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Hagyományőrzés főzéssel
Sváb ételek készültek a Tájház udvarán
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MÁJUSFAÁLLÍTÁS

A DANUBIA TEMPLOMI KONCERTJE

Április 30-án, szombaton Pilisszentiván német nemzetiségi önkormányzata felállította a település májusfáját a Fő téren.
Kora délután a nemzetiségi önkormányzat és a polgármester közreműködésével a Tájház udvarán díszítették fel a májusfát színes szalagokkal a lelkes, népviseletbe öltözött gyerekek. Ezután a Die Spitzbuben
zenés felvezetésével vonult az ünnepi menet a Fő térre, a fát a nyolcadikos fiúk segítettek cipelni és felállítani. A fa elhelyezését színes műsor kísérte, felléptek a Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda és a
Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Iskola kis táncosai, Metzger Bálint
harmonikán játszott, és táncolt a Pilisszentiváni Német Nemzetiségi
Tánccsoport is.

Meghitt hangulatú koncertet hallhattak a komolyzene kedvelői április 24-én a templomban. Az Óbudai Danubia Zenekar
fafúvós kvintettje előadásában Rameau, Händel, Telemann és
Bach művei csendültek fel. A zenekar tagjai: Bassi-Nagy Katalin (fuvola), Belej Márton (oboa), Tószegi Bernát (klarinét),
Szilágyi Kristóf (fagott) és Tekula Endre (kürt).

Az eseményről a PilisTV felvételt készített, melyet elérhetnek a YouTube-on. A Szentiváni Újság
fotói között a pilisszentivan.hu oldal Galériájában
lapozhatnak.

A koncert előtt Poppréné Révay Gyöngyi köszöntötte a zenészeket és a közönséget. Beszédében elmondta, hogy Pilisszentiván Község Önkormányzata hároméves szerződést kötött a zenekarral, ennek köszönhetően még sokszor láthatják
majd a település lakosai a fellépéseiket, és kitért arra is, hogy
ez egy különleges alkalom, hiszen aznap ünnepelte 298. születésnapját Pilisszentiván. „A zene öröm. Az öröm erőt ad. Az
erőre pedig nagyon nagy szüksége van mindannyiunknak. Isten éltesse Pilisszentivánt, és Isten hozta a zenekart!” – zárta
szavait a polgármester.
A koncert szünetében Marlokné Somogyi Ildikó önkormányzati képviselő mutatta be a zenekart. A jelenlévők megtudhatták, hogy az Óbudai Danubia az ország egyik vezető szim-

fonikus zenekara, Héja
Domonkos alapította
1993-ban. Az együttes
művészeti vezetője és
programjainak megalkotója Hámori Máté
karmester, aki 2013
óta vezeti a zenekart.
Munkájáért Magyar
Arany Érdemkereszt kitüntetésben és Liszt Ferenc-díjban részesült. Missziójának tekinti a zenei utánpótlás-nevelést és
a gyerekek művészeti beavatását, ezért a zenekar 2020-ban
életre hívta Magyarország első klasszikus zenei családi fesztiválját, Kalandra fül elnevezéssel. A zenekar közel harmincéves múltra tekint vissza, ám továbbra is az egyik legfiatalosabb hivatásos együttes az országban. Azért hozták létre az
Út a zenéhez programot, hogy minél több emberhez eljuthasson üzenetük: a zene örömhíre. A program része honlapjuk is,
ahol pár másodperces zenerészletek ugyanúgy megtalálhatóak, mint családi és ifjúsági előadások, teljes koncertek vagy
élő közvetítések. Ez a program a zenekar és az önkormányzat
közötti együttműködésnek köszönhetően ingyen elérhető
azon szentivániak számára, akik regisztrálnak.
Marlokné Somogyi Ildikó megragadta az alkalmat, hogy Pilisszentiván nevében gratuláljon a zenekar ügyvezető igazgatójának, Ács Péternek, aki idén Magyar Ezüst Érdemkereszt
kitüntetést kapott.
A koncertről a PilisTV felvételt készített, mely megtekinthető a YouTube-on:

Ízelítő a községi könyvtár új könyveiből
2022. május – A népi kalendárium szerint pünkösd hava, tavaszutó, régi magyar
elnevezése ígéret hava
V. S. Alexander:
Az előkóstoló

Susanna Kearsley:
Az emlékek háza

Bauer Barbara:
A messziről jött fiú

Érsek Rózsa:
Első nap az iskolában

Magda Ritter akarata ellenére kerül Hitler szolgálatába.
Németország haláltusájának
utolsó óráiban maga áll Eva és
Hitler szobájában, amikor azok
öngyilkosságra készülnek.

Vannak emberek, akiknek a
története jóval azt megelőzően
kezdődik, hogy megszületnének.
Az író feltár előttünk egy életutat,
amely egy olyan kisfiúé, aki más,
mint a többiek.
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Miután Julia Beckett beköltözik
egy vidéki házba, egyre többször
felidéződik előtte egy fiatal lány
alakja. Nemsokára kiderül, hogy
a lány évszázadokkal korábban
ebben a házban élt.

A könyv játékos formában járul
hozzá ahhoz, hogy szorongás
és félelem helyett gyermekeink boldogan és örömmel
menjenek iskolába, ami a sikeres
és eredményes tanulás egyik
legfontosabb feltétele.

Justin Hancock: Hogyan
mondj igent vagy nemet

Miért olyan fontos a beleegyezés? Hogyan tarthatod tiszteletben mások határait, és hogyan
kérheted őket ugyanerre? Ha
már elmúltál 14 éves, ez a könyv
neked szól.
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Húsvéti életkép a Fő téren
Kedves húsvéti dekorációt készítettek a Pilisszentiváni Nyugdíjas Egyesület tagjai, név szerint
Ziegler Vera, Szabadosné Gabi, Brandhuber Károly és felesége, Zsuzsa. Az életképnek otthont
adó kisházat az önkormányzat községgazdálkodási csoportjának tagjai gondosan felújították
és a Tájház udvaráról a Fő térre szállították. Köszönjük mindannyiuk munkáját!
BA

Megszülettek
Varga Zalán
2022. 03. 10.
Anya neve: Horváth Nikolett
Apa neve: Varga Patrik

Maszlik Bertalan
2022. 03. 30.
Anya neve: Dr. Monek Margit
Apa neve: Dr. Maszlik Zsolt

