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Természetfotó-kiállítás
Február 4-én nyílt meg és két héten keresztül volt látható
Simon Győző természetfotós Szót kért a fiatalság is című
kiállítása a pilisszentiváni Generációk Házában.

„Nincs az az ember, nincs az a hatalom, ki a néptől a szabad földet elvegye… És ez az alapja a honszabadságnak.” (Vasvári Pál)

Simon Győző 2019-ben kezdett el fotózni, 2020-ban pedig a szakmai zsűri beválogatta képeit a Magyarország
fotóalbuma 365 hivatalos kiadványába. A fotós Pilisszentivánon nőtt fel, de jelenleg Zala megyében él és fotóz, a
kiállításon látott képek zömét is ott készítette. Legkedveltebb állata a szarvas és a gímszarvas, de emellett borzot, vaddisznót, madarakat és bogarakat is szívesen kap
lencsevégre. Azt, hogy milyen háttérmunka rejtőzik egyegy kép mögött, mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a
kiállításon látható képek között akadt olyan is, melynek
elkészültére egy évet kellett várnia.

Régen volt ennyire aktuális az 1848–49-es forradalom és szabadságharc üzenete, mint napjainkban, mikor a szomszédunkban dúló háború miatt ezreknek kell elhagyniuk a hazájukat,
az otthonukat, a szabadságukat, és elindulni, ki tudja, hova…
Talán most még erősebb kell hogy legyen az egység és az ös�szetartozás érzése, mint az utóbbi években bármikor. És talán
ez volt az egyik oka annak, hogy szép számmal gyűltek össze az
emlékezők március 11-én délután településünk Fő terén, hogy
végre közösen, korlátozások nélkül, együtt emlékezhessünk
meg 1848–49 hőseiről, a szabadságért folytatott harcukról, és
arról is, ami jelenleg a világban folyik.

A fotókiállítást B. Szabó Károly nemzetiségi önkormányzati képviselő nyitotta meg, aki így fogalmazott: „Vajon
magától értetődő, hogy valaki képes észrevenni a pillanatot, amelyet érdemes megörökíteni? Vajon bárki képes
lenne órákat, heteket, hónapokat áldozni erre a pillanatra várakozva? Vajon tényleg adott minden körülmény
ahhoz, hogy tökéletes képet készítsünk? Az igazság az,
hogy az elkészült fénykép végtelen türelem, elhivatottság és – ne féljünk kimondani – tehetség eredménye.”

A megemlékezés egy rövid ünnepi testületi üléssel kezdődött
a hivatal dísztermében, majd a Himnusz eléneklésével folytatódott a Fő téren. Ezt követően a hagyományokhoz híven az
önkormányzat, a szervezetek és az egyesületek képviselői
elhelyezték az emlékezés koszorúit a ’48-as emlékműnél, a
Pilisszentiváni Fúvószenekar zenei aláfestésével. A koszorúzókat a 944 sz. Szent Borbála csapat cserkészei kísérték az
emlékműhöz. Az eseményt – az Equidom Lovasklub jóvoltából – korhű ruhába öltözött, hagyományőrző lovasok színesítették. A tavalyi évhez hasonlóan idén is elkészíthették a
szentivániak a nemzeti színű karpereceket, melynek üzenete
az, hogy bárhol vagyunk, az egységes karperec viselésével közösen ünnepelhetünk.

Simon Győző kiállításának megnyitóján Hegedüs Zsuzsanna, Dorog Ákos és Peller György jazzmuzsikával gondoskodott a jó hangulatról.
Kovács Ildikó

A koszorúk elhelyezése után a megemlékezés az iskola aulájában folytatódott, ahol Balasi Anikó kulturális referens köszöntötte a megjelenteket, majd nyitányként Boros Sándor trombitaművész előadását hallgathattuk meg. A trombitaszólót
Poppréné Révay Gyöngyi polgármester ünnepi beszéde követte, melyben a polgármester nem csupán ’48 hőseiről emlékezett meg, hanem beszélt arról is, hogy mit jelent napjainkban
a szabadság, és milyen fontos, mennyire felértékelődött az a
szó, hogy béke.
„Kétszáz évvel ezelőtt, 1823. február 22-én vetette papírra Kölcsey Ferenc nemzeti imánk, Himnuszunk sorait szatmárcsekei
magányában. Sírja, síremléke ott magasodik a szatmárcsekei
református templom mögött, a híres temetőben, ahol több
mint hatszáz, csónakformára faragott fejfa tekint napnyugat
felé. Sötét seregükből egyedül világlik fel Kölcsey márvány síremléke, előtte virágok, körötte sudár fák lombkoronái. Mögötte kőhajításnyi szántóföldek után ott hömpölyög a vén Tisza.
Túlpartján kezdődik Kárpátalja. Tiszacsoma, Beregszász, Munkács. Azon túl pedig immár Ukrajna. […]
Szabadság, rend és testvéri egyetértés. Egyszerű, tiszta üzenet.
Rend és az Isten törvénykönyve. Annak ellenében sem haladás,
sem szabadság, sem béke nem terem. Annak ellenében a boldogság csak elérhetetlen illúzió. Az igazság mérlege megrop-
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pan, a napfényt kormos ég takarja. És minél nagyobb erőt
kapott valaki a kezébe, annál
inkább az örök törvények szerint kell élnie vele. Mert ami
ott egy hiba, egy tévedés, egy
elszámított mozdulat, az itt
sorsokat tör össze. A számító
hazugság, az árulás, a hitszegés pedig olyan bűn, melynek
az ártatlanok isszák ki keserű
poharát. Aki az éltető békét
megtartani nem képes, nem
méltó rá, hogy mások élére álljon. Aki saját vagy mások érdekéből békétlenséget szít, sötét bűnt követ el. Nyugalma soha
ne legyen! Aki a béke helyreállításáért mindent meg nem tesz,
lelkiismeretével fizessen! A harcban nincs igazság se itt, se ott,
csak a legyőzés és a legyőzetés mardossa egymást. Hazudhatják mögé a számtalan indokot, okot, az sosem lesz elég egyetlen könnycseppért sem. […] A pincék sötétjében, a puskacsövek
előtt és mögött, a lövészárokban, a kilőtt tankban, a hadikórház
hűvös folyosóján, Kijevben, Moszkvában és Budapesten ugyanaz a kétség, ugyanaz a félelem mardossa a lelkeket. A bunker, a
páncél, a golyóálló mellény a testet megvédheti, a lélek viszont
védtelen marad. A lélek védtelen marad, ha elvész a bizalom, a
remény, a hit, ha megtöretik az ötödik parancsolat, pedig csak
két egyszerű, tiszta szó: ne ölj!
Isten, áldd meg a magyart! És áldd meg a világ népeit, hogy
szemükről lehulljon a hályog, hogy ne engedjenek a békétlenségnek, a bosszúnak! Ne forduljanak el mímelt közönnyel! Add,
hogy ellenség helyett meglássák egymásban újra az embert!
Adj higgadt bölcsességet a hatalmasoknak! Adj erőt azoknak,
kik erejüket másoknak osztják, adj ételt az éhezőknek, hajlékot
a menekülőknek! Adj erős hangot és szavakat a békéltetőknek,
adj új Napot és Holdat, nyugalmas éjszakákat és boldog nappalokat! Add, hogy újra béke legyen!”
Poppréné Révay Gyöngyi fájdalmasan aktuális szavait Farkas
Annamária népdalénekes és a Dunazug együttes műsora követte. A szabadságharcot és forradalmat idéző dallamok mellett egy rövid kultúr- és zenetörténeti utazáson is részt vehettünk. Az együttes hegedűse, Nagy Koppány érdekességekkel
és színes történetekkel kötötte össze a magyar népzenei dallamokat, melyeket olykor egy-egy tánc tett még autentikusabbá.
Az ünnepség a Szózat eléneklésével és kötetlen beszélgetéssel zárult, a vendéglátásról a település önkormányzata gondoskodott.
Palkovics Mária
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Tart a házszámok felülvizsgálata
Még 2020-ban kezdte meg a hivatal a házszámok felülvizsgálatát a településen. Erre azért volt szükség, mert
egy kormányrendelet szerint minden Magyarországon
található ingatlannak a rendeletben rögzített eljárási
rend szerint megállapított és a központi címregiszterbe
bejegyzett címmel kell rendelkeznie. A címképzés egységesíti az ingatlanok címét, ezért a házszámokban is tör-

Megújul a parkoló a Genthermnél
ténhet változás. A felülvizsgálat a község valamennyi címét érinti, mostanáig a település címeinek egyharmadát
vizsgálták felül. A választások miatt a folyamat némileg
lelassult, de április 3. után folytatódik. Az ingatlan címében bekövetkezett esetleges változásról és a további teendőkről az ingatlan tulajdonosát a polgármesteri hivatal
határozatban értesíti.

Legszebb szentiváni porták – pályázat a lakosságnak
Tiszta falu. Boldog falu. Pilisszentiván. Ezen a címen hirdet pályázatot az önkormányzat
a lakosság részére. Keresik azokat az ingatlantulajdonosokat, akik lakókörnyezetüket
gyommentesen, tisztán tartják, szépítik, ezzel hozzájárulva Szentiván rendezett faluképéhez. Társasházak és családi házak kategóriában egyaránt lehet pályázni.
Mind a részletes felhívás, mind a pályázat beadásához szükséges nyomtatvány hamarosan elérhető lesz a www.pilisszentivan.hu honlapon. Jelentkezni április 1-jétől
folyamatosan lehet majd a kitöltött nyomtatvánnyal és fotókkal, melyeket az
ugyfelszolgalat@pilisszentivan.hu címre küldhetnek el vagy leadhatják személyesen a
polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán. A bíráló bizottság negyedévente dönt majd, a
sikeres pályázók egy kör alakú, Tiszta falu. Boldog falu. Pilisszentiván logót tartalmazó
táblát kapnak, amit kitehetnek a ház falára.

