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S A N K T I WA N E R Z E I T U N G

Szüreti mulatság
A nyugdíjas egyesület szervezésében ünnepeltük
a szüretet Pilisszentivánon

Októberi programajánló

19.
15.

Színes programokkal érkezik az október,
részletes ajánlók az újság hasábjain

Tiszta szívvel,
közösen

2.

Augusztus 20-ai események összefoglalója

Posztumusz díszpolgári cím
Gróf Karátsonyi Guido, Szentiván egykori földesura lett
a település díszpolgára

12.

TISZTA SZÍVVEL, KÖZÖSEN

Országunk születésnapján községünkben is tiszta szívvel ünnepeltük államalapító Szent István királyunkat. Augusztus
20-át mindannyian nagyon vártuk, hiszen az ünnepi szentmise, az új kenyér megáldása és a közösen, beszélgetéssel,
szórakozással eltöltött órák hosszú időre olyan útravalóként
szolgálnak, melyből az elkövetkező hetekben táplálkozhatunk, erőt gyűjthetünk.
Egy sikeres rendezvény sosem egyszemélyes műfaj. Kell
hozzá sok jó ötlet, kiváló előadóművészek, átgondolt forgatókönyv, jó szervezés, kiváló hangosítás, bizalom és pénz,
számtalan dolgos kéz, jó idő és nem utolsósorban nagyszerű
közönség. Nyugodt szívvel állíthatom, hogy Pilisszentivánon
augusztus 20-án mindezek rendelkezésünkre álltak.
A klasszikus kézműves foglalkozás éppúgy siker volt, mint a
lélegzetelállító bicikli show, a gyerekek játszótársa, Mikola
Péter vagy a Zongorista Találkozó boogie-woogie táncosokkal kiegészített formációja. A Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Tánccsoport tagjai táncházzal egybefűzött bemutatója
mindannyiunk szívéhez közel állt, és az igazi „adlerzene” ebben az évben sem hagyott kívánnivalót maga után. Mindehhez pedig fényfestés biztosított egyedi, lenyűgöző esztétikai
hátteret.
Ebben a néhány sorban szeretném megköszönni a községgazdálkodás munkatársainak, a Pilisszentiváni Polgárőrség
és Tűzoltó Egyesületnek, a Helperek Önkéntes Közhasznú
Egyesületnek, a Pilisilen Nagycsaládosok Egyesületének, a Német Nemzetiségi Tánccsoport tagjainak, Fehér Magdinak és a
közösségi szolgálatot teljesítő tanulóknak, hogy a délutáni közösségi, kulturális programokon nem kis segítségemre voltak.
Köszönettel tartozom Papik András körzeti megbízottnak, és
külön köszönet illeti Baranyai Renátát, aki az ünnepi szentmisét és a kenyérszentelést készítette elő és fogta össze.
A délelőtti szertartást Szemere János plébános celebrálta. A Pilisszentiváni Fúvószenekar, Neubrandt Ferenc és a
Vegyeskórus tagjai, Korponay Szabó Péter, Kozek Ildikó,
Feigel Zsuzsanna és Engert Olivér kimagasló előadásukkal
még ünnepélyesebbé tették az új kenyér megáldását. A moderátor szerepét Havasi Panna töltötte be. Köszönettel tartozunk mindannyiuknak! A délelőtt folyamán a polgármesteri
hivatal több dolgozója is segítségünkre volt. Megköszönöm
a polgármesternek és a képviselő-testületi tagoknak, hogy
bizalommal voltak felém. Végül hatalmas taps mindenkinek,
aki eljött ünnepelni, nézelődni, beszélgetni, mulatni!
Balasi Anikó kulturális referens

Az ünnepi eseményekről a PilisTV több
felvételt is készített, melyeket megtekinthetnek a YouTube-on:
A Szentiváni Újság összes fotóját
a pilisszentivan.hu/galeria oldalon találják.
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Megszülettek
Vörös Liliána Aisa 2021. 07. 30.
Anyja neve: Vörös Mónika
Apja neve: Kollár Gergely
Belánszky Anna 2021. 08. 10.
Anyja neve: Oroszi Zita
Apja neve: Belánszky Dániel
Vasi Márton 2021. 08. 10
Anyja neve: Gátas Anna
Apja neve: Vasi Gábor
Klucsó Zoé 2021. 08. 17.
Anyja neve: Wolfart Ágnes
Apja neve: Klucsó Tibor
Klimasz Blanka Priszcilla 2021. 08. 24.
Anyja neve: Scherman Eszter Seila
Apja neve: Klimasz Szabolcs
Zwickl Ádám 2021. 08. 25.
Anyja neve: Wippelhauser Rebeka
Apja neve: Zwickl Dániel
Geller Hanga 2021. 08. 30.
Anyja neve: Kovács Julianna
Apja neve: Geller Krisztián

Felhívás

A tiszta falu közös felelősség

Engert Nolen 2021. 09. 07.
Anyja neve: Simon Dorottya
Apja neve: Engert Roland

2021. szeptember 15-ig fizethetők pótlékmentesen az esedékes helyi adók és díjak.

A községgazdálkodás munkatársai rendszeresen tisztítják a falu vízelvezető árkait, emellett folyamatosan figyelik azokat a helyszíneket, ahol gyakori az illegális hulladéklerakás. Azonban azért, hogy
falu továbbra is tiszta maradjon, a lakosoknak is tenni kell.
Az árkok, nyitott folyókák, átereszek tisztán tartása, a víz akadálytalan elfolyásának biztosítása közös felelősség. A kiadós mennyiségű
eső jelentős hordalékot gyűjt össze, ezért nemcsak az úgynevezett
közös szakaszokra szükséges figyelni, hanem minden ingatlantulajdonosnak a saját portája előtti területről is gondoskodnia kell.
Időről időre előfordul, hogy ismeretlen tettesek szabálytalanul szabadulnak meg a szemetüktől. A hulladékot azonban csak kijelölt
vagy arra fenntartott helyen lehet kitenni, illetve a közszolgáltatás
igénybevételével lehet elszállíttatni. Az illegális módon lerakott hulladék szennyezi a környezetet és súlyos közegészségügyi veszélyeket is rejt magában. A polgármesteri hivatal jogszabályban rögzített
lehetőségeivel élve ellenőrzi és bünteti az illegális hulladéklerakást.
A közterület-felügyelő és a községgazdálkodási csoport munkatársai hivatalos eszközeikkel élve folyamatosan nyomon követik és figyelik a tetteseket, akik büntetésre számíthatnak. A polgármesteri
hivatal kéri a lakosságot, ha azt észlelik, hogy valaki helytelenül jár
el, hívják fel a figyelmét a lehetséges következményekre.
Polgármesteri Hivatal

Janusch Benedek 2021. 08. 31.
Anyja neve: Marlok Veronika
Apja neve: Janusch Zsolt
Kámán Levente Sándor 2021. 09. 05.
Anyja neve: Kovács Barbara Bernadett
Apja neve: Kámán Sándor

Tisztelt Adózóink!

