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A keresztutat végigjárva
Az egykori rézmetszetek helyét új festmények
vették át. A plébános megszentelte a kálvária stációit

Képviselőinkkel beszélgetünk
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Őri Lajos szerint minden lakónak részt kellene vennie
Szentiván formálásában – véleményével és munkájával

Az új kenyér ünnepe
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Csatornatörténelem
Nagy munka volt a csatornaépítés. Ma közel hat
és félezer háztartás szennyvizét kezeli egy korszerű telep
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A lapszámot
szeptember 11-én zártuk.
A címlapon: Szentelés,
fotó: Balasi Anikó

Következő lapzárta
2020. október 9.
A októberi lapszám
október 27-én jelenik meg.

Előfizetés
Terjesztéssel és előfizetéssel
kapcsolatos ügyintézés:
Baranyi Krisztina önkormányzati
kapcsolattartó, művelődésszervező
baranyikrisztina@pilisszentivan.hu
06 70 902 6710
A Szentiváni Újságra egész évben
előfizethetnek a fenti elérhetőségeken, a hónap 10-éig beérkezett
megrendelések a következő hónaptól lesznek érvényesek.
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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Mentők: 104
Pilisvörösvári Mentőállomás:
06 26 330 188
Elérhető hétköznaponként 19.00–7.00 óra,
hétvégén és ünnepnapon 0–24 óra között.
Rendőrség: 112, 107
Körzeti megbízott: Papik András
06 20 489 6705
Közterület-felügyelő: Benyák Richárd
06 70 338 6804
Tűzoltóság: 105
Pilisszentiváni Polgárőrség és Tűzoltó
Egyesület: 06 20 960 5680
Hulladékszállítás ügyfélszolgálat:
Kommunál-JUNK Kft. 06 33 737 765
Orvosok:
Dr. Nádor Emese
Hétfő:
14.00–17.00
Kedd:
8.00–11.00
Szerda:
14.00–17.00
Csütörtök:
8.00–11.00
Péntek:
páros héten:
14.00–17.00
páratlan héten:
8.00–11.00
Asszisztensek: Kissné Aknai Mária,
Bajay Melinda
06 26 367 963, 06 20 942 0373
Csecsemő-tanácsadás:
csütörtökön 11.00–12.00 óra között
Dr. Gábeli Márta
Hétfő:
8.00–12.00
Kedd:		
13.00–17.00
Szerda:		
8.00–12.00
Csütörtök:
13.00–17.00
Péntek:
páros héten:
8.00–12.00
páratlan héten:
13.00–17.00
Asszisztens: Szárazné Tóth Cecília
06 26 367 964, 06 30 3083 100
Csecsemő-tanácsadás:
hétfőn 12.00–13.00 óra között
Védőnők
Csehné Bencsik Marianna: 06 70 319 5064
Önálló védőnői tanácsadás csütörtök: 15–17
Páva Eszter: 06 30 149 4992
Önálló védőnői tanácsadás szerda: 15–17
Terhesgondozás:
Kedd:
8.30–10.30
Csecsemő-tanácsadás: hétfő: 8.00–10.30
Gyermekorvosi tanácsadás:
Dr. Nagy-Szakáll Zsuzsanna
Minen hónap első három keddjén
11.15–12.30 között, előjegyzés alapján.
Tanácsadó: 06 26 367 348
Fogászat:
Dr. Szabó Ildikó
Hétfő:
8.00–14.00
Kedd:
13.00–19.00
Szerda:
8.00–14.00

Csütörtök:
13.00–19.00
Péntek:
8.00–14.00
A betegek ellátása bejelentkezés alapján
történik. Asszisztens: Draxler Júlia
06 26 367 988, 06 30 643 1293
Gyógyszertár: 06 26 367 018
Hétfő–péntek:
8.00–18.00
Szombat:
8.00–12.00
Vasárnap:
zárva
Posta: 06 26 367 474
Hétfő:
8.00–16.00
Kedd:
8.00–14.00
Szerda:
8.00–18.00
Csütörtök:
8.00–16.00
Péntek:
8.00–16.00
Minden nap 12.00–12.30 között ebédidő.
Pilisszentiván Község Önkormányzata
www.pilisszentivan.hu
hivatal@pilisszentivan.hu
2084 Pilisszentiván, Szabadság út 85.
Telefon: 06 26 367 322
Félfogadás:
hétfő:
13.00–16.00
szerda:
7.30–16.00
péntek:
7.30–12.00
Ügyfélfogadási időn kívül nyomtatványok
ügyintézésére az ügyfélszolgálati irodában
van lehetőség.
Polgármester: Poppréné Révay Gyöngyi
polgarmester@pilisszentivan.hu
06 70 686 9001
Alpolgármester: Brandhuber Ádám
adambrandhuber1@gmail.com
06 20 984 6060
Jegyző: Dr. Peller György
jegyzo@pilisszentivan.hu
06 70 314 6093
Könyvtár
Szabadság út 87.
06 26 366 075, 06 70 380 9559
konyvtar@pilisszentivan.hu
hétfő:
zárva
kedd:
13.00–20.00
szerda:
9.00–16.00
csütörtök:
15.00–20.00
péntek:
8.00–12.00
Pilisszentiváni Német Nemzetiségi
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola
Szabadság út 87.
06 30 634 2818, iskola@pilisszentivan.hu
Német Nemzetiségi Óvoda
Óvoda utca 5.
06 26 367 352 , ovoda@pilisszentivan.hu
Generációk Háza
Bányatelep 3.
Fehér Magdolna: 06 70 339 4993
generaciokhaza@pilisszentivan.hu

Közlekedési lámpa lesz a 10-es kihajtóban
Szeptember 8-án a Magyar Közút Zrt. átadta a munkaterületet a kivitelezőnek a 10-es úti kereszteződésben megépítendő lámpás kihajtó
megépítéséhez.
Két évvel ezelőtt, 2018 decemberében Poppréné Révay Gyöngyi a Pilisi KÖTET ülésén kezdeményezte, hogy a Pilisszentiván – Bécsi úti kereszteződésben körforgalom vagy lámpás kereszteződés létesüljön. A felvetéssel
az ezen útszakasz közlekedésében érintett települések polgármesterei is
egyetértettek. Azóta több levélváltás és személyes egyeztetés zajlott a felek közözött. A körforgalom megépítése jelentős költséget jelentett volna,
így az illetékesek a közlekedési lámpa kiépítése mellett döntöttek.

Épül az új zebra

Augusztus első hetében megkezdték a vízvezeték-rekonstrukciós munkálatokat a Ságvári utcában a DMRV
alvállalkozói. A felújításnak köszönhetően több mint
600 méter hosszan megújul az ivóvízvezeték. Mint
ahogy arról korábbi lapszámunkban beszámoltunk,
ha a DMRV befejezte a vezetékcserét és az úttest
helyreállítását, az utcában megújul a járda a Magyar
Falu Program keretében.