Felhívás
A Solymár Római Katolikus Plébánia Támogató Szolgáltatás létrehozását tervezi.
Igényfelmérés céljából várjuk azon Solymáron, Pilisszentivánon, Pilisvörösváron lakó
családok jelentkezését, melyeknek fogyatékossággal (látási, hallási, értelmi, mozgásszervi, halmozott vagy egyéb, pl. pervazív fejlődési zavar) élő családtagjuk van. A
jelentkezést (telefon és/vagy e-mail-cím megadásával) szíveskedjenek
vagy e-mailben (sarlose@yahoo.de) vagy postai úton (2083 Solymár,
Templom tér 8.) eljuttatni hozzánk.

Bővül
a térfigyelő
kamerarendszer
A térfigyelő kamerarendszer bővítéséről döntött a
képviselő-testület márciusi
ülésén. A külterületi kamerák az illegális szemétlerakás megelőzésére, illetve
felszámolásának segítésére
szolgálnak majd. A kamerákat a Major utcában és
a Jóreménység utcában
helyezik ki. A külterületi kamerák mellett belterületi
kamerákat is felszerelnek a
Gentherm előtti zebránál,
melyre a zebrán való átkelés
biztonságosabbá tétele, a
településre beérkező autók
és a Gentherm parkolójának
megfigyelése
érdekében
van szükség. A beruházás
teljes költsége 2,5 millió forint, a kamerarendszer bővítését a B-Angel Kft. végzi.

Megújul a Genthermmel szemben található, önkormányzati tulajdonban lévő parkoló. A felújításra azért volt szükség, mert a szegélykövek már megrongálódtak és a vízelvezető árok mentén balesetveszélyessé váltak. A képviselő-testület még tavaly fogadta el a Strabag
erre vonatkozó ajánlatát (14,5 millió forint). A munkálatok során
előregyártott betonelemekkel borítják az árkot, de a felújítás után
valószínűleg a parkolási rend is változni fog a biztonságos parkolás
érdekében.

Pilisszentiván is segít

Változott a Generációk Háza
működési rendje
Képviselő-testületi döntés értelmében a közelmúltban megszűnt a Generációk Háza gondnoki státusza,
a közösségi térrel kapcsolatos feladatokat a polgármesteri hivatal munkatársai látják el. Ez azt is jelenti,
hogy február 22-étől minden terembérléssel és teremhasználattal kapcsolatos ügyintézés a hivatal ügyfélszolgálatán keresztül történik a 06/26 367-322-es és a
06/70 339-4993-as telefonszámokon. A civil szervezetek és egyesületek továbbra is a megszokott módon
használhatják az épület helyiségeit, de rendezvényeiket kötelesek bejelenteni az ügyfélszolgálaton.

Február 24-én arra a hírre ébredt a világ, hogy Oroszország
katonai akciót indított Ukrajna ellen. A szomszéd országban
dúló háború azonnali cselekvésre késztette a segíteni akaró
és tudó embereket, hiszen várható volt, hogy tömegesen
fognak érkezni a menekülők Magyarországra is.
Az ukrajnai háború menekültjeinek településünkön is gyűjtöttek: Pilisszentiván Község Önkormányzata február 28án fehérneműket, tisztálkodószereket, takarókat, tartós
élelmiszereket, készételeket, konzerveket vásárolt, az adományt a PTE tagjai február 28-án szállították a határ mellett
található Papos községbe, hogy a segítség a lehető leghamarabb eljusson a rászorulókhoz.

A Generációk Háza bérlésére hétfőnként nincs lehetőség.

A nyugdíjas-egyesület március 4-én és 5-én higiéniai termékeket, készételeket, konzerveket, ruhaneműt, ágyneműt
gyűjtött. A jószándékú helyiek annyi adományt hoztak,
hogy az önkormányzat szállító busza kétszer megtelt. A
felajánlott élelmiszereket, ruhákat, ágyneműt Pilisszántóra
vitték, ahol mintegy nyolcvan menekült – többségében nők
és gyerekek – tartózkodik.

Szemere János plébános, Sarlós Eszter kapcsolattartó

Megszülettek

Fapótlás a Slötyi körül
Újabb szakaszba lépett a Slötyi körüli fák kezelése, ápolása.
Ahogy a januári Szentiváni Újság hasábjain is olvashatták, a tó
körüli faállomány felmérése, kezelése folyamatos. Februárban
négy élet- és balesetveszélyes nyárfát kellett kivágni, és tizenhat kisebbet, amelyek a többi fa egészséges növekedését veszélyeztették. A kivágott fák helyébe újakat ültettek: harminc
fát a települési fásítási program keretében, további húszat a
Dendrokomplex Kft., négyet pedig magánszemélyek jóvoltából. A faállomány frissítése, megújítása folyamatos, évről
évre, az őszi és a tavaszi ültetési és vágási időszakban történik.
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Horváth Kinga
2022. 02. 02.
Anya neve: Oroszi Tímea
Apa neve: Horváth András
Zöldi Zalán Elemér
2022. 02. 10.
Anya neve: Balogh Rozália
Apa neve: Zöldi Dániel
Oláh-Mirk Ambrus
2022. 03. 03.
Anya neve: Mirk Ágnes
Apa neve: Oláh Tibor
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Megszűnt a maszkviselési kötelezettség
A kormány 77/2022. (III. 4.) rendelete alapján március 7-től
nem kell maszkot viselni az eddig előírt zárt terekben, és
megszűnnek a rendezvényekre vonatkozó korlátozások
is. Nincs maszkviselési kötelezettség a tömegközlekedési
eszközökön, az üzletekben, a bevásárlóközpontokban,
a postákon, az ügyfélszolgálatokon, a színházakban, a
mozikban, a múzeumokban és sportrendezvényeken, valamint a vendéglátó egységek dolgozóinak sem kell maszkot viselniük munkájuk során.

2022. március

Ezenkívül megszűnt minden olyan
korlátozás, amely védettségi igazolványhoz kötötte a szolgáltatások igénybevételét. Eltörölték a
rendezvényekre vonatkozó korlátozásokat, nem kell védettségi igazolvány sportrendezvényre, kulturális rendezvényekre,
zenés-táncos rendezvényre, 500 főnél nagyobb létszámú
szabadtéri rendezvényekre sem.
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KÖLTSÉGVETÉS, BERUHÁZÁSOK,
AKTUALITÁSOK
Megszületett a 2022-es év költségvetése, többek között erről kérdeztük
Poppréné Révay Gyöngyi polgármestert, de szóba került a szomszédos
Ukrajnában folyó háború és a segítségnyújtás is.
Elfogadta a képviselő-testület a 2022-es év
költségvetését. Nagy vonalakban melyek
voltak a fő irányelvek a megalkotáskor?
Mindig nagy izgalom egy költségvetés összeállítása és több hónapot vesz
igénybe. Felmérjük a 2021-ben betervezett és megvalósított munkákat, megnézzük, mi az, ami áthúzódik az idei
évre, és persze figyelembe vesszük a
pénzkészletet, a nyitó és záró egyenleget. Talán nem mindenki tudja, hogy
az önkormányzatnak, a polgármesteri
hivatalnak és az óvodának mint egyetlen oktatási intézménynek mind külön-
külön költségvetése van.
A beruházásokkal kapcsolatban minden képviselőnek vannak tervei, ötletei,
melyekből kiindulva egységben, együtt
gondolkodva találjuk ki, honnan hová
szeretnénk eljutni. Ezek egy részét természetesen a pályázatokból finanszírozzuk, amit idén is nagyon fontosnak tartunk, hiszen hat pályázaton indultunk,
összesen 492 millió forint értékben. Van
egy Top Plusz uniós pályázat (részletek
a múlt havi interjúnkban – a szerk.) és
öt Magyar Falu Program pályázat, mostanában várjuk ezeknek a kihirdetését.
Azt is végig kell gondolni, hogyan tudjuk
biztosítani a szükséges önrészt, hogy
végre is tudjuk hajtani a beruházást.
A költségvetésünk fő száma a tavalyi
évhez képest növekedett, összesen
1 801 183 064 forint.
Az idei év abban is különbözik a tavalyitól, hogy emelkedett a garantált bérminimum, ezzel is számolnunk kellett.
Fontos megjegyeznem, hogy a képviselőtestület a minimálbér emelkedésén felül
is megszabott bizonyos százaléknyi béremelést az intézményekben, hiszen az
állami rendelkezés okozott némi bérfeszültséget. A testület lehetőséget adott
arra, hogy az önkormányzatnál, illetve az
óvodánál 21%-os béremelést hajthassunk
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végre, a hivatalnál pedig 13%-ot szavaztak
meg, ezt ezúton is köszönöm.
Az összegek mellett a lakosságot általában a fejlesztések, beruházások érdeklik
legjobban. Ezzel kapcsolatban milyen további terveik vannak?
Egyik fő feladatunk az utak javítása,
erre a márciusi testületi ülésen is megszavaztunk közel 7 millió forintot. Ez kátyúzást és aszfaltszőnyeg-javítást jelent
több helyszínen. Ami a saját belterületi
útjainkat illeti, ezek javítási munkáit minél hamarabb elkezdenénk. Útépítésre
is pályáztunk, az Erzsébet park útjának
megvannak a tervei, és felkértük a tervezőt, hogy tervezze meg a Bányász
utca felújítását is. Ez is egy olyan utca,
ahol a közművek rendezettek, csak a járdák felújítására van szükség. Szeretnénk
úgy megterveztetni, hogy példaértékű
legyen, tehát a vízelvezető árkok sokkal jobb minőségű kivitelezésére törekszünk. Jelenleg is zajlik a Genthermmel
szemben lévő önkormányzati parkoló