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Brandhuber Károlyné,
született John Rozália temetésén részt vettek, jelenlétükkel, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Épül-szépül Pilisszentiván
Augusztus folyamán több helyszínen is történtek felújítások településünkön.
Az iskola udvarán lévő gumiburkolat az erős igénybevétel és az időjárás miatt
több helyen megrongálódott, ezért javításra szorult. A lapokat a községgazdálkodás munkatársai újrarakták, így az iskolakezdésre tökéletes állapotban
várta a gyerekeket. Emellett a település játszóterén a játékok friss festést
kaptak, valamint elkészültek a Fő téri kerek pihenőpadok, egyedi szintezéssel, kavicsággyal. Ezeket lakosság ki is próbálhatta a megélénkülő közösségi
rendezvényeken vagy akár a napsütéses hétköznapokon.

Befizetéseiket átutalással és postai csekken történő befizetéssel is teljesíthetik az alábbi, OTP Bank Nyrt.-nél vezetett
számlaszámokra.
Pilisszentiváni Polgármesteri Hivatal adószámlaszámai
SZÁMLATÍPUS

Elkészült a Ságvári utca
Utolsó fejezetéhez érkezett a Ságvári utca
felújítása. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a közelmúltban új járda épült, melynek
keretében megújultak az autóbeállók és a járdaszegély is. Mindez a Magyar Falu Program
keretében valósult meg, közel 5 millió forintból. Még június végén érkezett a jó hír, hogy
az önkormányzat ismét sikeresen pályázott a
Magyar Falu Programra, és 40 millió forintot
nyert az utca további megújítására. A munkálatok szeptember elején kezdődtek meg, ezek
során teljesen új aszfaltburkolatot kapott az
út. A Ságvári utca így teljesen megújult, ezzel
hosszú időre rendeződik az itt élők korábbi
közlekedési problémája. A 10-es út vörösvári
szakaszának felújítása idejére a frissen aszfaltozott Ságvári utcát lezárták a forgalom elől,
ez idő alatt csak az ott élők használhatják.

Változott a szolgáltató
Az Elmű-Émász augusztus végével
befejezte a lakossági fogyasztókra
kiterjedő villamos energia egyetemes szolgáltatói tevékenységét. A
fogyasztókat a továbbiakban az MVM
Next Energiakereskedelmi Zrt. látja el. A szolgáltatóváltás napja 2021.
szeptember 1., az Elmű-Émász augusztus 31-i záró mérőállással végszámlát
állított ki. Az új szolgáltatónál a villamos energia ára nem változik, az
ügyfeleknek nincs külön teendőjük a
szerződéssel.
Bővebb tájékoztatásért figyelmükbe
ajánljuk az ügyféltájékoztató teljes
szövegét, melyet elolvashatnak Pilisszentiván honlapján.
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SZÁMLASZÁM

FIZETENDŐ ADÓNEM

Építményadó

11742245-15390259-02440000

Építményadó

Iparűzési adó

11742245-15390259-03540000

Iparűzési adó

Gépjárműadó

11742245-15390259-08970000

Gépjárműadó

Talajterhelési díj

11742245-15390259-10270008

Talajterhelési díj

Késedelmi pótlék

11742245-15390259-03780000

Pótlék

Illeték beszedés

11742245-15390259-03470000

Illeték

Bírság

11742245-15390259-03610000

Bírság

Idegen bevételek

11742245-15390259-04400000

Szabálysértési bírság

Egyéb bevételek

11742245-15390259-08800000

Szabálysértési bírság

A gépjárműadó nem minősül helyi adónak. A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2021. január
1-től az önkormányzati adóhatóság helyett a Nemzeti Adóés Vámhivatal (NAV) látja el.
A 2021-es évet megelőző gépjárműadó-tartozások összegét még az önkormányzati adóhatóság 11742245-1539025908970000 gépjárműadó-számlára kérjük megfizetni!
Lukács Ágnes
adóügyi főtanácsos

Megújul a 10-es út vörösvári szakasza
Várhatóan szeptember 20. és október 1. között a Magyar Közút Zrt. újraaszfaltozza a 10-es út szinte teljes vörösvári szakaszát a Kodály Zoltán utca és az Attila utca között. A munkálatok miatt jelentősen megnövekedett forgalomra és menetidőre számíthatnak a szentivániak is.
A 3,5 tonna fölötti tehergépjárművek forgalma továbbra is a 10-es út
karbantartással érintett szakaszán bonyolódik. Pilisvörösvár, Solymár
és Pilisszentiván polgármesterei számítottak a 10-es út felújításával járó
nehézségekre, ezért egyeztetést kezdeményeztek a Magyar Közút Zrt.
szakembereivel, hogy a lehető legjobban felkészüljenek a várható fennakadásokra. A szakemberek azt ígérik, hogy a munkálatok zökkenőmentes, gyors és hatékony elvégzésére törekednek, az önkormányzatok
pedig segítséget nyújtanak a lakosság minél pontosabb tájékoztatásában. A munkálatok alatt kérik a lakosság türelmét és együttműködését,
egyúttal javasolják a tömegközlekedés, elsősorban a vasúti közlekedés
használatát, illetve hogy aki teheti, válassza az otthoni munkavégzést.
(További részleteket a polgármesteri interjúban olvashatnak.)

BA
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VÉGRE BEINDULT AZ ÉLET
Útfelújítás zajlik Vörösváron, amely nagyban érinti Pilisszentivánt is. Többek között
erről beszélgettünk Poppréné Révay Gyöngyi polgármesterrel, de szóba kerültek
a régóta várt közösségi események és egy kitüntetés is.

A megbeszélésen településenként elmondtuk, hogy ki mit tud felajánlani. Én kértem a polgárőreink segítségét, megbeszéltük, hogy melyek azok a területek és
napszakok, amikor szükség van a segítségükre, mozgósítottuk a körzeti megbízottunkat is, és a közterület-felügyelő is aktívan kiveszi a részét. Arról is beszéltünk a Magyar Közúttal és a polgármesterekkel, hogy a kommunikáció az egyik
legfontosabb része a folyamatnak. Az út felmarása, illetve a burkolat javítása a
Közút munkája, de abban, hogy a lakosságot informáljuk, sokat tudunk segíteni.
Szórólapot küldtünk a lakosoknak, és minden egyéb fórumon is tájékoztatást
adunk. Vörösvárról napi szinten minden információt megkapunk a munkálatok
haladásáról, így mi is naprakészek tudunk lenni a tájékoztatásban. Azt kértük
az itt élőktől, hogy amennyire lehet, vegyenek igénybe alternatív közlekedési
lehetőségeket, tömegközlekedést, főként a vonatot. Nyilván ez kényelmetlen,
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Az orvosi rendelő korszerűsítéséről is
már többször beszéltünk, ez most hogy
áll?
Szeptember 13-án megtörtént a pályázatok bontása, és a képviselő-testület
a szeptemberi ülésen döntött arról,
hogy a Portiere Kft.-t választja a munkálatok kivitelezésére. Ezután következik a szerződéskötés, és el is indulhat a munka. Mi úgy tervezzük, hogy
nem fog hosszú hónapokig tartani,
mivel leginkább belső munkálatokról
van szó. A lift beszerelésekor talán át
kell tenni egy rövid időre a védőnői
szolgálatot a Generációk Házába, de
még ez sem biztos. Igazából a rendeléseket nem fogja felborítani a munkavégzés, hiszen a gipszkartonozás,
elektromos vezetékek kiépítse, burkolás, festés idejére el is zárjuk ezeket
a területeket a betegek elől.

