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KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
Mentők: 104
Pilisvörösvári Mentőállomás:
06 26 330 188
Elérhető hétköznaponként 19.00–7.00 óra
között, hétvégén és ünnepnapon 0–24 óra
között.
Rendőrség: 112, 107
Körzeti megbízott: Papik András
06 20 489 6705
Tűzoltóság: 105
Pilisszentiváni Polgárőrség és Tűzoltó
Egyesület: 06 20 960 5680
Orvosok:
Dr. Nádor Emese
Hétfő:
13.00–17.00
Kedd:
8.00–12.00
Szerda:
13.00–17.00
Csütörtök:
8.00–12.00
Péntek:
páros héten:
13.00–17.00
páratlan héten:
8.00–12.00
06 26 367 963, 06 20 942 0373
Asszisztens: Kissné Aknai Mária
Csecsemő-tanácsadás:
csütörtökön 12.00–13.00 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
06 26 367 964, 06 30 3083 100
Asszisztens: Szárazné Tóth Cecília
Csecsemő-tanácsadás:
hétfőn 12.00–13.00 óra között
Terhesgondozás
és védőnői tanácsadás:
Kedd:
8.30–10.30
Védőnők:
Csehné Bencsik Marianna: 06 70 319 5064
Balogh Ildikó: 06 70 319 5065
Gyermekorvos 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:
08.00–14.00
A betegek ellátása bejelentkezés alapján
történik.
06 26 367 988
Asszisztens: Draxler Júlia

Gyógyszertár:
Hétfő–péntek:
Szombat:
Vasárnap:
06 26 367 018

8.00–18.00
8.00–12.00
zárva

Posta:
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.
06 26 367 474
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
Generációk Háza
Szabadság út 2.
06 70 339 4993
generaciokhaza@pilisszentivan.hu
Pilisszentiváni Német Nemzetiségi
Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola
Szabadság út 87.
06 30 634 2818
Német Nemzetiségi Óvoda
Óvoda utca 5.
06 26 367 352

Kedves Olvasók!
Köszönöm Önöknek az elmúlt közel egy
évtizedet, azt, hogy érdeklődésükkel, tanácsaikkal, ötleteikkel segítettek hónapról hónapra, évről évre életben tartani a
Szentiváni Újságot. Köszönet illeti az önkormányzati közélet azon szereplőit, a helyi
intézményi és civil élet azon tagjait is, akik
jó szándékukkal támogatták munkámat, vásárolták és olvasták a lapot, akikhez bízvást
fordulhattam kérdéseimmel, és akik nemegyszer témajavaslatokkal is hozzájárultak
ahhoz, hogy a „Zeitung” minél gazdagabb
tartalommal jelenhessék meg.
Ismerve utódom személyét és munkásságát, nincs sok kétségem afelől, hogy továbbra is jó kezekben marad az újság. Ennek
reményében kívánok az új szerkesztőségnek sok sikert, Önöknek pedig ezután is sok
tartalmas olvasnivalót.
Hegedűs András
a Szentiváni Újság 2010–2019 közti
kiadó-főszerkesztője

Előszó az új
szerkesztőségi munkához
A Szentiváni Újság korábbi szerkesztője,
Hegedűs András éveken keresztül szívvellélekkel gondozta a falu havilapját. Ugyanakkor a képviselő-testület már az előző
ciklus végén tervbe vette, hogy az újság
jövőjével, esetleges megújulásával mélyrehatóbban foglalkozzon. A korábbi főszerkesztővel évekkel ezelőtt megkötött szerződés több ponton nem felelt meg a mai
követelményeknek, az alapvető jogi helyzet
is tisztázásra szorult, szerettük volna, hogy
a lap kiadója ne az újságíró, hanem az önkormányzat legyen.
A közelmúltban megfogalmaztuk és összeírtuk az igényeket mind a külső megjelenésre, mind a tartalmi változásokra. A választási időszakban és közvetlenül a választások
után azonban nem volt idő ezzel a témával
foglalkozni, így most, 2020 elején a döntés
az új testületre maradt. A képviselő-testület
az év első ülésén egyhangúlag azt a döntést
hozta, hogy a jövőben Sólyom Ágnest bízza
meg a lap felelős szerkesztői feladatainak
ellátásával. A váltástól egy modernebb,
szellősebb újságot várunk.
P. Révay Gyöngyi polgármester
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Kedves Olvasók!
Kedves pilisszentivániak!
A megújult Szentiváni Újságot tartják a kezükben,
nagy izgalommal és lelkesedéssel készítettük önöknek.
Engedjék meg, hogy röviden bemutassam önöknek
a stábot, amely mostantól azon dolgozik, hogy hónapról hónapra friss, hasznos hírek és érdekes cikkek kerüljenek az asztalukra. Egyenként már sokan
ismernek bennünket, én magam Solymáron születtem és élek, munkatársaimmal 2006 óta készítjük a
PilisTV műsorait, így Szentiván már több mint egy
évtizede a második-harmadik otthonunk, figyelemmel követjük a rendezvényeket és a közélet történéseit. A környéken több önkormányzati újság a mi
szerkesztésünkben készül, és nagy örömmel vettük
a szentiváni megkeresést is. Nincs annál nagyobb
elismerése eddigi munkánknak, mint hogy bizalmat
szavaznak nekünk azzal, hogy egy újabb fontos feladatot bíznak ránk.
Az újság szerkesztője, újságírója és legfőbb kapcsolattartója Balasi Anikó lesz, aki szentiváni felmenőkkel rendelkezvén sokak számára lehet ismerős. Itt
lakik a falu határában Vörösváron, és nagy lelkesedéssel vetette magát a munkába. Az újság arculatát
Sólyom Mátyás alkotta meg, a tördelés és a grafikai
kivitelezés Szima Roland feladata lesz. A cikkek alapos átolvasásával, a hibák javításával Lichtneckert
Eszter van segítségünkre, olvashatnak majd cikkeket Komáromi-Bauknecht Hajnalka tollából, és több
más munkatársunkkal is találkozhatnak majd a rendezvényeken, vagy egy-egy általuk készített íráson,
fotón keresztül.
Végül szeretném leszögezni, hogy mi a munkánkat,
szakértelmünket és tapasztalatunkat a Szentiváni
Újság szolgálatába állítjuk, de az újság csakis önökkel együtt készülhet el és lehet teljes. Így számítunk
az önök közreműködésére is: a közösségekre, egyesületekre, intézményekre, a programszervezőkre,
a vállalkozókra. Szívesen vesszük a témáikat, az információkat, a véleményüket, az észrevételeiket, és
számítunk arra is, hogy rendszeresen forgatják és
elolvassák a lapot!