Farkas Krisztián
2022. 03. 21.
Anya neve: Lusztig Henriett
Apa neve: Farkas Krisztián

Vajda Zente Márk
2022. 04. 05.
Anya neve: Vajda Tímea Anikó
Apa neve: Vajda Zsolt
Fazekas Patrik
2022. 05. 02.
Anya neve: Viktor Mónika
Apa neve: Fazekas Csaba

Harmath Hanna Viktória
2022. 03. 28.
Anya neve: Thaller Krisztina
Apa neve: Harmath Attila

Húsvéti adományok az ukrajnai
családoknak

Gyakrabban viszik el a szelektív
hulladékot

Április 14-én, csütörtök délután a Generációk Házában
élelmiszer-adományokat vehettek át a Genthermben
dolgozó ukrajnai családok. Szentiván ismét összefogott, hogy segítse őket: a támogatók tojást, édességet, kenyeret, péksüteményt, húsvéti kalácsot,
sonkát és egyéb húsféléket ajándékoztak húsvét
alkalmából. A felajánlások a Pilisszentiváni Nyugdíjas Egyesülettől, a Tácsik pékségtől, a Jókenyértől,
a Perec pékségtől, a CBA-tól és Waldekné Braun Ágnestől érkeztek. A finomságokat Poppréné Révay
Gyöngyi polgármester, Győri Tünde, a Gentherm HRvezetője, valamint a nyugdíjas-egyesület képviseletében Ziegler Vera elnök, Szabados Ferencné alelnök,
Brandhuber Károly és felesége, Zsuzsa adták át.

Az önkormányzat a közelmúltban négy alkalommal
tárgyalt a szolgáltató Vertikál Zrt. és az alvállalkozó
Kommunál-JUNK Kft. képviselőivel. A tárgyalások, valamint többszöri levélváltás eredményeként a felek között új, bővített szolgáltatást tartalmazó megállapodás
jött létre. Az új megállapodás értelmében a szolgáltató
háztartásonként 20 zöldhulladékos zsákot biztosít ingyen, emellett a szelektív és zöldhulladék gyűjtésének
gyakorisága is megváltozik, így ezeket májustól havonta két alkalommal szállítják el.

Fotó: Brandhuber Károly

Pilisszentiván is segít az
Ukrajnából érkezőknek

A hulladékszállítás
2022. évi rendje májustól

Március 28-án, hétfő reggel 44 felnőtt és 39 gyermek
érkezett Szentivánra a Gentherm ukrajnai gyárából, a
cég hívására, hogy a szentiváni gyárban létrehozott új
gyártósoron dolgozzanak néhány hónapig. A Gentherm
Kft. gondoskodik az Ukrajnából érkezett nők, édesanyák
lakhatásáról és munkát ad nekik a szentiváni gyárban. A
gyermekek óvodai, iskolai elhelyezésében az önkormányzat nyújt segítséget.

Egyeztettek a térség vezetői
Május 12-én ismét tárgyalóasztalhoz ültek a Pilisi
KÖTET Egyesület tagjai, hogy megbeszéljék a településeiket közösen érintő fontos kérdéseket.
A találkozón az egyesület 2021-es évi pénzügyi
beszámolója, a 2022. évi költségvetés elfogadása és az ülésterv egyeztetése mellett napirendre
került az Együtt Európáért Alapítvány „Helyben,
Rendben 2030 Pest megye” programja. A települések vezetői egyeztettek továbbá a pályázati
lehetőségekről, emellett a közösségi komposztálás kérdése is szóba került.

Az első napon Poppréné Révay Gyöngyi polgármester,
Marlokné Somogyi Ildikó képviselő és Győri Tünde, a
Gentherm vezetője kísérték el az intézményekbe a gyermekeket és az édesanyákat, segítették őket az eligazodásban, egyeztettek az intézmények vezetőivel és munkatársaival. Mindkét intézményben szeretettel fogadták a
gyermekeket, felkészültek az oktatásukra, befogadásukra. Az iskolai oktatás Ukrajnából, online zajlik, az óvodások pedig az itteni csoport életébe kapcsolódnak be.

Komposztálható hulladékok:
Biológiailag lebomló hulladék a csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló zsákba nem keverhető. A
zöldhulladékot közvetlenül a komposztálótelepre
szállítják, ezért az egyéb zsákban
kihelyezett hulladékot nem gyűjtik be.
A komposztálható hulladék elszállításának időpontjai:
május 10., 27., június 14., 24., július 1., 12.,
augusztus 9., 26., szeptember 2., 13., október 11., 30.,
november 8., 25., december 9.

Egyeztetés a bicikliútról
Továbbra is napirenden van a Budapest – Pilisvörösvár – Pilisjászfalu útvonalon haladó, Pilisszentivánt is
átszelő kerékpárút terve. A környék polgármesterei
legutóbb május 5-én Pilisvörösváron egyeztettek a
tervezőkkel és a Magyar Közút Nonprofit Kft. képviselőivel. A nyomvonal terve egyelőre nem végleges,
a legfőbb nehézséget az okozza, hogy a tervezett
útvonal természetvédelmi területeket is érint. Az
egyeztetések folytatódnak.

Tudományos tanácstag lett
Poppréné R. Gyöngyi
Az Erdők a Közjóért Alapítvány 2022 áprilisában szakmai
napokat tartott Gödöllőn, melyek keretében új tagokat
választottak az Erdők a Közjóért Alapítvány Szakmai Tudományos Tanács soraiba. Az eseményen Pilisszentiván
polgármestere, Poppréné Révay Gyöngyi is átvette megbízólevelét.
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A megállapodást május 5-én véglegesítették. Az önkormányzat kérésére az új, bővített hulladéknaptárt a szolgáltató juttatja el a lakossági postaládákba. Az új időpontokat is tartalmazó Szelektív naptár 2022 letölthető
a községi honlapról (pilisszentivan.hu/hirek).