Lapunk megjelenésekor
javában zajlik Vörösváron
a 10-es út felújítása, ami
nagyban érinti Szentivánt.
Hogyan tudott erre felkészülni a település?
Dr. Fetter Ádám vörösvári
és Szente Kálmán solymári polgármesterrel a bejelentés utáni első pillanattól kezdve folytatunk
megbeszéléseket, és a
Magyar Közutat is azonnal kértük, hogy amilyen
gyorsan lehet, üljünk le
egyeztetni. Ez meg is történt szeptember 14-én.
Fontos, hogy folyamatosan tájékoztassuk a lakosságot arról, hogy ez ránk
milyen terhet ró, hogyan
haladnak a munkák, mi
várható. A gépjárműforgalmat a 10-es útról a szentiváni elágazásánál leterelik Szentivánra, a Budapest
felől érkezőket pedig Solymárra, így ők is Szentivánon haladnak át. Hatalmas
szervezést és segítséget igényel tőlünk, polgármesterektől, hogy ez a nagyon
erősen megnövekedett forgalom viszonylag akadálymentesen működjön. Ez talán pesszimistának tűnhet, de mindig azt mondom, hogy a legrosszabbra kell
felkészülni.

megtörténtek, befejeződött a szegélykiépítés, a kocsibeállók aszfaltozása, és mire megjelenik az újság, nagy
eséllyel már kész az út aszfaltozása.
Így Szentiván leghosszabb utcája végre teljesen elkészült. Nagyon örülünk
neki, hogy a terveink szerint haladt, és
még idén meg tudtuk csinálni.

Újra beindult az élet, ami a rendezvényeket illeti…

de két-három hétig kibírható. Egyeztettem a szentiváni székhelyű nagy
cégek vezetőivel, akik nyitottak voltak az otthoni munkavégzés lehetővé
tételére. Jelen esetben az elkerülő út
maga Szentiván, türelmesnek kell lenni, hiszen nem szeretnénk akadályozni
a munkálatokat. Ez mindannyiunknak
fontos, hiszen egy térségben élünk,
egymás útjait használjuk.
Ha nem is ekkora volumenű fejlesztés,
de újabb fejezetéhez érkezett a Ságvári utca felújítása. Ez most már az utolsó, ugye?
A Ságvári utcáról már több mint egy
éve szinte minden interjúban beszélünk. Az aszfaltozás előtti munkálatok

Szentiváni Újság

Igen, szerencsére! Augusztus 20.
volt a legutolsó olyan önkormányzati rendezvény, ami nagy szervezést
igényelt, és szerintem fantasztikusan
sikerült. Nagyon szép volt a délelőtti
része, ahol szentmisével kezdtünk, és
átadtuk a posztumusz díszpolgári címet gróf Karátsonyi Guidónak. A délutáni Fő téri szórakoztató rendezvény
is nagyon jól sikerült, a színes programokra még a környékbeli településekről is jöttek mulatni. Végre szabadon
együtt lehettünk újra, mindenféle
korlátozás nélkül. A sort folytatta egy
kisebb létszámú ünnep, a bányásznap,
a Helytörténeti Egyesület és a Bányász
Szakszervezet szervezésében. Ezen is
részt vettem, és bár kevesebben voltak a megszokottnál, de nagyon szép
ünnepség volt. Sikeres program volt
még a nagycsaládosok által szervezett egészségnap, és a nyugdíjasklub
által megrendezett szüreti mulatságon is rengetegen vettek részt.

2021. szeptember

Ha jól értesültem, Ön polgármesterként elismerést kapott a bányász szövetségtől.
Amikor megkaptam az e-mailt, hogy a Dorogi Szénbányák Szakszervezete felterjesztett egy ilyen elismerésre, többször is elolvastam, azt gondoltam, valami
tévedés. Az elismerést az Országos Bányásznapon, szeptember 2-án Gyöngyösön adták át. Minden évben ott van az országos rendezvény, hiszen abban a térségben több bánya is működött. Az elismerést a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgozók Szakszervezete adta a helyi bányász szakszervezet felterjesztésére. Nagyon
megtisztelő, hogy ezt átvehettem, különösen úgy, hogy ott valóban az ebben az
iparágban dolgozó szakemberek vették át a kitüntetéseiket. Meg is lepődtünk
Mátraszele polgármesterével, hogy mi ketten is kaptunk ilyen elismerést. Ez egy
nagyon szép oklevél és egy bányász ezüstgyűrű. Az oklevél szövegében benne
van, hogy a bányászat múltjának megőrzéséért, a hagyományok ápolásáért és
ennek támogatásáért javasoltak erre. Az ünnepségen érdekes információkat
hallottam, például hogy barnakőszénbányák még vannak ugyan, de három év
múlva ezek bezárását tervezi az unió, ezért az itt dolgozó embereket már most
átképezik, hogy a bezáráskor ne legyenek munkanélküliek.
A kitüntetés átvétele után volt nálunk a bányásznap. Megnéztem a kis múzeumot, melyet a Helytörténeti Egyesület és a Bányász Szakszervezet közösen
rendezett be. Lenyűgözött az a munka, amit az elmúlt hónapokban végeztek.
Nagyon boldog vagyok, hogy Szentivánnak egy ilyen bányászmúzeuma van. Pályáztunk ennek a két épületnek a felújítására, és tettünk hozzá saját pénzt is,
hogy létrejöhessen, de hiába nyerünk pályázatot és adunk pénzt, ha ehhez nincs
meg az az emberi lelkesedés, az az odaadó, önfeláldozó munka, amit ők végeztek, akkor ez semmit nem ért volna. Ott is mondtam, de az újság lapjain keresztül is szeretném megköszönni a munkájukat. Fontos, hogy minden szentiváni
tudja, hogy van egy ilyen múzeumunk, és kérek mindenkit, hogy amikor majd lehet, tekintse meg, hiszen nagy büszkeség a falunak ez a két épület. (A Bányászmúzeum és Ferenczy múzeum két épülete a József Attila utcában – a szerk.)
Kanyarodjunk kicsit vissza a rendezvényekhez…Mi várható még a közeljövőben?
Már év elején előkészítettük az október 1-jét, hiszen ekkor van az idősek világnapja és a zene világnapja is. A zeneiskola tanárait kértük fel egy koncertre,
a vegyeskórus is készül műsorral, és sok apró meglepetés lesz, ezeket még
nem árulom el. Nagy dolog, hogy két év után újra lehet a díszteremben községi rendezvényt tartani. Természetesen megtartjuk az október 23-ai ünnepséget is, amire szokás szerint 22-én este kerül sor. Erre az eseményre eljön
Marktleugastból a polgármester és küldöttsége. Ez azért nagy öröm, mert a
testvérkapcsolatunkat már két éve csak online levelezés és telefonos beszélgetés formájában tudtuk tartani. Nem szeretnénk, hogy a partnerkapcsolat elves�szen, mégiscsak az ország legelső testvérkapcsolata volt, és hiányzik nekik is,
nekünk is a találkozás, ezért nagyon örülünk most ennek az október végi programnak. Ezek mellett az egyesületeink is pályáztak rendezvényekre, ezeken is
mind részt vehet a falu lakossága. Úgy gondolom, hogy beindult az élet, és amikor a kulturális referensünkkel megnéztük, hogy év végéig milyen programok
várhatók, megállapítottuk, hogy nagyon kevés olyan hétvége lesz, amikor nincs
valamilyen esemény.
Új nevet kap egy kis utca a faluban, mi az oka ennek?
A testület még tavaly döntött arról, hogy nevet ad azoknak az utcáknak, amelyeknek korábban nem volt. Van nekünk egy ún. kisközünk, ami a Szabadság sorról nyílik. Itt lakott Klotz Miklós költő, aki korán elhunyt, de testvére és családja
még mindig ebben az utcában él. Úgy gondoltuk, hogy megtisztelő lenne német
költőnkről elnevezni ezt az utcát. Az utcanévtábla felavatását a nemzetiségi
önkormányzat szervezi október 8-án délutánra, ezt pedig egy könyvbemutató
követi az iskola aulájában. Szép eseménynek ígérkezik ez is.
Palkovics Mária
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Újra ülésezett a testület

