A testület által elfogadott formáját ezután

minden érdekelt megismerheti.
Most néhány részlet az anyagból:
„Elõterjesztés a Kulturális Alap létrehozására

és a támogatások pályázati rendszerben törté-
nõ elosztására. Pilis Nagyközség Önkormány-
zatának Kulturális Bizottsága fontosnak tartja
a község sport- és kulturális életének fellendí-

tését, régi és új hagyományok ápolását, új tra-
díciók kialakítását, a lelki és testi egészség
megõrzését, környezetünk óvását. A sport és
kultúra területére szánt pénzeszközök szét-
osztásánál konkrét tevékenységek és esemé-
nyek rendezésének megsegítését tartja szem
elõtt.
Mindezek érdekében pályázati úton történne

a felosztás. A pályázaton szétosztandó össze-
get a Kulturális Alap biztosítja.
A Kulturális Alap az Önkormányzat határoza-

ta alapján a fent megjelölt célokra elkülönített
összeg.
Pályáztatás rendje:
Pályázhat minden pilisi szervezet, egyesület,

klub, egyházi közösségek, baráti társaságok,
csoportok, magánszemélyek és olyan intéz-
mények, melyek alapfeladatukon túl közössé-
gi célú rendezvényt, kulturális és sport prog-
ramot szerveznek, vagy hosszútávú munkát
végeznek a pilisi lakosok bevonásával.

A pályázat nem támogat:
-profitorientált, ill. bevételcentrikus rendez-
vényt,

-egyéni szûk csoportérdekeket.

Naptári év során két alkalommal lehet pá-
lyázni.
Rendkívüli események megrendezésének ha-

tárideje: folyamatos. 
Az alap összegének 70 %-a meghatározott

idõpontig benyújtott pályázatok között kerül
(folytatás a 10. oldalon)
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Közgyûlés a DSE-ben
November 17-én a 15.00-ra meghirde-

tett DSE-Közgyûlés a tagok nagyszámú
hiányzása miatt határozatképtelen volt,
ezért a közgyûlést elhalasztották. Az
ismételten megtartott közgyûlésre
november 17-én 16.30-kor került sor.

A közgyûlést Székely István nyitotta meg,
majd átadta a szót Kucsa Györgynek. A
levezetõ elnök megállapította, hogy a köz-
gyûlés a megjelent 51 fõvel határozatképes.
Ezután ismertette a napirendi pontokat: 
1. A vezetõség beszámolója az 1988-95-ig

terjedõ idõszakról
Elõadó: Balázs Györgyné elnök. 

2. Az új vezetõség megválasztása
Levezetõ: Kucsa György.

3. Egyéb
Az elsõ napirendi ponttal kapcsolatban

hozzászólás, észrevétel nem érkezett, a

beszámolót a tagság egyhangúlag elfogad-
ta.

A vezetõség lemondását a tagság 51
szavazattal elfogadta. Ezután került sor az
új vezetõség megválasztására. Kucsa
György új elnöknek Balázs Györgynét
javasolta. Az elõterjesztést a közgyûlés
egyhangúlag elfogadta.

Gazdasági vezetõnek Sedró Jánosnét java-
solta. A javaslatot a közgyûlés 51 szavazat-
tal egyhangúlag elfogadta.

Újabb szavazás eredményeképp a
vezetõségbe a következõ tagok kerültek:
Bánhegyi Ferenc (asztalitenisz)
Csilló Béla (lovassport)
Földvárszki Zsuzsa (ált. iskola)
Hadas Jánosné (önkormányzat)
Kasa Tibor (tömegsport)
Kollár Judit (természetjárás + középiskola)

Kovács Sándor (tömegsport)
Malik Jánosné (ovis torna)
Povázsan János (íjászat)
Szombati Albertné (szülõk)

A számvizsgáló bizottság elnöke Sedró
János, tagjai Soltész Józsefné és Biros
Ernõné lettek.

Balázs Györgyné, az Egyesület
újraválasztott elnöke megköszönte a bizal-
mat, továbbá tájékoztatta a jelenlévõket,
hogy az elnöki funkciókat egy háromtagú
csapat segítségével oldja meg, míg kineveli
helybeli utódját. Ezután ismertette az 1995.
év hátralévõ idõszakára és 1996. elsõ
félévére tervezett programokat.