Gyalogátkelőhely létesül a Szabadság úton a Gentherm előtt,
az épület bejárata és a szemközti parkoló között. A település főútját átszelő újabb zebra megépítéséről még tavaly
novemberben döntött a testület, de a járvány miatt az eredetileg tavaszra tervezett munkák őszre tolódtak. A kivitelezés
szeptember 7-én kezdődött, az átkelő kiépítésének várható
költsége 11,5 millió forint, az átjáróhoz kapcsolódó világítás
nagyságrendileg 9,7 millió forintba kerül majd.

Megújult a tornaterem világítása
Korszerű lámpatestekkel szerelték fel az iskola tornatermét. A munka nagy része már tavasszal megtörtént, az
évnyitóra pedig minden a helyére került, így nemcsak
újrafestett falak, hanem megújult világítással ellátott tornaterem is várta a növendékeket. A reflektorokat az Érdi
Tankerület vásárolta, a villanyszerelési munkákat a Pro
Cooling Kft. részéről Czine József és munkatársai végezték el társadalmi munkában. A szereléshez szükséges állványról két szülő gondoskodott, Vándor Péter és Karászi
György a 4. c osztályból.

A vírushelyzetre való tekintettel a rendelő előzetes telefonos konzultáció és
időpont-egyeztetés után látogatható.
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Házasságot
kötöttek

2020. 08. 22.
Gábeli László
Csák Annamária

2020. 08. 13.
Sik Eduárd
Szalai Katalin

2020. 08. 26.
Kovács Péter
Ivády Katalin

Az idei év legfontosabb tananyaga a felelősségteljes magatartás lesz – hangzott
el a köszöntőben –, a biztonsági, egészségügyi szabályok betartása, az őszinteség és az egymásra való odafigyelés. Az igazgatónő reményét fejezte ki aziránt,
hogy ha mindezeket kölcsönösen betartják, akkor remélhetőleg egész tanévben
hagyományos módon tanulhatnak a diákok. Ugyanakkor van mit bepótolni előző
évről: „Már a mai naptól kezdve teljes erőbedobással kell tanulnotok, hogy a tavalyi hiányosságokat be tudjuk pótolni, és megfelelően tudjátok elsajátítani az idei
tanév anyagát is. Ehhez a munkához kívánok mindenkinek kedvet, szorgalmat és
kitartást” – zárta szavait Milbich Mihályné.

2020. 08. 14.
Sánta Zsolt
Rákos Valéria

2020. 08. 29.
Piukovics Gábor
Dr. Hevér Zsófia

2020. 08. 15.
Tóth Gábor
Csizmadia Nóra

2020. 08. 29.
Varró Gábor
Fekete Márta

Külön köszönetet mondott a tűzoltóknak, akik az évnyitó előtt fertőtlenítették az
épületet, valamint a polgárőröknek és az iskolarendőrnek, akik a tanévkezdés idején segítik a gyerekeket az úttesten való biztonságos átkelésben.

2020. 08. 18.
Walter Tamás
Wenczl Veronika

2020. 09. 04.
Horváth András
Oroszi Timea

2020. 08. 18.
Wichmann Barnabás
Pék Ágnes

2020. 09. 05.
Nagy Attila
Mersdorf Anna

2020. 08. 21.
Czakó Balázs György
Szappanyos Orsolya Erzsébet

2020. 09. 05.
Vági Tamás
Hajzer Henrietta

2020. 08. 21.
Fodor Péter
Perdiák Ildikó

2020. 09. 05.
Peller Zoltán
Erdész Orsolya

Elkezdődött a tanév
Szeptember 1-jén Milbich Mihályné rendhagyó módon, az iskolarádión keresztül
köszöntötte a tanulókat és munkatársait. Az első osztályos kisdiákokat az óvó nénik az óvodából kísérték el az iskolába, őket és szüleiket az igazgatónő az iskola
udvarán személyesen köszöntötte.

Elbúcsúztatták Balogh Ildikó védőnőt

Ballagók fája
Ballagási fát ültettek a Slötyi partján a
8. a osztályos tanulók augusztusban. Mivel
a 2019/2020-as tanév a járvány miatt rendhagyó módon zárult, a búcsúzó diákok egy
fa ültetésével állítottak ballagási emléket.

Elhunyt
Mautererné Dienes Zita, 45 év
2020. 08. 09.

Drága húgom, Zita emlékére
A sors néha kegyetlen játékot űz velünk. Egy
időre esett öröm és fájdalom. Egy álom teljesült, de vigaszom oly kevés, mert Ő már nincs
közöttünk. A győzelmem még megvárta, s láttam örömét, hisz végig drukkolt nekem és reménykedett. Ahogy mi is reménykedtünk, hogy
sokáig itt lesz még. Azt mondják, az élet megy
tovább, és tennünk kell a dolgunk. Tudom, Ő is
ezt akarná, hogy folytassam, amit elkezdtem.
Nagyon nehéz. Fájó szívvel búcsúzunk, drága
Húgom, emléked örökre megőrizzük. Az angyalok vigyázzák álmodat.
DA
Mély
fájdalommal
búcsúzunk
Gátas
Józsefnétől, Márta nénitől és Mautererné Dienes Zitától. Soha nem felejtenek benneteket
tanítványaitok és kollégáitok.

Megszülettek
Czigány Áron, 2020. 08. 31.
Apa: Czigány Balázs
Anya: Takács Anasztázia

Tóth Botond Norbert, 2020. 08. 29.
Apa: Tóth Norbert
Anya: Mirk Tünde

A szeretteink sosem halnak meg... Bennünk élnek tovább úgy, ahogy mindig is éltek. Mi óvjuk
a fényüket. Ha élénken élnek emlékeinkben, így is
képesek nekünk utat mutatni, mint a rég kihunyt
csillagok fénye, amely ismeretlen vizeken is segíti
a tengeren való tájékozódást. (Matt Haig)
Pilisszentiváni Német Nemzetiségi
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola

Könyvtárba hívogató
A Községi könyvtár ajánlása 2020. szeptember hó (Szent Mihály hava)
Gondoltad volna?

Nyugdíjba vonult Balogh Ildikó, aki 42 év védőnői szolgálatából 21
évet Pilisszentivánon töltött. A leköszönő védőnőt az önkormányzat és a polgármesteri hivatal munkatársai nevében Poppréné Révay
Gyöngyi és dr. Peller György búcsúztatták el júliusban, ünnepélyes
keretek között.
A polgármester beszélt arról, hogy a magyar védőnői szolgálat nemzetközi viszonylatban teljesen egyedülálló ellátó rendszer, melyre joggal
lehetünk büszkék mindannyian. Köszönetét fejezte ki Ildikó áldozatos
munkájáért és jó egészséget, aktív nyugdíjas éveket kívánt neki.
fotó: Marlok Ildikó
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– Tuti tények és totális tévhitek
Mindenki tudja, hogy a Mount
Everest a legmagasabb hegy, és
hogy egy nap 24 órából áll. Nos,
ez a könyv ilyen és ehhez hasonló tévhiteket oszlat el.