Hosszú idő után július 26-án újra ülésezhetett Pilisszentiván képviselő-
testülete. Online egyeztetések a veszélyhelyzet ideje alatt is folytak a polgármesteri döntéseket megelőzően, de most már a személyes megbeszélésre, döntéshozásra is újra van lehetőség.
Az ülésen többek között tárgyalta a képviselő-testület az idei ülések rendjét, szó volt ingatlanértékesítésről és lakossági kérelmek elbírálásáról.
Még korábban pályázott az önkormányzat az óvoda udvarán lévő gumiburkolat cseréjére, a pályázat azonban nem nyert. Így most az a döntés
született, hogy saját költségből hozatja rendbe az önkormányzat az udvart. A gumiburkolat cseréje nagyjából 2 millió forint. További fejlesztések, javítások is szóba kerültek, ilyen a József Attila u. 9–11. szám alatt lévő
két épület előtti burkolat elkészítése, a Tájház tetejének javítása és az iskolai vízcsövek egy részének cseréje. Döntöttek továbbá arról, hogy részt
vesz az önkormányzat a szociális célú tüzelőanyagok vásárlása pályázaton, melynek keretében 17 rászoruló család juthat majd télen tűzifához.

A bányászokra emlékeztek

Dosztojevszkij 200 – Kiállítás a
könyvtárban

Pilisszentivánon idén is megtartották a hagyományos bányásznapi megemlékezést. A
Pilisszentiváni Helytörténeti Egyesület és a
Pilisi Nyugdíjas Bányász Szakszervezet közösen rendezték meg az ünnepséget szeptember negyedikén.

Az orosz és a világirodalom egyik legnevesebb alakja, a lélektani regények mestere, Fjodor Mihaljovics Dosztojevszkij születésének 200. évfordulója alkalmából utazó kiállítás érkezett
a szentiváni könyvtárba. A kiállítást Domokos Judit, a kiállítási
anyag összeállítója, a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár művelődésszervezője nyitotta meg.

Az elnökségi tagok csendes koszorúzást tartottak az emlékműnél, ezt követően pedig a
Tájházban vendégelték meg a résztvevőket.
Óvári Sándornak, a helytörténeti egyesület
vezetőségi tagjának ünnepi beszédét követően az átadás előtt álló bányász emlékházban tartottak tárlatvezetést.

A tárlat bepillantást nyújtott Dosztojevszkij magánéletébe,
feleségeivel, a vallással, Lev Tolsztojjal való kapcsolatába,
bemutatta leghíresebb műveit, mint a Félkegyelmű, a Bűn és
bűnhődés vagy a Feljegyzések a holtak házából, valamint 19.
századi kortárs festőket, zeneszerzőket is felvonultatott. A
kiállítás célja, hogy Dosztojevszkij mint nagy klasszikus előtérbe kerüljön, valamint a fiatalokhoz is közelebb kerülhessen.
Ezt szolgálták a tárlat anyagain elhelyezett QR-kódok, melyek
beolvasásával érdekes részleteket tudhattunk meg, illetve
ahol rádiójátékok, színházi és zenei művek voltak elérhetőek.

Az eseményen a települési önkormányzat és
a német nemzetiségi önkormányzat mellett
a Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapítvány is képviseltette magát.
Szentiváni Újság
Fotó: Pilisszentiváni Helytörténeti Egyesület

Aki nem tudott részt venni a megnyitón, az esemény felvételét bármikor megnézheti a YouTubeon a mellékelt QR-kód beolvasásával.
A Szentiváni Újság képeit
a pilisszentivan.hu/galeria oldalon tekinthetik meg.

Az ülés végén a képviselő-testület elbírálta a Ságvári utcai útépítésére kiírt
közbeszerzést, melyre a közelmúltban nyert támogatást a település. Az
útépítésre a legkedvezőbb ajánlatot a Strabag Zrt. adta, 37 millió forintos
ajánlattal, így őket bízta meg az önkormányzat az út építésével.
Palkovics Mária

A könyvtár ajánlása 2021. szeptember hó (Szent Mihály – Őszelő – Föld Anya hava)

Tündérbodár és legjobb barátja,
Devevér több héten át tartó fesztivált szerveznek, ami felbolygatja az erdő életét. Szórakoztató
kisregény 6 éves kortól.

Bíró Szabolcs:
Elveszett csillagok

Zalán Peti, a majdnem tizenhárom éves, felvidéki fiú egy nap
váratlan telefonhívást kap, aminek köszönhetően az egész nyarat
Egerben töltheti. Megismerkedik
Tündével, akivel különös rejtély
nyomába erednek.
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A Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Általános Iskola tanévnyitóján 69 elsős kisdiákot köszöntöttek hagyomány szerint a nyolcadikosok az iskola címerével
díszített nyakkendők átadásával. „Jelenleg semmilyen korlátozás nem akadályozza a személyes találkozást, így a 2021/22-es tanév hagyományosan indul” –
mondta nyitóbeszédében Milbich Mária igazgatónő.
A nyári szünet folyamán a Magyar Falu Program keretében elnyert pályázati források segítségével az
iskola teljes belső világítása megújult, valamint a második emelet új padlózatot kapott. A munkálatokat
és az alsósok udvarának felújítását a pilisszentiváni
önkormányzat segítette. A pilisszentiváni német
nemzetiségi önkormányzat támogatásával a németteremben új szekrényeket szereltek fel. A Naturella
Alapítvány, valamint szülők és diákok közvetlen támogatása, munkája révén több osztály is felújított
teremben kezdheti meg az idei tanévet.
Az ünnepségen a sikeres DSD német nyelvvizsgát
tett, tavasszal elballagott diákok is átvehették nyelvvizsga-tanúsítványaikat. Az eseményekről készült fotókat a pilisszentivan.hu/galeria oldalon tekinthetik
meg.

Ízelítő a községi könyvtár új könyveiből
Domonyi Rita:
Tündérbodár

Elkezdődött a tanév

Paola Peretti:
Én és a cseresznyefa

A kilencéves Mafalda elszökik
a tanárai elől, és macskájával,
Ottimóval együtt felmászik az
iskola bejáratánál álló cseresznyefára. Arról álmodozik, hogy egyszer
majd felköltözik erre a fára.

Pierrot – Szélesi Sándor:
Jumurdzsák gyűrűje

A New York Times riportere a
családi hagyatékban megtalálja
az Egri csillagok egyik első kiadását, s benne két furcsa levelet,
melyben egy bizonyos Ábray professzor indulatosan magyaráz az
időutazás lehetőségéről, s arról,
hogy bizonyítékai is vannak...