Sólyom Ágnes

Balasi Anikó

Lichtneckert Eszter

Komáromi-Bauknecht Hajnalka

Az első szám rendhagyó, hiszen október óta nem jelent meg újság. Természetesen nem lehet mindent
bepótolni utólag, de a legfontosabb híreket összegyűjtöttük olvasóinknak. Lesz olyan, ami helyhiány
miatt kimaradt, és később olvashatnak róla, illetve
a további lapszámokban terveink szerint a jelenleginél színesebb tartalommal, új rovatokkal is találkozhatnak majd.
Boldog 2020-as évet kívánunk mindannyiunknak!
Sólyom Ágnes felelős szerkesztő és csapata

Szima Roland
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Októberben megalakult
az új önkormányzat
Pilisszentivánon a 2019. október 13-án megtartott helyi önkormányzati választáson a választópolgárok 40,38%-a vett részt.
A választás eredményeként Poppréné Révay Gyöngyi, a község korábbi polgármestere folytathatja munkáját a következő ciklusban is. A képviselő-testület tagjai: Brandhuber Ádám,
Markos Ferenc, Richolm Erik, Marlokné Somogyi Ildikó, Őri
Lajos és B. Szabó Károly.
Az ünnepélyes alakuló ülésre 2019. október 21-én került sor.
Ennek során a testület arról is döntött, hogy Pilisszentiván
alpolgármestere Brandhuber Ádám lesz, és hogy két bizottságban folyik majd az előkészítő munka. A területfejlesztési,
beruházási, kulturális és német kapcsolatok bizottságának
elnöke Őri Lajos, tagjai Markos Ferenc és B. Szabó Károly, külsős tagjai Metzgerné Klein Krisztina és Lukács István. A pénzügyi ellenőrző és szociális bizottság elnöke Markos Ferenc,
tagjai Marlokné Somogyi Ildikó és Richolm Erik, külsős tagjai
Fuzik Edit és Tóth-Botzheim Ágnes.

Gyalogátkelőhely és
közvilágítás

Forgalmirend-változás
A CBA előtti forgalmi rend szabályozását is tárgyalta az
önkormányzat novemberben. Úgy döntöttek, hogy a
Szabadság út 95. számtól a plébániáig a CBA felé két behajtani tilos táblát helyeznek ki, „kivéve önkormányzati
engedéllyel” felirattal.

2019 novemberében döntött az önkormányzat
képviselő-testülete arról, hogy a Gentherm előtt
kialakítanak egy gyalogátkelőhelyet. A kivitelezés
11,5 millió forintba, a gyalogátjáróhoz kapcsolódó
közvilágítás pedig 9,7 millió forintba kerül. A kivitelezés költségeihez a Gentherm is jelentősen hozzájárul.
A munkálatok március 15. után kezdődnek.

A táblák már kikerültek, közlekedjünk körültekintően!

Új időpontban
a Napforduló Fesztivál
Idén a szokásosnál egy héttel később, 2020. június 19–27.
között lesz a Napforduló Fesztivál, a főbb programok
pedig a június 26–27-i hétvégére kerülnek.

Polgármesterváltás
Pilisvörösváron

Intelligens zebrák
A gépjárművek növekvő száma, a gyorshajtás és más
okok miatt országszerte egyre több gyalogost ütnek
el a gyalogátjárókon. Rossz látási viszonyok esetén jól
jöhet a fokozott kivilágítás, és egy figyelmeztető, villogó fényjelzés az autóvezetők számára. Pilisszentivánon
idén a zebrákat olyan okoseszközökkel látják el, amelyek ha gyalogost érzékelnek, az úttestbe épített fényjelzők segítségével figyelmeztetik az autókat.

Testvértelepülési fogadalom
2019. október 23-án Pilisszentivánra látogatott testvértelepülésünk, Marktleugast polgármestere. Franz Uome,
valamint P. Révay Gyöngyi és Szentiván újonnan választott
képviselő-testülete ünnepélyes keretek között, fogadalom formájában erősítették meg azon szándékukat, hogy
kiemelt fontosságúnak tartják a testvérvárosi kapcsolat
ápolását. A mostani fogadalom az egy évvel ezelőtti, ünnepi ülésen hozott testületi akaratot erősíti meg.

Pilisvörösváron a Tegyünk Együtt Vörösvárért Egyesület jelöltje, dr. Fetter Ádám nyerte az októberi
önkormányzati választásokat, aki Gromon Istvánt
13 évi polgármesterség után váltotta a város élén.
A polgármester mellett csaknem a teljes képviselőtestületet is lecserélte a szomszéd település: a nyolc
egyéni körzet mindegyikében a TEVÖ jelöltje nyerte
el a mandátumot.
Október óta tehát dr. Fetter Ádám képviseli Vörösvárt
a térségi testületekben is, így a Pilisi KÖTET ülésein,
illetve ő tölti be a Pilisvörösvár és Környéke Szociális
Intézményfenntartó Társulás elnöki tisztségét. Az intézményfenntartó társulás elnökhelyettese továbbra is P. Révay Gyöngyi.

