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A lapszámot november 27-én zártuk.
A címlapon: Karácsonyi fények,
fotó: Hajba András

Következő lapzárta
2020. január 8.
A januári lapszám január 25-én
jelenik meg.

WEIHNACHTSGRUS

Marktleugast és Pilisszentiván között 1987 óta áll fenn
a partnerkapcsolat, amely messze gazdagabb, mint a
települések közötti kapcsolatok általában. Mi voltunk
az elsők, akik testvérkapcsolatot hoztak létre egy bajorországi és egy magyarországi község között. Köszönet
illeti ezért Pénzes Gábor néhai polgármestert, Manfred
Huhs urat és a kezdeményező Georg Bauert.

Seit 1987 besteht zwischen dem Markt Marktleugast und der schönen
Gemeinde Pilisszentiván eine Partnerschaft, die weit über das
übliche solcher Gemeindepartnerschaften hinausgehen. Wir waren
die ersten beiden Gemeinden, die eine Gemeindepartnerschaft
in Bayern und Ungarn gegründet haben. Der Dank gilt unseren
ehemaligen Bürgermeistern Gábor Pénzes, Manfred Huhs und dem
Initataor Georg Bauer.

Partnerkapcsolatunk immár 33 éve tart, és mindig is vidámság, őszinteség, barátság és közvetlenség jellemezte. Sajnos a Covid–19-világjárvány idén megakadályozta
kölcsönös látogatásainkat. Ez nagyon elszomorított
minket, de kapcsolatunkat továbbra is életben tartjuk a
levélváltásokkal.

Über 33 Jahre dauert jetzt unsere Partnerschaft die von Hertzlichkeit,
Offenheit, Freundlichkeit und Verbundenheit mit Marktleugast
überzeugen. Leider machte es uns die Pandemie mit COVID-19 nicht
möglich, unsere gegenseitigen Besuche nicht wahrzunehmen. Das
machte uns sehr traurig, aber unser gegenseitiger schriftlicher
Austausch lässt unsere Partnerschaft weiterhin leben

Mindenekelőtt szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik gyakran feltűnés nélkül végzik munkájukat a
közösségért, akár képviselő-testületi tagként, akár hivatali munkatársként, akár valamelyik egyesület önkéntes
tagjaként. Reményekkel, kívánságokkal és jó elhatározásokkal várjuk az új esztendőt. Személy szerint azt kívánjuk leginkább, hogy a következő évben Pilisszentivánnak
és Marktleugastnak egyaránt sikerüljön előmozdítania
polgárai javát. Végül szeretnénk külön köszönteni beteg, sérült, fogyatékos, magányos, valamint idős és gyászoló polgárainkat, fogadják jókívánságainkat!

Unser Dank gilt dabei vor allem auch jenen, die oftmals unauffällig
und im Verborgenen ihren Dienst für die Gemeinschaft verrichten,
sei es im Gemeinderat, als Mitarbeiter der Gemeinde oder auch im
Ehrenamt unserer Vereine. Vor uns liegt nun ein weiteres Jahr mit
vielen Hoffnungen, Wünschen und guten Vorsätzen. Ganz persönlich
verbinden wir damit die Hoffnung, dass es den Gemeinde Pilisszentiván und Marktleugast im nächsten Jahr gelingt, zum Wohle Ihrer
Bürgerinnen und Bürger wirken zu können. Schließen möchten wir
nicht, ohne einen besonderen Gruß an die kranken, behinderten,
einsamen und älteren und trauernden Mitbürgerinnen und
Mitbürger zu richten. Ihnen gelten unsere besonderen Wünsche.

Mindannyiuknak szívből kívánunk békés és áldott karácsonyi ünnepeket, az új évre pedig jó egészséget, békességet és sok boldogságot!

Wir wünschen Ihnen allen von Herzen ein friedliches und
segensreiches Weihnachtsfest sowie für das neue Jahr Gesundheit,
Frieden und Ihr ganz persönliches Glück.

Szeretettel: az Önök polgármesterei,
Franz Uome és P. Révay Gyöngyi

Herzlichst Ihre Bürgermeister,
Franz Uome und Gyöngyi P. Révay

Partnerközségeink, Pilisszentiván Liebe Bürgerinnen und Bürger unserer
és Marktleugast valamennyi
Partnergemeinde Pilisszentiván
kedves polgára!
und Marktleugast!

2020. november 7.
Szauter Zsolt
Szekeres Szabina

2020. november 20.
Pintér Tibor
Tóth Anita Éva

Ünnepi miserend

KÖSZÖNTŐ

Pályázati forrásból újul meg az iskola
világítása és padlózata
Az Érdi Tankerületi Központ sikeresen pályázott iskolánkkal a Magyar Falu
Program keretében meghirdetett Iskolaépület felújítása projektre. A pályázat
elbírálását követően örömmel értesültünk arról, hogy a Pilisszentiváni Német
Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 44 114 176 forint
támogatásban részesül, amelyből az épület világításának korszerűsítése és az
osztálytermek padlózatának felújítása fog megvalósulni.
Milbich Mihályné intézményvezető

Előfizetés
Terjesztéssel és előfizetéssel
kapcsolatos ügyintézés:
Balasi Anikó kulturális referens.
E-mail: balasianiko@pilisszentivan.hu
A Szentiváni Újságra egész évben
előfizethetnek a fenti elérhetőségeken, a hónap 10-éig beérkezett
megrendelések a következő hónaptól lesznek érvényesek.
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Jövő évtől tilos az avarégetés
Országszerte tilos lesz 2021-től az avarégetés és a kerti hulladékok égetése.
Az Országgyűlés júniusban több klímavédelmi döntést is hozott, ezek között szerepel a levegő védelméről szóló kormányrendelet, amely kimondja
az égetés általános tilalmát. Eddig az önkormányzatok rendeletben szabályozhatták az avarégetést, idén azonban eltörölték azt a rendelkezést, ami
ezt lehetővé tette. A módosítás célja a levegő minőségének javítása és a lakosság egészségének védelme.

Szentiváni Újság
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Hamarosan új zebrán
közlekedhetünk

Feladatok fűtési szezonban
Megkezdődött a fűtési szezon, és ezzel egy időben sajnálatos módon
megjelentek a kéménytüzes, füstmérgezéses és szén-monoxid-mérgezéses esetek, naponta riasztják a tűzoltókat ezen esetek miatt. A gyakran
tragikus kimenetelű események többsége kellő odafigyeléssel és felkészüléssel megelőzhető lenne.

Lapzártakor már csak az intelligens zebrák felfestése hiányzott ahhoz, hogy bekapcsolják az újonnan épített lámpaoszlopokat is, és biztonságban kelhessenek át
a gyalogosok a Gentherm előtt újonnan
épített átkelőhelyen. A fejlesztés önkormányzati forrásból valósult meg, az ös�szes költség közel 24 millió forintot tett ki.
A beruházásról a testület még 2019-ben
döntött, a kivitelezési munkálatok a járvány miatt húzódtak el.