A következõ közgyûlés 1996 júniusára
várható.

-sagi- 

Mögöttünk a Világkupa...
“Ha a 6 gyerekbõl 4 felkerül a 32-es

táblára, az már jó eredménynek számít”-
mondta Illés Tibor, a karatésok edzõter-
mének vezetõje, mellesleg 3 induló gyer-
mek édesapja.
A december 1-2-3-án Miskolcon megren-

dezésre került Karate Világkupán ismét
képviseltették magukat pilisi karatésaink is.
Talán emlékeznek még a tavaly ugyanitt elért
kiemelkedõ eredményekre. Idén, mint már
említettem, 6 versenyzõ indult Miskolcra:
ifjúsági korosztályban Szabados Gyula és
Illés Tibor, serdülõben Illés Erzsébet és
Sándor László, a gyermekek között pedig
Haluszka Tamás és Illés Irén. Természetesen
most is gondolni kell az utánpótlásra, ezért a
csapatot elkísérte még 3, „kölyök”
kategóriájú karatéka: Kovács István, Rózsás

Csaba és Lengyel Árpád. Az õ elutazásuk
célja, hogy kicsit megismerkedjenek a
versenyek légkörével. Ez az út egyébként
jutalom is az eddigi jó munkájukért. 
Az induló versenyzõk két hét óta napi 3

edzésen vettek részt: reggel 8-10 óráig futás,
12.30-14.30-ig teremben edzés, 17.30-19.30-
ig pedig küzdõ-edzés a program. A 6 fiatal
induló méltó egyenruhában képviselte Pilist,
köszönhetõen a szponzori felajánlásoknak:
sötétzöld tréninget viseltek, piros-fehér-zöld
betéttel.
Sajnos a verseny idõpontja jóval lapzárta

után esett, így az eredményekrõl most még
nem tudunk pontos adatokkal beszámolni.
Nézzék el nekünk, hogy ezért lapunk jelenle-
gi számában csak az e cikk írásakor ismert
tényekrõl tájékoztatjuk Önöket!

A versenyen tavaly 55 ország 2500
versenyzõje vett részt, idén várhatóan még
többen lesznek. A cél persze mindenkinek
legalább az elsõ 32 közé jutás. 
A karatékák itt, a nyilvánosság elõtt

szeretnék megköszönni az eddigi pénzbeli és
egyéb szponzori támogatásokat, és azt
üzenik mindenkinek, hogy a támogatást, a
beléjük vetett bizalmat szeretnék ered-
ményes szerepléssel viszonozni. 

-sagi-

Megjegyzés: ågérjük, a következõ számban
megtudhatják, milyen helyezéseket sikerült
elérni karatésainknak! (A szerk.)

HAJRÁ, PILIS!
Megyei II. o. Déli csoport. Labdarúgás.

Versenysport. Zárómérkõzés, õszi sze-
zon.

PILIS-Törtel KINIZSI 5-0  /3-0/
Pilis, 200 nézõ. Vezette: Fõdi
Molnár-Haluszka, Gáspár, Tóth, Merényi,

Lasán, Kocsis, Hubai, Perjési, Nagy,
Petyán

Tartalék: Jánosi, Szentjobi, Szlúka,
Csetneki, Krizsán. A megsérült Perjési he-
lyére Krizsán került a csapatba. Edzõ:
Szûcs Attila. Gól: Petyán 2, Gáspár, Tóth,
Kocsis.

Az edzõ véleménye: utoljára ült a kispa-
don, a tavaszt Péteriben kezdi. Tehetséges
fiatal csapat ellen, a tartalékos rutinos Pilis
megérdemelten gyõzött, Tóth a mezõny
legjobbja volt.

Az õszi szezonban rengeteg sérülés, sárga
lapok, kiállítások miatt sokszor változott a
kezdõcsapat.