2019 végén lejárt a község hulladékszállításra kötött szerződése a Zöld Bicske Nonprofit Kft.-vel, ezért az önkormányzat elindította a közbeszerzési eljárást a feladat ellátására.
Tekintettel arra, hogy a két ajánlattevő azonos ajánlatot
tett, közjegyző jelenlétében sorsolással dőlt el, hogy 2020
januárjától Pilisszentivánon a Vertikál Kft. látja el a hulladékszállítást. A közszolgáltatási szerződést december 20-án írta
alá Poppréné Révay Gyöngyi polgármester és a Vertikál Kft.
vezérigazgatója, Madarász András.
Újdonság, hogy a lakosoknak mostantól lehetőségük nyílik 80
literes kukákra is szerződést kötni. Pilisszentivánon a kommunális hulladékot minden szerdán, a műanyag és papírhulladékot minden hónap harmadik csütörtökén szállítják el házhoz
menő rendszerben. A zöldhulladékot áprilistól novemberig
minden hónap első keddjén szállítják el.

A magyarországi látogatásra a testvértelepülés polgármesterét Michael Laaber jegyző, hivatal- és gazdasági vezető is elkísérte. A fogadalomtételt követően az 1956-os
forradalom és szabadságharc eseményeiről a testvértelepülések közösen emlékeztek meg. Az ünnepség keretében átadták a Pilisszentivánért emlékérmeket is, erről
következő számunkban olvashatnak majd.

A 2020-as hulladéknaptárat az újság hátoldalán találják. A
szolgáltatással kapcsolatos további információkról az önkormányzat szórólapon keresztül tájékoztatja a lakosságot.

Fotó: Barcsik Géza
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Szentiváni Újság

2020. január

5

PÁLYÁZATI KÖRKÉP
Vízcsövek cseréje
A DMRV-vel való együttműködésnek és
a Magyar Falu Programnak köszönhetően több fejlesztésnek is örülhetnek a
Szabadság soron lakók és közlekedők.
A közelmúltban a Szabadság sor egy
részében megújultak a lakossági vízbekötések, a csaknem ötvenéves vízellátó csöveket újakra és vastagabbakra
(100-ról 110 milliméteresekre) cserélte a
szolgáltató.
A bekötéseket műszaki okokból nem
tudták út alatti átfúrással megoldani,
így fel kellett bontani az útpályát. Most
tavaszra várható a nagy főnyomócsövek cseréje, ami után az útrekonstrukció
a sikeres Magyar Falu Program pályázat
eredményeként valósul majd meg. Az
útszakaszra a forgalomterelő virágládák
helyett lassító szigetek építését tervezi
az önkormányzat.

Informális polgármesteri találkozó

Szolgálati lakás
A Ságvári utca 33. sz. alatti ingatlan
évek óta felújításra és hasznosításra
vár. Az önkormányzat az ingatlanon
védőnői szolgálati lakás kialakítását
tervezte, ám az erre vonatkozó, a
Magyar Falu Program keretében
benyújtott pályázatát elutasították.
Az önkormányzat továbbra is figyelemmel kíséri a lehetőségeket, és ha
alkalom nyílik rá, újra pályázik majd.

Régészeti és bányászati kiállítótér épül
A Magyar Falu Program pályázat keretében Pilisszentiván tavaly nyár végén 15 millió forint támogatást nyert
a József Attila utca 9. és 11. számú lakóépületek felújítására. Ebből és az
önkormányzat által hozzátett összegből két, időszakos nyitvatartási idejű
múzeum létesül egymás szomszédságában: egy régészeti és egy bányászati
kiállítótér. A meglévő ablakok helyett
új, spalettás ablakokat építenek be, a
helyiségek fűtést kapnak, és egy közös
vizesblokk kialakítására is sor kerül.

Fotó: Vörösvári Hírek

Pilisvörösvár meghívására négy polgármester, Piliscsaba, Pilisszentiván, Solymár és Vörösvár polgármesterei tárgyaltak január 6-án Pilisvörösváron a Polgármesteri Hivatalban. Az informális egyeztetés két fontos témája a 10-es út szentiváni kihajtója és
a klímastratégia volt.
Poppréné Révay Gyöngyi polgármester asszony szerkesztőségünknek elmondta, hogy a Magyar Közút programlistáján már
konkrétumként szerepel, hogy a közeljövőben a 10-es útra való
kihajtónál lámpás csomópont épül.
A Pilisvörösvári Önkormányzat kezdeményezte, hogy a MÁV és
a Volán menetrendi egyeztetést folytassanak. Cél, hogy a Volán
a vasúti parkolókhoz ráhordó járatokat vezessen be, egyúttal
csökkentse a távolsági járatok számát. Ezáltal a buszközlekedés
helyett várhatóan többen választanák a vonatközlekedést, ezzel
pedig hosszú távon a 10-es út leterheltsége csökkenthető lenne. Vörösvár felkérte a meghívott polgármestertársakat, hogy
a jövőben ők is vegyenek részt a menetrend-egyeztetéseken.

• Teljes körű catering (esküvő, céges rendezvény,
évzáró stb.)
• Kitelepüléses vendéglátás (családi rendezvény, kisebbnagyobb baráti összejövetel, kerti party, születésnap stb.)
• Tálak készítése (hidegtál, melegtál, street food tál)
házhozszállítással
• Mobil koktél pult + mixer bérlés
Ajánlatkérés:
info.pilisfood@gmail.com
www.instagram.com/pilis.food
www.facebook.com/Pilisfood

A Szentiváni Újság című, havonta megjelenő ön-

Hirdetési méret

Szélesség x magasság

Bruttó ár

kormányzati

1/1 (A4 teljes oldal)

182 x 233 mm

40 000 Ft

1/2

182 x 114 mm

20 000 Ft

1/4

88,5 x 114 mm

10 000 Ft

1/8

88,5 x 54,5 mm

5 000 Ft

1/16

42 x 54,5 mm

2 500 Ft

újság

megrendelhető
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hónapra

(február–december) 300 Ft/lapszám áron (összesen 3300 Ft / 11 hó), vagy 5 hónapra (február–június)
320 Ft/lapszám áron (összesen 1600 Ft / 5 hó).
Az újság megrendelőlapját elérhetik a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodájában, és leadhatják ugyanott az irodában, vagy letölthetik a