A szén-monoxid-mérgezés legtöbbször a tüzelő-, fűtő- és egyéb berendezések (páraelszívó, kandalló) helytelen használatára, a karbantartás
és ellenőrzés hiányára, illetve a helyiségek nem megfelelő szellőztetésére vezethető vissza. Éppen ezért különös jelentősége van a kémények
rendszeres ellenőrzésének. A nehezen észlelhető színtelen és szagtalan
szén-monoxid ugyanis jellemzően a tüzelőberendezésen vagy a nem megfelelően működő kéményből áramlik vissza a helyiség légterébe. Kerülhet
mérgező gáz a lakótérbe nem kellően tömített kályhából, kandallóból,
füstcsőből, kazánból vagy az elszennyeződött fürdőszobai átfolyós vízmelegítőből is.

Több szentiváni civil szervezet is élt idén a pályázati lehetőségekkel.
A nyugdíjasok, a helytörténészek és a nagycsaládosok is két-két millió forint
támogatást nyertek el a Bethlen Gábor Alapkezelő pályázatán, és ez még
nem minden. Összeállításunkban a tervezett projektekről olvashatnak.
A Nyugdíjas Egyesület
elnöke, Ziegler Ferencné arról számolt be lapunknak, hogy nagyon
örültek a támogatásnak,
melyet az Értékteremtő, értékmegőrző
és ismeretterjesztő programok megvalósítása 2020–2021 címmel beadott
pályázatukkal nyertek el. A pályázati
pénzből jövőre ismeretterjesztő utazásokat terveznek Hollókőre, Mohácsra,
Ópusztaszerre, valamint hagyományőrző programokat is szervezhetnek:
ilyen lesz a kakasfőző verseny, illetve
a szüreti felvonulás. A mostani helyzet
ugyan a kirándulások megszervezését
nem teszi lehetővé, de bizakodással tekintenek a következő évre.
Kovács Zoltán, a Pilisszentiváni Helytörténeti Egyesület elnöke örömmel újságolta el, hogy a Civil közösségi tevékenységek

Csak engedélyezett típusú, kifogástalan műszaki állapotú tüzelő-, fűtőberendezést használjunk, ezt szakembernek kell beüzemelnie és javítania.
A kémény állapotát előírt időszakonként – gázüzemű berendezés esetén
kétévente, szilárd és olajtüzelésű berendezés esetén évente – ellenőriztessük. A gázkészüléket (kazán, bojler, konvektor) is évente vizsgáltassuk
felül. Hasznos lehet a szén-monoxid-érzékelő készülék használata, egy
megfelelő eszköz életet menthet. Ezek azonban nem helyettesítik a rendszeres karbantartást, felülvizsgálatot!

és feltételeinek támogatása címen elnyert
kétmillió forintból a bányász emlékszobába üvegezett vitrineket vásárolnak és
áramvezető sínnel ellátott, modern képfüggesztő rendszereket építenek be. A
támogatásból jut aktív hangfalak, mikrofon és laptop beszerzésére is, így hamarosan minden feltétel adott lesz ahhoz,
hogy a helyiség megtelhessen tartalmas
mondanivalóval és érdeklődőkkel.
Kavecz Erikától, a Pilisi Len Nagycsaládos Egyesület elnökétől megtudtuk,
hogy egy Családi egészségmegőrző nap
megtartására pályáztak. Az eseményt
a tervek szerint 2021 tavaszán rendezik
meg az erre a célra elnyert kétmillió forintból. A családi napon az érdeklődők
részt vehetnek többek között szűrővizsgálatokon, preventív előadásokon,
napindító reggeli tornán, az egészséges
táplálkozás jegyében ételkóstolón, és

Növénygondozás,
mulcsozás,
ároktisztítás

Az égéstermék-elvezetőkkel, kéményekkel, azok időszakos ellenőrzésével kapcsolatos kérdésekkel a kéményseprőket a 1818-as kormányzati
ügyfélvonali telefonszámon a 9.1-es melléken érhetik el.

Néhány évvel ezelőtt, a körforgalom megépítésével egy
időben megújult a buszforduló is. A beruházást követően a
környezet parkosítása is megtörtént. A községgazdálkodás munkatársai a területen most ősszel is elvégezték a szükséges kertészeti munkálatokat: visszametszették a növényeket és
cserjéket ültettek. A Slötyi környezetében újonnan ültetett fák szakszerű tányérozására is sor került, és egy friss mulcsréteget is leterítettek.

Tanácsos kikérni szakember véleményét szag- és páraelszívó vásárlása,
kandalló és minimális légáteresztő képességű nyílászárók beépítése esetén. Lehetőség szerint használjunk a lakószobában légbevezetőt, a vizes
helységekben (WC, fürdőszoba, konyha) légelvezetőt, így biztosítható
garantáltan a megfelelő mennyiségű és minőségű levegő.
A – főleg vegyes tüzelésű – kazánnal felszerelt ingatlanban a kémények
ellenőrzése mellett érdemes átvizsgáltatni magát a berendezést is (vízkőlerakódás, biztonsági szelep működőképessége, csapok, szelepek állapota, vegyes tüzelés esetén huzatszabályzó állapota stb.). Mindezeken
túl ügyelni kell a tüzelőanyag tárolására is: biztosítsuk a megfelelő távolságot a tüzelő-, fűtőberendezés és az éghető anyag között. A kazán
közelében felhalmozott éghető anyagokat távolítsuk el.

Az Erzsébet park melletti belső szervizúton gréderezési technikával javították
az útfelületet, ugyanezen a területen árokmélyítés és ároktisztítás is történt.
Ennek költsége nagyságrendileg 1,2 millió forint volt.
Nemcsak az iparterület környezetében lévő, hanem a falu minden frekventált
helyen lévő átfolyóját kitisztították, kiemelten a Szabadság sori és a Jóreménység utcai medreket. Az őszi munkálatok ezzel befejeződtek, Szentiván
felkészült a tél beköszöntére.

Baj esetén azonnal hívjuk a katasztrófavédelem műveletirányítási központját a 105-ös vagy a 112-es segélyhívó számon!
Érdi Katasztrófavédelmi Kirendeltség
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tanácsokat is kaphatnak majd egészségük megőrzéséhez.
A nagycsaládos egyesület emellett sikeresen pályázott az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőnél is, a Fenntartható jövőért
programmal további ötszázezer forintot
nyertek. Kavecz Erika elmondta: a már két
alkalommal megszervezett szemétszedési akciójuk sikere adta az ötletet, hogy a
környezet megtisztítása után egy környezetvédelmi előadást is szervezzenek.
Az egyesület elkötelezettségét és lelkesedését környezetünk védelme iránt az
is mutatja, hogy idén fermentálással kapcsolatos könyveket vásároltak, melyek
kézről kézre járnak a tagcsaládok között.
Online fermentálás-tanfolyamot is szerveztek, a napokban pedig megérkeznek
a családok által rendelt, gombatermesztésre alkalmas gombazsákok.