Katie Price:
A szerelem nevében

Charlie Porterre minden nő
irigykedett, amiért magasra tört,
és egy gazdag, jóképű futballista mellett élte a hírességek
mindennapjait. A mennyországból
azonban pokol lesz.

Steena Holmes:
Emma nyomában

Megan a legkisebb lányát, Emmát a harmadik születésnapján
látta utoljára. Mindenáron meg
akarja találni, csakhogy eltökéltsége lassan rögeszmévé válik.

Péterfy Gergely: A golyó,
amely megölte Puskint

A lélek és az idő mélyébe vezető elbeszélés mágikus erővel
jeleníti meg a 20. és 21. század
Kelet-Európáját. Lehetséges-e a
szabadság a diktatúrák romjain?

Debra Ginsberg: Blaze

(Egy rendkívüli fiú felnevelésének története)
Debra Ginsberg tudta, hogy fia
különleges. Azt azonban nem
tudta, hogy ezt a többiek nem
tehetségnek fogják fel, hanem
akadálynak a társadalmi és
iskolai előmenetelében.

Balogh Ildikó körzetét Páva Eszter vette át.
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FELKÉSZÜLTÜNK
Bár a járvány sok területen megbénította vagy lelassította az életet,
a községben több beruházás zajlik, illetve van előkészítés alatt. Ezekről,
a készülő tűzoltószertár bővítéséről, az áramszünetekről és a lehetséges
őszi forgatókönyvekről kérdeztük Poppréné Révay Gyöngyi polgármestert.

Augusztusban és szeptember első hetében hosszú szünet után több, nagyobb
közösséget érintő ünnepet is megtarthatott a község.
Igen, mondhatni, hogy nyolc hónap kihagyás után végre három fontos kulturális
eseményt is megtartottunk a faluban.
Az augusztus 20-i ünnepséget, a bányásznapot, illetve Kiss Csaba plébános
egy szentmise keretében megszentelte
a kálvária stációinak új festményeit.

A testületi és a hivatali munka egyik
része a beruházásokkal kapcsolatos.
Lezárultak a közbeszerzések és engedélykérések, napokon belül elkezdődik az útfelújítás a Szabadság soron.
A Gentherm előtti gyalogátkelőhely
létesítéséhez szükséges fúrások már
megkezdődtek, a Ságvári utcában pedig
javában folyik a vízvezeték-rekonstrukció. A közelmúlt hatalmas esőzései megnehezítették a munkát, szinte naponta
kellett szivattyúzni a feltáró árkokat.
A testületi munka másik része, hogy elő
kell készítenünk a 2021-es költségvetést.
A pénzügyi bizottság ülésén történtek
már előzetes egyeztetések, de mindez
komoly együtt gondolkodást igényel a
hivatal, az önkormányzat és a testület
részéről. Racionalizálni kell bizonyos feladatköröket, vissza kell fogni a kiadásainkat. A bevételeinket szeptember 31-én
fogjuk pontosan látni, az elkövetkező
időszak egyeztetései mindezek jegyében telnek majd.
Lassan két év is eltelt azóta, hogy először
felmerült a szentiváni kihajtó biztonságosabbá tételének gondolata. A hírek most
arról szólnak, hogy végre van fejlemény.

Mindannyian nagyon vágytunk már a
találkozásra. Minden magasztosabb
esemény megerősít minket azokban
a helyzetekben, amikor azt keressük,
hogy a bizonytalanság érzését hogyan
cserélhetnénk pozitív életszemléletre.
Mindig lélekemelő pillanat emlékezni
államalapítónkra, Szent Istvánra, örülni
annak, hogy szimbolikusan és valóságosan is van új kenyerünk. A vírus miatt a
A járvány még mindig itt van körülöttünk. Mik a lehetséges forgatókönyvek az oktakenyereket a hivatal munkatársai egyesével becsomagolták, és segítettek a tási intézményekben?
tér berendezésében is. Közös munka Az iskola vezetősége, Milbich Mihályné és Kesztner Andrea alapos, az iskolai élet
volt, szépen sikerült, köszönet érte. A minden területére kiterjedő protokollt dolgoztak ki. Gondoltak az oktatásra, a folyodélutáni, esti programokra jellemzően sói közlekedésre, az ebédeltetésre stb. Gyakorlatilag az intézmény minden olyan véa fiatalabbak látogatdelmet meg tud adni, amit lehet. Azt viszont senki nem
tak el. Itt is ügyeltünk a
tudja átvállalni, ami a gyerekek és a szülők felelőssége.
biztonságra, folyama„Az együttélés szabályait Személyes véleményem az, hogy ha mindenki betartja a
tosan fertőtlenítettük
mindenkinek be kell tartania. szabályokat, akkor nem valószínű, hogy az egész iskoaz asztalokat, a bérelt
be kell zárnunk. Előfordulhat egy-egy osztályközösArra kérek mindenkit, hogy lát
illemhelyek is kézferséget érintő szüneteltetés vagy online oktatásra való
tőtlenítővel voltak felne veszélyeztessük egymást átállás. Erre az iskola felkészült. Az óvodában is minden
szerelve. Igyekeztünk
és tartsuk be a járványügyi óvintézkedést megtett az óvodavezető. Átgondolták az
megtenni mindent anudvaron tartózkodó csoportok elkülönítését és az ételőírásokat, óvintézkedése- keztetést is.
nak érdekében, hogy
biztonságos legyen a
ket. Tartsuk tiszteletben egyAugusztusban nem ülésezett a képviselő-testület, a soron
rendezvény. A megenmást! A vírus jelenléte a belső következő ülés pedig lapunk zárásakor még előttünk áll.
gedett létszámhatárt
hitünktől független.”
Min dolgozik jelenleg az önkormányzat?
pedig nem léptük át.