Hirdetésfelvétel: szentivaniujsag@buzamezo.hu, 06 30 971 3161

település honlapjáról, és elektronikusan elküldhetik

Kedves Hirdető! Amennyiben élni kíván a Szentiváni Újság
hirdetési lehetőségeivel, kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársunkkal. Kérésére küldünk önnek egy megrendelőlapot
e-mailben, majd annak visszaérkezése után véglegesítjük a
megrendelést. A hirdetéseket lehetőleg kész, megszerkesztett formában várjuk, az aktuális szám lapzártájának napjáig.
A hirdetés költségéről Pilisszentiván Község Önkormányzata
állít ki számlát.

a baranyaikrisztina@pilisszentivan.hu e-mail-címre.
A megrendelőlap leadási határideje: 2020. február 10.
A megrendelés alapján számla készül, az előfizetési
díjat a számlához mellékelt csekk feladásával kell megAz óvoda az idén 5 millió forint értékű kerti bútorral gazdagodik. A fejlesztés
a Magyar Falu Program pályázatából válik lehetségessé.
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Szolgáltatásaink a teljesség igénye nélkül:

Hirdetési méretek és díjak
a Szentiváni Újságban

Kedves Olvasóink!

A DMRV-s fejlesztések sora folytatódik a
Ságvári utcával, ahol szintén kicserélik a
főnyomócsövet és a lakossági vízbekötéseket. Ezen a szakaszon az út helyreállítását a vízmű fogja elvégezni, a járda
felújítását pedig a Magyar Falu Programon nyert összeg fedezi.

Pilis Food&Drinks

Szentiváni Újság

téríteni. Az újságot megjelenéstől számítva két munkanapon belül házhoz szállítja az önkormányzat.

2020. január

Lapzárták időpontjai 2020-ban: február 7., március 6., április
10., május 8., június 5., július 10., augusztus 7., szeptember 11.,
október 9., november 6., november 27.
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A FALU VEZETŐJÉNEK LENNI
SZOLGÁLAT

dolgokban egyetértünk. Külsős tagjaink friss szemmel tudnak
ránézni a falu dolgaira, örömmel és felelősséggel vesznek részt
a munkában. Bizakodó vagyok.
Milyen eszközei vannak egy polgármesternek, hogy a település
rendezett külsőt mutasson?

Az év első napjaiban, kissé rendhagyó helyzetben beszélgettem
Poppréné Révay Gyöngyi polgármesterrel, hiszen a legutóbb
megjelent lapszám óta már nemcsak egy új választási ciklus
vette kezdetét, hanem új évet is köszönthettünk.

Amit lehet, azt mi magunk megcsináljuk, ez sokkal költséghatékonyabb, mint külső vállalkozóval dolgozni, mégis minőségi
munka lesz az eredménye. A hivatali és az önkormányzati dolgozók is azzal a tudattal látják el a munkájukat, hogy a falunak
rendben kell lennie. A lakosok pedig értékelik a jó munkát.

A közélet már pedagógusként is fontos
szerepet töltött be az életében, polgármesterként pedig elkerülhetetlen. Miért
fontos a közélet, és mit jelent az ön számára a falu vezetőjének lenni?

A minőségi munkához azonban pénz is kell. Egy költségvetés tervezésekor milyen pillérekre támaszkodnak?

Egy szóval: szolgálatot. Úgy gondolom,
hogy végigjártam azt az utat, ami ahhoz
kellett, hogy ezt a feladatot betöltsem.
Olyan szolgálatot jelent, ahol másokért
dolgozom, ahol közügyekkel foglalkozom, és ahol sokszor személyes felelősséget kell vállalni döntéseinkért. Ez persze nagy lelki terhet ró az emberre, de
a legfontosabb, hogy arra törekedjek,
ami az itt élők életét jobbá és könnyebbé teszi.
Egy korábbi nyilatkozatában így fogalmazott: „Együtt élek a faluval”. Ezt hogy
értette?
Mindenről tudok, ott vagyok minden
közösségi eseményen. Persze nemcsak azóta, hogy polgármester vagyok,
már pedagógusként is a gyerekek életén keresztül láttam a családok életét, tisztában voltam és vagyok, hogy
milyen problémákkal küzdenek, vagy
hogy milyen lehetőségei vannak egy
szentiváni családnak. Voltaképpen a
közéletiségemmel nőttem bele a polgármesterségbe, évtizedekkel ezelőtt
újságot szerkesztettem, onnan ismerem
az önkormányzati munkát. A lakosok
bizalommal vannak irántam, számos
egyedi problémával is megkeresnek.
Így értem azt, hogy együtt élek a faluval, illetve inkább úgy mondanám, hogy
Szentivánért élek.
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A falu külleme alapvetően a községgazdálkodás dolgozóinak
érdeme. A községgazdálkodási csoport nyolc fővel dolgozik,
vezetőjük Juhász György. Amikor a létszámukat bővítettük,
olyan csoportot állítottunk össze, amelynek tagjai szerteágazó szakértelemmel bírnak. Van, aki a fém megmunkálásához
ért, van faipari szakember stb. Ráadásul ez egy összeszokott
csapat, hiszen a civil életben polgárőrként és tűzoltóként is
dolgoznak. Jogilag a hivatalhoz tartozik a csoport, jegyzői
felügyelettel, de a napi munkát közvetlenül az én irányításom
alatt látják el.