A zöldhulladékszállításról
Az önkormányzat úgy ítélte meg, hogy
a Vertikál Kft. által javasolt zöldhulladékszállítási alkalmak száma nem elegendő.
Több alkalommal kérték a hulladékszolgáltatást végző Vertikál Kft.-t, hogy az
eddig megjelölt időpontokon felül jelöljön ki még egy további zöldhulladék-szállítási napot. Válasz nem érkezett, ezért a
polgármester elrendelte, hogy a községgazdálkodás munkatársai a falu egész
területéről gyűjtsék be a felhalmozódott
zöldhulladékot. Az intézkedést az is indokolta, hogy a hulladékszállítást végző
cég a szelektív hulladékot sem szállította
el maradéktalanul. Végül a szolgáltató alvállalkozója a községgazdálkodás telephelyéről szállította tovább a szemetet. Az
önkormányzat tervezi, hogy felülvizsgálja a Vertikál Kft.-vel kötött szerződését.
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KÖLCSÖNÖSEN SZÁMÍTHATUNK
EGYMÁSRA
Már csak néhány hét maradt a 2020-as évből. A nehézségek
és az új élethelyzetekhez való folyamatos alkalmazkodás közepette
vajon meglátjuk-e az év pozitív hozadékait is? Poppréné Révay Gyöngyivel
a rendhagyó testületi munkáról és a kölcsönös együttműködésről beszélgettünk.
A rendelkezések értelmében veszélyhelyzet idején nem tarthatnak képviselő-
testületi üléseket. Polgármesterként a
tavaszi időszakihoz hasonló helyzetbe
került: saját hatáskörben hozhat döntéseket. Ismét ugyanúgy folyik a munka,
mint akkor?
Több szempontból nehezebb most,
mint tavasszal volt. Márciusban a vészhelyzet meghirdetésével egy időben az
általános iskolában is digitális oktatás
volt. Emiatt az akkor megalakult operatív bizottság biztonságban, egymástól 2–2,5 méteres távolságot betartva,
rendszeresen ülésezett. A személyes
találkozás lehetőségével most nem élhetünk. De más oka is van annak, hogy
nem tudunk operatív üléseket tartani.
A tavasszal szerdánként megtartott
egyeztetéseken részt vettek a háziorvosok is, akikre most nagy feladat hárul,
messze a rendelési idejükön felül dolgoznak. Őket nem terhelhetem személyes
egyeztetésekkel, telefonon viszont napi kapcsolatban vagyok velük. Változás az is,
hogy az akkori operatív bizottságban jelen volt a közterület-felügyelő és a körzeti
megbízott is, de most az ő munkarendjük is jelentősen megváltozott. A kijárási tilalom bevezetése óta a közterület-felügyelő mindennap este 8-tól éjfélig dolgozik,
a körzeti megbízott szintén jellemzően éjjel teljesít szolgálatot. Az óvoda, az iskola
működik, az intézményvezetőkkel telefonon tartom a kapcsolatot. A polgárőrök
saját hatáskörben folytatnak ellenőrzéseket (szerencsére csak ritkán, mégis mégis
vannak, akik nem tartják be a korlátozásokat).

pokon belül átállunk az online találkozókra, hogy időben összehangolva tudjunk
dolgozni. Napi e-mail-váltásban vagyok
a képviselőkkel, de azt is nagyon szívesen veszem, ha felhívnak telefonon. Én
magam írásos formában terjesztem elő
a megtárgyalandó témákat, kollégáim is
e-mailben reagálnak. Ily módon minden,
ebben az időszakban meghozott határozatot egyeztetés előz meg.

Személyes operatív egyeztetés tehát nincs, de jól működik a kapcsolattartás más
formában is. Kölcsönösen számíthatunk egymásra. Ezért pedig nagyon hálás vagyok
minden résztvevőnek, köszönöm az együttműködésüket.

Januárban még senki nem gondolta,
hogy milyen embert próbáló időszak áll
előttünk.

Mi a helyzet a testületi munkával? Hogy oldják meg az egyeztetést a képviselőkkel?

Az életemet végigkísérte a folyamatos változás, azt is mondhatnám, hogy
bennem van a változtatásra való törekvés. Tulajdonképpen nem is szeretem
az egyhangú dolgokat. Számomra ez az
év ebből a szempontból egyben önismereti út is.

Tavasszal könnyebbséget jelentett, hogy még a korlátozások előtt összeállt az idei
költségvetés. Most ez a nagy munka még előttünk áll, rendeleteket kell módosítanunk, gazdálkodási irányokat kell meghatároznunk. Egyeztetésekre tehát mindenképpen szükség van. A kormányrendelet értelmében 10 főnél többen nem jöhetnek össze
sem hivatalos helyen, sem pedig közterületen, így nincs lehetőség személyes egyeztetésre. Néhány fő jelenlétével már tartottunk ugyan informális találkozókat, de na-
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A változásokat mindig jól kezeltem,
de ez az élethelyzet most teljesen
más. Az év nagy részét a folyamatos bizonytalanság jellemezte, nem
tudhattuk, mit hoz a holnap. A járvány elleni védekezés érdekében
meghozott kormányzati döntések
új helyzetek elé állítottak engem
is. Ez a változás bizony nehéz, úgy
gondolom, hogy még a legerősebb idegzetűeknek is az. Az idei
év történései másfajta gondolkodásmódot igényelnek sokunktól.
Lélekben is meg kell erősödnünk.
Fontos, hogy biztonságérzetet tudjunk nyújtani mindazoknak, akik
megválasztottak minket.
Nehézségként élem meg ugyanakkor, hogy a velük való személyes
találkozásokra most nincs lehetőség. Nincsenek rendezvények, ös�szejövetelek. Nyáron, egy átmeneti
időszakban tudtunk ugyan néhány
szót váltani, de most a maszk mögött nem látszanak az érzelmek.
Saját magam, és több vezető munkatársam is egészen új szituációkba kerültünk. A vezetőkkel rendkívül szoros lett az együttműködés,
szinte még szorosabb, mint azelőtt
volt. Egy ilyen időszakban látszik
meg igazán, hogy mennyire számíthatunk egymásra. Hálás vagyok a
testületi tagoknak, az intézményvezetőknek, a polgárőröknek, a
közterület-felügyelőnek, a körzeti
megbízottnak, a háziorvosoknak,
az önkormányzat és a hivatal minden munkatársának, a civileknek,
mindenkinek! Köszönöm a községgazdálkodási csoport dolgozóinak
azt a lelki érzékenységet, amellyel
elviselték, hogy olykor türelmetlenül szólnak hozzájuk. Szeretnék külön köszönetet mondani a Ságvári
utca lakóinak, hogy két hónapja türelemmel viselik az őket körülvevő
áldatlan állapotokat. Hálás vagyok
mindazoknak, akik nem hagytak
cserben. Ez a mindenkinek nehéz
időszak azonban még nem ért véget, forduljunk továbbra is megértően egymás felé! Karácsony
közeledtével az újság hasábjain keresztül küldök egy virtuális ölelést
mindenkinek!