Szentiváni Újság
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Újrahasznosítható hulladékok:
A szelektív hulladékot bármilyen áttetszőbb zsákban
elszállítják (kék, lila, sárga, zöld, szürke stb.), a fekete
szín kivételével. A kihelyezhető mennyiség korlátozott,
maximum 1 m3. A szállítás minden esetben reggel 6
órától kezdődik, a későn kihelyezett szelektív frakciókért gépjárművet nem áll módunkban visszafordítani.
Az újrahasznosítható hulladék
elszállításának időpontjai:
május 6., 19., június 3., 16., július 8., 21.,
augusztus 5., 18., szeptember 2., 15., október 7., 20.,
november 4., 17., december 2., 15.
Az üveghulladék elszállításának időpontjai:
május 4., június 1., július 6., augusztus 3.,
szeptember 7., október 5., november 2., december 7.
A kommunális hulladékszállítás napja: szerda
2022. március 1-től kizárólag a jogosultságot igazoló
matricával ellátott edényekben
kihelyezett hulladékokat gyűjtik be!
A szolgáltató a változtatás jogát fenntartja!
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HULLADÉKSZÁLLÍTÁS,
ORVOSI RENDELŐ, TANÖSVÉNY

hétfői bejáráson erről jegyzőkönyv készült. A kivitelező tudomásul vette, hogy
amíg a műszaki átadás-átvétel nem történik meg, addig érvényesítenünk kell a
szerződésben foglaltak szerinti kötbért.
Mikorra várható a befejezés?

A hulladékszállítás problémája időről időre felmerülő téma a faluban, így az újságban
is. Poppréné Révay Gyöngyi polgármesterrel többek között arról beszélgettünk,
hogy sikerült-e végleges megoldást találni a nehézségekre.
Már sokszor beszéltünk a hulladékszállítás problémáiról. Polgármester asszony
többször egyeztetett a szolgáltatást végző céggel, a közelmúltban is. Mi a helyzet
most? Miről folyt az egyeztetés pontosan?
Valóban több egyeztetésen és sok telefonbeszélgetésen vagyunk túl. A Pilisszentivánt érintő legnagyobb probléma
a zöldhulladék-szállítással volt kapcsolatos. Minden előzetes egyeztetés nélkül
megjelent egy 2022-re vonatkozó hulladéknaptár, amelyet mi nem fogadtunk
el, és ebben olyan szolgáltatásmódosítások szerepeltek, amelyek nincsenek
összhangban a szolgáltatóval kötött
szerződésünkkel. A lakosság is többször élt panasszal, mert nem vitték el a
zöldhulladékot különböző indokokkal,
hol a hulladékot tartalmazó zsákra, hol
a tartalmára hivatkoztak, és ott maradtak a zsákok a porták előtt. Tárgyalnunk
kellett arról is, hogy miért nem szállítják
el a diófalevelet, illetve a tuja lenyesett
ágait. A lakosság részéről ez is többször
felmerült, hozzáteszem, jogosan, hiszen
a hulladékszállítási törvényben ilyen kitételek nincsenek, ezért ezt is tisztázni
kellett.
Ezen problémák mellett a zöldhulladék
és a szelektív hulladék elszállításának
gyakorisága sem felelt meg a szerződésben foglaltaknak. Erről a szolgáltatót,
a Vertikál Zrt.-t tájékoztatnunk kellett.
Négy egyeztetés után a fővállalkozó
új hulladéknaptárt készített, amelyet
ismételten leellenőriztünk és elfogadtunk. Ebben a naptárban már havonta
két szelektív gyűjtés szerepel, és az idei
évre 18 zöldhulladékgyűjtésben egyeztünk meg.
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Ez akkor pozitív változás.
Igen, ez lényegesen jobb, mint amit eddig nyújtottak. Kifejezetten kértem,
hogy a szolgáltató küldje ki a tájékoztatót papíralapon a szerződő lakosság
részére. Emellett a jövőben a hulladékszállítással kapcsolatos közleményeket
a szolgáltatónak kell elkészítenie és
közzétennie, amit mi a hivatalos felületeinken megosztunk. Nagyon fontos,
és ezúton is kérjük a lakosságot, hogy
minden, szállítással kapcsolatos problémáról értesítsék a Vertikál Zrt. munkatársait, mert csak így tudjuk ellenőrizni
és számonkérni a szerződés betartását.

belül került sor. A tetőtérben a rendelők, szolgálati helyiségek kialakítása meg
is valósult, de a műszaki átadás-átvétel
csak akkor lehetséges, ha a kivitelező
rendelkezik az összes hatósági engedél�lyel és tanúsítvánnyal. Jelentést kértünk
arról, hogy a beépítésen, átépítésen átesett helyiség rendeltetésszerű használatra alkalmas, május 23-án, a szokásos

Arról is beszéltünk korábban, hogy csúszik az orvosi rendelő felújítása. Mi ennek
az oka?
Az orvosi rendelő tetőtér-beépítésére a
Magyar Falu Program pályázat keretein

Szentiváni Újság

Remélem, néhány napon belül meglesz
minden szükséges dokumentum, és
megtörténhet az átadás-átvétel.
Május 12-én ülésezett a KÖTET Egyesület,
a térség polgármestereiből álló társulás.
Melyek voltak a legfontosabb témák a
tanácskozáson?
Igen, májusban ismét összeültünk a
térség polgármestereivel, a napirendi
pontok között szerepelt a KÖTET Egyesület 2021. évi pénzügyi beszámolójának
elfogadása, a 2022. évi költségvetés elfogadása és az idei év ülésterve. Emellett meghívtuk az Együtt Európáért
Alapítvány munkatársait, hogy adjanak
tájékoztatást az alapítvány „Helyben,
Rendben 2030 Pest megye” programjáról. Nagyszerű prezentációt hallhattunk
olyan témákról, mint a civil egyesületek
pályázati lehetőségei, humán fejlesztési
programok, rendezvények támogatási
lehetőségei, településmarketing. A polgármesterek sok kérdést tettek fel, minden települést más-más lehetőség érdekelt, de természetesen van olyan téma,
pályázati lehetőség is, ami mindenkinek
fontos lenne. Abban megállapodtunk a
polgármesterekkel, hogy nagyjából három héten belül minden településvezető összefoglalja, milyen területen lenne
szüksége az alapítvány munkájára, és erről majd ismét közösen egyeztetünk, ha
szükséges. Téma volt még a zöldhulladék lakossági hasznosítása komposztálással és a lakossági esővízgyűjtés lehetősége. Erről a képviselő-testületünk is
sokszor beszélt, ebben mi is szeretnénk
segíteni a lakosságot, ezért ez még téma
lesz a közeljövőben.

si szerződést kötöttünk metszésre, és
ha szükséges, akkor vágásra, de minden esetben a természeti környezet,
a tópart megújítása a cél. Ebbe beletartozik az új fák tervezett ültetése évi
rendszereséggel, a gyalog- és futóút
rendszeres megújítása. Most pedig szeretnénk egy tanösvénnyel is gyarapítani
ezt a területet.

gyártósor visszatelepült Pilisszentivánra, mert ott nem tudott működni. A háborús helyzet miatt csak a kinti gyárban
dolgozó nők és anyák jöhettek Magyarországra dolgozni, a férfiaknak maradniuk kellett. Ez nehéz helyzet volt, és
sok előkészítést igényelt. Ezúton is köszönöm igazgató asszony segítségét és
együttműködését.