A polgármester a választópolgárok bizalma alapján tölti be tisztségét, de működésének
sikeressége a képviselő-testület tagjain is múlik. Hogyan sikerült az elmúlt ciklusban
együttműködni a képviselőtársakkal?
Visszatekintve az előző ciklusra, amelyben az elején alpolgármester voltam, majd
megbízott, végül megválasztott polgármester lettem, nyugodtan mondhatom, hogy
nem voltak személyi problémáim a testülettel. Sok egyéni egyeztetés történt a képviselőkkel, ami ugyan több időt igényel, de így sokkal jobban elő tudtuk készíteni az
anyagokat a bizottsági és testületi ülésekre. A testület elé már úgy mentek ki az anyagok, hogy mindenkinek volt elég ideje megalkotni saját elképzeléseit, de azzal is tisztában volt, hogy mi a közös álláspont. Nagyságrendileg 85-90%-ban egységes döntés
született. Megfontolás, átbeszélés, sok találkozás jellemezte ezt az időszakot.
Mi a helyzet az új testülettel?
Természetesen nagy várakozás volt az önkormányzati választás, de alapvetően az a
véleményem, a polgármesternek az a dolga, hogy tudjon mindenkivel együttműködni. Az új testületben a tagok fele kicserélődött. Nagy öröm számomra, és a munka
hatékonyságát támogatja, hogy az új tagokban is látom ugyanazt a szándékot. Mindenkinek az elsődleges célja az, hogy a faluban a lehető legjobb módon működjenek
a dolgok. Nagy szemléletbeli különbség nincs tehát köztünk, az alapvető fontosságú

Szentiváni Újság

Az álmodozás mindannyiunk fejében megvan. A valóság azonban az, hogy a gazdasági osztály vezetőjével, az adóosztálytól
kapott sarokszámokkal indulunk. Értelemszerűen a kiadásainkat és a bevételeinket együtt kell kezelnünk. Bevételi oldalon meghatározó az iparűzési adóból származó bevétel és az
elnyert pályázati források. A kiadási oldalhoz tartoznak az intézmények, az óvoda, az iskolai étkeztetés, az orvosi rendelő
működési kiadásai. Fontos szempont a költségvetés tervezésénél, hogy minimum 2-3 hónapnyi tartalékot tartunk fenn.
Ez évtizedek óta így szokás, testülettől függetlenül, mert ez
olyan alapelv, ami biztonságot nyújt a településnek. A fentiekkel párhuzamosan a műszaki osztály összeírja, hogy mire van
szükség, mit kell felújítani, mit talál a legsürgetőbbnek. Ezután
költségbecslést végzünk, és a terveket egybevetjük a lehetőségekkel. A maradék keretet pedig beruházásokra tudjuk fordítani. Mindez hosszú, komoly munkát igényel. Elmondható,
hogy általánosságban kb. évi 60 millió forint beruházási pénzt
tudunk félretenni.

nyújtottak, de meggyőződésem, hogy a legjobb döntést hoztuk, rengeteg leendő balesetet megelőztünk.
Harmadikként pedig a DMRV-hez köthető fejlesztéseket emelném ki, ide tartoznak a lakossági bekötések, a közeljövőben
megvalósuló főnyomócsőcserék, az útrekonstrukció, valamint
az ehhez kapcsolódó Magyar Falu Program rendkívüli eredménye. A lakossági csőcsere a DMRV-vel folytatott tárgyalás
eredményeként valósulhatott meg, mint ahogy a tavaszra várható nagy főnyomócsövek cseréje is, a felbontott szakaszon
az útrekonstrukció a Magyar Falu Program eredményeként
valósul majd meg, a Szabadság sor hivatal felőli szakasza pedig a 2020/2021-es Gördülő Fejlesztési Tervtől függ. A DMRV
arra is kötelezettséget vállalt, hogy a Ságvári utcában is lesz
főnyomócsőcsere, és megújulnak a lakossági bekötések is. Ez
a beruházás nagyságrendileg 100 millió forint, ami kiemelkedő
eredmény, és komoly lobbitevékenység gyümölcse.
Mit tudhatunk a jövőről? Mit terveznek erre az önkormányzati
ciklusra?
Nagy álmunk válik valóra, szintén a Magyar Falu Program sikeres pályázatának eredményeként. Évek óta dédelgetett vágyunk, hogy legyen egy bányász emlékházunk. Ma pedig már
javában folynak a munkálatok a József Attila utca 9–11. szám
alatt, a Tájház mögött, ahol felújítjuk a régi zsellérházakat, és
két önálló kiállítótér létesül.
A másik a közlekedésbiztonság, melyet az idén kiemelten kezelünk. A falu zebráit ún. intelligens zebrarendszerrel szereljük
fel. Az elmúlt években a gyalogos és autós közlekedés alapvetően megváltozott. Szentivánra már napi szinten hatalmas forgalom terelődik, amivel mindenképp foglalkoznunk kell.
Balasi Anikó

Pályázati felhívás óvónők részére
A Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §
alapján pályázatot hirdet német nemzetiségi óvodapedagógus munkakör betöltésére, 2 fő részére, teljes munkaidőben.
A közalkalmazotti jogviszony időtartalma: határozott idejű
(2020. 09. 01. – 2022. 08. 31.)

Az elmúlt önkormányzati ciklusból mi lenne az a néhány legjelentősebb beruházás, amit külön megemlítene?

A munkavégzés helye: Pest megye, 2084 Pilisszentiván,
Óvoda utca 5.

Az egyik a Templomhegyi lépcső. Ez a beruházás az egész eddigi polgármesteri munkám szimbóluma. Szó szerint és átvitt értelemben is nehéz volt ez a munka. Az előkészítés maga is több
évig tartott, sok volt a vita, a bizonytalanság, de szerencsére
sikerült a lehető legjobb szakembereket megtalálni. S az, hogy
milyen szép lett, még inkább erősíti bennem azt az érzést, hogy
Pilisszentiván építkezik, fölfelé halad. Nagyon boldog vagyok,
hogy részese lehettem.

Pályázati feltételek: német nemzetiségi óvónői diploma, főiskolai végzettség, büntetlen előélet. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: óvodai szakmai tapasztalat.