felújítása. Az orvosi rendelőnk felújítása
is egy olyan beruházás, amit a tavalyi évről hoztunk át. Zajlik a tetőtér beépítése, a két rendelőben a belső munkálatok
gyakorlatilag készen vannak, megtörtént a liftakna bevasalása és kiöntése
betonnal, az elektromos vezetékek, falburkolatok megvannak, egyéb burkolási
munkák vannak még hátra. Reméljük,
hogy a kivitelező tartja a képviselő-
testület által kiszabott április 29-i határidőt, mert ezt nem tudjuk tovább tolni.
Úgy döntött a testület, hogy a rendelőt
illetően nem állunk meg a tetőtérnél, hiszen az alsó szinten régen történt már
festés, úgyhogy erre elfogadtunk egy
árajánlatot, és a lenti két háziorvosi és a
fogorvosi rendelő teljes belső festését is
megcsináltatjuk.
A költségvetésbe a rendezvények tervezése is beleszámít. Mire számíthat ezen a
téren idén Pilisszentiván?
Összeállt a 2022-es kulturális évadunk,
ennek fő pillérjét a nemzeti ünnepeink
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adják, a műsorokra a szerződések nagy
részét megkötöttük. Ezek mellett persze ott van a napforduló, amit tavaly a
korlátozó intézkedéseknek megfelelően csak kisebb rendezvénnyel ünnepeltünk, idén viszont az eredeti helyszíneken tudjuk megtartani. A pénteki nap a
tóparton lesz, gyermekrajz-kiállítással,
és a tavalyi év sikerén felbuzdulva folytatjuk a kézműves foglalkozást, hiszen
a célunk az, hogy igazi családi nappá tegyük, hogy mindenki jól érezhesse magát kicsiktől az idősekig. Erről még nem
árulok el többet, de a program nagyon
jónak ígérkezik. A Slötyi mellett lesz a
hagyományos fúvószenekari koncert,
több zenekarral. Szombaton rendezzük
a szintén hagyományos futóversenyt
a tó körül, és idén lesz vonulás a napkerékkel a Tájháztól a Kuczmag-rétre,
ahol színpadi műsorok, koncertek várnak mindenkit. Nagykoncertet fog adni
az Óbudai Danubia Zenekar, őket Gájer
Bálint és zenekara követi, az estét pedig egy igazi sváb bál zárja majd. Örülünk annak, hogy meg tudjuk szervezni,
bár megmondom őszintén, az örömöt
kicsit beárnyékolják a szomszédunkban
zajló események. Az orosz–ukrán háború súlyosan érinti Magyarországot.
Ennek a tudatában nehéz mulatságokat szervezni, és arra gondolni, hogy
milyen jól fogjuk érezni magunkat,
mikor tulajdonképpen azt sem tudjuk,
mikor mi fog történni. Ám mint településvezető azt gondolom, hogy muszáj
bizakodással és reménnyel állni ehhez
a helyzethez.
A civilekkel is egyeztetett az önkormányzat a programokról, hiszen ők is kiveszik
ebből a részüket…
Szerencsések vagyunk, van 14 egyesületünk, ebből 12 el is jött a személyes
egyeztetésre. Fontos, hogy egy évben
egyszer leüljünk, hiszen az éves kulturális program úgy áll össze, hogy az önkormányzatnak vannak saját programjai, és
egyeztetünk azokról a rendezvényekről,
amelyeket az egyesületek szerveznek
a falu számára. A vegyeskórus például
jelezte, hogy újraindul a kórus élete, elkezdenek ismét próbálni, és őszre már
koncertekkel készülnek. Ugyanígy megbeszéltük, hogy a fúvószenekar hogyan
tervezi megünnepelni a 25 éves fennállását. Ez egy nagyon jó hangulatú, közel
háromórás megbeszélés volt, nagyon
örültem, hogy tudtunk személyesen
egyeztetni.
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Említette a háborút. Mindenki próbál segíteni, ahol tud, beleértve Pilisszentivánt
is. Egy önkormányzat mit tehet?
Úgy indult ez nálunk, hogy felhívott
egy önkormányzati dolgozó, hogy 40
ember érkezéséről tud, akik egy határ
menti kis faluba érkeztek. A tűzoltó- és
polgárőr-egyesület gyűjtést szervezett
a számukra, majd az önkormányzat nevében másnap elmentünk és egy egész
mikrobusznyi adományt vásároltunk,
tisztálkodószereket, alsóneműket, zoknikat, tartós élelmiszereket, azonnal
fogyasztható készételeket, édességet,
edényeket, evőeszközt, kávéfőzőt és ruhaadományt is vittünk. A községgazdálkodás dolgozói és a polgárőrök, tűzoltók
együtt vállalták a szállítmány elvitelét,
négy mikrobusszal, utánfutókkal. Adott
adományokat a karitász, magánemberek is jelentkeztek, a nyugdíjas-egyesület
két napig gyűjtött, ez utóbbit Pilisszántóra szállították, ahol 80 menekültet
helyeztek el. Nagyon köszönöm a tűzoltó- és polgárőr-egyesületnek, hogy meghirdették a gyűjtést, vállalták a rengeteg
adomány összegyűjtését és szállítását.
Természetesen továbbra is segítünk,
amiben tudunk.
Nekünk azokról kell gondoskodni, akik
jelenleg itt tartózkodnak Magyarországon, azon belül is Pest megyének ezen
a részén. Ha ide, Pilisszentivánra menekültek érkeznek, akkor szólni kell a polgármesternek, hiszen a polgári védelem
vezetőjeként ő jogosult arra, hogy elhelyezze a menekülteket az erre kijelölt
épületben. A mi esetünkben ez a Generációk Háza, illetve vannak olyan tartalék
helyek, amelyeket a katasztrófavédelmi
terv tartalmaz. Ha valakihez családtagként érkezik menekült, az a hétköznapi
életben lehetne akár családlátogatás,
de amíg a háborús helyzet fennáll, addig
be kell jelentkezni a polgármesterhez,
mert a segítséget csak így tudjuk megadni. Ilyen segítség, hogy felvettük a
kapcsolatot a védőnői szolgálattal, akik
megkapták a protokollt, hogy mit kell
vizsgálniuk a gyermekeken, egyeztetniük kell a szülőkkel, hogy milyen oltásokat
kaptak, van-e szükség a gyermek életkorából adódóan soron következő oltásra,
és megvizsgálja őket a háziorvos is. Ez
nem arról szól, hogy ők betegek, hanem
arról, hogy ha bárkinek egészségügyi ellátásra van szüksége, akkor az egészségügyi rendszer tudjon róla, gördülékenyen
tudjon segíteni. Ha óvodáskorú a gyer-

mek, akkor járhat a helyi óvodába, ennek
is megvan a protokollja, ehhez azonban
szintén fel kell venni a kapcsolatot velünk. Ha iskolaköteles a gyermek, akkor
lehetőséget kell neki biztosítani, hogy
folytassa a tanulmányait, van lehetőség
segíteni akár tolmáccsal, könyvekkel,
számítógéppel, internet-hozzáféréssel.
Tehát mindenkitől azt kérem, hogy aki
tud ilyen családról, jelezze számukra is,
mi pedig a hivatalban felvesszük velük a
kapcsolatot, és ha segítségre van szükség, igyekszünk megoldani.
Nemrégiben a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének (TÖOSZ)
konferenciáján vett részt. Miről szólt ez az
esemény?
A szervezetnek van egy női polgármesterekből álló tagozata, számukra volt egy
egész napos konferencia március 3-án
Budakeszin, Győri Ottilia polgármester
meghívására. Először külügyi tájékoztatást kaptunk a teendőkről a segélyadományokkal kapcsolatban és az aktuális
helyzetről, majd Böjte Csaba atya nagyon
szép és megható előadásán vettünk
részt, aki arról beszélt, hogy mi a dolguk
a mai világban a női vezetőknek. A segítő
szemével láttatta velünk, hogy mit tudunk tenni, hogy jobb legyen egy településen az élet, jobb legyen az együttműködés a munkatársakkal, és hogyan tudunk
erőt adni másoknak. Szó volt az Európai
Unión belüli önkormányzatok szerepéről, arról, hogy hány női képviselő van a
különböző szekciókban. A TÖOSZ női tagozata ugyanis szeretné felvételét kérni
az egyik regionális uniós munkacsoportba. Kiváló előadást hallhattunk továbbá
környezetünk megbecsüléséről, a faültetésről, fagondozásról, a zöldfelületek
gondozásáról, a biodiverzitásról és sok
egyébről. Nagyon jó ötleteket kaptunk,
de örülök, hogy sok területen Szentiván
már elkezdte ezt a munkát. Szó volt arról
is, hogy a mélyszegénységben élőkkel
mit tehetünk, bár ez nem kifejezetten a
mi régiónkra jellemző, de előfordulhat,
illetve arról, hogyan tudja segíteni a fiatalok kapcsolatteremtését, családalapítását az önkormányzat, vagy hogy hogyan
lehet bababaráttá tenni a települést. Erre
is kaptunk ötleteket, amit az illetékes bizottsággal meg fogok vitatni, és remélem, mi is tudunk például úgynevezett
játéknapokat szervezni majd, kiskoncertekkel, társasjátékokkal, beszélgetésekkel, előadásokkal.
Palkovics Mária
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Elsősök beiratkozása
Pilisszentivánon az általános iskolai
beiratkozás 2022. 04. 21–22-én lesz.
Személyesen 8:00–17:00 között lehet
jönni az iskolába. Előzetes jelentkezésre van lehetőség a KRÉTA rendszer
felületén, de a szülőnek szükséges
személyesen is megjelennie az intézményben. (Részletek a honlapon.)
2022. 04. 20-án 17 órakor szülői értekezletet tartunk a leendő elsős szülőknek az iskola aulájában. Az iskoláról bővebb információt honlapunkon
találnak: www.szentivaniiskola.hu
A beiratkozáshoz a következőket
kérjük elhozni:
1. születési anyakönyvi kivonat
2. ha van, személyi igazolvány
3. lakcímkártya
4. tajkártya
5. diákigazolványhoz
az okmányirodából NEK azonosító lap fényképpel
6. nyilatkozat kedvezmények jogosultságáról
7. ha van, járási szakértői bizottság
szakértői véleménye
8. sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a szakértői bizottság szakértői véleménye
9. ha van, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről szóló
határozat az önkormányzattól
Kitöltendő papírok:
• Nyilatkozat etika / hit- és erkölcstan oktatásról
• Nyilatkozat a gyermek törvényes
képviseletéről
• Nyilatkozat a nemzetiségi iskolai
nevelés-oktatásban való
részvételről
• Nyilatkozat a személyes adatok
kezeléséről
• Nyilatkozat életvitelszerű ott
lakásról
• Nyilatkozat Intézmény adatvédelmi tájékoztató és a Házirend
elfogadásáról
• Nyilatkozat étkezésről / napköziről / tanulószobáról
• Tájékoztató lista elsősök részére