A sérültek: Patakfalvi, Végh, Polgár, Ko-
vács tavasszal már remélhetõleg játszhat-
nak. A pilisi csapat (kerete 22 fõ) jó
játékosállománnyal rendelkezik. Megkere-
sés esetén szívesen visszatér. Az elnökkel
nehezen lehet szót érteni, aki az igen kicsi
önkormányzati támogatás miatt, bûvész-
kedve vezeti a sportkört.

A csapat a középmezõnyben végzett: 8.
helyezés, 5 gyõzelem, 5 döntetlen, 5 vere-
ség, 32-26 gólarány, 20 pont. A legtöbb gólt
Petyán lõtte, 19-et.

4 gólos: Krizsán, 2 gólos: Hubai, Kovács,
Kocsis, 1 gólos: Tóth, Gáspár.

PILISI IFI- Törtel KINIZSI IFI   0-2
/0-0/

„Pilis a helyzeteket kihagyta, a vendégek
berúgták.” - nyilatkozta Gyöngyösi Károly
IFI edzõ, intézõ. A csapat 37 ponttal (2 ve-
reség, 1 döntetlen, 12 gyõzelem), 87-11
gólkülönbséggel a veretlen Törtel KINIZSI
mögött a 2. helyen várja a tavaszi fordulót.
A szûkített 15 fõs keret és a többiek jó fej-
lõdési lehetõség elõtt állnak.

Merényi György sportköri elnök: „A lehe-
tõségekhez képest elfogadhatók az eredmé-
nyek. ågy a serdülõk, mint az öregfiúk is jól
állnak a tabellán. Tavasszal, több támoga-
tással (várhatóan), összefogással, remélhe-
tõleg jó eredmények fognak születni.”

A tavaszi felkészülés 1996. január 25-én
kezdõdik.

Borgulya Károly
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Egy kiállításról...
Október 23-án, a községi ünnep után a

meghívó a Községháza dísztermébe
szólította az érdeklõdõ közönséget
Balázs József képzõmûvész-tanár és Váci
János népi fafaragó közös kiállításának
megnyitására. Nagyon jó volt látni, hogy
milyen sokan jöttek el az ünnepélyes
megnyitóra, melyet Pintér Mihály pol-
gármester nyitott meg.

E sorok írója elfogult Balázs József tanár
úrral szemben, mert neki óriási része volt a
„szép”, a „tiszta” és „hiteles” szavak tar-
talmának megértésében, ezért nem tud tár-
gyilagos lenni (de nem is törekszik rá)
Balázs József életmûvének méltatásánál.

Nagyon jó, hogy valamelyikünknek
eszébe jutott: kiállítást kell rendeznünk,
mert a szép és értelmes dolgokra feltétlenül
fontos idõt szakítani. Ezután pedig egy
maroknyi csapat összefogott, és elkezdtük.
De jó volt látni, hogy milyen nagy akarat
volt azokban, akik szervezték és csinálták...

Idézet a megnyitó beszédbõl:
„Azon nagyszerû alkalomból gyûltünk

most itt össze, hogy megtekintsünk egy
kiállítást, mely alkalmat ad arra, hogy
rohanó világunkban egy kicsit megállva,
mintegy lélegzetvételnyi szünetre - megis-
merkedjünk az alkotókkal, munkájukkal -
ezáltal közeleb kerülve a széphez, mely

minden mûvészet értelme - közelebb
kerülve talán egymáshoz is, s e
lélegzetvételre - mely talán felüdít és erõt
ad a holnapok munkájához - sokáig
emlékezzünk.

Van szerencsém Balázs József tanár úr
egyik tanítványának lenni. Soha nem felej-
tem, hogy az Õ óráin nem volt rossz
gyerek!

A légy zümmögését is hallottuk, amikor a
mûvészetet, annak szeretetét oktatta.
Állíthatom és tudom, hogy bármelyik
tanítványa - bárhová is vetette a sors,
mindig emlékezni fog Balázs József -
csupa nagybetûvel írom és mondom -

TANÁR ÚRRA.
Balázs József ma nyugdí-
jasként él, a családnak a
gyerekeknek és unokák-
nak szentelve életét.
Ha mûvészeti korsza-
kokra osztanánk pálya-
futását, akkor két
alapvetõ korszakról
b e s z é l h e t n é n k .
Kezdetben fõleg
tájképeket festett, a
valóságot ábrázolta, ezért
ezt realista korszaknak
nevezhetjük. Ebben az

idõszakban szerezte meg az alapokat.
Következõ korszaka absztraktabb, ekkor
az összefoglalás, egyszerûsítés jellemzi
mûveit, például a természet egy-egy darab-
jának, szeletének kivágása, absztrakt
módon való ábrázolása. Jellemzõ még erre
a korszakra a geometriai formákkal való
ábrázolása is.