KARANTÉNOVI
Játék és móka zárt ajtók mögött
Ha belépünk az óvodába, csibészesen mosolygó
gyerekeket, ízlésesen dekorált falakat és mindenekfelett
kellemes zsongást tapasztalunk. Idén ősszel mindezek
mellett sajnos egy hívatlan vendég is
megvetette lábát: a koronavírus.
Az intézményt hozzátartozók nem látogathatják, de odabent továbbra is zajlik az élet, a
maga rendhagyó hozadékaival és nehézségei
vel együtt. „Volt olyan időszak, amikor egyszerre tíz munkatársunk hiányzott, 14 óvónő
helyett heten látták el a feladatokat, mindezt
megfűszerezve azzal a nehézséggel, hogy a járvány miatt a szülők nem léphetnek be az intézménybe” – mesélte Keszléri Gyöngyvér óvodavezető. A szentiváni óvodában nem rendeltek
el rendkívüli szünetet, a dolgozók átszervezésekkel és rugalmas hozzáállással oldották meg
a nehéz helyzeteket. Annak érdekében, hogy a
szülők is minél kevésbé érezzék a karanténovijelenséget, az óvó nénik rendszeresen készítettek a gyerekekről fényképeket, és elküldték
azokat a szülőknek.
A gyerekeknek az idén sem kellett lemondaniuk sem a fejlesztő játékokról, sem az
ünneplésről. Az „ügyes kezek projekt” keretében csodálatos alkotások születtek.
Az őszi leveleket, terméseket felhasználó barkácsolásba a szülőket, nagyszülőket
és a testvéreket is bevonták – természetesen távkapcsolatban. Szent Márton legendájáról a csoportszobákban, csoportonként emlékeztek meg, és a várva várt
libasütés sem maradhatott el. A rendhagyó hónapoknak mégis van hozadékuk:
„A gyerekek sokkal önállóbbak, ügyesebben öltözködnek, együttműködőek.
Érezhetően kevesebb a beteg, náthás gyerek” – meséli az óvodavezető.
Balasi Anikó

Nevelőszülők jelentkezését várják
Nevelőszülőket keres a Váci Egyházmegye fenntartásában lévő Otthon Szociális Szolgáltató a családjukat átmenetileg, vagy tartósan nélkülöző gyermekek számára. A nevelőszülői munkakör foglalkoztatási jogviszonynak
minősül. A nevelők saját otthonukban nevelik a gyerekeket, gondoskodnak
teljes körű ellátásukról, nyugodt családi légkört biztosítanak számukra.
További részletek a feltételekről és a jelentkezés folyamatáról:
www.otthongyermek.hu, telefon: 06-1-294-6420.

Balasi Anikó

2020. december
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ZENE, VERSEK, SPORT
Az első képviselői ciklusát töltő B. Szabó Károly a falu jövőjét a kisközösségi
lét megőrzésében látja. Életében fontos szerepet tölt be az irodalom, a zene
és a sport. Szeretné, ha a szentivániak a klasszikus görög embereszmény
példáját követve, ép testben, ép lélekkel élnék hétköznapjaikat.

Sokan ismerik önt a faluban, hiszen a helyi zenei és kulturális
életben évekig aktív szerepet vállalt.
A zene régóta az életem része, hiszen közel 20 évig játszottam
az Abszolút Hallás zenekarban, amit még Peller Gyurival alapítottunk. Most a solymári Thursday Blues Band szaxofonosa
vagyok. Tavasszal volt egy igen sikeres bemutatkozó koncertünk, azóta sajnos a koronavírus-járvány miatt nem koncertezhettünk. Mivel a zenekari tagokkal óvjuk egymás családjának egészségét, átmenetileg nem is próbálunk.

Az irodalmi pályafutásomnak két mérföldköve volt: 2003-ban
jelent meg egy verseskötetem Halkulat címmel, 35 éves koromban pedig megjelent egy verslemezem is, melyen Poppre Ádám
és Pindroch Csaba szavalják el a költeményeimet. Mostanában
nem írok. Persze lehet, hogy előbb-utóbb, mint egy búvópatak,
ismét felbukkan bennem az igény az írásra. Manapság inkább
Wolf kutyámmal az erdőt járva kapcsolódom ki.
Úgy tudom, hogy a munkája is szorosan kapcsolódik az
irodalomhoz.
Több mint húsz éve dolgozom az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, évekig német nemzetiségi irodalmat tanítottam.
Jelenleg a Magyarországi Németek Kutatási és Tanárképzési
Központjában dolgozom. Különböző nyelvjárási projekteket
gondozunk: készült nyelvjárási atlasz, online nyelvjárási szótár. Jelenleg az online vizsgák lebonyolításában veszek részt.
Az életem része, hogy napi szinten foglalkozom a magyarországi németség nyelvével és irodalmával.
Említette, hogy a sport is szerves része az életének. Mesélne
egy kicsit erről?
Régóta kosárlabdázom, ami ugye csapatsport, így most a járvány miatt nincs alkalmunk edzeni. Évekkel ezelőtt versenyszinten is játszottam, az NB II-ig jutott el a csapatunk. Igaz, ez
a pályafutás kérészéletű volt, de amatőr szinten még most is
kosárlabdázom. Tudok azonosulni a híres görög mondással:
„Mens sana in corpore sano.” A fizikai és a lelki hogylétünkre
egyaránt figyelnünk kell. Ép testben ép lélek.
Képviselőként mit tud tenni azért, hogy a szentivániak a görög
mondás szerint éljenek?
A testben és lélekben egészséges Szentiván mint cél elérése
közösségi szintű programok, akár helyi versenyek, vetélkedők megszervezésével támogatható. Nagyon jónak tartom,
hogy számos helyi klub nyújt sportolási lehetőséget, de véleményem szerint érdemes lenne más, modernebb irányokba is
elmozdulni. Talán még a képviselők is szívesen alkotnának egy
focicsapatot. A kulturális programokról is ez a véleményem.
Úgy gondolom, hogy Szentivánon igény lenne arra, hogy időszakosan helyben kisebb, pódiumjellegű előadásokat vagy
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irodalmi esteket szervezzünk. Jó példa erre, hogy a Gyémánt Étteremben kiválóan működik a jazzklub, ami a
járvány miatt most sajnos szünetel. Ahogy a zenei klub,
úgy egy színházi klub is működhetne. Sokan élnek itt,
akik bizonyára örömmel vennék, ha nem kellene egyegy jó darab megtekintése miatt beutazni Budapestre.
Persze tisztában vagyok azzal is, hogy jelenleg az önkormányzati munka egyik legfontosabb feladata az, hogy a
falu pénzügyi stabilitását megőrizzük.

Búcsúhétvégén

Megérkeztünk az önkormányzati munkához. Mi motiválta, hogy 2019-ben induljon a képviselői címért?
Anyai ágon sváb vagyok, és a munkám is kötődik a magyarországi németséghez, így először csak német nemzetiségi képviselőnek indultam. Számomra fontos, hogy
a mai szabados világban ismerjük a gyökereinket, hogy
mindig legyen mihez visszatérni. Ez volt az indíttatásom. A nagy önkormányzati választásokon már mások
biztatására indultam. Végül mindkettőben képviselőnek
választottak. Életem derekán megéreztem, hogy a közösségért tenni jó. Ennek azért voltak előzményei, hiszen a ’90-es években részt vettem az akkori Szentiváni
Újság szerkesztőségi munkájában, aktív tagja voltam a
helyi „Társaság” nevű klubnak, ahová híres zenészeket,
előadóművészeket hívtunk.
Ez az első önkormányzati ciklusa. Így képzelte el a munkát?