Önkormányzati döntések februárban

Márciusi döntések

Február 14-én tartotta februári rendes ülését Pilisszentiván képviselő-testülete. Ennek
során elfogadták a 2022-es év költségvetésének első olvasatát, melyből kiderült, hogy
idén is több pályázaton kíván indulni az önkormányzat, nagyjából 160 millió forintos
beruházással számolnak. Az első olvasat azonban még nem a végleges költségvetés,
azt március közepéig kell elfogadni.

A képviselő-testület március 7-ei ülésén fogadta el a község költségvetését. A teljes költségvetés főösszege (bevételek, kiadások) 1,8 milliárd forint,
melyből az önkormányzati főösszeg kb. 1, 4 milliárd, a polgármesteri hivatalé
193 millió, az óvoda költségvetése pedig 198 millió forint. Az általános tartalékkeret 330 millió forint, 7,2 millió forintot zöldfelület felújítására, csaknem
27 millió forintot pedig stratégiai, beruházási tartalékként különítenek el.

Még a tavalyi év végén döntött arról a képviselő-testület, hogy csarnokot épít a községgazdálkodás telephelyére, az ott tárolt gépek és eszközök védelmére. A kivitelezésre beérkezett az ajánlat, el is fogadták, de a februári ülésig nem érkezett vállalkozási szerződés a cégtől, így a csarnoképítésre vonatkozó döntést a testület most
visszavonta.
Egy kúriai döntés értelmében az önkormányzatok nem szedhetnek útdíjat a településen áthajtó, súlykorlátozással érintett teherautóktól. Ennek megfelelően módosították az erről szóló önkormányzati rendeletet. Díja ugyan nem lesz, de a behajtási
engedélyt a nagy tömegű autók esetében továbbra is kérni kell.
Módosították a hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendeletet is. Annak érdekében, hogy a rendelet és a szerződés összhangban legyen, bekerült a rendelet szövegébe, hogy a közszolgáltató évente 8 db biológiailag lebomló
zöldhulladékos zsákot biztosít térítésmentesen.
A szociális ellátásokról szóló rendelet is módosult. A módosítás szerint lakhatási támogatás akkor adható, ha a háztartásban élők egy főre jutó jövedelme nem haladja meg több személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
250%-át, egyedül élő esetén a 300%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi
költsége a háztartás havi összjövedelmének 20%-át eléri vagy meghaladja. Rendszeres, 1000–10 000 forint összegű gyógyszertámogatásban az a személy részesülhet,
akinek gyógyszerköltsége meghaladja jövedelmének 10%-át, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő esetén a 300%-át. Rendkívüli támogatás akkor
nyújtható, ha a kérelmező, illetve a családja jövedelmi viszonyait figyelembe véve
az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg családok esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250%-át, tartósan beteg, egyedül
élő vagy gyermeket egyedül nevelő szülő, gyám esetén pedig az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 300%-át. Krízistámogatásban az részesíthető, ahol
a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 250%-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 400%-át nem haladja meg. A krízistámogatás összegének alsó
határa 3000 forint, felső határa 50 000 forint.
Az orvosi rendelő tetőterének részleges beépítése és a lift kialakítása miatt árambővítésre van szükség a rendelőben. Erre bruttó 713 232 forintot biztosított a testület. A
Pilisszentiváni Nyugdíjas Egyesület idén ünnepli fennállásának 25. évfordulóját, ennek
apropóján 166 000 forint külön támogatást szavaztak meg az egyesületnek a képviselők. Elfogadták továbbá az önkormányzat első féléves üléstervét, a Szociális Társulás 2021-es beszámolóját és megválasztották a szavazatszámláló bizottság tagjait.
Tárgyalták a régészeti kiállítóhely működési rendjét, de erről egy későbbi alkalommal
döntenek majd.

A KLS 96 kft. vételi ajánlattal fordult az önkormányzathoz az 1486 hrsz.-ú
ingatlan 2980 m2 területű ingatlanrészére. A testület úgy döntött, hogy a
területet nem kívánja értékesíteni. Ismét téma volt a régészeti kiállítóhely
működésének rendje. A döntés értelmében a kiállítótér hétköznap és hétvégén előzetes telefonos egyeztetést követően látogatható, a belépődíj
500 forint, nemzeti ünnepeken ingyenes. Nem engedélyeztek a képviselők
egy közterület-használati kérelmet. A kérelmező vállalkozó a CBA előtti területen kívánt volna egy kis faházban reggelizőhelyet üzemeltetni. Az önkormányzat egyúttal megszünteti a CBA előtti terület használatát, mivel
ott országos bicikliút fog áthaladni. Kamerarendszer bővítéséről is született döntés, ennek részleteit a 4. oldalon olvashatják.
Korábban már beszámoltunk arról, hogy a templom és az iskola közötti területet rendezni kívánja az önkormányzat az egyházközség együttműködésével. A tervek elkészítésére árajánlatot kértek be. A legkedvezőbb ajánlatot
a Gardenworks Kft. adta 3 420 000 forint + áfa értékben. Az ár tartalmazza
a teljes tervdokumentációt, a helyszíni szemlétől a kiviteli terven, öntözőrendszeren, úttervezésen, világításon stb. át egészen a geodéziai felmérésig. Elfogadták a képviselők az orvosi rendelő elkészülésének április 29-ei
határidejét is.
Vételi ajánlat érkezett az önkormányzat tulajdonában lévő 2310, illetve 2311
hrsz.-ú ingatlanokra, melyek szomszédosak a 028/4 hrsz.-ú, a kérelmező tulajdonában lévő erdővel. Az ingatlanok a HÉSZ alapján erdő besorolásúak,
a földhivatal szerinti művelési águk rét, tehát nem beépíthetőek. A testület úgy döntött, nem kívánja értékesíteni a területet. Elfogadták a Slötyi
melletti árok rendezésére és fásítására benyújtott bruttó 700 000 forintos
ajánlatot, a munkálatokat Heim Márton vállalkozó végzi majd. A vállalkozó
a Tündérkert fenntartására is adott ajánlatot, bruttó 500 000 forint/év ös�szegben, melyet szintén elfogadott a testület.
Új rendeletben alapított díjat az önkormányzat „Tiszta falu. Boldog falu.
Pilisszentiván.” néven. (Részletek a 4. oldalon.) Még egy ingatlanvásárlásról született döntés, a 2425/2 hrsz.-ú, 873 m2 területű ingatlant vásárolja
meg az önkormányzat 1 400 000 forintért. Utolsó témaként az alábbi út- és
járdafelújításokról döntöttek: a Fenyves – Óvoda utcai burkolatbeszakadás, a Szabadság úti híd hídfő burkolatának helyreállítása, a Bányatelepen
hat burkolatsüllyedés, a Szőlő utcai forgalomcsillapító küszöbök megszüntetése, az Aranyhegyi-patak medrének rendezése és a Jóreményég utcában a temető főbejáratánál a burkolat javítása. A javítások értéke összesen kb. 7 millió forint.
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A német nemzetiségi önkormányzat 2021-ben
egy hosszú távú projekt megvalósításába kezdett a pilisszentiváni nemzetiségi népviselet
népszerűsítése érdekében, aminek első mérföldköve idén februárban valósult meg. A nemzetiségi önkormányzat célja, hogy felmenő
rendszerben, nyolc év alatt minden pilisszentiváni általános iskolás diák részére helyi, autentikus népviseletet biztosítson, amelyet a diákok
a tanév során az iskolai és községi rendezvényeken ölthetnek magukra.
A tervezés tavaly tavasszal kezdődött, ekkor
választottuk ki a lány és fiú népviseleti ruhák
anyagát és a ruhák fajtáját. Ebben a munkában segítségünkre volt Zsámboki Szabolcs, a
környékbeli nemzetiségi viseletek szakértője
és Acélosné Ercsi Erika varrónő, aki később a
népviseletek megvarrásáról is gondoskodott.
Mellettük önkormányzatunk tagjai is aktívan
kivették a részüket a megvalósítás szerteágazó
feladataiból.
Február végén a Tájházban két délután alatt
sikerült kiosztanunk a ruhákat a diákoknak és
szüleiknek. Ekkor vették át az első osztályos
osztályfőnökök is a részükre varratott ruhákat.
A lányok egy-egy alsó- és felsőszoknyát, egy
blúzt és egy kötényt, míg a fiúk egy inget, egy
mellényt és egy kalapot vehettek át. Mivel manapság nem megszokott és magától értetődő
a népviselet viselése, ezért önkormányzatunk
egy videót is készített a helyes és elvárt viselésről, melyet a szülők és az iskola rendelkezésére
bocsátottunk. (Az elkészült videó a cikk melletti
QR-kód segítségével elérhető.) Az átvett ruhákat a mostani első osztályosok második osztályos koruk végéig hordhatják, majd harmadikos
korukra új, nagyobb viseletet kapnak, korábbi
ruháikat pedig az akkori első osztályosoknak
fogják átadni.
Az első évfolyam részére összesen 35 fiú és
40 lány népviseleti garnitúra készült, melynek
komplett költségét a nemzetiségi önkormányzat saját forrásból fedezte. Egy évfolyam részére a 75 garnitúra elkészítése több millió forintos
költséggel járt. Bízunk abban, hogy a gyerekek
szívesen viselik majd és ezzel többeket (köztük
bennünket, felnőtteket is) biztatnak a népviselet büszke viselésére.
Első alkalommal 2022. április 22-én, az általános
iskola nemzetiségi napjának keretében fogják
viselni az elsősök a népviseletüket.