Egy másik példa – amiről a lakosság körében megoszlik a vélemény –, hogy belevágunk a tó körüli fák megújításába. Megcsináltattuk a fakatasztert, elsőként az országban. Ennek folyományaként a növénytelepítés már nem kampányszerűen zajlik,
hanem szakmai elvek mentén. Az első lépések sokkoló képet

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 17.

2020. január

Elvárt kompetenciák: együttműködő készség, tolerancia,
közösségi munkára való alkalmasság. Előnyt jelent: helyi és
nemzetiségi hagyományok ápolása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: erkölcsi bizonyítvány, diploma másolata, önéletrajz.
Bővebb információ: Brandhuberné Keszléri Gyöngyvér
06 70 778 3511 vagy 06 26 367 352.
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PILLANATKÉPEK 2019-BŐL

Gyémánt Jazz Klub
a Dr. Peller Jazzbanddel

Adventi koncert
2019. 12. 01.

Gyémánt étterem,
Pilisszentiván, Szabadság út 60.
2020. február 14. péntek 19.30–23.00

Fotó: Barcsik Géza

Városi ünnepség
2019. 10. 23.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeire Pilisszentiván elöljárói és lakosai a testvérvárosból, Martkleugastból
érkezett delegációval közösen
emlékeztek.

Adventi vásár
2019. 12. 08.
A 2019-es adventi időszak
az elmúlt évek hagyományaihoz hűen ünnepélyes
hangvételű koncerttel vette kezdetét.

Kolbásztöltő verseny
2019. 11. 15.

Nagy érdeklődés mellett zajlott
a Nagycsaládosok Országos
Egyesülete által szervezett
adventi vásár az iskolában.

Fellépnek:
Hegedüs Zsuzsanna – ének,
Kozák Zoltán – basszusgitár,
Kovács Tamás – gitár,
Molnár Zoltán – trombita,
dr. Peller György – szaxofon, kaval

Vendég:
Bágyi Balázs – dob

Az est belépődíja: 1000 forint/fő
Helyfoglalás: +36 26 367 365, +36 20 254 1254

Hetven éven felüliek
karácsonya
2019. 12. 15.
Mikulás-nap
2019. 12. 05.

Fotó: Sárosi Árpád

A kolbásztöltő versenyen
izgalmas ízkavalkád fogadta a rendezvényre látogatókat.

A Mikulás a legkisebbek örömére
ismét tiszteletét
tette a Generációk
Házában.

A szépkorúak körében szervezett
karácsonyi ünnepség pillanatképe.

Adventi gyertyagyújtás
„Nyugodjunk meg, álljunk meg és pihenjünk. Az új év is
csak akkor születik meg a szívünkben, a családunkban,
ha merünk időt engedni neki. Az ünnep attól lesz ünnep,
ha megfogjuk egymás kezét, ha odafigyelünk egymásra.
A legfontosabb az, amit Istentől kapunk, hogy a nekünk
felkínált nyugalmat és időt egymásnak ajándékozzuk.” –
részlet Kiss Csaba plébános adventi gondolataiból.
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A HUSZONNEGYEDIK ÓRÁBAN
VAGYUNK

Említette, hogy a saját családkutatás
miatt kezdte el érdekelni a történelem,
de hogy lett ebből egyesület?

A Pilisszentiváni Helytörténeti Egyesület leköszönőelnökével,
Ziegler Ágotával beszélgettem,aki eredetileg egy évreakarta,
majd három évre vállalta el az elnöki tisztséget.
Végül tizenkettő lett belőle….

„Nagy változást és fejlődést
hoztak a falu életében az
1800-as évek közepén elkezdődött bányanyitások. Az első
bányát 160 évvel ezelőtt, valószínűleg 1849 körül nyitották,
de az állandó tüzek és vízbetörés miatt az 1860-as évek első
felében bezárták. A lakosság
összetételében túl sok változás nem történt, mert az idegenből jött bányászok nagy
része továbbvándorolt.

Hogy is történt? Mi volt az a pont, amikor a múlt kutatása igazi szerelemmé vált az
életében?
Bevallom őszintén, hogy gyerekkoromban a történelem nem érdekelt különösképpen. Aztán amikor édesapám 69 évesen meghalt, a család iratai a kezembe kerültek,
és elkezdtem lapozgatni. Pontosan emlékszem rá: a fészerben volt egy kis cipészszék, a dédpapámé volt, és képzeld el, hogy egy 1891-es tanoncszerződést is találtam. Jé – néztem –, a dédpapa cipész volt és fogadott egy tanoncot!
Így kezdődött minden, a saját családom kutatásával. Ahhoz pedig, hogy mindent
megértsek, sokat kellett olvasni, a történelmi koroknak is utána kellett járni. Az őseim közt háromszáz évre visszamenőleg nem találtam, csak német nevet. Úgyhogy
ezek után nyilvánvalóan a szentiváni német hagyományok kerültek előtérbe.
A pilisszentivániak számára a helytörténet kiemelt jelentőségű. Ön szerint ez miért
alakult így?
Nehéz lenne ezt konkrétan megfogalmazni, de remélem, hogy az egyesületnek is
volt benne része. Szentivánhoz egyrészt a németek, másrészt a bányászat köthető.
Szinte mindenki családjában találunk a felmenők között bányászt is. A bányát azonban 1969. december 31-ével bezárták, és sok fiatal a közelmúltig nem is tudta, hogy
egyáltalán volt bánya Szentivánon. Pedig Szentivánt a bánya tette Szentivánná!
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1892-ben indultak az újabb
kutatások, először az Irma-
aknában kezdődött a termelés, majd 1898-tól üzemelt
az Erzsébet-akna, egészen
1925-ig. 1928–1938 között
a Karátsonyi-birtokon lévő
Hungária-bányából a szenet a
falu feletti kötélpályán szállították a vörösvári állomásra.
1943-tól az István-akna és az
1948-ban nyitott Jóreménységaltáró egészen 1969. december
31-ig folyamatosan üzemelt.”
A bányának köszönhetően nagyon korán volt villany- és vízvezeték a faluban. Az 1960-as
években épített, később kibővített orvosi rendelő is ennek
köszönhető.
(részlet: Pilisszentiván Anno,
Pilisszentiváni Helytörténeti
Közhasznú Egyesület, 2009.)