Örömmel mondhatom, hogy nagy előrelépés történt, és hamarosan megépül a
lámpás kereszteződés. Szeptember 8-án
a Magyar Közút Zrt. átadta a munkaterületet a kivitelezőnek. A közúti lámpa a
Szentivánon élőknek és áthaladóknak a
közlekedését fogja biztonságosabbá tenni. A fejlesztést még 2018-ban Farkas András és Gromon István polgármesterekkel
én kezdeményeztem. A következő évben
a KÖTET is társult a kezdeményezéshez.
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A beruházásról azt is tudjuk, hogy nem terveznek hosszas, félpályás lezárásokat, a
munka nagy részét a padka mentén végzik el.
Elkészültek a bányász emlékszobák, megtörtént a hivatalos műszaki átadás. Mikor
nyithat meg az épületegyüttes a nagyközönség előtt, és kinek a gondozásába kerül?
A műszaki átadás valóban megtörtént, de a külső terület rendbetétele még előttünk
áll. A Helytörténeti Egyesülettel és a Bányász Szakszervezettel már megkezdtük az
egyeztetéseket, és a Ferenczi Múzeumtól is kértünk támogatást. Egyeztetés folyik
arról, hogy milyen tárgyi emlékeket tudnak a rendelkezésünkre bocsátani, azok tárolásához, bemutatásához milyen kritériumoknak kell megfelelnünk. A munka tehát
ilyen értelemben még javában tart.
Rendkívüli ülésen tárgyalt a testület a
tűzoltószertár lehetséges bővítéséről. Ez
kinek a beruházása lesz?
A tűzoltó egyesület bővíteni szeretné a
jelenlegi szertárát. Terveik szerint saját
költségükön egy új épületet húznának
fel a gépjárműparkuk és egyéb kiszolgáló
eszközállományuk részére. Ehhez tudni
kell, hogy a szertár önkormányzati területen fekszik, ezért az önkormányzatnak
kell megteremtenie a tervezett beruházáshoz a jogi, illetve rendezési hátteret.
A testületi döntés arról szólt, hogy szándékunkban áll megteremteni a bővítés
lehetőségét. Jelenleg szerződéstervezet
készül, amiben lefektetjük a mindkét fél
részére szükséges garanciákat.
Az elmúlt időszakban megszaporodtak az áramszünetek a faluban. A műszaki problémák jellemzően nemcsak a nagy viharok ideje alatt, hanem szép időben is igen gyakoriak. Mit tud tenni ez ellen az önkormányzat?
Valóban, volt olyan időszak, amikor naponta 3-5 alkalommal is elment az áram. Ez
nemcsak a munkavégzést nehezíti meg, hanem a nagy értékű műszaki, háztartási
berendezésekben is kárt tesz, a biztosító pedig nem fizet. A műszaki osztályvezető
hivatalos formában már megkereste az Elműt, hogy haladéktalanul vizsgálják ki a
hibát. Bízom abban, hogy hamarosan megtudjuk, mi a gond, és megtesszük a szükséges intézkedéseket.
Balasi Anikó

Parkoljon az udvarban, óvjuk együtt
zöldterületeinket!
Tisztelettel kérek minden gépjármű-tulajdonost, hogy amennyiben lehetősége van rá, ne az utcán és ne a zöldterületeken tárolja autóját, hanem a
saját portáján belül vagy garázsban. Az utcán parkoló gépjárművek sokhelyütt zavarják a gyalogos és babakocsis közlekedést, az őszi idő beköszöntével pedig akadályozzák a közterületek karbantartását, a viharokban letört
ágak elszállítását és a szükséges síkosságmentesítést. Falunk zöldterületeinek értéke mindannyiunk számára fontos, kialakításuk és megóvásuk egyaránt költséges. Együttműködő megértésüket köszönjük!
Poppréné Révay Gyöngyi polgármester
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AUGUSZTUS 20.
A személyes találkozás értéke
Még július végén is bizonytalan volt, hogy államalapító Szent István király
emlékét személyes részvétellel ünnepelhetjük-e meg. A körülmények
szerencsére úgy alakultak, hogy az önkormányzatok a hivatalos
állami ünnepet a járványügyi szabályok betartása
mellett megszervezhették.
A délelőtt 9 órakor kezdődő ünnepi
szentmisét szabad téren, a templom
és az iskola közötti területen tartották
meg. A díszbe öltözött oltár, a nemzeti zászló színeiben pompázó virágok,
az egyesével becsomagolt kis kenyér-

cipók, a gondosan elrendezett székek
mind arról árulkodtak, hogy az ünnepet
sokan várták. Poppréné Révay Gyöngyi
polgármester ünnepi beszédében így
fogalmazott: „A meghatottság pillanatait éljük. Utoljára ilyen közösségben

tavaly év végén találkoztunk. Azóta sok
minden történt a világban. Az elmúlt hónapokban olyan életet éltünk, amihez
nem szoktunk, és nem tudtuk, mit hoz
a holnap. A meghatottság annak szól,
hogy ebben az évben először lehetünk
együtt. Látjuk egymást, tudunk mosolyogni, miközben vigyázunk egymásra. Ettől szebb
augusztus 20-i ünnepet én
még nem éltem meg.”
A délelőtti és esti programokat az önkormányzat és a polgármesteri hivatal munkatársai közösen szervezték.
Ezúton fejezik ki köszönetüket a Perec Pék Kft. ügyvezetőjének, Marlok
Henriettnek, a Ludwig és Mentesi Kft.
ügyvezetőjének, Ludwig Klárának,
Kiss Csaba plébános úrnak, a szólóénekes Páva Annának, a moderátor
Havasi Pannának, a Pilisszentiváni
Vegyeskórusnak, a Pilisszentiváni Fúvószenekarnak, Bakos Ferencnének,
Fuzik Adélnak, a Pilis Televíziónak és
nem utolsósorban a megjelent lakosságnak, hogy jelenlétükkel megtisztelték az államalapítás idei ünnepét és az
új kenyér megáldását.
Augusztus 20-án a szórakozás sem
maradhatott el. A Dr. Peller Jazz Band
borkóstolóval egybekötött koncertje,
a Picuri Muri duó lemezbemutatója,
az Adlesteiner zenekar műsora és egy
egzotikus táncbemutató szórakoztatta a közönséget. Az asztalok, székek
rendezvény alatti folyamatos fertőtlenítése, a rendőri jelenlét és a létszámkorlát betartása biztosították, hogy a
vendégek felhőtlenül és biztonságban
szórakozhassanak augusztus 20-án.