Milbich Mihályné
intézményvezető
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Viseletet kaptak az
iskolások

Richolm Erik
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A KOMONDORTENYÉSZTŐ MESTER
Emlékezés a pilisszentiváni kutyás asszonyra

Napjainkban is beszédtéma az idősebbek körében, hogy élt községünkben néhány
évtizeddel ezelőtt egy asszony, aki egy fehér, bozontos szőrű kutyával ment a faluba
ügyet intézni vagy a Slötyire kutyát fürdetni. Ki volt ez a „kutyás asszony”?
Evers Vilmosné, született Pénzes Irén 1939ben költözött Budapestről Pilisszentivánra
férjével, Evers Vilmos gépészmérnökkel és két
kiskorú gyermekükkel. Itt éltek családi házukban, melyet a faluban lakó Háber Jánostól
vett templom-hegyi telken építettek. Az Evers
család választása azért esett Pilisszentivánra,
mert a családfő német anyanyelvű volt.
Irén néni 1950-ben döntött úgy, hogy komondort fog tenyészteni, mégpedig az egyébként
Piliscsabán lakó dr. Katsányi Zsigmond javaslatára, aki komondortenyészetéről volt ismert.
Elhatározását követően belépett a Magyar

Ebtenyésztők Országos Egyesületébe (Hungarian Kennel Club Budapest,
a továbbiakban: MEOE). Utólag belegondolva, ezzel a döntéssel Irén néni
nagy, de virágzó fába vágta fejszéjét. A kutyatenyésztés tanulással kezdődött. Meg kellett ismernie a tenyésztés szabályait, a komondor kutyák ismérveit, sztenderdjeit, tulajdonságait, eltartási követelményeit stb. Ennek
érdekében felvette a kapcsolatot a komondortenyésztőkkel, akikkel a MEOE
Komondor Szakosztálya segítségével ismerkedhetett meg. Komondor kutyákkal foglalkozó könyveket szerzett be, amelyekből nagyon sokat tanult
ezekről az állatokról. Legnagyobb segítsége a már említett, nemzetközileg
is ismert piliscsabai komondortenyésztő volt.
Irén néni ismeretszerzési célból gyakran látogatott el más tenyésztőkhöz
is. Erre alapvetően azért volt szükség, mert a kutyái utódját az öröklési
adottságai alapján kiválasztott kutyával kellett fedeztetni és viszont. A tenyésztést Diósgyőri Herceg Kajla kan kutyájával kezdte, megismerve annak minden jellemző tulajdonságát.
Mindig olyan komondor szukát kellett kiválasztania,
hogy az utódok lehetőleg a fajta jellegét örököljék.
Irén néni hamar elsajátította a komondortenyésztéshez szükséges szakértelmet, így nagy elismertséget
szerzett a tenyésztők körében.
A komondor a magyar pásztorkutyák közé tartozik, a kuvasz, a puli, a pumi és a mudi kutyákkal együtt. Eredetileg nyájőrzésre tenyésztették ki, ebben még manapság is kiváló.
A tenyészeteknek (kenneleknek) mindig nevet adnak, ez
törzskönyvi meghatározásnak számít. Irén néni tenyészetének neve Szentiváni volt. A törzskönyvekben ez a
kutya „vezetékneve”. Mivel Irén néni több száz komondort törzskönyveztetett, így ez a név nemcsak hazánkban és Európában, hanem még Amerikában is ismertté
vált, ezzel is elterjesztve Pilisszentiván hírét. 1978-ig 31
nemzetközi Champion komondort exportált, többek között az USA-ba is. Ott a komondor pásztorkutyákra azért
volt szükség, mert a kutya nagyságú prérifarkasok veszélyeztették, dézsmálták a szabadon tartott nyájakat,
az amerikai pásztorok pedig azt tapasztalták, hogy a komondorok a leghatékonyabb nyájvédők.

Irén néni egyik kiállítási győztes komondorával
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Irén néni aktív tagja volt a MEOE Komondor Szakosztályának. Kutyái a hazai és a külföldi kutyakiállításokon
nagyon szép eredményeket értek el. Ennek elismeré-

Szentiváni Újság

Irén néni kutyát bírál Amerikában

Szentiváni Ingó, Amerikába exportált kiállítási győztes kutya
(The Komondor in the United States című újság)

séül az egyesülettől megkapta az Aranykoszorús Mester Komondortenyésztő címet. Ezen
kívül megszerezte a Komondorbíró címet is,
ennek birtokában több kutyakiállításon bírált
komondorokat. Az egyesületben végzett aktív
munkájának köszönhetően 1987-ben a Magyar
Pásztorkutyások Országos Klubja egyik díszelnökévé választották.
A komondorbírói cím megszerzését követően
Irén nénit meghívták Amerikába, ahova 1978 tavaszán ki is utazott mint komondorbíró. Ezt az
ottaniak elég széleskörűen ki is használták, több
ott született komondor kutyát bíráltattak meg
vele. Kéthetes ott-tartózkodása alatt Washingtonban tagja lett az Amerikai Kennel Klubnak,
ami nagy megtiszteltetést jelentett számára. A
két hetet arra is kihasználta, hogy elősegítse az
ottani komondortenyésztés megvalósítását.
Irén néni hihetetlen energiával, odaadással áldozta életét a kutyáinak. Volt, amikor kennelében egyszerre 10-15 felnőtt- és kölyökkutyát
gondozott. Reggeltől estig foglalkozott velük.
Ha két kutya összeverekedett, saját kezével választotta szét őket, noha ezzel sokszor a saját
testi épségét is kockáztatta. Férje halála után
mindezt egyedül folytatta, de sosem panaszkodott. A kutyák mellett teljes biztonságban érezte magát a házban. 1988-ban bekövetkezett
haláláig foglalkozott komondortenyésztéssel.
Evers Vilmosné neve a mai napig ismert a kutyatulajdonosok körében. Kiemelkedő komondortenyésztési tevékenysége öregbítette Magyarország és azon belül községünk, Pilisszentiván
hírnevét. Munkája révén elismerést szerzett az
egyik magyar pásztorkutyafajtának, nemcsak
hazánkban és Európában, de még az USA-ban is.
Evers Antal nyugdíjas okleveles mérnök

2022. március

Egy kutyatörzskönyv, amelyben egyértelműen megjelenik a kutyatenyészet Szentiváni neve
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A VÍZ VILÁGNAPJÁRA
Március 22-e a víz világnapja. Célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a mindenki számára
elérhető, tiszta víz fontosságára és az édesvízkészletek veszélyeztetettségére.
A világnapot 1992-ben, egy Rio de Janeiróban tartott nemzetközi
konferenciát követően kezdeményezte az ENSZ közgyűlése.
Szitakötő, fotó: Karlné Menráth Réka

A gyerekekhez, ha vízhez kötődő programot tartunk, az első
kérdésünk mindig az, hogy miért fontos a víz számunkra, miért nélkülözhetetlen az egész élővilág számára. Már az óvodás gyerekek is ösztönösen tudják azt, hogy víz nélkül nincs
élet. Mégis valahogy ez nem látszik az emberiség, különösen
a modern társadalmak vízhez, vizes élőhelyekhez való hozzáállásán. Az élővizeinket szennyezzük, pazaroljuk. Szennyezzük a talajt, amely beszivárogva tönkreteszi a felszín alatti
vizek minőségét, így szennyezetté válnak a kutak, a források
vizei. A levegő szennyezésével pedig a lehulló csapadék is
szennyezetté válik. Nem véletlenül kongatják a vészharangot
az óceánok és a tengerek vizével kapcsolatos problémák miatt sem. Magyarországon természetesnek vesszük, hogy a
csapból ivóvíz minőségű víz folyik, tulajdonképpen korlátlan
mennyiségben. De ez nem mindenhol van így. Jelenleg kb. 50
ország küzd vízhiánnyal, és közel 2 milliárd ember csak szen�nyezett vízhez jut hozzá.
Bár a víz az egyik legfontosabb lételemünk, megünneplésének
kezdeményezésére mégis elég későn került sor. 1992-ben a Rio
de Janeiró-i környezetvédelmi konferencián merült fel először,
hogy nagyobb figyelmet kellene fordítani a víz védelmére, az
ezzel kapcsolatos szemléletformálásra. Ennek hatására az
ENSZ 1992. december 22-én jelölte ki március 22-ét a víz világnapjának. Minden évben választanak egy témát is, melyre különösen fel szeretnék hívni a figyelmet, idén ez a felszín alatti
vizek helyzete, „Láthatóvá tenni a láthatatlant” szlogennel.
Az élővilág számára a víz élőhely, gondoljunk a halakra, a
teknősökre, a vidrára vagy a hódra, de számos gerinctelen
állat is a vízben él, mint a szegélyes csíkbogár, az óriás csibor, a hanyatt úszó poloska, a molnárka vagy a búvárpók,
hogy csak az ismertebbeket említsem. Számos állatnak a víz
jelenti a szaporodóhelyet, például a kétéltűeknek: békáknak, gőtéknek, szalamandráknak, de rovarok százainak is,
mint a szitakötőknek, kérészeknek. Sok élőlénynek pedig a
táplálkozóhelyet, ivóhelyet jelenti. A gázlómadarak, mint a
szürke gém vagy a nagy kócsag, a vízből zsákmányolják legfontosabb táplálékukat, a halakat. De így van ezzel legszínpompásabb madarunk, a jégmadár is, ami a víz fölé hajló ágon
mozdulatlanul várakozva lesi halzsákmányát, amit aztán a vízbe zuhanva szigonyszerű csőrére szúr.