A katolikus templom búcsúját a Márton-naphoz legközelebb eső vasárnapon tartják. A búcsúkor szokásos hinták, játékok és vásárosok idén is megjelentek
a november 7-ei hétvégén a focipályánál, de a járvány
miatt csak kevesen látogattak el a helyszínre.

Lassan egy év telt el ebből a ciklusból, és bár rendhagyó
módon zajlik, érzem a felelősséget. Való igaz, hogy amíg
nem látjuk a folyamatokat belülről, addig csak felületes
képet alkothatunk a hivatali és az önkormányzati munkáról. Most már látom, hogy egy-egy döntést nagyon
sok egyeztetés, előkészítő munka előz meg, és helye
van a vélemények ütköztetésének is. Azért még egy kicsit tanulom ezt a szakmát.
Szerencsére a testület többségében egy irányba megy,
inkább csak apró, szemléletbeli különbségek vannak:
van olyan, aki gyorsan kívánja a reformokat végrehajtani, és vannak olyanok, akik inkább nyugodtabb
tempót diktálnak. Egyetértés van abban, hogy most
az a legfontosabb, hogy stabilizáljuk a falu pénzügyi
helyzetét, és biztonságot nyújtsunk az embereknek. A
következő évek nagyon nehezek lesznek. Egy-egy döntés évekre meghatározza a falu sorsát. Át kell gondolni, hogy a takarékosság jegyében milyen döntéseket
hozunk, és figyelni kell arra is, hogy ne hozzunk megalapozatlan, túlságosan bizakodó, könnyelmű intézkedéseket. Szerencsére sok pályázati lehetőség áll a rendelkezésünkre, ezeket az önkormányzat derekasan ki
is használja.
Igyekszünk az anyagi lehetőségeink mentén megvédeni a szellemi örökségünket. Alapvetően értékmegőrző
vagyok. Nem gondolom, hogy a falunak mindenáron
növekednie kellene. Ebben az értelemben a kisközség
szintjén látom biztosítva a falu jövőjét.
Balasi Anikó

2020. december
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CSERKÉSZCSAPATUNK
A cserkészlét egyben életforma is. Elköteleződést, cselekedve tanulást,
közösség iránti felelősséget, szolgálatot jelent. Vajon milyen a cserkészélet
a járvány idején? Kérésünkre Páva Anna segédtiszt mesélt erről.

Tavasszal a koronavírus-járvány miatt
mindannyiunk élete rendhagyóan alakult, aztán egy kicsit fellélegezhettünk.
Hogy telt a nyár nálatok?
Idén a Szent Borbála Cserkészcsapat
nyolcvan tagjának lehetősége volt kilenc
napig Csákváron táborozni. Ebből néhány napot a Pilisi körzet három másik
csapatával töltöttünk, ez idő alatt mindennap volt közös programunk, például tábortüzek esténként, számháború,
táncház.
Az ilyenkor szokásos keretmesénk tematikája idén kalózos volt, amit a táborhelyünk közepén lévő zászlórúdból rögtön ki lehetett szúrni. Az előtábor sok
hasonló, kreatív építménnyel díszítette
az alakulónkat.
Táborainkban mindent saját magunk
építünk: a konyhától az őrsi körleteken,
asztalokon, sátrakon át egészen a mosdókig. A gyerekek a legjobban az építkezést szeretik, hiszen ehhez minden
kreativitásukra szükség van. Nekünk,
cserkészeknek a legfontosabb programunk minden évben a nyári tábor,
hiszen ekkor kilenc teljes napra kiszakadhatunk a hétköznapok rohanásából,
és távol az internettől csak magunk lehetünk. Saját programjaink közül a nagy
kedvencek a falukutatás, a tábortüzek, a
szabadulószoba és a strandolás volt. Régen volt már ilyen jó hangulatú, sikeres
táborunk!
Augusztus végén, szeptember elején
megszerveztétek a szokásos toborzót is.
Hogy sikerült?
Az idei toborzás kifejezetten eredményes volt, hiszen csaknem ötven új
kiscserkészjelölttel gyarapodtunk. Őket
a négy frissen kinevezett őrsvezetőnk
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kíséri majd cserkészútjukon: Tolnay
Tamara, Osztheimer Lujza, Gelencsér
György és Metzger Bálint. Eddig remek
munkát végeztek, biztos vagyok benne, hogy ebben a rendkívüli helyzetben
is megállják a helyüket. Rajvezetőjük,
Módli Huba segíti őket, aki csapatunk
legfrissebb segédtisztje.
Feltételezem, az új kiscserkészek is részesülnek kiképzésben. Mi ennek a lényege?
A kiscserkészjelöltjeink cserkészéletre
nevelése mögött egy olyan módszer
áll, amit egy évig tanítanak az őrsvezetőképzőben. A lényege a cselekedve tanulás. A cserkésztudást játékokba foglalva, szinte észrevétlenül tanítjuk meg
a gyerekeknek. Törekszünk rá, hogy
minél többet kint legyünk a természetben, játsszunk velük a cserkészotthonunk udvarán, ily módon is elkerülve az
„eliskolásodást”.
Hogyan indult az ősz? Mennyiben volt
szükséges változtatni az eredeti terveiteken?
Személyes programokkal kezdtük az
őszt: heti őrsi gyűlésekkel, különböző
raji és csapatprogramokkal, valamint
egy közös körzeti tábortűzzel, amivel
már a jövő nyári tábor témáját is elindítottuk. Ha minden jól megy, kerületi
nagy táborunk lesz a nyáron, ahol a mi
körzetünk Egyiptom provinciája lesz.
A korlátozások bevezetése óta nem
találkozunk személyesen, de online
minden őrs tartja a kapcsolatot. A vezetőség is ily módon segíti egymást különböző ötletekkel, hogy a rendkívüli
helyzetben is minden zökkenőmentesen
menjen. Persze nagyon várjuk már, hogy
újra találkozhassunk, hiszen az adventi időszakra is több programunk lenne,
ilyen például a Szent Borbála Csapatnap,
az adventi kézműves foglalkozás és a
csapatkarácsony. Bízunk benne, hogy
mihamarabb újra találkozhatunk!
A csapat 2021-ben nagy ünnepre készül.
Mit tudhatunk erről?
Jövőre harmincévesek leszünk! A 25
éves jubileumunkkor elég nagy bulit
csaptunk, most ennél kisebbet szeretnénk. Egy májusi hétvégére tervezzük
az ünneplést, ennek mikéntje azonban
legyen meglepetés!
Szentiváni Újság