Nem vagyunk egyedül
Augusztus 20. hazánk államalapításának ünnepe. A legfontosabb, hogy ez a
nap mindenki számára, aki Magyarországon él, az összetartozást jelentse, függetlenül attól, hogy ki mit gondol, vagy kinek milyen világnézete van. Ezen a
napon az új kenyér megszentelésével hálát adunk Istennek azért, hogy megengedi számunkra, hogy a következő esztendőben is legyen mit a család asztalára
tenni. Az új kenyér megáldása a családi közösségek megerősítését is jelenti. Akkor, amikor az önkormányzattal közösen megáldjuk a kenyereket és szétosztjuk a jelenlévők között, kívánjuk, hogy minden közösség, minden család erősödjön, és ezzel együtt erősödjön a hitünk is. Az ünnep mindig felemelkedést
nyújt a lelkünknek. Idén különösen fontos, hogy tudjunk, merjünk és akarjunk
is ünnepelni. Közösséghez tartozunk, nem vagyunk egyedül, még akkor sem,
ha nem tudunk találkozni olyan formában és éppen akkor, ahogyan és amikor
szeretnénk. Ünnepeljünk méltóképpen, hiszen az megerősít bennünket lélekben és szellemben egyaránt.
Kiss Csaba plébános

Balasi Anikó
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SZENTIVÁNT SEMMIVEL
NEM CSERÉLNÉM EL

Ön a Területfejlesztési, Beruházási, Kulturális és Német Kapcsolatok Bizottságának elnöke. Szerteágazó feladatkör…
Közös érdekünk, hogy minden területre jusson figyelem, ne hanyagoljunk el
semmit. Ezzel a hozzáállással saját értékeinket növeljük.

Őri Lajos a képviselő-testület legrégebbi és egyben legidősebb tagja.
Gyakran mondhatja el magáról, hogy „jó az öreg a háznál”. Megjelenését,
beszédét mégis fiatalos magatartás és lendületesség jellemzi.
Mindenben benne van, és büszkeséggel tölti el, hogy szentiváni.

Kevés ember mondhatja el magáról, hogy több mint három
évtizede vesz részt a képviselő-testület munkájában. Hogyan
kezdődött?
Szerencsésen indult a képviselői pályafutásom. 1985-ben még
kettős választások voltak, akkor kerültem be Pénzes Gábor
csapatába. Akkoriban még igen keveset konyítottam az önkormányzatisághoz, szinte úgy csöppentem bele, ám azonnal
nagy munkákkal kezdtünk. Ilyen volt a tornaterem építése –
arra az épületre gondolok, ahol most a Szamos Marcipán Kft.
dolgozik –, bár azt csak egy későbbi ciklusban tudtuk befejezni. Az igazi kemény munka aztán a ’90-es években kezdődött:
gázbevezetés, gáztársulás megszervezése, a csatornarendszer kiépítése, a telefon bevezetése és az utak rendbetétele.

Nagyon szeretem ezt csinálni. A rám leadott szavazatok alapján pedig úgy érzem, hogy amit tettem, azzal elégedett volt
a lakosság. Tavaly az ötödik voltam a sorban, az azt megelőző időszakban pedig mindig benne voltam az első kettőben,
háromban. Legutóbb úgy éreztem, hogy az egészségem még
megvan ahhoz, hogy ezt a ciklust is végigvigyem. Büszkén
vállalom a munkámat, sokat tettem a faluért.
Harmincegy év alatt változott a világ. Más most egy képviselő dolga, mint a kezdetekben volt?

Ön a legrégebbi és a legidősebb képviselő egyben. Gyakran kikérik a fiatalabbak a véleményét, tanácsát?
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Rendszeresen tartom a kapcsolatot az
óvodával, az iskolával, a műszakkal, a
községgazdálkodással, a művelődésszervezővel, a civilekkel: egyszóval
mindenkivel. Szerencsére ezt most
meg tudom oldani, mert nyugdíjas vagyok. Régebben Solymáron dolgoztam,
38 éven keresztül ugyanannál a vállalatnál. Nem vagyok egy vándormadár.
A nyugdíjas egyesületet is 8 évig vezettem, büszke vagyok arra az időszakra,
16 vagy 18 országba vittem el őket.
Mindig van feladatom, nem unatkozom egy percet sem. Ugyan beköltöző
vagyok – sokan viccelődnek is ezzel –,
de több mint 50 éve itt élek. Szeretem
Pilisszentivánt, a világon semmiért nem
cserélném el!
Ön szerint mi Pilisszentiván erőssége, és
mi a legnagyobb nehézsége?

Mi vezérelte Önt akkor, amikor tavaly októberben ismét indult a választásokon?

Az önkormányzatoknak mindig is voltak anyagi gondjaik. Tudomásul kell
venni, hogy mindenhez idő és pénz kell. Tetszik vagy nem tetszik, a lakosoknak sokszor be kellett szállniuk saját összeggel ahhoz, hogy fejlődhessen a falu. Például a gáz- és a csatornavezeték is társulási formában épült.
Az állam időről időre szűkíti az önkormányzatok anyagi kereteit, a feladat
megmarad, a finanszírozás viszont nem, de mindig meg kell oldanunk valahogy a feladatokat. Hála Istennek, mi itt, Szentivánon csak minimálisan
adóztatjuk a lakosságot. Számos környező település kivet például ingatlanadót, ami nálunk egyáltalán nincs, mi, amíg lehet, nem akarjuk megterhelni a lakosságot. Épp elég sok pénzt elvesz a mindennapi megélhetés.

70. BÁNYÁSZNAP

Végeredményben egyenlő partnerek vagyunk,
de sok esetben kérdeznek tőlem, és bizony
sokszor hasznos, hogy mindenre emlékszem.
Például most, amikor a Ságvári utcában dolgoztak, nagyobb mennyiségű betonba ütköztek, és nem értették, mi az. Én emlékeztem,
hogy régen ott volt egy tűzcsap. Vagy példádul azt is tudom, hogy a gázvezeték milyen
mélyen helyezkedik el. Felhívtam a munkások
figyelmét arra, hogy a gázvezetéket kézi feltárással kell megkeresni, mert a talajviszonyok
miatt nem ott fekszik, ahol a tervek mutatják.

Szentiváni Újság

Erőssége az, hogy a falu lélekszáma
ötezer fő alatt van, ebből adódóan nagyon összetartó kisközösség vagyunk.
Nagy érték, hogy amikor az önkormányzat segítséget kért a falu lakosságától,
mindig megfogták és ma is megfogják
a munka másik végét. Ezért is tudunk
előre haladni. Nehézség viszont, hogy
ez a fajta hozzáállás elsősorban a régiekre jellemző. Gyerekkoromban még
természetes volt, hogy szombatonként
kimentem utcát söpörni. Nemcsak a lakásban, hanem a saját házunk előtt is
rendet kell tartani. Szentiván külterületén már nagyon sokan laknak, és bár
nincs ide bejelentett lakcímük, mégis
életvitelszerűen élnek itt. Arra kérem
ezt a réteget, hogy ők is jelentkezzenek
be. Az elképzeléseiket ne csak írásban
fogalmazzák meg, hanem keressék fel a
hivatalt személyesen. Bátorítom őket,
hogy jöjjenek el a közmeghallgatásra és
a közösségi kulturális programokra is.
Vegyék ki részüket a jóból és a gondokból is. Nagyon hiányoljuk az ő meglátásaikat és segítségüket. Az észrevételeikből közös erővel előbbre jutnánk.