Szentiváni Újság

2007-ben a bánya iránt érdeklődő
fiatalemberekkel hozott össze a sors.
Többször összejöttünk, már ekkor
felmerült az a cél, hogy kellene egy
bányamúzeum. Aztán többen csatlakoztak, az egyiket ez érdekelte, a másikat az, a helytörténet és a bányászat
pedig kéz a kézben jártak. Azzal mutatkoztunk be, hogy Borbála-napra bányászkiállítást szerveztünk. Akkoriban
Csovics Balázs (aki ma is egyesületi tag)
nagyon sok képet hozott a 60-as évekből, erre már lehetett építeni. Múzeum
létrehozására nem volt lehetőségünk,
így elsősorban a képek digitalizálásával
kezdtünk dolgozni.
Hivatalosan mikor alakult meg az egyesület?

Ön szerint miért fontosak a gyökerek?
Biztonságot nyújtanak. Ha tudjuk, honnan jöttünk, bizonyos dolgokat jobban megértünk. Egyes dolgok teljesen más hangsúlyt kapnak, ha az ember ismeri a saját
múltját és a település múltját, ahol lakik. Ezáltal a jövőt is kicsit befolyásolni tudjuk.
A gyermekei hogyan viszonyulnak a helytörténethez?
A vérükben van. A fiam a Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke,
a második ciklusában már. Egyébként pedig 25 éve táncol a nemzetiségi táncosokkal. A lányom Nógrád megyébe ment férjhez, és Berkenyén, egy német faluban él.
Ő most lett az ottani nemzetiségi önkormányzat elnöke. Így most az a különleges
helyzet állt elő, hogy két nemzetiségi elnök is van a családban.
Mire a legbüszkébb az elmúlt tizenkét évben?
A legelső a csapat, az egyesületi tagság! Nagyszerű velük dolgozni. A másik a kilenc
helytörténeti témájú könyv, amit kiadtunk. Az eredményekhez persze kellett az is,
hogy a mindenkori önkormányzatok mindig teljes mellszélességgel támogatták az
egyesület munkáját. Ezért köszönettel tartozunk nekik.
Tizenkét év után úgy döntött, leköszön az elnöki posztról. Hogy tervezi, mivel foglalkozik ezután?

Végül 2007. november 7-én alapítottuk meg a Pilisszentiváni Helytörténeti
Közhasznú Egyesületet, 22 fővel. Jogerőre 2008-ban emelkedett.

Hát a helytörténettel! Olyasmivel szeretnék foglalkozni, amire eddig nem volt időm.
Rengeteg anyagom van, amit mindig csak félretettem, mert nem volt alkalmam elmélyedni benne. Ilyenek például a világháborús hősök. Szeretnék több idős embert
kikérdezni, mire emlékszik a gyerekkorából, és természetesen szeretném folytatni
a családom történetének megismerését. De az egyesületből sem vonulok ki, sőt terveim szerint a honlapot és a Facebook-oldalt a továbbiakban is gondozom.

Most hány tagja van?

Lehet már tudni, hogy ki veszi át a stafétát?

Jelenleg 85 tagunk van. Tehát a tagság
– annak ellenére, hogy az alapító tagok
közül sokan nincsenek már köztünk
– megnégyszereződött. Országos viszonylatban is rendkívül nagy létszámú
helytörténeti egyesületnek számítunk.

Január 27-én lesz a közgyűlés, majd ott, nyílt jelölés útján és titkos szavazással választjuk meg az új elnököt. A teljes vezetőség hivatalos tisztújítása egyébként 2021
májusában lesz, ez tehát egy időközi választás.
Balasi Anikó

Hogyan oszlik meg az életkor a tagságon belül?
Inkább az idősebb korosztály a jellemző, hiszen amikor az ember fiatal, sok
minden mással van elfoglalva – a gyerekek nevelése, az otthonteremtés elveszi az időt és az energiát. Aztán amikor
idősebb lesz, akkor döbben rá, hogy
milyen sokat elmulasztott.
Mit mulasztunk el?
Szép lassan ritkul a tér körülöttünk.
Egyre kevesebb ember van, akitől kérdezhetünk. Én is sokszor gondolom,
hogy még mennyi mindent kellett volna kérdeznem az idősebbektől! Itt van
például a nyelv. Alig vannak már közöttünk, akik pontosan emlékeznek még
az eredeti szentiváni német nyelvre.
Üzenem a fiataloknak, hogy a huszonnegyedik órában vagyunk! Érdemes
lenne rögzíteni a nyelvünket…

2020. január

Barátnők szentiváni népviseletben az 1910-es évekből.
Fénykép a Pilisszentiván Anno című kiadvány képanyagából.
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Nemzetiségi közmeghallgatás
Valamennyi meghívott civil szervezet és oktatási intézmény
képviselője részt vett a december 9-én tartott nemzetiségi
közmeghallgatáson. A jelenlévők az első napirendi pont keretében összefoglalót hallhattak a nemzetiségi önkormányzat
tevékenységéről.

Megalakult a német
nemzetiségi önkormányzat
2019. október 29-én megalakult Pilisszentiván Község
Német Nemzetiségi Önkormányzata. Az október
13-án megválasztott képviselők ünnepélyes keretek
között vették át megbízólevelüket. A német önkormányzat tagjai: Klencsák István elnök, Richolm Erik
elnökhelyettes, Botzheimné Strack Emese, SzulimánKoczó Dóra és B. Szabó Károly.
Az első rendes ülést 2019. november 26-án tartották.
Megállapodtak abban, hogy minden hónap második
keddjén tartják meg üléseiket. Döntés született arról
is, hogy a nemzetiség évi rendes közmeghallgatását a
korábbi évek hagyományaitól eltérően a jövőben önálló eseményként, a nemzetiségi karácsonytól leválasztva tartják meg.