Balázs József önmagáról azt mondta,
hogy képeit nem tudja csoportosítani.
Tematikailag azonban kiugrik a mûvész
húsz képbõl álló Erdély címû sorozata,
ezek linómetszetek. Vallja, hogy a téma
önmaga megadja, hogy milyen technikával
dolgozzon. Szerinte az is a mûvész felada-
ta, hogy a kor aktualitásairól tudósítson.”

Pintér Mihály megnyitójában két kép 

elemzésére vállalkozott, mindkettõ  az
örök „szerelem”, Erdély egy-egy darabja.
Az egyik a „Hazafelé”, melyet a
nagyszámú hallgatóság nagy érdeklõ-
déssel hallgatott, a másik pedig egy újabb,
izgalmas mû, a „Favágók” c. csodálatos
fa-mozaik alkotás volt. Sajnos a Hírnök
terjedelme nem elég hozzá, hogy idézzük
az elemzést.

Fontosnak tartom azonban, hogy Balázs
József  „vallomását” idézzem a
mûvészetrõl:

“Nem kell félnünk az újtól, a mûvészet
mezején újonnan fakadó forrásoktól,
melyek szeszélyesen kanyarognak ugyan,
de a természetben található rend és törvény
alapján majd összeállnak, új medret ásnak,
hogy levezessék a tespedés vizét. Ám ha
forrásuk nem a mélybõl fakadt, csak fel-
színi „vadvíz” volt, úgyis   kiszárad,
elnyeli a homok.”

A kiállítás igen szép része volt Váczi
János népi fafaragó munkáinak kiállított
néhány darabja.

Váci János - községünk szülötte és lakója
- nagyon tehetséges ember, aki szívét-
lelkét adja bele faragásaiba. Sokan vannak
Pilisen szerencsés emberek, akik birtokol-
hatják faragásait. Nagyon fontos megem-
lékeznünk arról, hogy az Októberi
Forradalom emlékére állított kopjafa is az
õ munkáját dicséri. Kiállított darabjai,
alkotásai egytõl-egyig szépek, kedvesek és
nagyon közel állnak hozzánk.

Köszönjük, János bátyám!
Végül ezt az alkalmat ragadom meg,

hogy a Kulturális Bizottság nevében
megköszönjem azoknak a tevékenységét,
akik a kiállítás szervezésében résztvettek;
megköszönöm a szép meghívókat, plaká-
tokat, a kölcsönadott mûveket, a patyolat-
fehér terítõket, ... akit pedig kihagytam
attól elnézést kérek.

S köszönöm legvégül az alkotóknak.

- hírmondó -

Az alkotó a vendégek között
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Mintegy fél év elteltével ismét a pilisi
gyülekezet vendégszeretetét élvezhette Jakab
István, Jehova Tanúi utazó megbízottja. Ezt
megelõzõen két alkalommal látogatta meg
községünket, így nemcsak a Pilisen élõ Tanúk
számára ismert személy, hanem mindazok
számára, akikkel a házankénti prédikáló szol-
gálatban beszélgetni volt alkalma.

A látogatás, mint a világon bárhol, az itteni Tanúk
életében is ünnepi alkalom volt.

Ezen elrendezés szerves részét képezi annak az
oktatási programnak, melyben Jehova Tanúi
részesülnek világszerte. S mivel egy évben csak két
alkalommal örvendhetnek ennek a szellemi

gondoskodásnak, nem meglepõ, hogy kiemelkedõ
eseménynek tekintik.