Miről szól a terv?

Az óvodába négy kisgyermek került,
akik még egymást sem ismerték. Az
óvodapedagógusoknak ez nyilvánvalóan nehézséget jelentett. Az iskolában
pedig 38 ukrán vendégtanulóval kellett
folytatni a tanévet, ez sem volt nehézségektől mentes. A beilleszkedés nem
ment könnyen, hiszen minden idegen
számukra, van, akinek még a nyelv is.
Mind a pedagógusok, mind a pedagógiai
asszisztensek, mind a gyermekek, mind
a szülők nagy kihívások előtt álltak.

Az előkészítő munkákba bevontuk a
Duna–Ipoly Nemzeti Park munkatársait is. Éppen a napokban folytatjuk az
egyeztetést, hogy hány állomása legyen
a tanösvénynek, milyen formai megoldásokat alkalmazzunk. Az a cél, hogy
a gyermekeknek szabad téren, szép,
természetes környezetben is lehessen
természetismeret- és biológiaórákat
tartani. A folyamatokról természetesen
tájékoztatjuk a lakosságot.

Legutóbbi ülésén megszavazta a
képviselő-testület egy tanösvény létrehozását a Slötyinél.

E havi lapszámunkban beszámolunk
arról, hogy ukrán családok érkeztek
Szentivánra a Gentherm Hungary Kft.
és az önkormányzat segítségével. A felnőttek a cégnél dolgoznak, gyermekeik
pedig a helyi iskolában, óvodában részesülnek oktatásban. Mit tudhatunk róluk?

Pilisszentiván egyik legszebb természeti
környezete a Slötyi. Közkedvelt a családok, gyermekek, sportolók körében,
és számos kikapcsolódási lehetőséget
nyújt. A tó környezetének megújítását
négy évvel ezelőtt kezdtük el, amikor
a veszélyes fákat felmérettük. Faápolá-

Februárban, amikor kitört a háború,
a Gentherm pilisszentiváni gyárának
igazgatójával, Győri Tündével sokat
egyeztettünk, hogyan tudunk segíteni abban, hogy az Ukrajnából ide érkező dolgozók segítséget kapjanak.
A Gentherm ukrajnai gyárából egy

2022. május

A Gentherm Hungary Kft. részéről minden segítséget megkaptunk, és mi is
igyekeztünk megadni, hogy a Pilisszentiván múltjában és jelenében oly fontos szerepet játszó gyár tovább tudjon
termelni. Ez mindannyiunk érdeke, a
segítségnyújtás pedig alapvető feladatunk ebben a helyzetben. A dolgozók és
gyermekeik nem menekültek, hanem hivatalos munkavállalók. Nem Pilisszentivánon laknak, hanem Budapesten, itt a
munkájukat végzik, még egy ideig biztosan. Köszönöm mindenkinek, aki eddig
segítséget nyújtott nekik.
Palkovics Mária
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ÖNKORMÁNYZATI
DÖNTÉSEK
áprilisban és májusban
Csovics Balázs

Pilisszentiván képviselő-testületének április 11-én tartott rendes ülésén az óvoda vezetője azzal a kéréssel fordult a testülethez, hogy engedélyezzen egy négyórás státuszt az óvodában. A kérés indoka az,
hogy a közelmúltban az óvodába érkezett ukrán gyermekek beszoktatása a megszokottól eltérően hosszabb időt vesz igénybe. A négyórás státusz ezt könnyítené meg, ezért engedélyezte a képviselő-
testület 2022. június 30-ig.

BÁNYÁSZEMLÉKEINK
A József Attila utca 11. szám alatt található bányászmúzeum létrejöttéről már sokszor
olvashattak lapunkban. Mostani számunkban a tárlatról Kovács Zoltán, a Pilisszentiváni
Helytörténeti Egyesület elnöke és Csovics Balázs, a kiállítást berendező csapat vezetője
mesélt néhány érdekességet Mirk Máriának.
Milyen szerepe volt a helytörténeti egyesületnek a kiállítás létrejöttében?
K. Z.: 2020-ban jött egy lehetőség, hogy az
egyesület pályázzon a Magyar Falu Program
keretében. Rögtön meg is kaptuk az elérhető
legmagasabb összeget, kétmillió forintot eszközbeszerzésre. 2021-ben ismét pályáztunk a
Bethlen Gábor Alapkezelőnél, és ott is nyertünk
kétmillió forintot. Az első pályázaton nyert ös�szeget bányászati emlékkiállítás berendezésére fordítottuk, a második kétmillió forintot arra
tervezzük, hogy az emlékszoba alatti pincehelyiséget átalakítsuk működő bányatérséggé.
Ehhez például eredeti bányahangot és egy működőképes bányatelefont fogunk felhasználni.
2022-ben beadtuk a harmadik pályázatunkat
is, melynek célja a kerítés felépítése és az udvar közösségi térré alakítása, padokkal és asztalokkal. A kerítést úgy tervezzük, hogy olyan
legyen, mint egy bányaácsolat, alá padokat
telepítünk, olyanokat, mint az orvosi rendelő
melletti, fából készült gyerekmukiban van.
Mi alapján rendezték be a szobát?
K. Z.: Elsősorban ki kellett választani agilis,
ügyes, hozzáértő és lelkes embereket, akik tudnak ebben segíteni. Olyan emberekről van szó,
akik a bánya környezetében nőttek fel, családjukból valaki a bányában dolgozott, ismerték