Idén hetvenedik alkalommal ünnepeltek bányásznapot az ország számos
pontján a bányászközösségek. Szentivánon szeptember 5-én – a hagyományokhoz hűen – a bányász emlékmű megkoszorúzásával kezdődött az ünnepség. Az emlékezés koszorúit Radosai Györgyné, a Pilisi Nyugdíjas Bányász
Szakszervezet elnöke, Bánhidi József és Koltai Lajosné, a Dorogi Bányász
Szakszervezeti Szövetség alelnöke és gazdasági munkatársa helyezték el, a
Pilisszentiváni Helytörténeti Egyesület nevében Óvári Sándor és Kovács István koszorúzott.
A megemlékezés ezután a Tájházban folytatódott, ahol a megjelenteket Kovács Zoltán, a Helytörténeti Egyesület elnöke köszöntötte, majd egy régi
felvételről felhangzott a bányászhimnusz, pilisszentivániak előadásában,
ezután pedig a bányászélet szépségeit és nehézségeit idézte fel verseivel
Szepesi Zsuzsanna költő.
Az ünnepélyes beszéd most nem a megszokott módon hangzott el, Óvári Sándor ugyanis egy 2004-ben Veszprémben elmondott – egyes pontjain ma is aktuális – beszéddel emlékezett az egykori bányászatra. Mára már Szentivánon
sem működnek a bányák, de néhány bányász leszármazott, a Helytörténeti
Egyesület és az önkormányzat is fontosnak tartja, hogy ne merüljön feledésbe
a falu életét egykor erősen meghatározó bányászat. A megemlékezés jó hangulatban zárult, az egyesületek tagjai virslivel, pogácsával és italokkal kedveskedtek a megjelenteknek.
PM

Balasi Anikó
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CSATORNATÖRTÉNELEM
A Közcsat Kft. története (1995–2020)
2020 tavaszán, 25 év működés után megszűnt a Közcsat Kft. Ennek apropóján
olvashatják itt Szentiván szennyvizének történetét, ami – bár nem egy
elegáns téma –, a falu történetének fontos része. Cikkünk Marlok Gyula és
Hamvas Márton elbeszélésére támaszkodik.

A szennyvíztelep is megújult, kapacitását napi 1500 köbméterre bővítették. Solymár és Szentiván együttműködése
ezzel nem ért véget: a két község a szennyvízhálózat és a
tisztítótelep üzemeltetését egy közös cégen keresztül oldotta meg, ez lett a Közcsat Kft. 1995. december 11-én kötötték meg a társasági szerződést 3 millió forint alaptőké-
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minden víziközmű-üzemeltetőtől megvonta a működési
engedélyt. Új engedélyt csak az kérhetett, akinek minimum
150 000 lakóegység volt a működési területén. Ennek a feltételnek közel 400 cég – köztük a Közcsat – nem felelt meg.
A szigorodó előírások és a kiszervezési tilalom miatt a cég
nem végezhette tovább a feladatát.

A pilisszentiváni gravitációs csatornahálózat része
ma 20 148 folyóméter csatornagerinc és 9443 fm bekötővezeték, valamint 253 méter nyomott vezeték.
Az 545 tisztítóakna mellett üzemel egy központi
átemelő, mellyel az 50 méteres szintkülönbséget leküzdve nyomják át Pilisszentiván teljes szennyvízét
Solymárra.

A kínálkozó lehetőségek közül a tulajdonos önkormányzatok a Daköv Kft.-vel való együttműködést találták a leginkább kedvező megoldásnak. Solymár és Pilisszentiván önkormányzata résztulajdonosi jogot szerzett a Dakövben,
így meg lehetett kötni az üzemeltetési szerződést. A
víziközművagyon a tulajdonos önkormányzatok tulajdonába került, a Közcsat dolgozóit a Daköv Kft. állományába vették át, az önkormányzatok szakmai érdekeit pedig
a Közcsat Kft. ügyvezetője képviselte az új üzemeltető
cégben.

A hálózat üzemeltetésének megkezdésekor azt is megállapították, hogy jelentős számú ingatlant illegálisan kötöttek rá a hálózatra. Fontos feladat volt ezek felderítése és legalizálása, továbbá a rákötések szorgalmazása. A
bekötésszám nagy iramban nőtt. 1996 áprilisában az ügyfélszám Pilisszentivánon 377, Solymáron 556 volt, és napi
680 m³ szennyvizet tisztítottak meg. Ez a szám 1998-ra
1062 m³-re emelkedett.

A Solymári Szennyvíztisztító Telep,
amely 1972-ben épült, az első időben
csak Solymár kis területének szennyvizét fogadta be. „Szentivánról először
a kolónia lebontása után felépített lakótelep szennyvizét kötötték be (1979ben), amit a Csali csárdánál létesített
átemelő szivattyúval pumpáltak Solymárra – meséli Marlok Gyula. – A telep
azonban a 90-es évek elejére műszakilag teljesen lepusztult, így amikor
épült a pilisszentiváni csatornahálózat,
észszerűnek tűnt a telepet bővíteni, és
Szentivánról Solymárra juttatni a falu
teljes szennyvizét. A tárgyalások a két
település között 1991–1992-ben kezdődtek meg Pénzes Gábor szentiváni és
Dercsényi Péter solymári polgármesterek vezetésével, 1993-ban pedig megállapodás született a szennyvíztelep beruházásának közös finanszírozásáról.”
A falu előtt két nagy feladat állt: fel kellett újítani a telepet, és ki kellett építeni a csatornahálózatot. „Mivel a fejlesztéshez az állami támogatáson felül további forrásra
volt szükség, a Pénzes Gábor vezette önkormányzat akkori
tagjai vállalták, hogy a lakosság beszervezése érdekében
személyesen járják végig a falut – meséli Marlok Gyula, a pilisszentiváni Szennyvízcsatorna Társulat intéző bizottságának egykori elnöke. – A háztartások 81%-kal, háztartásonként 48 000 forinttal járultak hozzá a fejlesztéshez, aminek
a 15%-át végül visszakapták. A kivitelezés során mintegy 26
km csatorna készült el.”

„Jelentős gondot okozott a pilisszentiváni átemelő korszerűtlen műszaki állapota – avat be a kezdeti műszaki
problémákba az ügyvezető. – Az átadott berendezések,
szivattyúk elhasználódtak, elhanyagoltságról árulkodtak.
Az iszap-víztelenítési technológia hibásan volt kialakítva,
hiányzott a homokfogó.”

A fejlődés nem csupán a mennyiségben nyilvánult meg, 1998ban 5,2 milliós beruházással javították az oxigénellátást, és a
fejlesztések tervezésére másfél millió forint fordítottak.