Szentiváni Újság

2021. szeptember
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OLTASSUK-E A GYEREKEKET?

Családi egészségnap
A szentiváni Pilisilen
Nagycsaládos Egyesület
jóvoltából egy igazán egészséges
délelőttön vehettünk részt
szeptember 11-én.

Június óta van lehetőség a koronavírus elleni védőoltásra regisztrálni a 12-15
éveseket. Elkezdődött az iskola, újra sok időt töltenek közösségben a gyerekek,
így ez a téma most külön aktualitást kapott. A település egyik háziorvosát,
dr. Bozó Bernadettet kérdeztük.

Az eseményt Poppréné Révay Gyöngyi polgármester nyitotta meg. Gratulált az egyesületnek
ahhoz, hogy indultak és nyertek a Magyar Falu
Program civileknek kiírt pályázatán, és hogy
sok előkészítő munka és szervezés után megvalósulhatott a rendezvény. Ezután Mátrahegyi
Ildikó, az egyesület elnökhelyettese vette át
szót, aki üdvözölte a megjelenteket, valamint
megköszönte a pilisszentiváni önkormányzat
és a polgárőrök szervezésben nyújtott segítségét és a Testkovács Fitness támogatását.

Extrém ritkán fordul elő az oltást követően a szívizom- vagy
szívburokgyulladás kialakulása. Ezeket az eseteket általában
az oltás beadását követő 14 napon belül észlelték, főleg fiatal
férfiak körében. Éppen ezért mindig fokozott figyelmet fordítunk a beteg tüneteire, ha mellkasi fájdalmat, légszomjat vagy
heves szívdobogásérzést tapasztal ebben az időszakban. Szerencsére a két praxis betegei között nem volt erre példa.
A gyerekeknél jelentkező poszt-Covid-szindrómáról egyre többet hallani. Milyen gyakori ennek az előfordulása?

Eddig úgy tudtuk, a betegség nem veszélyes a gyerekekre.
Miért kell oltani őket is?
Az eddigi tapasztalatok alapján a nagyon kicsi vagy óvodáskorú gyerekeknél sokkal enyhébb tünetekkel, akár észrevehetetlenül, vagy nagyon enyhe, allergiát utánzó felső légúti
tünetekkel zajlik a fertőzés, például egy kis tüsszögés, torokkaparás, vizes orrfolyás jelentkezik, könnyezik a szeme, kicsit
bágyadtabb a gyerek. Náluk valóban nagyon ritka a súlyos
megbetegedés. 12 éves kor fölött viszont gyakrabban fordul
elő súlyosabb, magas lázzal, hosszú ideig tartó száraz köhögéssel, rossz közérzettel, elesettséggel, akár tüdőgyulladással járó eset. A védőoltásra azért van mindenképpen szükség,
hogy elkerüljük egyrészt magát a betegséget, másodsorban a
ritkán bár, de előforduló súlyos mellékhatásokat vagy a hos�szú ideig tartó poszt-Covid-tüneteket, illetve hogy kivédjük az
egymás közötti átfertőződést.
Lehet-e számítani a gyerekek esetében komoly mellékhatásra?
Az esetek legnagyobb részében oltást követő mellékhatásként fájdalom jelentkezett a beadás helyén (az oltások kb.
80%-ában), kimerültség, fejfájás, izomfájdalom és hidegrázás már sokkal kevesebbszer (az esetek kb. 30%-ában). Ízületi
fájdalom, láz vagy a beadás helyén kialakuló duzzanat csak
nagyon elenyésző esetben fordult elő. Ezek a tünetek is általában enyhe lefolyással, tüneti kezeléssel, fájdalom- és lázcsillapító gyógyszer vagy egyszerű borogatás, jegelés alkalmazására pár nap alatt elmúltak.
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Az érdeklődök az egészségnap során ingyenes
bemutatóórákon vehettek részt: kipróbálhatták a mobilizációs tornát, a gymstick, a triplex
drill és az aero kick-boksz edzést, valamint
sportegyesületi és táncbemutatókat is megtekinthettek. Azok között, akik részt vettek az
edzéseken, értékes ajándékokat sorsoltak ki.

Az Amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ
(CDC) és az Európai Betegségmegelőzési és Járványügyi Központ (ECDC) adatai alapján a koronavírus-fertőzésen átesett
gyerekeknél poszt-Covid-tünetként előfordult a sok szervet
érintő gyulladásos tünetegyüttes (MIS-C), Magyarországon
szerencsére kevesebb esetszámban. Ennek eredete még nem
teljesen tisztázott, feltételezhetően a vírusfertőzésre adott
nem megfelelő immunválasz tehető felelőssé a tünetegyüttes
kialakulásáért.

A program keretében ingyenes szűrővizsgálatokra – általános állapotfelmérés, vérnyomásés vércukorszintmérés, Voll-diagnosztika,
fogászati prevenciós és anyajegyszűrés – is
lehetett jelentkezni, és egészségmegőrző
programokat bemutató standokat is felállítottak a Fő téren. A gyerekeket arcfestés, hajfonás, zsonglőrködés, ugrálóvár és kézműves
foglalkozás várta. A programok sorát délután
Bereczki Zoltán koncertje zárta.

Mik a szindróma jellemző tünetei? Mire kell odafigyelni, ha
nem tudjuk, volt-e covidos a gyerek?
A kórkép jellemző tünetei az elhúzódó láz, kötőhártya-
gyulladás, bőrkiütés, berepedt ajkak, megduzzadt végtagok,
ha nem eszik és nem iszik, rendkívüli fáradtság, valamint
olyan neurológiai tünetek, mint például látászavar, zavartság,
fokozott ingerlékenység, aluszékonyság. A tünetek általában
2-4 héttel a fertőzést követően jelentkeznek állapotromlással, és mindenképpen kórházi speciális kezelést igényelnek,
súlyosabb esetekben intenzív osztályos kezelést.

A helyszínen a PilisTV stábja forgatott, a felvétel megtekinthető a
YouTube-on a mellékelt QR-kód mobiltelefonos beolvasásával.
Az eseményről készült képek megtalálhatók a
pilisszentivan.hu/galeria oldalon.

Éppen ezért is kérjük a szülőket, hogy oltassák be 12 év fölötti gyermekeiket, illetve saját magukat és a környezetükben
élőket is. Amennyiben mégis úgy döntenek, hogy nem veszik
igénybe a védőoltást, nagyon kérjük, hogy tartsák be a megfelelő óvintézkedéseket és kerüljék a tömegrendezvényeket.
A nem beoltottak számára különösen javasolt a maszkviselés,
a távolságtartás és a rendszeres kézfertőtlenítés közösségi
helyiségek látogatása esetén, illetve ha egészségügyi intézménybe, gyógyszertárba, boltba, iskolába, óvodába mennek.
Ha pedig a gyerekeknél felső légúti tünet jelentkezik, ne vigyék közösségbe, iskolába, óvodába és mindenképpen konzultáljanak kezelőorvosukkal.