8

még a bányász mindennapokat. Össze is jött egy jó csapat, majd bevontuk
Ziegler Ágit, aki korábbi elnökünk volt. Ő hihetetlenül nagy mennyiségű fotóanyaggal és dokumentumokkal rendelkezik, ezek segítségével akár háromszor
ekkora teret is meg tudtunk volna tölteni. Az alapgondolat az volt, hogy olyan
eseményeket mutassunk be a mintegy 122 éves bányatörténetből, amelyek
meghatározták Pilisszentiván sorsát és arculatát. Úgy mutatjuk be őket, hogy
a szereplőket és az általuk elért eredményeket tárjuk a nagyközönség elé.
Milyen érzés volt mindezt megvalósítani?
K. Z.: Nagy öröm volt, hogy az önkormányzat minket kért föl a feladatra. Pozitív élmény volt az is, hogy a csapat így összejött és ilyen lelkesedéssel dolgozott a célért. Nemcsak szívvel-lélekkel végeztük a munkát, hanem még élveztük is, és ezt szeretnénk a látogatók irányába is közvetíteni. Ehhez nagyban
hozzájárulnak Balázs makettjei, a kolónia és az István-akna makettje nagyon
feldobja a kiállítást.

nyot és a külszíni építményeket, az emlékszoba
megnyitására pedig a makett föld alatti részét,
a mechanikáját, a világítását. Így most működik
a kas, és a csille szállítja a szenet. Mikor berendeztük ezt a kiállítást, még úgy volt, hogy 2020
novemberében átadják, de ez csúszott. Mivel
megvolt az egyesületnek a kolónia helyszínrajza
1959-ből, elhatároztam, hogy elkészítem ennek a
makettjét is. Nagyon élveztem és sokat tanultam
közben. Egy gombsorral a felvillanó LED-fények
segítségével meg lehet nézni, melyik épület hol
volt. A zöld színű fény mutatja, hogy mely épületek állnak még ma is, a piros jelzi a már nem látható, elbontott épületeket. Ha most megnézzük a
volt kolónia területét, szinte hihetetlennek tűnik,
hogy ott valamikor ennyi ház állt.
Fiataloknak is ajánlanátok a kiállítást?

Honnan jött a makett ötlete?
Cs. B.: Mikor elkezdtük a berendezést, szerettünk volna
látványos elemeket is bevinni. Ekkor határoztam el, hogy
elkészítek egy István-aknára
hasonlító modellt. Mivel nem
álltak rendelkezésemre méretarányos rajzok, műszaki leírások, leginkább a fejemben
élő emlékekre és a néhány
fellelt fényképre támaszkodtam. Az első bányászati kiállításra elkészítettem a tor-

Kovács Zoltán

K. Z.: Mindenképpen ajánlanám, mert itt rácsodálkozhatnak a múltra, és nemcsak könyvekből, hanem eredeti fényképekből ismerhetik
meg. Egy-egy pillanatképet lehet látni a kolónia
múltjából, az ott élő emberek életéből. Egy kicsit be lehet lépni a múltba.
Cs. B.: Ha száz fiatal közül majd akad egy-kettő,
aki érez magában érdeklődést, akkor őket be
lehet vonni a helytörténeti tevékenységbe. Ez
nagyon jó lenne, mert sajnos öregszünk, és ha
mi már nem tudunk erről mesélni, akkor mindez holt anyaggá válik.
Mirk Mária