VÁRJUK
A FECSKÉKET
Az önkormányzat harminc mesterséges
fecskefészket és madárodúkat helyezett
ki Pilisszentiván különböző pontjaira.
Mocsári teknős, fotó: Karlné Menráth Réka

Kiteregetett kombidoboz, Aranyhegyi-patak, fotó: Karlné Menráth Réka

tunk benne. Szerencsére a település másik határában található Slötyit még nem fenyegeti a kiszáradás veszélye. Élővilága
igen gazdag, hiszen itt is előfordul a mocsári teknős, a vízisikló, a tőkés récék mellett télen még egy különleges vendég,
a mandarinréce is itt vendégeskedett a tavon. A halak közül
jellemző a ponty, a csuka, a harcsa és a süllő. A vízi gerincteleneket is számos faj képviseli, többek között szitakötőlárvák,
kérészlárvák, hanyatt úszó és búvárpoloskák, víziskorpió, és
a védett, nagy termetű parti vidrapók is előfordul. A parti
fák és bokrok pedig sok madárnak – vörösbegy, ökörszem,
fekete rigó, őszapó, kék cinege, széncinege, zöldike, tengelic,
meggyvágó – jelentenek fészkelő- és búvóhelyet.

A víz világnapja fő célja, hogy felhívja a figyelmünket arra,
hogy minden egyes ember nagyon sokat tehet a vizeink megmentéséért, már azzal is, ha elzárja a csapot, amikor fogat
mos vagy mosogat, ha inkább a zuhanyzást részesíti előnyben
a kádban fürdés helyett, vagy ha megszereli a csöpögő csapot. De azzal is a vizeinket védjük, ha odafigyelünk a szelektív
hulladékgyűjtésre, valamint a szemetet a kukába dobjuk, rábízva azt a hulladékszállító cégre, és nem visszük ki a határba,
a természetes vizeink közelébe. Különösen igaz ez a veszélyes
hulladékokra, hiszen például fél liter fáradt olaj kb. félmillió
liter vizet képes elszennyezni, ezzel szennyvízzé téve azt.

Nemrégiben gyermekek számára megalkotott vízvizsgáló kofferrel vízkémiai méréseket is végeztünk a Slötyiben, melynek
segítségével különböző szennyező vegyületeket – pl. ammónia, nitrit, nitrát, foszfát – lehet kimutatni. Ezek származhatnak például kommunális szennyvízből vagy műtrágyázásból,
illetve egyéb szennyezésekből, de örömmel vettük tudomásul, hogy a Slötyi vizében nem találtunk ilyen anyagokat.

Idén nemcsak a víz világnapján, hanem a Föld napjához kapcsolódó Fenntarthatósági Témahéten is a vizet választották
az egyik fő témaként. Így mi is számos program segítségével
próbáljuk a gyerekeknek és a felnőtteknek a figyelmét felhívni a tiszta víz megőrzésének fontosságára.
Karlné Menráth Réka
Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Pilisi Len Látogatóközpont

Pilisszentivánt több élővíz is gazdagítja. Előző számunkban
már megemlékeztünk a Jági-tó szomorú sorsáról, amely sajnos mostanra már teljesen kiszáradt, hiszen az idei tél sem
örvendeztetett meg minket túl sok csapadékkal, hiába bíz-
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Országos szintű probléma, és településünkön is megfigyelhető, hogy az utóbbi évtizedekben egyre csökken a
fecskék egyedszáma. Az idősebbek még emlékeznek arra,
hogy annak idején tavasszal csoportosan jelentek meg a
kis csivitelő madarak a faluban. Mára alig látni néhány példányt. Mi ennek az oka? A településen minden utcát aszfaltoztak, az udvarok füvesítettek, nincs sár, ami a fészkek
egyik építőanyaga. Szinte teljesen megszűnt az állattartás,
ezzel a legyek száma csökkent, a szúnyogokat vegyi anyagokkal kezdték gyéríteni, így a fecskék kevesebb táplálékot találnak.
Közhelynek tűnik, de az utolsó pillanatban talán még tehetünk értük valamit. Így támadt az a gondolatom, hogy
az önkormányzat helyezzen ki kerámia fecskefészkeket
a település különböző pontjaira. A községgazdálkodási
csoport beszerezte a fészkeket és kihelyezték azokat önkormányzati épületekre, találhatunk például a Generációk
Házán, a Tájházon vagy az orvosi rendelő épületén.
A fecskék mellett a többi madárra is gondoltunk, ezért madárodúkat is beszereztünk, melyeket a Szabadság út mentén és a Slötyinél szereltek fel. Azt szeretnénk, ha gyerekeink, unokáink is meg tudnák figyelni ezeket a hasznos kis
teremtményeket. Ha sikeres lesz a kezdeményezés, akkor
bővíteni fogjuk a fészkek és odúk számát. Titkon abban is
reménykedünk, hogy a falu lakói is kedvet kapnak, és a saját kertjükben is megteremtik a feltételeit annak, hogy újra
minél több hasznos madár legyen Szentivánon. Talán eljutunk odáig, hogy nem vegyszerrel kell a kártevőket irtani,
hanem a természet teszi majd a dolgát.
Marlokné Somogyi Ildikó
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25 ÉVES A NYUGDÍJAS-EGYESÜLET
Idén lett 25 éves a Pilisszentiváni Nyugdíjas Egyesület. A jubileum kapcsán az egyesület
történetéről Horváth György alapító elnök, az idei tervekről Ziegler Vera jelenlegi elnök mesélt.
A 25 éves évforduló apropóján Gyuri bácsi
felidézte, miért és hogyan alakult annak
idején az egyesület. Mint elmondta, a
szervezet azért jött létre, hogy a nyugdíjasok kimozduljanak a lakásból, tudjanak
egymással érintkezni, hogy visszaemlékezzenek a gyerekkorukra, a fiatalkorukra és nosztalgiázhassanak. A pilisszentiváni nyugdíjasok közül többen eljártak
a szomszéd faluba, a pilisvörösvári nyugdíjasklubba, de a programok végén körülményes volt a hazajutás. Így született
meg az ötlet, hogy Szentivánon is alapítsanak egy klubot.
1997. január 18-án össze is gyűlt 88 nyugdíjas, és megalakult a klub. Gyuri bácsit választották meg elnöknek, aki hamarosan
felvetette, hogy jobb lenne társadalmi
szervezetként, egyesületként működniük, mert ez szervezési és pénzügyi szempontból hasznosabb. Az önkormányzat is
támogatta őket ebben, így február 3-án
megalakult a Pilisszentiváni Nyugdíjas
Egyesület. Ezek után az önkormányzat
elé tárták elképzeléseiket, a képviselőtestület pedig azonnal az ügy mellé állt és
az indulást 60 000 forinttal támogatta.
Az egyesületi élet már a kezdeti években is nagyon aktív volt, kirándulásokat,
színházlátogatásokat szerveztek, koncertekre, múzeumokba jártak. Az önkormányzattal való jó viszony és a tőlük ka-

Fotók: Markos Ferenc

pott folyamatos támogatás azóta is tart.
Az egyesület időközben csatlakozott a
Nyugdíjas Klubok és Idősek „Életet az
éveknek” Országos Szövetségéhez, így
még eredményesebben tud tevékenykedni a kulturális programok szervezése,
az idősek érdekvédelme és egészségmegőrzése területén, együttműködve a
szervezet tagságával.
A huszonöt év alatt sok találkozás, rendezvény és számtalan szép emlék született. Az egyesület jelenlegi elnöke, Ziegler
Vera két évvel ezelőtt vette át az elnöki
feladatokat. Az utóbbi évek tapasztalatairól beszámolva elmondta, hogy a tagsági
díjakon és a szentiváni önkormányzat állandó támogatásán felül bevételük a
legutóbbi két évben pályázati támogatásokkal is kiegészült. A Magyar Falu Program keretén belül elnyert
összegből
valósulhatott
meg a tavalyi kakasfőző verseny, a szüreti felvonulás, a
hollókői és ópusztaszeri kirándulás.
Idén sem hagyták ki a lehetőséget, újra pályáztak
a programban: ebből a támogatásból rendezik meg
április 30-án a Tájház ud-