A minta, amely alapul szolgálhat Jehova Tanúi
ezen szervezeti elrendezésére, mintegy kétezer évre
tekint vissza. A bibliai feljegyzések mutatják be azt
a munkát, melyet a korai keresztény gyülekezet
gyakorolt és melynek szerves része volt a
gyülekezetek rendszeres meglátogatása. Bár a korai
keresztények - Pál, Timótheus, Péter - nem
képeztek papi osztályt és fõiskolai képesítéssel sem
rendelkeztek, mégis az isteni oktatásnak köszön-
hetõen megfelelõen el tudták látni a felvigyázói
tevékenységhez tartozó feladataikat. Természetesen 

(folytatás a 9. oldalon)

Mint az elsõ században
Felhívjuk Figyelmü-

ket,
hogy építési telkek vásárol-

hatók még,
a Dankó Pista, Harang,

Batthyáni utcában, a Bicskei
úton és az ún. Almáskerben.

A telkek vételáráról, területükrõl,
közmûvekkel való ellátottságukról,
stb. információt kaphatnak a Pol-
gármesteri Hivatal mûszaki cso-
portjánál, ügyfélfogadási napokon.



a tanúk közt is vannak, akik különbözõ felsõiskolai tanulmányokkal ren-
delkeznek, de tudatában vannak annak, hogy nem ez adja a képesítést a szol-
gálattal kapcsolatos teendõik ellátására.

Korai elõdeihez hasonlóan Jakab István munkáját nem fizetés ellenében
végzi. Ebben a megbízatásában eltöltött több mint két évtizedes tapasztalatát
térítésmentesen osztja meg a gyülekezet tagjaival. Egy-egy hetet töltve a
körzetéhez tartozó minden gyülekezetnél, megfelelõ segítséget tud nyújtani a
Jézus által lefektetett tanítványképzõ munkának.

Szolgálatához tartozott még egy divabemutatóval egybekötött nyilvános
elõadás, melynek címe: “Az isteni tanítás világszerte diadalmaskodik”. Az
elõadás nagy érdeklõdéssel zajlott le, mely bepillantást adott az 1993-1994
folyamán a Föld különbözõ részein megtartott nemzetközi kongresszusok
témájába és hangulatába.

Pilisen Jehova Tanúi továbbra is szeretettel meghív minden kedves érdeklõdõ
személyeket vasárnaponként délután három órai kezdettel tartandó nyilvános
elõadásra.

Cím: Pilis, Kávai út 11.szám
A részvétel díjtalan.

Tóth Nándor

Mint az elsõ században
folytatás a 8. oldalról
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Iskolánk   nnévadójára   eemlékeztünk
Iskolánk névfelvétele 1992. október 23-án volt, amikor a 2. sz.

Általános Iskola helyett Széchenyi István Általános Iskola let-
tünk. Ettõl az évtõl kezdõdõen a Diákönkormányzat és az isko-
la éves programtervében kiemelt helyen szerepel iskolánk
névadójának méltó megünneplése.

Ebben a tanévben egy teljes hétre szervezte a Diákönkormányzat
a programsorozatot. Ünnepi megemlékezés keretében megko-
szorúztuk az iskolában felállított Széchenyi emlékfalat. Széchenyi
szellemében képzõmûvészeti kiállítást hirdettünk meg az alsó- és
felsõtagozatosok számára, amelyre a gipsz kisplasztikától a versen
át több oldalas történelmi visszaemlékezések születtek a gyerekek
munkái során. Mégis a legnagyobb élményt az eseménysorozat
kapcsán az jelentette, hogy kezdeményeztük és felvettük a kap-
csolatot a szigethalmi Gróf Széchenyi István Általános Iskolával,
meghívtuk õket iskolánkba egy szellemi- és sportvetélkedõre.
Vándorserleget indítottunk útjára a vetélkedõ kapcsán, melyet
ebben az évben a gyõztes szigethalmi iskola vitt el megõrizve azt
a következõ tanévig, amikoris folytatjuk az ebben az évben
megkezdett közös programsorozatot. Az eseménysorozat
Széchenyi bállal zárult. A programsorozatban részt vett tanulók
valamennyien jó hangulatban, élményekben, tudásban gazdagod-
tak.