A Bányatelep makettje

Szentiváni Újság

2022. május

A polgármesteri hivatalban található nyomtató már elég régi, egyre
több és költségesebb javítás szükséges a működéséhez, ezért most egy
új nyomtató beszerzéséről született döntés, melyre bruttó 2 222 500
forintot biztosított a képviselő-testület az általános tartalékkeret terhére. Útfelújítások és vízelvezetés tervezéséről is döntöttek ezen az
ülésen, a Bányász utcára és a Klotz Miklós köz lépcsőjére vonatkozóan.
A felújítások tervezését a RENTA PLUSZ Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. végzi, bruttó 3 937 000 forint értékben. A Rádler Építész
Irodát bízta meg a képviselő-testület a Rét u. 40. alatti ingatlan fennmaradási és továbbépítési engedélyének megszerzéshez szükséges tervezéssel, bruttó 1 150 000 forintos értékben.
Tűzjelző berendezés telepítéséről is született döntés, a tűzjelzőt a József Attila u. 9–11. alatti állandó kiállítóhelyek épületébe helyezik. A
rendszer kiépítését a B-Angel Kft. végzi bruttó 216 669 forintért, a távfelügyeletet pedig a Multialarm látja el 2000 forint / helyszín / hó + áfa
összegben. Lakossági bejelentések alapján a község több helyszínén is
szükséges a fák gallyazása, erre biztosított a testület bruttó 546 100
forintot. A helyszínek a következők: Szabadság sor, Bem utca alja, Fenyves utca és a postánál.
A Cserkészotthon betonelemekből álló kerítése rossz állapotban
van, a betonelemek bedőltek, eltörtek, az oszlopok nincsenek be
betonozva, csak beásva, ezért mozognak. A kerítés felújításra szorul,
mert félő, hogy néhány helyen bedől. A határozat értelmében a kerítés helyreállítási munkáinak elvégzésével Iflinger Mátyás vállalkozót
bízzák meg, aki 900 000 forintért végzi el a javítást. Szintén lakossági kérések alapján napelemes kandelábereket telepítenek a falu két
pontján: a Táncsics utca végénél kettőt és az Otelló utcában egyet.
A kandeláberek telepítését az Eurosolar Kft. végzi, bruttó 1 223 010
forintért. 2,5 millió forintot biztosít az önkormányzat a posta 2-es számú szolgálati lakásának felújítására. A felújításba beletartozik a vizesblokk és a konyhabútor felújítása, az áramszerelés, a tisztasági festés
és a nyílászárócsere is.
A hamarosan elkészülő orvosi rendelőben az elektromos rendszer bővítése miatt szükséges az elektromos szekrény szabványosítása, kapacitásának bővítése. Ezt a munkát az Álomszer Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. végzi majd el bruttó 1,8 millió forintért. Szerződéskötésről
döntött az önkormányzat a Pilis Rohr Kft.-vel a Klapka utca (Nagykovácsi utca és Izabella utca közötti szakasz) és a Szőlő utca (Szüret utca és
Izabella utca közötti szakasz) csapadékvíz-elvezetésének terveztetésére 6 032 500 forint összegben.
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Pilisszentiván közrendjét és közbiztonságát a Budaörsi Rendőrkapitányság Pilisvörösvári Rendőrőrse biztosítja. A rendőrs
vezetőjének törvényi kötelezettsége, hogy évente egy alkalommal beszámoljon a település közbiztonsági helyzetéről.
Tolnai Ildikó rendőr alezredes, az őrs vezetője idén is megküldte a beszámolót, melyből kiderült, hogy Pilisszentivánon továbbra is alacsonyak a bűnözési mutatók, amely köszönhető
a térfigyelő kamerarendszernek, a polgárőrség, a közterület-
felügyelet és a rendőrség hatékony munkájának. 2021-ben
14 bűncselekményt követtek el, amely 28,6%-os csökkenés
a 2020-as évhez képest. A beszámolót a testület elfogadta,
ahogy a helyi esélyegyenlőségi programot és a hozzá kapcsolódó feladatokat is.
Megtárgyalták a képviselők a Fenyves utcai gyalogos feljáró kerítésének javítását, melyre a testület bruttó 2 500 000
forint keretet biztosít. A Strabag belterületi utak javítására
is adott ajánlatot, a következő területekre: Hársfa utcai burkolatsüllyedés, Gentherm parkoló burkolatfestése, Bányász
utcai aknafedlap helyreállítása, Tájház előtti burkolat javítása
és a vízelvezetés átalakítása. A javítások összesen bruttó 1,4
millió forintba kerülnek. Emellett döntés született családtámogatásról a közelmúltban leégett családi ház kapcsán és az
orvosi rendelő tisztasági festéséről is.
A május 2-ai rendes ülésen elsőként a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót fogadták el a képviselők, majd
a 2022-es jutalmazásokat tárgyalták. A tavalyi évben bruttó
21 millió forint jutalmat osztottak ki a három önkormányzati
intézmény dolgozóinak együttvéve. Az első félévre a testület
bruttó 10 millió forint kifizetéséről döntött. Az óvodavezető
kérésére a képviselő-testület hozzájárult, hogy az óvodai pedagógiai asszisztens június 30-áig napi 8 órás munkaidőben
ellássa a szükséges helyettesítést.
Több közterületi növénytelepítési kérést is tárgyaltak a képviselők. Az egyik kérelmező a Slötyi köré hét mogyorófa és tíz
meggyfa elültetését kérelmezte, de a testület ebben a formában nem támogatta a kérést, hiszen a Slötyi körüli területre
olyan fafajok ültethetőek, melyeket a fakataszter jóváhagyott.
Az említett két fafajta nincs az ajánlott fajták között, azok elültetését inkább a Tündérkertbe javasolta a testület. A másik kérelmező két gömbjuhart szeretne telepíteni a Szabadság utcába
a járda és az aszfaltút közötti területre. A testület engedélyezte
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a telepítést, ahogyan azt is, hogy a hagyományokhoz híven a
ballagó nyolcadikos osztály két darab (előre egyeztetett, a fakataszter által engedélyezett fajtájú) fát ültessen el a Slötyinél.
Pilisszentiván közterületi fáinak kezelését a Dendrokomplex
Kft. / Németh Alpin parképítő Bt. végzi, akik erre az ülésre küldték meg 2022-es munkatervüket. A terv tartalmazza többek között a temető fáinak vizsgálatát, kataszterbe vételét, a Fő úti és
a Slötyi körüli fák metszését, és ha szükséges, kivágását, új fák
telepítését és a meglévők megóvását, kezelését.
Veszélyes és elektronikus hulladék gyűjtésére kért be ajánlatokat az önkormányzat, ezeket a mostani ülésen bírálták el. A
döntés értelmében a veszélyes hulladék begyűjtésével a Faragó Környezetvédelmi Kft. ajánlatát, míg az elektronikus hulladék esetében a Fe-Group Kft.-ét fogadták el. A hulladék elszállításának összköltsége az előző évben 1 772 800 forint volt. A
hulladékgyűjtés időpontját szeptember 24-ére tűzték ki.
A kivitelezés csúszása miatt módosítani kellett az orvosi rendelő felújításának véghatáridejét. A beruházás kritikus pontja
a lift beépítése, melyet a kivitelező alvállalkozója májusra vállalt csak el, a véghatáridő így május 13-ra módosult. A műszaki
átadás május 16-ra tolódott.
Támogatást kért a nyugdíjas-egyesület a képviselő-testülettől
rendezvényeik megtartásához. A testület a szüreti felvonulás
lebonyolítására 500 000 forintot, a sváb hagyományőrző főzőversenyre pedig 100 000 forint támogatást ítélt meg.
Tanösvény létesítéséről is döntöttek az ülésen. A tanösvényt
a Slötyi körül szeretnék kialakítani, a határozat elfogadásával
megkezdődhetnek a tervezési munkálatok, és amint lesz rá
pályázati kiírás, támogatással meg is valósulhat.
Téma volt az önkormányzat és a posta közötti bérleti szerződés. A szerződés 2022. július elsejével lejár, ezért megkezdődtek a tárgyalások a posta épületére és egy tároló helyiségre
vonatkozóan. Az épülethez tartozó két lakást az önkormányzat szeretné saját fenntartásba visszavenni és az új szerződésben ezt is rögzíteni.
Már korábban beszámoltunk arról, hogy 5 millió forint pályázati forrásból megújul az óvodában a gumiburkolat három
játék alatt. A felújítás teljes költsége 6,5 millió forint. A különbözetet a képviselő-testület saját forrásból biztosítja. Az óvoda
vezetése jelezte az önkormányzatnak, hogy egyéb helyeken is
szükséges lenne a burkolat felújítása, és érdemes lenne a többi
munkálattal egy időben megújítani. Ezekre a munkálatokra árajánlatot kér be a
műszaki osztály, és a következő testületi
ülésen döntenek az elfogadásáról. Támogatási kérés érkezett a Joker Dance Egyesülettől, melyben szentiváni gyerekek is
táncolnak. Az egyesület sikeresen kvalifikálta magát a 2022-es horvátországi
Dance World Masters Bajnokságra, most
az útiköltséghez kérték az önkormányzat támogatását. Pilisszentiván 100 000
forinttal járult hozzá a világbajnokságon
való részvételhez.
Palkovics Mária