Szentiváni Újság
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DÍSZPOLGÁR LETT A GRÓF
Augusztus 20-án, az ünnepi szentmisét és kenyérszentelést
követően került sor a posztumusz díszpolgári cím átadására.
Gróf Karátsonyi Guido a Pilisszentiváni Helytörténeti Egyesület javaslatára nyerte el a címet. Mivel a kitüntetettnek
nincs névviselő örököse, a kitüntetést a polgármesteri hivatalban helyezték el. Kovács Zoltán, az egyesület elnöke az
ünnepégen elmondott beszédében kitért arra is, hogy miért
az egyesület és miért most terjesztette fel erre a kitüntetésre Pilisszentiván volt földesurát. A méltatást alább közöljük.

Pilisszentiván
történetében a földbirtokosok
közül az örmény eredetű
Karátsonyi család volt
a legjelentősebb. Közel
100 évig voltak a falu
földbirtokosai. Az 1817ben született Karátsonyi
Guido 1842-ben Temes
vármegye főszolgabírója, 1848-ban honvéd őrnagy, a pesti nemzetőrök
Barabás Miklós rajza,a karátsonyi.hu honlapról, Fogarasy Attila engedélyével
parancsnoka. A szabadságharc leverése után menekülnie kellett, birtokait elkobozták. Később kegyelmet
nyert, 1867-ben már a csákovai kerület országgyűlési képviselője. Különböző kitüntető rangokat kapott: császári és királyi kamarás, valóságos belső titkos tanácsos,
az I. osztályú vaskoronarend vitéze stb. 1858-ban birodalmi grófi rangot nyert, 1874ben megkapta a magyar grófi címet is. 1851-ben vette feleségül Marczibányi Máriát, a vörösvári uradalom (Vörösvár, Szentiván, Solymár) egy részének örökösnőjét,
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majd néhány év múlva az egész uradalom a Karátsonyi család kezébe került. A
szentiváni vadászkastély is ekkor nyerte
el végső formáját.
Gróf Karátsonyi Guido Pilisszentiván korai bányászati tevékenységében a szénvagyon kutatásának finanszírozásával,
a kitermelés megszervezésével és vélhetően szakképzett német bányászok
betelepítésével jelentősen elősegítette
a község fejlődését. A Karátsonyi és a
Marczibányi család is híres volt arról,
hogy vagyonukból különféle alapítványokkal támogatták Magyarország
kulturális életét. Gróf Karátsonyi Guido
egyik legismertebb alapítványa: 1858ban 10 000 forintot adott a Magyar
Tudományos Akadémiának, hogy kamataiból kétévente díjazzák a legjobb
színdarab szerzőjét. Ezt a díjat elnyerte
többek között Csiky Gergely, Szigligeti Ede, és ezzel díjazták Arany János
Arisztophanész-vígjátékainak fordítását
1871-ben. Jótékony célokra szintén nagy
összegeket adományozott. A jótékonyságáról ismert földesúr 140 éve, 1881-ben
Rudolf trónörökösnek Stefánia belga
hercegnővel tartott esküvője tiszteletére 20 000 forintos alapítványt tett, hogy
annak kamataiból minden év májusában
rózsaünnepélyt tartsanak, és azon nagy
összegű erénydíjat adjanak át a legméltóbb lánynak, és a lány aznap tartsa esküvőjét is. Ez az alapítvány az egész uradalomra vonatkozott (Vörösvár, Szentiván,
Solymár), így Szentivánra háromévente
kerülhetett sor. 1882 és 1914 között ös�szesen 32 rózsaesküvő volt. Az első rózsaesküvő 1882-ben volt Solymáron.

Szentiváni Újság

Az utolsó rózsaesküvőn 1914ben Pilisszentivánon a 18 éves
Gábeli Teréz kötött házasságot
a 21 éves Háber Ádám csilléssel. 1914 után a világháború
alatti válság következtében
az alapítvány tőkéje elértéktelenedett, így véget értek
a rózsaünnepek. 2013-ban
Jablonkay Mária szervezésében Solymár, Pilisvörösvár
és Pilisszentiván elkötelezett
helytörténet-kutatóinak közreműködésével megvalósult
az egykori Karátsonyi uradalom legkiemelkedőbb hagyományának, a rózsaesküvőknek
emléket állító, azt bemutató
rendezvény, vándorkiállítás és
kiadvány. A nagy sikerű rendezvény, valamint a mindhárom községben bemutatott
és nagy örömmel fogadott
vándorkiállítás megismertette
e három község lakóival ezt a
nemes személyiséget. Nálunk,
Szentivánon is számos család
tagjai személyesen érintettek
ebben, mivel felmenőik rózsaesküvők által keltek egybe és
kezdték meg anyagilag is megalapozott közös életüket.
A Solymárral kezdődő eseménysorozat 5. évfordulójára
Fogarasy Attila tanár és helytörténész javaslatára 2018-ban
gróf Karátsonyi Guido Solymáron és Pilisvörösváron is díszpolgári címet kapott. Akkor
Szentivánon ez nem valósult
meg, ezért a Pilisszentiváni
Helytörténeti Egyesület úgy
gondolta, hogy ez a nagyszerű
ember, aki Szentiván életében
és fejlődésében ekkora pozitív
szerepet játszott, községünkben is megérdemli az utódok
hasonló elismerését. Ezért terjesztettük fel Ziegler Ágotával
közösen a díszpolgári cím elnyerésére, ami most megvalósult.
Köszönet érte a helytörténeti
egyesület és általa a község nevében.
Kovács Zoltán,
a Pilisszentiváni Helytörténeti
Egyesület elnöke

2021. szeptember

Hauser Frigyes és Mandl Terézia esküvője 1911-ben

Rózsaesküvők Pilisszentivánon
Pilisvörösvár, Solymár és Pilisszentiván az 1800-as évek második felében került gróf
Karátsonyi Guido kezébe, „Vörösvári uradalom” néven. A földesúr Rudolf trónörökös és Stefánia belga hercegnő 1881. május 10-én tartott esküvője tiszteletére hozta létre azt az alapítványt, amiből utána a rózsaünnepélyt tartották. Az ünnepély
keretében átadott erénydíj feltételekhez volt kötve: a menyasszonynak fiatalnak,
szűznek, minden tekintetben szeplőtelennek és szegénynek kellett lennie. A vőlegény is csak tiszteletreméltó, minden gyanú felett álló fiatalember lehetett. A
párokat a község elöljárói választották ki.
Pilisszentivánon minden harmadik évben tartottak rózsaünnepélyt. Az eddigi
egyetlen, településünkön fellelt fotó Hauser Frigyes és Mandl Terézia esküvőjén
készült 1911-ben. (A fénykép Taller Józsefné tulajdona.)
Az alapítvány értékét mutatja, hogy utolsó évben az erénydíj 1200 pengő volt, ebből a pénzből abban az időben egy kisebb házat lehetett venni. A Németországban
élő Bauer György mesélte, hogy nagyszülei (Turek Márton és Mandl Katalin) a díjból kapott összegből építették a József Attila u. 24. szám alatt ma is álló házukat.
Az első világháború okozta gazdasági válság aztán véget vetett a rózsaesküvők
sorának.
Szentivánon a következő rózsapárokról tudunk:
1884. május 10. Osztheimer Márton és Gábeli Mária
1888. május 6. Mirk Jakab és Scholz Franciska
1893. május 7. Richolm György és Marlok Anna
1894. május 6. (a dátum közvetetten bizonyított) Stocker Ignác és Hau Mária
1897. május 9. Richolm Jakab és Tuschek Anna
1901. május 12. Engert Sebestyén és Richolm Mária
1902. június 15. Turek Márton és Mandl Katalin
1904. május 8. Bauer János és Turek Katalin
1911. május 28. Hauser Frigyes és Mandl Terézia
1914. május 10. Háber Ádám és Gábeli Teréz
Ziegler Ágota
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Vívásbemutató az iskolában

Programajánló

Szeptember másodikán a Pilisszentiváni Német
Nemzetiségi Általános Iskola alsós diákjai
vívásedzésen vehettek részt a Pilisi
Sportegyesület jóvoltából.