Fenesi Ferencné
igazgató

Nagy nap volt a versenyzõk számára október 6-a, az ének-
verseny napja, mellyel az Aradi vértanúk elõtt tisztelegtünk.

Ez a rendezvény péntek délután 4 órakor kezdõdött az iskolában.
Én is részt vettem és a többiekkel együtt nagyon izgatottan vártuk
a verseny kezdetét. A versenyt az igazgatónõ nyitotta meg. Elõször
az alsósok mutatták be mûsorukat. Nemcsak énekeltek, hanem
hangszeren is játszottak. Ezután következtünk mi, felsõsök. Mi
hangszeren nem játszottunk, de mindegyikünknek szép volt a
hangja. Izgatottan vártuk az eredményhirdetést. Eredményes
szereplésünkért oklevelet és édességet kaptunk.

A versenyen részt vett tanulók: Ungi Anikó, Ungi Adrienn,
Gulyás István, Bizik Roland, Miklós Nikolett, Turu Zsófia, Papp
Nikolett, Mészáros Szilvia.

Miklós Nikolett 6.o.

Október 6-át köszöntöttük

Mi történt?
A szeptemberben beindult tanév három hónapjában sok

érdekes esemény történt az 1. sz. iskolában. Mind felsorolni
nem kívánjuk, csak egy-két eseményt ragadunk ki:
- A kecskeméti zenetanárok öt részbõl álló zenei ismeretterjesztõ

elõadássorozatot indítottak, ahol a hangszerek bemutatása, rend-
hagyó hangverseny ad zenei élményt az érdeklõdõ tanulóknak.

- Az iskola 40 tanulója jutalomkiránduláson vett részt az ausztriai
Szafari- és Kalandparkban. Harmadik évfolyamtól osztályonként
2 gyermeket választottak a tanulók, akik kiváló magatartásuk,
tanulmányi eredményük, közösségi vagy sportmunkájuk alapján
megérdemelték a jutalmat.

- A hagyományossá vált Jenõ-bált megrendeztük a felsõ tagozatos
tanulóknak. Tréfás vetélkedõ keretében megválasztották az isko-
la legtalpraesettebb fiú és lány párosát.

- Az alsós tanulóknak kézmûves délutánt tartottunk, ennek
keretében 3. osztályosok hangulatos szüreti mûsort adtak elõ.

- A szaktárgyi levelezõ versenyek beindultak matematika, kémia,
fizika és magyar tantárgyakból. A Varga Tamás matematika
verseny iskolai fordulóját a 7. és 8. osztályos tanulóknak meg-
tartottuk. A 7. osztályosok közül Filip Máriusz, a 8. osztályosok
közül Iványi Róbert 1. helyezett lett.

- A Góliát Mc Donald’s Gyermeklabdarúgó Klub körzeti döntõjét
Vecsésen a 3.-4. osztályos focistáink nyerték.

- Az országos népdaléneklési verseny körzeti fordulóján - Üllõn -
Brebovszki Klára 2. osztályos tanuló elsõ helyezett lett.

- Rendhagyó irodalomórát tartott Kürti Papp László elõadómûvész
a 4. és 5. osztályos tanulóknak Móra Ferenc és Petõfi Sándor iro-
dalmi munkásságáról.

- Megrendeztük az iskolai mesemondó versenyt is, amelynek
gyõztesei Gundel Ágnes és Németh Gabriella 2. osztályos, Papp
Éva 3. osztályos és Bernhardt Krisztina 4. osztályos tanulók let-
tek.

- A történelem szakkör 44 tagja múzeumlátogatáson volt a
Szépmûvészeti és Mezõgazdasági Múzeumban.

- Az alsós szabadidõszervezõ és az osztályfõnökök szervezésében
mintegy 300 tanuló volt a színházlátogatáson a fõvárosi szín-
házakban, valamint a dánszentmiklósi Mûvelõdési Ház
színielõadásain.