Szentiváni Újság

CSERKÉSZÉLET
A cserkészet tagjának lenni nem olyan
dolog, amit el lehet magyarázni. Inkább olyan, amiről mesélni lehet a
végtelenségig! Elmesélni mindent,
amit csinálunk és tanulunk. Nemrég
például takarítottunk. Hogy mit? Természetesen a cserkészotthonunkat,
ahova ez alatt a pár év alatt már teljesen beköltöztünk és minden zegzugát
ismerjük. Aki azt mondaná, a takarítás
borzalmas, nos, ő még biztos nem takarított a pilisszentiváni cserkészekkel. Nálunk egy takarítás nem telhet el
röhögés, bulizás és pizza nélkül, és azt
hiszem, komolyan van, aki csak azért
jár, hogy megtudjon pár történetet
az elmúlt hónapokból, hiszen nincs is
jobb, mint egy kis csevegés a konyhában felmosás, ablakpucolás és mosogatás közben.
A tavaszaink sosem unalmasak, cserkészeink szorgosan készülnek a próbákra, ahol meg kell mutatniuk, milyen
új dolgokat tanultak az idén. PCST-re
megyünk és nagy erőkkel szervezzük
a nyári táborunkat, aminek a helyszíne
is megvan már: Pilismarót. Ez az az időszak, amikor mindenki elkezdi kérdezgetni, hol lesz a táborunk, milyen lesz,
és természetesen mi lesz a keretmeséje. Sosem unatkozunk, de tavasszal főleg nem! Szervezünk, tanulunk és közben kikapcsolódunk a rajunkkal, ahogy
az egyik rajunk is teszi, akik idén úgy
döntöttek, lézerharcoznak egy jót a vezetőikkel és egy szuper bulit csapnak!

Pilisi Cserkésztalálkozó
Idén április 22–24. között – két év után újra – megrendezték a Pilisi Cserkésztalálkozót, vagy ahogy mindenki hívja, a PCST-t, amikor a környékbeli csapatok (rajtunk kívül Adyligetről, Csobánkáról, Nagykovácsiból, Piliscsabáról és
Solymárról) három napot együtt táboroznak húsvét tájékán. Igazi hiánypótló hétvége volt, már mindenki várta, hogy egy kicsit több időt tölthessünk
egymással és a Pilisi Körzet csapataival. Idén a solymáriak voltak a szervezők, és igazán jól végezték a dolgukat, mert felejthetetlen élményben volt
részünk Adyliget óriási cserkészparkjában, a Julianna-majorban. Játékban,
szórakozásban nem volt hiány, nem volt egy unalmas percünk sem.
A hétvégén beléphettünk az ősközösség világába. Ezzel a témával készültek
nekünk, így csodás barlangrajzokat vagy éppen a főzőversenyen cserépedényben főtt finomságokat készíthettünk. A többi cserkészcsapattól új
játékokat, dalokat, csatakiáltásokat lestünk el. A programokat csak egy kis
teázás, péksüteményezés szakíthatta meg. Az időjárás az első nap nem kedvezett nekünk, mert zuhogott az eső, és a sátrakban is hideg volt, de ez sem
szegte kedvünk. Szombaton és vasárnap jobb idő lett, így a tervezett programoknak nem volt akadályuk. A hétvége fénypontja a szombat este volt, amikor a közös nagy tábortűznél minden korosztály nevetve figyelte a csapatok
előadásait. Vasárnapra kicsit megfáradtunk, de biztos vagyok abban, hogy
már mindenki várja a következő találkozót!
Demény Benedek

Ahogy olvashatjátok, nálunk nem áll
meg az élet egy pillanatra sem. Ennek
mi csak örülünk, és izgatottan várjuk a
következő programjainkat!
Vigh Zsófia

Pilisszentiván a PilisTV műsorán
Ahogy a cikkek mellett található QR-kódok is mutatják, a PilisTV többször forgatott településünkön. Az
Óbudai Danubia Zenekar templomi koncertje, a nyugdíjas-egyesület hagyományőrző rendezvénye és a
májusfaállítás mellett az alábbi kódok segítségével megtekinthető a Poppréné Révay Gyöngyi polgármesterrel készült interjú és a húsvéti mise felvétele is.
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DÍJÁTADÓ PIKNIKKEL
Május 14-én, szombaton délelőtt első alkalommal adták át Pilisszentiván Község
Önkormányzata újonnan alapított elismerését, a Pilisi Len díjat egy kellemes családi
piknik keretében.
A díjat azzal a céllal hozták létre, hogy elismerjék azok munkáját, akik sokat tesznek
Pilisszentiván természeti értékeinek védelméért. A hagyományteremtő díjátadót és
családi napot a madarak és fák napjához legközelebb eső hétvégén rendezte meg a
település. Szentiván egyik büszkesége, a díj nevét is adó, őshonos pilisi len is ebben
az időszakban virágzik.
A derűs időben sok család telepedett a fűre pikniktakarójával. A gyerekek a Picuri
Muri vidám koncertjét hallgatták, a helyszínen felállított ökojátékokkal játszottak
vagy a kézműves sátorban alkottak. A színpadon Poppréné Révay Gyöngyi polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd Brandhuber Ádám alpolgármester, a Pilisi
Len díj kuratóriumának elnöke jelentette be, hogy idén Karlné Menráth Réka, a Pilisi
Len Látogatóközpont környezeti nevelője érdemelte ki az elismerést. Ezután a felterjesztő, Keszléri Gyöngyvér óvodavezető méltatta a díjazottat. Tőle megtudhattuk,
hogy Réka hosszú évek óta különösen nagy hangsúlyt fektet szemléletformálásra a
szentiváni gyermekek körében, és arra, hogy megmutassa nekik és megszerettesse
velük a Szénások apró csodáit a barna varangytól a pilisi lenig. Az oklevelet, egy pilisi
lent ábrázoló plakettet és kitűzőt Brandhuber Ádám a díj kuratóriumának két másik

A FÁK ÉS LAKÓIK
tagjával, Szabó Csillával, a Pilisi Parkerdő
Zrt. osztályvezetőjével és Novák Adriánnal, a DINPI tájegységvezetőjével közösen adta át. A rendezvényt Menczer
Tamás államtitkár is meglátogatta, aki a
díj átadása után köszöntötte a vendégeket és gratulált a díjazottnak, valamint
Füri András, a DINPI igazgatója és Zagyi
László, az Erdők a Közjóért Alapítvány
kuratóriumi elnöke is részt vett az eseményen.

Május 10. a madarak és fák napja, ezt már több mint száz évvel ezelőtt is
tudták a gyerekek, ugyanis ennek a zöld jeles napnak a hagyománya ennyi
időre nyúlik vissza. Megszervezésének közvetlen előzménye a mezőgazdaságra hasznos madarak védelme érdekében 1902-ben kötött párizsi egyezmény volt. Még az egyezmény megkötésének évében Chernel István ornitológus megszervezte az első madarak napját Kőszegen. Apponyi Albert
vallási és közoktatásügyi miniszter 1906-ban az eseményt iskolai keretek
közé helyezte, melynek értelmében az elemi népiskolákban minden év májusában vagy júniusában meg kellett ünnepelni a madarak és fák napját.