Tovább bővül a kapacitás

Vezetik a szennyvízcsatornát és a telefonkábelt.
Fotó: Pest Megyei Hírlap 1994, Talum Attila

vel, 50-50% tulajdonaránnyal, Szentiván pedig napi 530 m3
szennyvíz befogadására kapott lehetőséget.

A Közcsat első évei
A Közcsat ügyvezetésére kiírt pályázatot Hamvas Márton
nyerte el, először egy év időtartamra, végül a kft. működésének teljes 25 évén át ő vezette a céget.
„A DMRV személyzet, működtető vagyon, bútorzat és eszközök nélkül adta át a telepet és a hálózatot, a Közcsat
Kft.-nek pedig december 31-én kellett megkezdenie az üzemeltetést, vagyis az alapítástól kezdve 20 nap állt rendelkezésre a működtető személyzet felvételére, betanítására,
a működtetéshez szükséges eszközök biztosítására” – tudtuk meg Hamvas Mártontól. Azt is elmesélte, hogy az első
évben a működéshez szükséges eszközök jelentős részét
saját eszközeiből, bútoraiból, szerszámaiból biztosította.

Szentiváni Újság

A következő nagyobb bővülés az Auchan megépülésével
következett be 2005-ben. A szennyvíztisztító telep bővítését és korszerűsítését az áruház finanszírozta – annak
érdekében, hogy a szennyvíztelep fogadni tudja a szennyvizét. Ekkor épült fel bruttó 561 millió forintból az akkori
magas technológiai szintnek megfelelő tisztítótelep, amely
a korábbi teljesítménynek több mint kétszeresét tudta:
már 3600 m³/nap szennyvizet volt képes megtisztítani. Ám
már ekkor gondoltak a további bővítés lehetőségére, ezért
az egyes egységeket úgy alakították ki, hogy később a kapacitás további megduplázására is lehetőség legyen.

Jelenleg a Daköv Kft. bérleti jogviszonyban üzemelteti a
csatornahálózatot és a telepet, a két település, Solymár és
Szentiván a hálózat nagyságának arányában fizet a telep
és a hálózat üzemeltetéséért évente 10-10 millió forintot. A
tulajdonos önkormányzatok 2019-ben a Közcsat Kft. végelszámolása mellett döntöttek, ami a cégbíróság 2020. április
9-én kelt végzésével be is fejeződött, a Közcsat lehúzta a
rolót. A társaság 25 éve azonban abszolút sikertörténet.
„Működésünk ideje alatt elértük a kitűzött célt: a két község csatornahálózatának üzemeltetését, az ingatlanok rákötését a csatornahálózatra, az így összegyűjtött szennyvíz tisztítását hatékonyan és gazdaságosan oldottuk meg
– összegzi az elmúlt 25 évet Hamvas Márton. – Jelenleg
a beérkező szennyvíz napi átlaga 1853 m³, ebből Solymár
1319 m³, Pilisszentiván 512 m³ kapacitást vesz igénybe, és
pilisvörösvári területről is érkezik naponta 22 m³ szennyvíz. Az ügyfélszám Solymáron 5010, Pilisszentivánon 1428,
Pilisvörösváron pedig 108, összesen 6546 háztartás szennyvizét kezeli a telep.”
A cikk Hamvas Márton és Marlok Gyula
beszámolója alapján készült.

Két évvel később, 2007-ben a kezelőépületet is felújították,
ekkor került rá egy plusz emelet. A régi szennyvíztisztító
rendszert nem szüntették meg, az új mellett működött
tovább, azonban ekkorra megérett a teljes felújításra. Ezt
a Közcsat Kft. saját költségén elvégezte: az összes csővezetéket savállóra cserélték, kicserélték a levegőztető
rendszer elemeit és a mérőműszereket, felújították a régi
rácsgépházat. Az elhasználódott szivattyúk helyett újakat
építettek be, felújították a gépi rácsot és az utóülepítőt,
lefedték a biológiai medencét. Így az egész rendszer alkalmassá vált az újtól független, önálló üzemelésre.

Már a nagy cégeké a pálya
A 2011. évi, víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény jelentős változást hozott a Közcsat Kft. működésében, mivel

2020. szeptember

„Pilisszentivánon jó ütemben halad a község csatornázása. Igaz, hogy a fő közlekedési utat
forgalomirányítással lehet csak használni, de a lakosok nagy örömmel fogadják a fejlesztést.”
Fotó: Pest Megyei Hírlap 1994, Erdősi Ágnes
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GÉMESKUTAK SZENTIVÁNON
Mikor gyerek voltam, a falu körül még szőlők, szántók voltak. Mostanra szinte mindenütt házak állnak, a szántók helyén a külterületen is víkendházak vannak. A régi
falu életét már mi, 60-asok is csak elbeszélésekből ismerjük.
A földművelés és állattenyésztés a múlt homályába vész. Halványan emlékszem még
néhány tehénre és borjúra – valószínűleg az 1960-as évek elejéről – Taller Jakab bácsinál (Szabadság út 79.) és Marlok (Jaun) Márton gyereke házánál (Szabadság út
75.). Pedig valamikor az 1900-as évek közepe táján még sok háznál volt tehén, amit
csordába terelve hajtott ki a pásztor reggel a legelőre és este vissza. A faluközösség
közösen fizette a pásztort, aki az úgynevezett kanászházban lakott. Ő gondozta a
falu bikáját, és ott volt szállása a szintén közösen tartott hím sertésnek is. Ez a ház az
1900-as évek elejéig a mostani iskola/községháza helyén volt, és ott állt a falu kovácsműhelye is. Akkor építették fel az új kanászházat a mai Szabadság út és Jóreménység
út sarkánál. Ezt az 1960-as évek közepe táján bontották le. Még sokan emlékeznek
Szentiván utolsó pásztorára, Horváth bácsira is.
Az állattenyésztéshez nélkülözhetetlenek voltak a nagy gémeskutak az itatóvályúkkal. Kicsit utánanéztem, hol és merre lehettek a gémeskútjaink anno. Segítségemre
volt Engertné Gátas Marika Múltunk a jelenben – Pilisszentiván tájháza című, 2007ben megjelent, az NNÖK által kiadott helytörténeti füzete, ahol többek között a gémeskutakról is olvashatunk.
Solymár felől az első gémeskút a mai Jóreménység út bal oldalán, a temetőhöz vezető emelkedő elején volt, a Jóreménység u. 12. szám alatt. A következő a Bányász utca