Kovács Éva
igazgatóhelyettes

Jutalomút a Szafariba
1995. október 12-én iskolánk - egy elnyert pályázat útján - 40 tanuló-

nak lehetõséget biztosított az ausztriai Szafari Park meglátogatására.
A résztvevõket a tanulóközösségek delegálták osztályonként 2-2 fõvel. A

szerencsés választottak hajnali 5 órakor autóbusszal indultak útnak.
Elsõ nagy élmény az országhatár átlépése volt, majd nemsokára a várva

várt úticél következett, amely minden várakozást felülmúlt! Jókedv és
vidámság ült az arcokon, hisz nem mindennapos élmény, hogy páviánok
ülnek a busz tetején, vagy zsiráf nyaldossa az ablaküveget. A kirándulók
még számos más egzotikus állatot figyelhettek meg, amint azok szabadon
jártak-keltek a látogatók között.

Következõ program a Kalandpark meglátogatása volt, ahol különbözõ
show-mûsorokat láthattak a tanulók. Pl: vízicirkusz, papagáj-show,
fókaidomítás, kígyóbemutató, stb., amelyek igazán látványosak voltak.
Délután 4 órakor indult vissza a csoport.

A gyerekek kissé fáradtan, de élményekkel gazdagodva tértek haza.
A résztvevõ tanulók ezúton is megköszönik pedagógusaiknak, hogy

lehetõséget biztosítottak e szép és tartalmas kirándulásra. Továbbá
megköszönik az õket kísérõ nevelõiknek az egész napos fáradságos
munkát, az irányítást.

A RÉSZTVEVÕK



HÍRNÖK I. évfolyam  5. számHÍRNÖKHÍRNÖK10. oldal HÍRNÖK I. évfolyam  5. szám

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.: 06-53/316-813

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

É r t e s í t é s
Pilis Nagyközség Önkormányzata értesíti a lakosságot, hogy

december 18-án 18 órai kezdettel a Községháza nagytermében
közmeghallgatást tart, 

melyre a község érdeklõdõ lakosságát meghívja.
Napirendi pontok:

1., Közbiztonsági beszámoló
Elõadó: Kelemen József alezredes, a Monori Rendõrkapitányság vezetõje
Meghívottak: Pilisi Rendõrõrs parancsnoka, Pilisi Polgárõrség elnöke

2., A polgármester beszámolója az 1995-ben végzett munkáról
3., Az Önkormányzat bizottsági elnökeinek beszámolója az 1995-ben végzett

munkáról.

Várjuk a lakosságot, hogy észrevételeivel, közérdekû bejelen-
téseivel segítse az Önkormányzat munkáját.

Lapzárta után...

Gondolkoztak-ee mmár aazon, kkedves oolvasók, mmi iis aaz aa MMÛVÉSZET? BBizonyára
sokan llegyintenek ee kkérdésre: HHát ppersze, aa ffestészet, aa sszobrászat, zzene - éés íígy
tovább.

Eszükbe jutott már akárcsak egyszer is reggel, ébredés után: milyen szép a
szoba! A színek, a formák, a bútorok elhelyezése, anyaga mind-mind tükrözi a
lelkivilágunkat, a belsõ “ÉN”-t. Ahogy munkába indulás elõtt felöltözünk, ahogyan
a hajunkat elrendezzük, ezek is a magunk belsõ mûvészetére utalnak. Mûvészet
az is, ahogyan társainkhoz, az emberekhez szólunk: ez a szavak ereje. A nagy írók
is épp ezt tették, csak õk több mindenkihez jutottak el, mint mi, egyszerû
emberek. 

Vagy eltûnõdtek-e már olyankor, mikor az egész heti fárasztó munka után eljött
a pihenés ideje, a hétvége? Ugye, nem meglepõ, ha azt mondom, az újabb
mûvészetek ideje? Ha elmegyünk egy bálba, estélyre, vagy a fiatalabbak egy házi-
buliba, megint egy kicsit mûvészekké válunk.

Hisz gondoljanak csak arra: mennyi mindent ki lehet fejezni tánccal! Ha pedig a
bálnak épp Ön a házigazdája, kedves olvasó megint elõbújik a „Kicsi Belsõ
Mûvész”. Az ételek elkészítése, tálalása, az asztalok elrendezése, a vendégek
fogadása... Ugye, mûvészi érzéket kíván?