Ziegler Vera jelenlegi és Horváth György alapító elnök
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varán hagyományőrző rendezvényüket,
melyen a település csapatai főznek majd
hagyományos sváb ételeket, a vendéglátás után pedig zene és tánc is várja az érdeklődőket.
Kimondottan jó kapcsolatokat ápolnak
a falu többi civil szervezetével és a környékbeli nyugdíjas-egyesületekkel. Mint
Pilisszentiván legnagyobb civil egyesülete – mára már kétszáz körül van a
létszám – részt vesznek a település rendezvényein, a falutakarításokon (idén
áprilisban is a nyugdíjasok fogják megtisztítani a főutcát). Az Ukrajnában dúló háború elől menekülők segítésére is összefogtak, 1-1 kisbusznyi tartós élelmiszert,
tisztálkodószereket és ruhaneműket gyűjtöttek, de helyben is sokszor segítenek.
A nyár folyamán még számos hagyományőrző fesztiválon fognak részt venni
szerte az országban. Júniusban Tatára
utaznak, ahol tánccsoportok találkozója
lesz, majd Bugacra, melyet egy kiskunmajsai fürdőzés követ. Nem maradhatnak el a kirándulások, a tóparti piknik, a
novemberi libanap és az év végi összejövetelek sem. Mindezekre a pályázatnak
köszönhetően kerül majd sor, csakúgy,
mint a szeptemberi szüreti felvonulásra,
melyet már hagyományosan a nyugdíjasegyesület szervez Szentivánon.
SZÚ

Szentiváni Újság

Az egyesület február 19-én, szombaton
délután tartotta ünnepi közgyűlését,
mely vendéglátással, zenével és tánccal zárult. Az ünnepségen jelen volt
Poppréné Révay Gyöngyi polgármester,
a község önkormányzatának képviselőtestülete és Menczer Tamás államtitkár.
A polgármester beszédében elmondta,
mennyi mindent köszönhet személy
szerint ő és a falu is a nyugdíjasoknak,
akik aktívan részt vesznek a közösségi
életben és a hagyományok életben tartásában. „Kívánom, hogy legyenek továbbra is jövőt építő gondolataik, bízzanak erejükben, bízzanak egymásban és
bízzanak bennünk. […] Számíthatnak
ránk, mi is számítunk önökre, és együtt
erősítjük Pilisszentiván közösségét.”
„Az idősek, szüleink és nagyszüleink
– vette át a szót Menczer Tamás államtitkár – nagyon sokat dolgoztak azért,
hogy az én generációm a lehető legjobb
országban, a lehető legjobb körülmények között éljen, és ezért tisztelet, köszönet és megbecsülés jár” – mondta.
A jubileumi ünnepség Horváth Györgynek, az egyesület alapító elnökének
szavaival zárult, majd rövid szünet után
megtartották az éves rendes közgyűlést. Az önkormányzat jóvoltából finom
ételeket és italokat fogyaszthattak a
vendégek, és egészen estig tartott a
vidám, zenés mulatság, a zenei aláfestésről Krupp József és Gyurkó László
gondoskodott.

Hagyományőrző
rendezvény
a nyugdíjasokkal
Április 30-án, szombaton
a Tájház udvarán egész napos programra
várja a település lakosait
a Pilisszentiváni Nyugdíjas Egyesület.
Az eseményen hagyományos sváb
ételeket fognak főzni, a főzésre
lapzártáig tíz csapat nevezett.
Ebéd után táncos műsorral lépnek fel a
Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Tánccsoport, a Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Tánccsoport, valamint a Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda ovisai.
A zenét a Die Spitzbuben biztosítja majd.
A rendezvény a Magyar Falu Program
támogatásával valósul meg.
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Tiszta sváb
Sós Ágnes és ifj. Petróczy András solymári dokumentumfilmesek filmet készítettek a magyarországi németségről, melynek során a környébeli településeken is
forgattak.
Feltáratlan titkok, sérelmek, félelmek. A történelemnek része vagy, mégis, a
tankönyvekből és a „fejekből” hiányzik a sorsod. Ugyan miért? – foglalják ös�sze a filmet az alkotók. – A feltett kérdés arra indít néhány huszonéves fiatalt,
hogy nagyszüleik, dédszüleik múltja után kutakodni kezdjenek. Ahogyan tér- és
időutazásuk során az unokák felderítik a történelem számukra eddig ismeretlen
tényeit, egészen pontosan a magyarországi németség történetét, egyre nyilvánvalóbbá válik számukra az elhallgatás veszélye: az, hogy a félelem félelmet,
a gyűlölet gyűlöletet táplál. A fiatalok személyes életét fokozatosan átszövi az
identitáskereséssel induló, majd a „részükké váló” múlt.
„Azért készítettem ezt a filmet, mert ebben az országban felbecsülhetetlen jelentősége van a magyarországi németségnek – nyilatkozta a Solymáron élő rendező a bemutató után. – A fejekben és a tankönyvekben minderről nagyon kevés
az információ, és azt gondolom, hogy ez méltatlan. Úgy érzem, hogy ez a film
egy hiánypótló munka, köztudatba emeli a magyarországi németség történetét, fiatalok számára fogyasztható módon, az érzelmekre hatva, a film modern
eszközeivel.” Sós Ágnes úgy véli, filmje a bátorságról szól, arról, hogy mára már
nagyon idős, vagy talán már nem is köztünk lévő emberek évtizedeken át bátran
viselték a sorsukat. „Szép dolog volt róluk filmet csinálni” – mondta.
Az alkotást a Budapesti Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztivál keretében január 23-án mutatták be a Cinema City Mammut moziban, Solymáron április 22-én
tekinthetik meg az érdeklődők a művelődési házban.

Nagyböjti, húsvéti programok
az egyházközségben
A nagyböjti időszakban péntekenként 16.30-tól magyar nyelven, szombatonként
16.30-tól német nyelven tartunk keresztúti ájtatosságot a templomban.
Szentgyónási lehetőség: péntekenként 16.00–16.30 között és szombatonként
16.30–17.00 között, nagycsütörtökön (április 14.) és nagypénteken (április 15.)
17.00–17.50 között.
A nagyheti szertartásokat és a húsvétvasárnapi szentmisét a plébánián vendégeskedő jezsuita közösség papja mutatja be.
Április 10-én, virágvasárnap 9.00-kor a templom előtt barkaszentelés lesz, majd
rövid körmenet a templom körül. A szentmisén a passió énekelve hangzik el a
vegyeskórus előadásában.
Április 14-én, nagycsütörtökön 18.00-kor szentmise az utolsó vacsora emlékére,
majd 21.00-tól másnap reggel 7.30-ig virrasztásra lesz lehetőség a templomban.
Április 15-én, nagypénteken (szigorú böjti nap!) 15.00-kor keresztútjárás lesz a kálvárián (14.30-kor indulás a templom elől). 18.00-kor kezdődnek a nagypénteki szertartások a templomban. A passió énekelve hangzik el a helyi énekkar előadásában.
15.00–22.00 között nyitva lesz a kálváriakápolna.
Április 16-án, nagyszombaton a szentsír látogatására van lehetőség 8.00–12.00 között a templomban. Ugyanekkor a kálváriakápolna is nyitva van. 20.00-kor kezdődik a húsvéti vigília szertartása tűzszenteléssel a templom előtt.
Április 17-én, húsvétvasárnap 9.00-kor ünnepi szentmise lesz a templomban. A
szentmise keretében ételmegáldás lesz, a mise után körmenetet tartunk, majd
agapéval zárunk.
Április 18-án, húsvéthétfőn az Emmausz-járás során 6.00-kor mondunk közös reggeli dicséretet a hegyen. 7.30-kor tábori gitáros szentmise lesz a szalonnasütőnél.
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Idén is felajánlhatjuk
adónk 1%-át

Doni Hősök Emléktúra
A Magyar Tartalékosok Szövetségének Pest Megyei Szervezete idén is megszervezte a Doni Hősök Emléktúrát, tisztelegve az 1943-ban a doni harcokban részt vevő második
magyar királyi hadsereg katonái és munkaszolgálatosai emléke előtt. Az emléktúra egyik állomása Pilisszentiván volt.
A szervezők célja a programmal, hogy felhívják a figyelmet
az emlékek ápolásának fontosságára, köztük a második
magyar királyi hadsereg doni harcokban elhunyt katonáinak és munkaszolgálatosainak hazafiságára és önfeláldozására. A honvédelmi és hagyományőrző nevelési szándékkal szervezett túra résztvevőiből álló menetszázadot – az
egykori honvédelmi miniszter emléke előtt tisztelegve –
Nagybaczoni Nagy Vilmosról nevezték el.
A túra február 4-én Pilisvörösvárról indult és Szentivánon is
átvezetett, ahol B. Szabó Károly önkormányzati képviselő
mondott beszédet, melyet egy Tamási Áron idézettel kezdett: „Ki nem ismeri múltját, nem értheti a jelent, amely a
jövőnek hordozója.” A képviselő így folytatta: „Be kell vallanom, egyre aktuálisabbnak érzem a fenti szavakat. Kezd kiveszni napjainkból a múlt ismerete, tisztelete. Ezért is külön
öröm a mai nap, az, hogy megemlékezünk a második világháborús hőseinkről. […] Ahogy családon belül megőrizzük
a háborúban meghalt rokonaink emlékét, úgy őrzi a nemzet
is a sokszor külhonban elesett katonáinak emlékezetét.”
B. Szabó Károly szavait követően a Fő téren álló emlékműnél elhelyezték az emlékezés koszorúit. Az eseményen
a PilisTV stábja is ott járt, az összeállítás megtekinthető a
YouTube-on, a Szentiváni Újság képei pedig megtalálhatók
a település honlapjának Galériájában.
Szentiváni Újság
videó
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galéria