2020. december

ADVENTI VÁRAKOZÁS
Advent nemcsak a várakozás, hanem az ünnepélyes megérkezés időszaka is. Átível az emberiség történelmén, az egyéni életen és minden egyes esztendőn.
Történelmi advent, amiben az emberi élet ideje oly csekélynek tűnik a történelem sodrásában. A végtelennek tűnő időfolyamból mint a hullámok számolatlan
üzenete csendül fel a remény: az Isten érkezik! És egy csendes éjszakán Jézus
megszületik. A Teremtés hajnalának frissessége csendül újra a Gyermek önfeledt kacagásában.
Egyéni advent, amiben az emberi időtartam oly fontos a történelem sodrásából
kiszakadva. Saját életem belső várakozása, vágyódása, hogy bennem is megszülessen a Fény. Nem magamat ámítva, kívülről várni a csodát: jobb körülmények,
jobb társadalmi helyezet, jobb kapcsolatok… Bennem kiált a szomjúság, bennem
kell e szomjat oltani. Bennem hiányzik a Fény, bennem kell tüzet gyújtani. Az évkör
adventje, ami régen Márton-naptól indulva az új esztendő kezdetét jelentette. Az
öreg, hanyatló Nap – mely végül mindent betakarított – lassan elköszön. Fénye
halványul, ereje gyengül. Ebben a sötétedő, álomra csábító időszakban élesen villan Mihály arkangyal kardja, jelezve, hogy nem a sötétség az úr. Aztán Márton sok
kis lámpása, mint apró ember-Nap világol a sűrűsödő éjszakában. Bölcs, ki lámpásába elegendő olajat töltött, és éberen várja az Érkezőt… Amikor a mérleg a
téli napfordulón az új Nap születésével átbillen (december 22.), Jézus születése,
karácsony estéje még várakozik (december 24.).
Mint az élet szikrája a Teremtéskor Isten és Ádám ujja között, úgy kap teret a Nap
és Krisztus születése közötti eszmélésben az ember. A születés csak az ő cselekvő
részvételével, vele, benne mehet végbe! Jól tudta ezt a „régi” ember. A szétszórtságot, a sötétség erőit az adventi-karácsonyi készületekkel törte meg. Hajnalban
gyerekek (!) keltették a faluban az alvókat, majd indultak a rorátéra (aranyos misére), hogy a sápadt, hanyatló Napért – saját belső világukért – Istenhez fohászkodjanak. Vége volt a zajos, szívet zsibbasztó nagy mulatságoknak. A lányok, asszonyok hozzáfogtak a karácsonyi terítők hímzéséhez, elkészítéséhez.
Szent Miklós ünnepén (december 6.) fehér subás, kucsmás férfi járta be a falut,
láncot zörgetve, az éberségre figyelmeztetve. Oldalán fekete ruhás, négykézláb
mászó „ördögöt” vezetett.
December 8-án mindenütt megünnepelték a legnagyobb Mária-ünnepek egyikét:
Mária szeplőtelen fogantatását. „Mária tisztasága az egek tartóoszlopa.” A palóc
házak mestergerendáit középen alátámasztó, a mennyezetet tartó oszlopot Boldogasszony fájának nevezik!
Luca-napkor (december 13.) cserépbe búzát ültettek az aratáskor levágott „Jézuskévéből”. Ez a Luca-búza került Szenteste az ünnepi asztalra, jelképezve az újratámadó élet erejét.
Karácsony előtt kilenc nappal pedig esténként mindig más-más háznál összegyűlt
kilenc család, együtt imádkozott és énekelt (Szentcsalád-járás). Helyet készítettek
a Kisdednek…
S még hosszan sorolhatnánk az adventi-karácsonyi készülődés megannyi, mély jelentéssel bíró szokását. A családok élete ebben az időszakban az adventi koszorú
köré rendeződött: kör és benne kereszt, a kereszt közepén csipkebogyó, négy végében pedig egy-egy méhviaszgyertya, amiből minden héten eggyel több világolt.
Fényével hirdette a karácsonyi örömhírt: Jézus születésével Isten belép világunkba, a Világ Világossága otthont vesz bennem! Pilinszky János szavaival:
„Megadatott a kegyelem:
Miközben minden áll és hallgat,
egyedül az öröklét működik.”

Kovács Gábor
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FELKÉSZÜLÉS AZ ÜNNEPRE
Az ünnep akkor igazán ünnep, ha felkészülünk rá. Így van ez az adventtel és
a karácsonnyal is. Az iskolások már novemberben feldolgozták a karácsony
előtti hetek hagyományait. A nemzetiségi önkormányzat által hirdetett verseny
projektjei közül a két első helyezett pályázatának szöveges részét olvashatják.
Adventszeit

Brauchtum im Advent

Barbaratag am 4. Dezember
Zu Mitternacht oder in der Früh gehen die Mädchen in
den Garten hinaus und brechen sie einige Zweige eines
Aprikosen-, Apfel-, Mandel-,Kirsch-, oder Pfirsichbaumes ab.
Die sind die Barbarazweige. Sie werden in einem warmen
Platz gestellt. Wenn sie zu Weinachten blüten, wird das
Mädchen im nächsten Jahr heiratan. Die heilige Barbara ist
die Schutzpartonin von Bergleute und Militaren.

Vom 1. bis zum 24. Dezember machen wir jeden Tag ein
Türchen vom Adventskalender auf.

Nikolaustag am 6. Dezember
Zu den ungarndeutschen Kindern kam der Nikolaus in führeren
Zeiten „persönlich“. Er hatte eine lange Leinenhose an. Auf
dem Kopf trug er eine Pelzmütze. Er hatte große Stiefel an. Er
hatte auch einen Schnurrbart oder Bart aus Hanf. Die Kinder
mussten dem Nikolaus Gebete und Verse aufsagen, Lieder
singen. Dann bekamen sie vom Nikolaus Dörrobst (husteln),
Nüssen, Äpfeln, Süßigkeiten.

Am 6. Dezember kommt der Nikolaus und beschenkt brave
Kinder.

Luziatag am 13. Dezember
Am Luziatag ist die längste Nacht des Jahres. Diese Nacht
ist die Nacht der Hexen. Um sie von Mensch und Tier
fernzuhalten, machten die Leute verschiedene Abwehrmittel.
Zum Beispiel räucherten sie das ganze Haus und den Stall.
Während sagten sie:
„Die bösen Geistern trieb ich aus, und das Christkindl soll
einkehren ins Haus.“

Auf dem Adventkranz sind vier Kerzen, für jeden
Adventssonntag eine.
Am 4. Dezember feiert die heilige Barbara ihren Namenstag.
An diesem Tag stellen wir Kirschzweige in eine Vase. Sie sollen
zu Weihnachten blühen.