Higgyék el, a híres mûvészek nagyságából mindenkiben rejlik egy kicsi. És ha
esetleg néhanapján, irigykedve néznek egy festményt, színházi  elõadást, hallgat-
nak egy szép zenét, jusson eszükbe:

“Én is mûvész vagyok. Az Élet szépítésének mûvésze...”
-mmazsola-

Mûvészet a mindennapjainkbanPénz - Kultúra -
Sport

(folyatás a 6. oldalról)

kiosztásra, a  30 % pedig az évközbeni rend-
kívüli rendezvények elbírálásakor.
A pályázatokat a Kulturális Bizottsághoz kell

benyújtani az elõre elkészített adatlapokon.
Pályázatokon nyert összeggel a támogatott,
idõpontjának lejárta után 30 nappalköteles el-
számolni.”
Természetesen az elõterjesztés ennél terje-

delmesebb, részletesebb és miután a testület
még nem fogadta el, módosulhat.

A cél mindenképpen ugyanaz: minél
többet, minél igazságosabban szétosz-
tani azok között, akik önzetlenül nem-
csak saját ügyeikkel foglalkoznak, ha-
nem megpróbálnak értünk, a közössé-
gért is tenni valamit.

Reméljük, sikerül.

Bár a következõ számba ígértük, az utolsó pillanatban megkaptuk
a karate eredményeit.

A verseny Miskolcon  zajlott párhozamosan két sportcsarnokban,
mintegy 3000 versenyzõ között. A pilisiek sajnos nem értek el
helyezést. „Miután Illés Irént, a tavalyi világbajnokot a versenybíró le-
pontozta, elnézést kért Iréntõl” - mesélte Illés Tibor, majd hozzátette:
„a fõbíró nem tudta ugyanis, hogy a tavalyi elsõ helyezettet ejtette ki.
Ha tudta volna, Irén talán ismét dobogóra kerülhetett volna.”

Az értékeléssel kapcsolatban a többi versenyzõ is csalódott volt. .
A verseny a küzdõsportok több stílusában zajlott. Az idei év viszont

nem a Kyokushinkai ágnak kedvezett. Ennek ellenére a pilisi csapatot
nem érheti vád. Hisz a körülményekhez  képest igazán szépen helyt áll-
tak.

Mind a hat csapattag köszöni a szurkolást. A szponzorok egy-egy
dedikált csoportfényképet kapnak ajándékba emlékül a támogatásért.

Reméljük, jövõre igazságosabb versenyen vehetnek részt.

-sagi-

Ádventi sütemény
Kétféle háziasszony van. Az egyik megfogadta, hogy tavaly karácsony-

kor sütött utoljára, a másik elhatározta, hogy az idén fogja elkezdeni. Va-
lószínûleg mindkettõ sütni fog, mert ennek a receptnek nem lehet ellen-
állni. A mandulás szív így készül.

Hozzávalók (kb. 80 db süteményhez):
12.5 dkg porcukor, só,  25 dkg vaj vagy margarin, 37.5 dkg liszt, 
5-6 csepp vaníliaaroma, 3 db tojás, 1db tojásfehérje,
10 dkg mandulaforgács, folpack és sütõpapír vagy zsiradék

Elkészítés:
A porcukrot elmorzsoljuk a vajjal és hozzáadjuk a lisztet, sót, vaníliaaromát, to-

jásokat és összegyúrjuk. Majd cipót formálunk belõle, fóliába csomagoljuk és 30
percre hidegre tesszük. A sütõt elõmelegítjük 200°C-ra (gázsütõ 3-as fokozat).
A tésztát lisztezett deszkára 2-3 milliméter vékony lapra nyújtjuk és 5-6 centimé-
teres szívformával kiszúrjuk. A tésztaszívecskéket sütõpapírral kibélelt, vagy zsi-
radékkal kikent sütõlapra sorakoztatjuk és megkenjük õket tojásfehérjével, majd
megrakjuk mandulával. Körülbelül 10 perc alatt rózsaszínûre sütjük, majd rács-
ra rakosgatjuk, és hagyjuk kihûlni. Megszórjuk porcukorral, és tálaljuk.

Jó étvágyat!
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