Utcanévavató és könyvbemutató október 8-án
Október 8-án 18 órai kezdettel lesz Klotz Mária
Stufen című könyvének bemutatója a Német Nemzetiségi Általános Iskola és Művészeti Iskola aulájában.
A német nyelven írt verses- és prózakötet szeptember végén jelenik meg. Borítóján Farkas Ervin festőművész képe szerepel, amely a címadó versre
készült. A festmény gondolatisága és a könyv szellemisége szorosan összefügg, a kötet teljes anyagának
tartalmát, a versekben, prózákban szereplő szerzői
élményanyagot, időnként felkiáltást is hűen tükrözi.

A tornaórák keretén belül Oravecz Barbara edző vezetésével osztályonként gyakorolták a vívó alaplépéseket, majd puha gyakorlótőrrel vívhattak is a gyerekek. A kicsik lelkesen és ügyesen utánozták az edző lépéseit, majd vették fel a vívófelszerelést és vívtak.
Pilisvörösváron már több éve van lehetőség vívni, ugyanis 2017-ben
alakult meg a Pilisi Sportegyesület, mely szorosan együttműködik
a Budapesti Honvéd Sportegyesülettel, akik biztosítják az edzőket.

Az Irodalmi Rádió – Zsoldos Árpád és Adrienn – által kiadott és gondozott gyűjteményt Komlósiné dr.
Knipf Erzsébet professzor (ELTE) és dr. Müller Márta
docens (ELTE) látta el ajánlásokkal. A könyv a Német
Nemzetiségi Önkormányzat Pilisszentiván támogatásával jöhetett létre

„A Pilisi SE tagjai nagyon szép versenyeredményekkel büszkélkedhetnek – tudtuk meg Bolvári Boglárkától, az egyesület elnökétől.
– 2018-ban kezdtünk el versenyekre járni, 2019-ben már 2., 3. helyezéseket is magunkénak tudhattunk vidékbajnokságon, diákolimpián, külföldi versenyen. 2021-ben két egyesületi tagunk is helyezést
ért el az Olimpicin, vagyis korosztályukban az ország legjobbjai
között vannak. Botzheim Ádám első, Zöld Zsombor pedig harmadik lett ezen a versenyen. Persze nem a versenyzés az elsődleges
cél, nagyon sok gyermek azért jár hozzánk, mert szereti, élvezi,
nagyon jó kikapcsolódás számára a vívás, amellett persze, hogy
fejleszti a koncentrációját, és közben mozog is.”

A könyvbemutatót 17 órai kezdettel utcanévtáblaavató előzi meg. Pilisszentiván Község Önkormányzata ugyanis Klotz Miklósról nevezte el a Szabadság
sorról nyíló közt, ahol a költő lakott. Ez a gesztus
nagy megtiszteltetés a család számára.
Az avatón részt vesz Poppréné Révay Gyöngyi polgármester és a német nemzetiségi önkormányzat
képviselői, közreműködik a Pilisszentiváni Német
Nemzetiségi Asszonykórus, Peller Anna, Sax Norbert és tanítványai, Fuchs Sandra Titanilla, valamint
Klotz Mária. Mindkét eseményre szeretettel várjuk
az érdeklődőket!
A szervezők

„A vívást sosem késő elkezdeni – mondta el Bellovicz Gábor, a Pilisi
SE edzője. – A kis elsősöktől kezdve akár 13-14 évesek is bekapcsolódhatnak a munkába. A kicsik edzésében nem a technika fejlesztése az elsődleges cél, hanem a kéz-láb koordináció, a figyelem, a
koncentráció fejlesztése. Fontos, hogy legyen motiváció, küzdeni
akarás, megtanulják a szabályok betartását. Ezeket a készségeket
különböző játékokban elrejtve fejlesztjük. Persze gyakoroljuk a vívóállást és a vívást magát is. A legfontosabb, hogy megszerettessük a gyerekekkel a sportot.”
Szeptember elejétől már a Pilisszentiváni Általános Iskola tornatermében is lehet vívóedzésre járni, péntek délután 4 órakor.

Újra összegyűltek a
faluszépítők
Szeptember 9-én tartott közgyűlést a Pilisszentivánért Faluszépítő és Környezetvédelmi Egyesület. Az
összejövetelre meghívást kapott Csapó Attila kertész is, aki részletesen beszámolt a településünkön
kialakított méhlegelőről és szívesen osztotta meg az
eddigi tapasztalatait a témával kapcsolatban. Ismét
felhívta a figyelmünket arra, hogy a klímaváltozáshoz nekünk is alkalmazkodnunk kell, jobban oda kell
figyelnünk az öntözésre, és bármennyire szeretnénk
sok-sok virágos növényt az utcán vagy a kertünkben,
nem mindig tudjuk a körülményeket biztosítani ezen
növényeknek. Változik időjárásunk, már-már félsivatagosnak nevezhetjük a nyarat, és ahogy az előrejelzéseket figyeljük, az ősz sem lesz nagyon csapadékos.
Nagyon köszönjük ezúttal is Csapó Attilának, hogy
elfogadta meghívásunkat, és köszönjük a hasznos
tanácsokat is, melyekkel ellátott bennünket a hamarosan esedékessé váló őszi kerti munkálatokkal
kapcsolatban. Október elején találkozunk a közös
ültetéseken!
Az egyesület célja továbbra is az, hogy segítse a község építészeti, környezeti és természeti értékeinek
megőrzését, korszerű és esztétikus fejlesztését, szépítését. Szeretnénk folytatni lakóhelyünk hagyományainak ápolását, erősítve az itt élők szeretetét szülőhelyük, otthont adó környezetük iránt.
Szeretettel várunk az egyesületbe mindenkit, aki
tenni szeretne a környezetéért, és természetesen
nagyon szívesen várjuk az ötleteket is, ki hogyan fejlesztené, szépítené környezetét, hol látná szívesen a
segítséget, vagy hol segítene szívesen.
Sárosi-Kernya Izabella
a Pilisszentivánért Faluszépítő
és Környezetvédelmi Egyesület elnöke

Komáromi-B. Hajnalka

Az egyesület Facebook-oldalát megtalálják a
melléket QR-kód mobiltelefonos beolvasásával.