Rendhagyó
énekóra
az iskolában
Március
22-én,
kedden délelőtt 10
órától az Óbudai
Danubia Zenekar
tartott ifjúsági koncertet az iskola aulájában. A koncert a
Pilisszentiván Község Önkormányzata és a zenekar által
kötött szerződés keretében jöhetett létre, ennek értelmében
a szentiváni iskolások díjtalanul vehettek részt az előadáson.
„A zene – álom, az álom pedig ideális terep a mese és a fantázia szárnyalására. Ezen a koncerten Bartók és Ravel rövid zenekari művei köré építünk egy fantasztikus álmot, ahol minden megtörténhet – és meg is történik. A klasszikus Grimm- és
Andersen-mesék világa találkozik az okostelefonokkal, Harry
Potter és Chuck Norris pedig vállvetve győzik le a tűzokádó
sárkányt” – írja a Danubia a koncert ajánlójában.
A zenekar Maurice Ravel Lúdanyó meséi és Bartók Béla
Magyar képek című műveiből adott elő részleteket. A zenei
darabokat a Hámori Máté karmester által írt mese kötötte
össze és foglalta keretbe, melyben klasszikus mesehősök
bukkantak fel modern felfogásban. A muzsika közben a Magyar Mozdulatművészeti Társulat két táncosa, Frank Rebeka
és Perjési Patrik jelenítette meg a szereplőket.
Az egész éven át tartó, ingyenesen látogatható pilisszentiváni koncertsorozat következő előadása április 24-én lesz a
templomban.
Szentiváni Újság

Szentiváni Újság

Május 20-áig rendelkezhetünk személyi jövedelemadónk 1+1%-áról.
Felajánlásokat kizárólag azok a civil
szervezetek fogadhatnak, amelyek
korábban regisztráltak a NAV-nál,
valamint a technikai számmal rendelkező vallási közösségek és a kiemelt
költségvetési előirányzat. A rendelkező nyilatkozat elektronikusan,
illetve papíralapon postán vagy személyesen is benyújtható a NAV-hoz,
akár a bevallás részeként, akár önálló nyilatkozatként is a „21EGYSZA”
lapon május 20-áig. Az szja 1+1 százalékáról rendelkezni legegyszerűbben
ügyfélkapus hozzáféréssel a NAV
webes kitöltőprogramjával (eszja.
nav.gov.hu/app/login/#login) lehet.
A NAV hivatalos adatbázisában az
alábbi pilisszentiváni székhelyű civil
szervezetek szerepelnek:
• Naturella Alapítvány
a Pilisszentiváni Gyermekekért,
adószám: 18074686-1-13
• Alapítvány a Néptánc
hagyományok Ápolásáért,
adószám: 18674860-1-13
• Farm-alapú Nevelésért Egyesület,
adószám: 18753789-1-13
• Pilisszentiváni Sportegyesület,
adószám: 18670385-1-13
• Vállai Német Nemzetiségi Óvoda
Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság, adószám: 21813807-1-13
• Pilisszentiváni Polgárőrség és
Tűzoltó Egyesület,
adószám: 19183969-2-13
• Őrláng a Fiatalokért Közhasznú
Egyesület, adószám: 18714258-1-13
• Pilisilen Nagycsaládosok
Közhasznú Egyesülete,
adószám: 18718386-1-13
• Varga Ménes Gyermeksport
Egyesület, adószám: 18710278-1-13
• Pilisszentivánért Faluszépítő és
Környezetvédő Egyesület,
adószám: 19175687-1-13
• Pilisszentiváni Helytörténeti
Egyesület, adószám: 18720590-1-13
• Pilisszentiváni Nyugdíjas
Egyesület, adószám: 18676178-1-13
• Pilisszentiváni Óvodás
Gyermekekért Alapítvány,
adószám: 18707575-1-13
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Óvodások beiratkozása
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC.
törvény 8. § (2) értelmében a gyermek
abban az évben, amelyben augusztus 31ig a harmadik életévét betölti, az óvodai
nevelési év első napjától, vagyis szep
tember 1-től kezdődően napi négy órát
óvodai nevelésben köteles részt venni.
Az óvodába a 2022/2023-as nevelési évre
a 2019. augusztus 31-ig született gyermekek beíratása kötelező. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik
életévét a felvételétől számított fél éven
belül betölti, feltéve hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai
felvételi kérelme a nevelési év során folyamatosan teljesíthető.
A beiratkozás időpontja: 2022. május
2–3. (hétfő, kedd), 8–16 óra között. A
beiratkozás helyszíne: Pilisszentiván,
Óvoda u. 5. Beiratkozáshoz szükséges
okiratok, dokumentumok:
• a gyermek születési anyakönyvi
kivonata
• a gyermek lakcímét igazoló hatósági
igazolvány
• a szülő lakcímét igazoló hatósági
igazolvány
• a gyermek tajkártyája
• a szülő személyazonosságát igazoló
hatósági igazolvány
• szakértői vélemény, ha van (SNI,
BTMN)
• beiratkozáshoz szükséges nyomtatványok
A beiratkozáshoz szükséges nyomtatványok az óvoda honlapjáról (www.
nemzetisegiovoda-pilisszentivan.hu) a
„Letöltések” menüpont alatt letölthetőek, illetve az óvodában átvehetőek
(Felvételi kérelem, Nyilatkozat életvitelszerű lakóhelyről, Nyilatkozat nemzetiségi nevelésről).

Ízelítő a községi
könyvtár új könyveiből
2022. március – A népi kalendárium
szerint böjt máshava, régi magyar
elnevezése Kikelet hava.
„Márczius már havat olvaszt,
Kerti munkát hoz és tavaszt.”
Bezerédj Amália: Az év tizenkét hónapja

Boldizsár Ildikó:
Esti tündérmesék

Mesét olvasni és hallgatni
elalvás előtt a legjobb. Ilyenkor
olyan történetre vágyunk,
amely izgalmas, de nem túl rémisztő. Ebben a gyűjteményben
éppen ilyen mesék találhatók.

Isaac Asimov:
Az Űrvándor
– Az aszteroidák kalózai

Az emberiség gyarmatosította a
Naprendszert. Amikor a Marsról
érkezett élelmiszerek rejtélyes
haláleseteket okoznak, David
Starr elindul, hogy felderítse a
gyilkosságok indítékát.

V. Kulcsár Ildikó:
Ecet és méz

Írások a zaklatás jelenségéről,
a gyerekbántalmazásról, a koronavírus emberi hatásairól és
arról, hogy bár a férfiak szerepe
is változik, még mindig a nők
állnak a frontvonalban.

Erica Bauermeister:
Illatok őrzője

Emmeline egy mindentől elzárt
szigeten tölti gyermekkorát.
Egy nap váratlan események
lökik a szerelemmel, árulással,
ambícióval és bosszúval teli
külvilágba.

Jerome Coctoo:
A nő mosolya

A regény évszázadokra
visszanyúló történeteket tár
fel, kalandozik a templomos
lovagok korában és rámutat a
létezés magasabb dimenzióira,
amelyeket nem érzékelünk.

Brandhuberné Keszléri Gyöngyvér
intézményvezető
A pilisszentiváni óvoda 2022. július
25-től augusztus 19-ig zárva tart,
augusztus 15–19. között lesz ügyelet. Az intézmény augusztus 22-én
nyit újra.
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Április 24. vasárnap 17 óra
Templom

Impresszum

Munkatársak:
Lichtneckert Eszter olvasószerkesztő, korrektor
Mester-Kovács Erzsébet szerkesztő-újságíró
Palkovics Mária szerkesztő-újságíró
Sólyom Ági főszerkesztő
Szima Roland tördelő, fotós

Folytatódik az Út a zenéhez regisztráció
Csatlakozz a programhoz, és számtalan zenei élményben lesz részed Magyarország egyik vezető szimfonikus zenekara, a Danubia Zenekar és Pilisszentiván Önkormányzata együttműködésének köszönhetően.

A Danubia Zenekar
Fafúvós kvintettjének koncertje

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

Küldj egy e-mailt vagy hívj: baranyai.renata@
pilisszentivan.hu, 26/367-322. Válaszlevélben elküldünk
egy linket, melynek használatával és egy egyedi kód
segítségével máris élvezheted a zenei tartalmakat ingyen. A második regisztrációs határidő: május 20.

MŰSOR:
Rameau: Symphonies et Danses
Händel: Vizizene – részletek
Telemann: Overturen – Suite
J. S. Bach: C-dúr
dúr zenekari szvit – részletek
Rameau: Concert A Cinq

Szerkesztőség és Hirdetésfelvétel
06 30 971 3161, szentivaniujsag@buzamezo.hu

2022/március

A KVINTETT TAGJAI
Bassi-Nagy
Nagy Katalin – fuvola
Belej Márton – oboa
Tószegi Bernát – klarinét
Szilágyi Kristóf – fagott
Tekula Endre - kürt

A lapszámot március 11-én zártuk.
A címlapon: a Danubia Zenekar koncertje,
fotó: Mester-Kovács Erzsébet

Következő lapzárta

2022. május 11.
A májusi szám május 27-én jelenik meg.

Terjesztés

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

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
Hirdetési méretek és árak:
Hirdetési
méret

Szélesség x magasság

Színes
ár

Fekete-fehér
ár

1/1
(~A4 teljes oldal)

182 x 233 mm

40.000 Ft

24.000 Ft

1/2
(~A5 fekvő)

182 x 114 mm

20.000 Ft

12.000 Ft

1/4
(~A6 álló)

88,5 x 114 mm

10.000 Ft

6000 Ft

1/8

88,5 x 54,5 mm

5000 Ft

3000 Ft

1/16

42 x 54,5 mm

2500 Ft

1500 Ft
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