Viele Leute backen in der Vorweihnachtszeit Kekse und
basteln Weihnachtsschmuck. Auch Geschenke müssen
gekauft und verpackt werden.
Der 13. Dezember ist der Tag der heiligen Luzia. Die Menschen
streuen Weizen in einen Teller, zu Weihnachten gibt es einen
grünen Weidenbusch. In die Mitte stellen wir eine Kerze, sie
symbolisiert das Licht der Welt.
Köves András

További díjazottak:
Betlehem: Agócs Balázs, Máté Dominik, Hajas Bálint
Mein Adventskranz plakát: Kiss Vivien, Lőrincz Csilla

Ein anderer Brauch ist: Luzia-Weizens. Auf einen Teller legt
man Weizen und begießt sie. Die Leute dekorieren sie mit
einem weißen oder bunten Band und stellen sie unter den
Weinachstbaum. Nach den Festtagen wird es den Hühnern
verfüttert, damit sie viel Eier legen.
Stocker Márk, Pass Olivér

SZENTIVÁN ZÖLDTERÜLETEINEK
GONDOZÁSA
Bizonyára sokaknak feltűnt, hogy az ősz folyamán a településen több fát is
kivágtak, ugyanakkor megkezdődtek a facsemeték ültetésének előkészületei is.
Pilisszentivánon a Dendrokomplex Kft. végzi a fák karbantartását, őket
kérdeztük, miért fontos a fák gondozása, és hogyan végzik ezt a munkát.
A fák karbantartása
A zöldterületek a települések nélkülözhetetlen elemei. Előnyösen befolyásolják
az épített környezet ökológiai viszonyait,
kedvezően hatnak a település mikroklímájára, csökkentik a hőmérsékleti szélsőségek kialakulásának veszélyét, valamint
a szennyező anyagok és a por kiszűrésében is jelentős szerepet játszanak. A zöldfelületen belül a fák a legmeghatározóbb
és legértékesebb elemek.
A fák folyamatos karbantartást igényelnek, hogy egészségesek maradjanak, sőt
az évek múlásával még értékesebbek is
lehessenek. A városi – nem erdei környezetben felnövő – fák életfeltételeit nagy
odafigyeléssel kell biztosítani, ha természetes élőhelyükből kiragadva, városi feltételek mellett is ugyanolyan formában
akarjuk látni őket, mint a természetben.
Ha fát ültetünk, gondoskodnunk kell arról, hogy megfelelő helyre, megfelelő feltételekkel ültessük, figyelembe kell venni
a talajadottságokat, talajcserét kell biztosítani. A fafenntartás leglényegesebb
része a tápanyagpótlás, hiszen ettől lesz
megfelelő a fa vitalitása. A vegyi behatások, például a téli sózások is könnyen
tönkretehetik, ezen hatásokat minimálisra kell csökkenteni. A városi faápolásban
az egyik legjobb védekezési módszer a
csurgóterület és a fatányér védelme.

A fakataszter
A fák megfelelő gondozásához szükség van egy fakataszter létrehozására,
melynek révén lehetőségünk nyílik a fák
fajtájának, méretének, egészségi állapotának és értékének meghatározására. A
fakataszterben lévő adatok folyamatos
frissítésével megtudhatjuk, hogy az állomány hány százaléka igényel beavatkozást, szükség van-e metszésre, indo-
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kolt lehet-e egy adott fa cseréje. Pilisszentiván fakataszterét 2020 nyarán frissítettük
– tudtuk meg Halmi Zsuzsanna gazdasági agrármérnök, favizsgáló szakmérnöktől, a
Dendrokomplex Kft. munkatársától. – Egyedenként ellenőriztük a belterületi fákat,
felmértük az állapotukat és kiszűrtük közülük a balesetveszélyeseket. A fák élő és növekedő lények, melyeket számos biotikus és abiotikus hatás ér a városi környezetben.
Vitalitásuk és állapotuk az évek során gyengülhet, viharkár érheti őket vagy éppen emberi figyelmetlenség, autók és munkagépek okozta rongálások indítanak el visszafordíthatatlan folyamatokat. Ezt tetézik a különböző kártevők esetleges pusztításai, így a
fák természetes védekezési képessége gyengül, a vitalitásuk nagymértékben csökkenhet. Néhány fa olyan állapotba kerül, hogy az ökológiai funkcióját már nem tudja betölteni, és az esztétikai és biológiai értékét is elveszti. Ezek többségén szabad szemmel is
láthatók a korhadás, gombásodás jelei. A kártevő típusától és a fertőzés mélységétől, a
természeti környezeti károk súlyosságától, valamint az emberi beavatkozás mértékétől függően ezek a fák élet- és balesetveszélyessé is válhatnak egy idő után – mondta.

Fakivágások és -ültetések 2020-ban
Pilisszentivánon az elmúlt időszakban így került a sürgősen kivágandó kategóriába
néhány akác-, zöldjuhar-, dió-, fűz- és nyárfa, több vérszilvafa pedig kéregrák áldozatául esett. A fakivágások elsősorban a Fő út mentén történtek, a Slötyi Vörösvár
felőli oldalán és több kisebb utcában.
Természetesen a kivágott fák helyett újak telepítésére is sor kerül. Az őszi ültetések
tavasszal folytatódnak, mégpedig olyan fákkal, melyek az adott helyre méretben is
illenek, várostűrőek, a betegségekre kevésbé fogékonyak. Ilyen például a gyertyán-,
hárs-, szivarfa, díszalma-, tulipánfa, magnólia-, kacurafa. Új fákat ültetnek a Fő út
Solymár felé eső szakaszán, a templom feletti lépcső mellett az iskolaudvar területén, a buszfordulóban és a Jóreménység utcában.
Komáromi-B. Hajnalka
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ÁTADTUK A MEGÚJULT PILISI LEN
LÁTOGATÓKÖZPONTOT
Mint arról a Szentiváni Újság előző számából értesülhettek, október 30-án eljött számunkra az a nap, amire négy éve vártunk: megtörtént a megújult Pilisi Len Látogató
központ átadása, mely ezentúl Natura 2000 bemutatóhelyként is működik majd.
Az ünnepélyes átadót két ütemben rendeztük meg: délelőtt a hivatalos eseményen
az ünnepi köszöntők és beszédek után dr. Rácz András, az Agrárminisztérium környezetügyért felelős államtitkára, Poppréné Révay Gyöngyi, Pilisszentiván polgármestere és Füri András, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója vágta át
a szalagot, melyhez Marlok Jessica csodálatos fuvolamuzsikája adta az aláfestést.
Az épület kertjében dr. Rácz András, Reinitz Gábor, a Pilisi Parkerdő Zrt. vezérigazgatója és Füri András ünnepélyes keretek között elültettek egy háziberkenye-fát is
a jeles esemény tiszteletére.
Délután azoknak mondtunk köszönetet a kis ünnepség keretében, akik segítségünkre voltak az új épület és kiállítás, valamint az új tanösvény létrehozásában,
illetve akik hosszú évek óta együttműködnek velünk munkánkban, a környezeti
nevelésben. Ekkor tartottuk a pilisszentiváni óvodának és általános iskolának meghirdetett, „Ahol fenn a len” címmel kiírt rajzpályázat eredményhirdetését is. A sok
gyönyörű beérkezett pályamű közül egy
öttagú zsűri választott ki kategórián
ként 3-3 rajzot. A díjazott alkotások a
kiállításon megtekinthetők.
A látogatóközpont új épülete több
funkciót is ellát a jövőben. Amellett,
hogy itt lesz a DINPI Pilis-Budapest Környéki Tájegységégének irodája, egy modern, interaktív kiállítással is várja a látogatókat. Az elhelyezett installációk,
az érdekes játékok kicsiknek és nagyok-

A rajzpályázat díjazottjai:
Óvodás kategória

nak egyaránt biztosítják a szórakozva tanulás lehetőségét. A bemutatótérben a táj kialakulását a földtörténeti események kezdetétől az ember tájalakító tevékenységein keresztül egészen a
mai képig nyomon követheti a látogató. A hozzánk érkezők egy
természetvédelmi őr szerepébe bújva ismerkedhetnek meg a
Szénás-hegycsoport különleges nappali és éjszakai élővilágával,
a közeli erdők jellemzőivel, valamint a helyi természetvédelmi kezelési feladatokkal.
A gyönyörű kert is több installációval, megszépült kúttal, a megpihenés lehetőségével áll a vendégek rendelkezésére.