Bérelhető, látogatható a Tájház
A község tájháza nemcsak a település múltját bemutató
tér, hanem számos közösségi eseménynek ad otthont. A
Tájházat Pilisszentiván Német Nemzetiségi Önkormányzata működteti, címe: Pilisszentiván, Szabadság u. 86.
Az épület látogatása és a terembérlés előzetes egyeztetés alapján lehetséges.
Egyeztetni a 70/384-4801-es telefonszámon lehet, minden
hétköznap 16 és 19 óra között.
BA
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Cserkésztábor Döbröntén
Az idei cserkésztábort Döbröntén tartottuk. Szerencsére megint rengetegen
voltunk, és nagyon jó hangulatú tíz napot töltöttünk együtt.
Már mióta őrsvezetőinktől hallottunk arról a táborról, ahol volt patak, szerettünk volna mi is egy ilyen helyszínen sátrat verni. Erre idén sor is került.
Sajnos a kerületi nagytábort elhalasztották, de ez nem szegte kedvünket.
Sok eső esett, ilyenkor a sátorban beszélgettünk. Mi nagyon élveztük ezt a
programot is, hiába kellett az időjárás miatt improvizálni. Viszont az eső utáni
sár borzalmas volt, amit szénával próbáltunk orvosolni. Minket, a Kékcinege
őrsöt bíztak meg a kár elhárításával, így jó hosszú időn keresztül szénával teli
talicskán gurultunk le a dombon. A vezetők nagyon sok szuper programot
szerveztek. Sok újat is behoztak, mint például őrsvezetőcsere, tutajépítő verseny (a tutajokat persze a patakon ki is próbáltunk), akadálypálya, vetélkedő,
színház. De a szokásos hagyományok is megmaradtak, mint a falukutatás,
túra, méta és persze a strandolás. Az indiános keretmesét mindenki imádta,
mivel jól be lehetett építeni a tábori életbe. A tábor ideje alatt lepróbázott
a Sarkiróka és a Polip őrs, és sikeresen megszerezték a zöld nyakkendőt. Az
estét mindennap tábortűz zárta, ahol takaróba burkolódzva énekeltünk sötétedésig.
Sokat nevettünk és még az esőben is énekeltünk, táncoltunk. Az utolsó nap
mindenki pakolt (a szerencsétlenebbek a latrinát bontották), majd fáradtan
– de ezer mesélnivalóval hazaérve –, boldogan gondoltunk vissza az elmúlt
napokra. Már most várjuk a 2022-es cserkésztábort!
Kusztos Hanna és Kenderes Lilla, a Kékcinege őrs lelkes tagjai
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INGYENES ÜGYVÉDI KONZULTÁCIÓ!!!

Budapesti ügyvéd vagyok 10 éves gyakorlattal. 1 éve Solymárra költöztem, így
már helyben is (Solymár, Templom tér)
várom leendő ügyfeleimet.
Fogadja szeretettel ingyenes ügyvédi
konzultációs ajánlatomat, mely

30 PERCES (7.500,- Ft értékben),
amit önnek érdemes igénybe venni, amennyiben:
ingatlanát eladná vagy odaajándékozná és nem tud eligazodni az ügylet lebonyolításában, földhivatali eljárásban,
szomszédjával birtokvitába keveredett,
közös tulajdona van és a tulajdonostársakkal nem tud
dűlőre jutni a költségviselésben, közös tulajdon megszüntetésének kérdéseiben,
kölcsönadott, de az adós nem hajlandó visszafizetni a
tartozást,
válófélben van és nem tudnak megállapodni a közös vagyon elosztásában, vagy a gyermekük elhelyezésében,
öröklési problémákat elkerülné, ha életében gyermekének
ajándékozza ingatlanát.
Időpont-egyeztetés és bővebb információ:

Dr. Heim László ügyvéd
+36 (20) 560-6630

dr.heim.laszlo@gmail.com

Impresszum

Főszerkesztő: Sólyom Ágnes

Hirdetési lehetőség
a Szentiváni Újságban
A Szentiváni Újságban továbbra is lehetőség van hirdetések
feladására. A lap nyomtatott formában kéthavonta húsz
oldalon jelenik meg, és minden szentiváni háztartásba
ingyenesen eljut.
Hirdetésmegrendelési igényüket telefonon vagy e-mailben
jelezhetik a következő elérhetőségeken:
06 30 971 3161
szentivaniujsag@buzamezo.hu

Szélesség x magasság

Felelős kiadó: Pilisszentiván Község Önkormányzata
Nyomdai munkák: Virtuóz Kiadó és Nyomdaipari Kft.
Felelős vezető: Tolonics Gergely
Megjelenik havonta 1500 példányban.

Szerkesztőség és Hirdetésfelvétel

A szüreti műsor első fellépője a
Krottendorf Német Hagyományőrző
Egyesület volt, akiket a szentiváni óvodások, illetve a Hajnalcsillag és Csillagszem
mazsorettcsoport követtek. Utánuk ismét
sváb tánc következett a Pátyról érkezett
Rozmaring Táncegyüttes, majd a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Táncegyüttes
ifjúsági csoportjának előadásában. A műsort a Pilisszentiváni Német Nemzetiségi
Táncegyüttes zárta. Ezzel azonban nem
ért véget az este, a szüreti bálhoz a talpalávalót a Spitzbuben húzta.
A Szentiváni Újság képeit a pilisszentivan.
hu/galeria oldalon találják.

06 30 971 3161, szentivaniujsag@buzamezo.hu

Palkovics Mária

2021/szeptember

Ár

Következő lapzárta

1/1 (~A4 teljes oldal) 182 x 233 mm

40.000 Ft

2021. november 12.
A novemberi szám december 1-jén jelenik meg.

1/2 (~A5 fekvő)

182 x 114 mm

20.000 Ft

1/4 (~A6 álló)

88,5 x 114 mm

10.000 Ft

Terjesztés

1/8

88,5 x 54,5 mm

5.000 Ft

1/16

42 x 54,5 mm

2.500 Ft
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Vidám hangulatban gyülekeztek a mulatni vágyók szeptember 18-án, szombat
délután a buszfordulónál. Innen indult
a jókedvű, zenés menet a falu Fő terére, ahol igazi szüreti hangulat várta őket
színes, kreatív dekorációkkal. A megjelenteket Czimerák Gizella köszöntötte,
utána Poppréné Révay Gyöngyi polgármester mondott néhány szót, majd egy
estére átadta a falu kulcsát a bírónak és a
bírónénak, akik megígérték, hogy a mulatság ideje alatt vigyáznak a rendre. A kulcsátadás után színes műsor következett…
Vagyis következett volna, de egy hatalmas
felhőszakadás félbeszakította a programot. Azonban csak rövid időre, hiszen a
szervezők, a Pilisszentiváni Nyugdíjas Klub
lelkes tagjai mindenre gondoltak. Beterelték a közönséget az iskola aulájába, ahol
szintén feldíszített asztalok és finomságok várták a lakosságot.

A lapszámot szeptember 13-án zártuk.
A címlapon: Szüreti felvonulás, fotó: Palkovics Mária

Hirdetési méretek és árak:
Hirdetési méret

Munkatársak: Komáromi-Bauknecht Hajnalka, újságíró
Lichtneckert Eszter olvasószerkesztő, korrektor
Mester-Kovács Erzsébet szerkesztő-újságíró
Palkovics Mária szerkesztő-újságíró
Szima Roland tördelő, fotós

SZÜRETI
MULATSÁG

Az újság kéthavonta jelenik meg és minden pilisszentiváni
háztartásba eljut. Terjesztéssel kapcsolatos ügyintézés:
Balasi Anikó kulturális referens
balasianiko@pilisszentivan.hu, 06 30 126 1442
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