– régen Kút utca – és a mai Dózsa köz
kereszteződésében, Kilinger kovács műhelye előtt, a Gábeli pékségnél állt. Egy
1919-ben feladott képeslapon látható,
hogy itt volt a tűzoltószertár és egy tűztorony is. Volt egy gémeskút a Bányász
utca 17. szám alatt, Brandhuber Sebő
és felesége, Gábeli Anna házában, ezt
még a XIX. század végén létesítették. A
negyedik gémeskút az egykori szódás,
Sallai/Schuck György udvarában állt, a
mai József Attila és a Sallai utca sarkán.
Emlékszem még a Hungária telep előtti
útnál is egy gémeskútra, amelynek beton kútgyűrűje talán még megvan.
A legismertebb gémeskút a mai Szabadság út 66. számú ház előtt állt, az
országút és az árok közötti területen.
A fogattal rendelkező gazdák szánhoz
hasonló fatalpakra állították a dézsákat,
hordókat, így szállították lovaik segítségével a tartalék vizet házaikba. Ez a kút

Az önkormányzat felújította a Hárserdőben, a Jági-tanösvény útvonalán fekvő régi gulyakutat. A kút a
közeljövőben a Duna–Ipoly Nemzeti
Park Jági-tanösvényének hivatalos
túraútvonalába kerül. A munkálatokról a Szentiváni Újság augusztusi
számában a hírek között olvashattak
bővebben.

a régi Kút utca felső végéből (akkor József, ma
Bányász utca 56.) nyerte a vizet, egy kiépített
forrásból, a „prunestum”-ból (Brunnenstube,
jelentése 'kútszoba'). A víz mázas cserépből
készült csöveken jutott el a Fő utcán lévő gémeskútba. Amikor az 1960-as években betemették ezt a kutat, a víz többször is feltört a
felszínre.
A mai Rét utca – Hársfa utca – Szabadság út
helyén régen mindenütt szőlők, szántók voltak, illetve papi és kántorföldek, valamint a
közbirtokosok kezelésében álló legelő. Ez volt
az úgynevezett „Trieb", itt is állt egy gémeskút, ahol a legelőre menet megpihent a csorda. Szentiván utolsó gémeskútja a Hárs-erdőben még ma is látható. A kút környékén régen
legelő volt, ezért kellett a dupla vályú, hiszen
az állatok a nap nagy részét ezen a környéken
töltötték el.
Nagyon örülök, hogy megmentették a hárserdei gémeskutat, hiszen a többinek már
szinte semmi nyoma. Elmúlt a régi világ, egyre gyérülnek a kézzelfogható tárgyi, épített
emlékek. Jó, hogy vannak olyan emberek,
akik felújítják és védik múltunk még fellelhető kincseit.

Kisbuszt húztunk, footgolfoztunk
Augusztus utolsó hetében tartotta
táborát a Pilisszentiváni Sportegyesület. A tábor nagyon jól sikerült, sokan
eljöttek, és mindenki élvezte a sok
mozgással, vidámsággal, együttléttel
töltött hetet.
A rengeteg foci mellett mindennap játszótereztünk (ezt nemcsak a kisebbek,
a nagyok is igényelték), és sokat nevettünk. Monoron a srácok kipróbálták a
footgolfot, nagyon megtetszett nekik. Ahogy a képek is tanúsítják, részt
vettünk a Groupama stadiontúrán,
kirándultunk a Magas-kőhöz, egyik
nap pedig még az egyesület kisbuszát
is elhúztuk Berta Lackó Európa-bajnok testépítő segítségével. Ő most a
világbajnokságra készül a szentiváni
edzőteremben, ahol edzéseket is tart.
Remek hét volt, jó élményekkel!
szentivan.utanpotlas@gmail.com,
06 70 289 3196
Steckl Rita beszámolója alapján

Ziegler Ágota

Velünk edzett az ex NB1-es focista, Souleymane Youla, aki most Piliscsabát erősíti.
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ÚT A KÁPOLNÁIG
Ez év tavaszán, virágvasárnapra készülve sokan vártuk, hogy a falu
plébánosa megáldhassa a kálvária újonnan megfestetett stációképeit.
A festmények kihelyezése és ünnepélyes megáldása akkor a járvány
miatt elmaradt, de szeptember első vasárnapján
a falu közösen ünnepelhetett.
A történet azonban sokkal régebben kezdődött. A pilisszentiváni
kálváriakápolna előtt álló keresztút stációiról ugyan keveset
tudunk, de az bizonyossággal állítható, hogy a kőoszlopokat a kápolnával egy időben állították fel.
(A kápolna építése a mai templom
építéséhez, az 1780-as évekhez
köthető.) A zömében zsámbéki
nyakas-hegyi mészkőből készült
oszlopok 1885-ben még egy vonalban, a déli oldalon sorakoztak, majd 1904-ben a kidőlt, megromlott állagú oszlopok helyére
újakat, vagy korábban a falu különböző helyein Bildstockként használt stációkat állítottak. A képkövek hosszú ideje nem tartalmaznak
képi ábrázolást, az idősek elmondása szerint a fülkék
egykor rézmetszetekkel voltak díszítve – tudtuk meg
Richolm Erik ünnepi beszédéből.
Három évvel ezelőtt, egy nagypénteki keresztút során
merült fel Erikben az ötlet, hogy a fülkékbe festmények
készüljenek. A gondolatot tett követte, a nemzetiségi
önkormányzat felkérte Pittner Ágnest, hogy fesse meg
a stációképeket. A szentiváni születésű művész elvállalta a megtisztelő felkérést. Elmondása szerint mielőtt
munkához látott, elmélyedt a régi nagy mesterek vallásos műveiben, és alaposan körbejárta a keresztút témáját. Az ünnepségen úgy fogalmazott, hogy alkotás közben jelképesen ő is végigjárta Krisztus szenvedésének
útját a pilátusi ítélettől a sírba tételig.
A szabadtéri szentmisén Kiss Csaba plébános a párbeszéd fontosságáról prédikált. Hangsúlyozta, hogy
legyen erőnk az újrakezdéshez, legyen türelmünk és
akaratunk meglátni a jót a másik emberben. Mindehhez
pedig segítségül szolgálhatnak a most átadott stációképek, mert a keresztutat végigjárva a stációk újra és újra
feltölthetik lelkünket.
A festményekből és a keresztúthoz tartozó olvasmányokból egy kétnyelvű kiadvány készült, melyet a szervezők a szentmise után szétosztottak a jelenlévők között. A misén Neubrandt Ferenc orgonált.
Balasi Anikó

Köszönet mondunk Kiss Csaba plébánosnak,
aki a kezdetektől támogatta a kezdeményezést;
Pittner Ágnesnek, aki áldozatos munkával megfestette a képeket; Ágoston Lászlónak, aki vállalta a rétegelt lemezlapok kiszabását; a Mátrai
Üveg-Tükör Kft.-nek, akik elkészítették a képeket
védő üveglapokat; Steckl Jánosnak, aki segítségünkre volt az üveglapok felhelyezésében; valamint dr. Mirk Máriának és Marlok Tamásnak, akik
a kiadvány összeállításában segédkeztek.
Német Nemzetiségi Önkormányzat