I.

Kőkúti Dóra

II.

Varga Liza

III.

Cseresnyés Miksa

December elején a Jági-tanösvény is megújul, bekapcsolva több
érdekes állomást, például a régészeti lelőhelyet, és az ökörkutat
a Hársas-erdőben. Új interaktív és információs táblák segítik a területtel való ismerkedést. A tanösvény bejárásának élményét egy
új tanösvényfüzet színesíti.

Alsó tagozatos kategória
I.

Fresz Johanna

II.

Csuri Anna

III.

Feigel Boglárka

A járványügyi intézkedéseknek megfelelően a látogatóközpont és a kiállítás jelenleg nem
látogatható. Amint lehetőség nyílik rá, újra megnyitja kapuit az érdeklődők előtt.

Felső tagozatos kategória
I.

Panyi Dorina

II.

Krepsz Lujza Anna

III.

Gátas Ádám

Fotó: Berkó Gyöngyi

További információ kérhető a pilisilen@dinpi.hu e-mail-címen vagy telefonon az
alábbi számok valamelyikén: +36-30/511-1802 vagy +36-30/477-6720.

A megyei könyvtárhoz
csatlakoztunk

A könyvtár nyitvatartási ideje

(a rendkívüli állapot megszűnését követően):

Előző havi újságcikkünkből értesülhettek arról, hogy 2021. január 1-jétől a községi könyvtár csatlakozik a Hamvas Béla Pest
Megyei Könyvtár Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszeréhez.
A csatlakozás a kölcsönzés menetét nem érinti.
Továbbra is szeretettel várjuk régi és új kedves olvasóinkat!

Fotó: Berkó Gyöngyi

Hétfő: zárva
Kedd: 13–19 óráig
Szerda: 9–16 óráig
Csütörtök: 15–19 óráig
Péntek: 8–12 óráig
Minden hónap első szombatja: 9–11 óráig

Kőkúti Dóra

Új könyvek a községi könyvtárban
A könyvtár ajánlása 2020. december hó (Karácsony hava – Télelő – Álom hava)
Harriet Muncaster: Holdas
Hanna és a lámpaláz 
– Vámpírtündér 9.

Harriet Muncaster:
Holdas Hanna és Hófiú
– Vámpírtündér 10.

Verrasztó Gábor:
Hálószoba a télikertben
– Budai históriák

Umberto Eco:
Óriások vállán

Holdas Hanna különleges kislány,
hiszen vámpírtündér. Közeledik
a vámpírbál, és Hanna már alig
várja. De van egy kis gond. Mi
lesz, ha a közönség kineveti?

Fresz Johanna

Verrasztó Gábor könyve meglepően
különleges olvasmány. Kor- és
kultúrtörténet, történelem, építőművészet és kivételes képességű művészek életvitelének a bemutatása.

Hanna imád a hóban játszani, főleg,
miután hóból készült barátja életre
kel. Sajnos még a varázshó sem
tart örökké. Meg tudja-e menteni
Hanna Hófiút, mielőtt az elolvad?

Umberto Eco esszékötetében 12
írás olvasható. A címadó esszé a
nemzedékek harcának irodalmi,
filozófiai és társadalmi vonatkozásait boncolgatja az ókortól
kezdődően a modernitásig.

Jonathan Strahan: Az év
legjobb science fiction
és fantasynovellái 2019

Ebben a gazdag válogatást
kínáló könyvben már befutott,
hazánkban is ismert szerzők
2018-ban megjelent legjobb scifi- és fantasyírásait olvashatjuk.

Panyi Dorina
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ÍGY VÁRJUK A KARÁCSONYT
Az egészség mindennél fontosabb. Így van ez advent idején is. Ebben az évben a járvány miatt elmaradnak a szokásos rendezvények. Szomorúságra azonban nincs okunk,
hiszen Pilisszentiván főtere idén is karácsonyi fénybe öltözött, az adventi koszorún most is sorra kigyulladnak a
fények. A világító adventi kalendárium játéknak köszönhetően december elsejétől mindennap újabb és újabb
ablakok öltenek karácsonyi ruhát. Lássuk meg ennek a
szépségét is! Ez az időszak a várakozás és a lelki megújulás ideje. Az elmaradt rendezvények helyett az egymásra
figyelésre kerül a fókusz, az ilyenkor megszokott vásári
forgatag helyét most átveszi a béke. Tudjuk, ünnepelni
közösségben jó – de az igazi ünnep bennünk van!

A gyerekek is készülődnek
Karácsony közeledtével az óvodában csoportszobánként
gyúlnak fel az adventi gyertyák. Az iskolában a téli szünet
előtti utolsó napon, a közös ünnepség helyett a hatodik
évfolyam tanulói és a művészeti iskola növendékei online
műsorral ajándékozzák meg társaikat.
A Mikulás is kicsit máshogy érkezik idén: december 4-én a
nyolcadikos „kismikulások” ajándékkal kedveskedtek az
elsősöknek. Az oviban pedig a titokzatos, szakállas öregúr egyszerűen csak átsuhant az óvoda udvarán. Több
szemtanú is van rá!
A Pilisi Len Nagycsaládosok Egyesülete idén sem hagyott
senkit adventi koszorú nélkül. A közös alkotás helyett
most előre összekészített, koszorúkészítéshez szükséges
alapanyagokat tartalmazó kis csomagokat vehettek át a
családok.

Az idősekre is gondolunk
Évek óta az egyik legszebb szokás a faluban, hogy karácsonykor a 70 éven felüli lakosságot az önkormányzat

és a polgármesteri hivatal az iskola aulájában vendégül
látja, és ünnepi műsorral kedveskednek nekik. A polgármester szomorúságának adott hangot amiatt, hogy ez az
összejövetel az idén – az idősek védelmében – elmarad.
Örömmel beszélt azonban arról, hogy a szépkorú lakosság részére idén is eljuttatják a 7000 forintos karácsonyi
támogatást. A hivatal munkatársai a védőtávolság betartása mellett személyesen kézbesítik az ajándékot egy
üdvözlőlap kíséretében. Ebben az évben 557 szentiváni
lakos részesül anyagi támogatásban az ünnepek előtt.
Balasi Anikó