A német nemzetiségi önkormányzat a 2019-es évben állami
támogatásként összesen 2 951 858 Ft működési és feladatalapú támogatást nyert, valamint a települési önkormányzattól
további 3 590 000 Ft támogatást kapott, melyet döntően a
nemzetiségi civil csoportok programjainak támogatására fordított. Emellett támogatták az óvoda népviselet-beszerzési
kérelmét, az iskolai cserekapcsolat megvalósítását, valamint
megszervezték szokásos rendezvényeiket. Az év két legnagyobb feladata a némettábor megszervezése és a Landesrat
országos kiszenekari találkozója volt, de sok látogató érkezett a nemzetiségi tanösvény megtekintésére is. A látogatók
száma 2019-re elérte a 3000 főt.
Elhangzott, hogy a civil csoportok és oktatási intézmények
támogatása 2020-ban is kiemelt jelentőséggel bír. Az idei év
egyik fontos eredménye lesz, hogy a kálvária stációinak új képei várhatóan még húsvét előtt elkészülnek. Szintén 2020 jelentős eseményei között szerepel, hogy április 24-én a német
nemzetiségi önkormányzat ünnepséget szervez Pilisszentiván fennállásának 295. évi évfordulójára.
A nemzetiségi önkormányzat biztatta partnereit, hogy ők is
keressék az állami támogatási lehetőségeket. Javaslatként
elhangzott, hogy a három nemzetiségi civil szervezet, az
énekkar, a fúvószenekar és a tánccsoport közös egyesületet
hozzon létre, így még több pályázati forráshoz juthatnának.

Pályázat a kereszt
felújítására
A templomhegyi lépcső mellett álló kereszt felújítására
a német nemzetiségi önkormányzat pályázatot nyújtott
be. Az igényelt támogatás ös�szege 736 600 forint.
Nyertesség esetén a tavaly
felújított lépcső környezete
tovább szépülhet.

VIII. Landestreffen der
Schwabenkapellen

Neujahrswunsch

Fünfzig Musiker von verschiedenen Ortschaften
erwarteten die Musikliebhaber am 27. Oktober 2019 in der
Aula der Grundschule in Sanktiwan aus Anlass des VIII.
Landestreffens der Schwabenkapellen. Dem Landesrat
der ungarndeutschen Chöre, Kapellen und Tanzgruppen
– dem Organisator des Treffens – lag seit vielen Jahren
am Herzen, auch die kleinen Kapellen, die sogenannten
„Schrammelkapellen“ zu einem Treffen zum gemeinsamen
Musizieren zusammenzurufen. Die Idee wurde zum achten
Mal bei uns, in Sanktiwan verwirklicht.
Nach den Hymnen und Eröffnungsreden stellten die Kapellen
ihre Kenntnisse unter Beweis. Die erste auftretende Kapelle
war Die Bergländer Buam aus Werischwar,
die im Jahre 2016 von begeisterten jungen
Musikern gegründet wurde. Ihr Programm
war: Feinschmecker Polka; Ida Polka; Der
Strohwitwer; Mondschein an der Eger;
Marie Polka; Geheimratspolka und Neujahr
58 Polka. Die zweite Kapelle, die auftrat,
war die Freude Kapelle aus Bercel. Die
Kapelle wurde im Jahre 2011 gegründet
und besteht aus Mitgliedern der Kaposi und Pünkösd Familien. Auf ihrem
Galaprogramm standen: Vivat Bercel; Robi
Polka; Wintervöglein Walzer und Frohe
Heimkehr Marsch.
Als dritte Kapelle war die frischgegründete
Herztöne Kapelle aus Pußtawam zu
hören. Ihr Programm war: Fürstenberg
Marsch; Heute Tanz’ ich mit der Mónika; Rosengartenwalzer; Grossturwaller
Polka; Fast Himmelblau Walzer; Der fesche Toni und Bis
bald auf Wiedersehn. Als vierte kam die Kleinturwaller
Musikanten Kapelle auf die Bühne. Die Kapelle wurde im
Jahre 2007 gegründet von 9 jungen Musikanten. Mehrere
Musiker haben mehrere Instrumente gelernt, so können
sie abwechslungsreich spielen. Ihr Programm war:
Schorokscharer Marsch; Anna Polka; Sommernacht in Prag
Walzer; Sternchen Polka; Die Schönste (Walzer).

Wünsch eich glückseligs neis Johr,
Christkindl mit grauste Hoor,
longs Lebm, gsunds Lebn
Fried und Einigkeit
nach dem Tod das ewige Himmelreich.
Was ich wünsch, is olles wohr,
freits eich aufs neie Johr,
dos olte isch scho gor,
dos neiche isch scho do.

Az eseményről a PilisTV felvételt készített, a videókat keressék a televízió
műsorán, illetve megnézhetik a tévé
YouTube-csatornáján is (a QR-kód a
videókhoz vezet).

Als letzte trat die 5 Dörfler Kapelle auf die Bühne. Die
Kapelle besteht aus neun erfahrenen Musikern, die
aus fünf verschiedenen Dörfern gekommen sind. Ihre
Programmstücke waren: Schöne Mitzel Polka; Armost Polka;
Fesche Mädel Walzer; Aus Harast Polka und Gruß und Kuss
Polka. Nach der Verteilung der Urkunden begann ein kleiner
Ball, wo die Kapellen noch eine Viertelstunde lang die Zuhörer
amüsiert haben.
Die Veranstaltung ist mit Hilfe der Selbstverwaltung
der
Deutschen
Nationalität
Sanktiwan
zustande
gekommen.
Richolm Erik

Fotó: Berki Benedek
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