Az ünnepélyes pillanatok után tovább
folytatódott a piknik. Akinek kirándulni
volt kedve, a Pilisi Len Látogatóközpont
munkatársai által vezetett túrákon vehetett részt, aki a helyszínen maradt,
Metzger Bálint hangulatos harmonika
játékát hallgathatta.

Harkály

Mindezt megelőzte azonban Herman Ottó, aki az Országos Állatvédő
Egyesület 1900. februári közgyűlésén ismertette először a madárvédelemmel kapcsolatos elképzeléseit. Ezen a közgyűlésen felvetette Magyarország iskoláiban egy ezzel kapcsolatos ünnepnap meghonosítását,
amerikai példa után, ott ugyanis ekkor már ünnepelték a madarak napját
és a fák napját. A közgyűlés egyöntetű lelkesedése ellenére még hat évet
kellett várni a tengerentúli ötlet hazánkban való bevezetésére.
A madarak és fák napja megünneplésére idén május 7-én szerveztünk egy
túrát a Szénás-hegycsoport Európa diplomás területen, melynek része
volt a Jági-tó környékén kihelyezett mesterséges fészekodúk ellenőrzése
is. Ezeket az odúkat azért helyezzük ki, hogy besegítsünk az odúlakó madaraknak, hogy számukra megfelelő fészkelési lehetőséget találjanak. Az
erdő lakáskészítőinek a harkályfajokat nevezzük, ők képesek egyedül a fák
törzsében odút vájni. Az általuk készített odúkat foglalják el az „albérlők”,
azok a madarak, amelyek odúlakók, de nem képesek maguknak odút vájni.
Azonban ha egy erdő főleg fiatal fákból áll, az odúkészítés a fakopáncsok
számára is nehézkes, ilyenkor jönnek jól a kihelyezett mesterséges fészekodúk. Az általunk kihelyezett odúkat széncinegék, örvös légykapók, ritkábban csuszkák, kék cinegék foglalják el. Nyáron beköltözhet ezekbe fialni a
nagy pele is, sőt volt már példa arra, hogy kis mókusfiakra találtunk egy
mesterséges odúban. Természetesen számos madárfaj él a településünkön
és a falut körülvevő erdőkben, amelyek nem odúban költenek, hanem fák,
bokrok ágaira építik a fészküket. Ilyenkor tavasszal elvarázsolnak énekükkel a fekete és énekes rigók, vörösbegyek, erdei pintyek, fülemülék.

Szentiváni Újság

Széncinege fiókák

A házunk táján költő madarak igen hasznosak a számunkra, hiszen kertjeinkből több kilónyi rovart, lárvát szednek össze – kész biológiai védelem.
Becsüljük meg az ereszek alatt fészkelő füsti- és molnárfecskéket, a házi és
mezei verebeket, a házi rozsdafarkút. Ki gondolta volna, hogy a mezei verebet védetté fogják nyilvánítani, annyira lecsökken a számuk hazánkban.
Ennek a zöld jeles napnak a nevében nem véletlenül szerepelnek a madarak
mellett a fák is, hiszen a fák elkísérik életünket a bölcsőtől a koporsóig. Leveleikkel termelik számunkra az éltető oxigént, párologtatásukkal növelik
a levegő páratartalmát, tűző napsütésben árnyékolnak, gyökereikkel megfogják a talajt, lombjukkal megkötik a légszennyező anyagokat, védenek a
zaj ellen, nem is beszélve a faanyaguk számos területen történő felhasználásáról. Az erdők természetes képéhez hozzátartoznak a facsemeték, a fiatal
és idős, sőt a holt fák is, mind lábon száradva, mind kidőlt állapotban, hiszen
a fák nemcsak számunkra hasznosak, de az élővilág többi tagjának is élőhelyet, búvóhelyet, táplálékot jelentenek életük minden szakaszában.
Karlné Menráth Réka
Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Pilisi Len Látogatóközpont
Fotók: DINPI
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JUBILÁL A FÚVÓSZENEKAR

Miféle ez a repertoár? Milyen szempontok szerint választják ki
a műveket?

Idén ünnepli 15 éves jubileumát a Pilisszentiváni Fúvószenekar. Ez alkalomból
Spanberger Zsolt zenekarvezetővel beszélgettünk a zenekar történetéről,
a kényszerszünet után újrainduló mindennapi zenei életről.
Meséljen egy kicsit a kezdetekről! Hogyan alakult meg a zenekar?

Hány tagja van jelenleg a zenekarnak?

Ezt a zenekart, ami jelenleg már 15 éve prosperál, Marlok Gyula szervezte újjá 2007-ben.

A tagok száma és személye jelentősen változott az elmúlt 15
évben. Az évek során a zenekarban sokan megfordultak. Volt,
hogy az idősebb zenészek egészségügyi okokból már nem
tudták vállalni a szereplést, a lányokból pedig asszonyok, majd
anyák lettek, más elfoglaltsággal, és volt, akit a munka, a tanulás
szólított más irányba. Most 16-24 fővel működünk. A munka és
a család miatt nem mindenki tud mindig jönni próbára, fellépésre, de a stabil 16-18 fő, amivel meg tud szólalni a zenekar, mindig megvan. Ez a létszám és a hangszeres összetétel kedvező a
tartós együtt zenéléshez, a tradicionális fúvószenekari darabok
megfelelő megszólaltatásához. De továbbra is várjuk zenészek,
és különösen fiatal zenészek jelentkezését zenekarunkba.

Pilisszentivánon már a múlt század fordulójától kezdve, 1910től kezdett kialakulni, fejlődni a fúvószene. A zenekarok
mindig a fő szólamvezetők vagy karmesterek neveit viselték
(Ziegler, Osztheimer, Meztger). Ezek a zenekarok nagyjából
a ’80-as évek közepéig működtek. A szentiváni közösség
igénye azonban ezután is megvolt egy helyi fúvószenekar
működtetésére, így 1995-ben Brandhuber János, majd 2000től Sebestyén János vezetésével alakult újra a Pilisszentiváni
Fúvószenekar, de sajnos ezek a zenekarok megfelelő létszámú utánpótlás hiányában megszűntek. 2007 után azonban
sikerült a szentiváni 10-12 zenész mellé vörösvári fiatalokat is
beszervezni, így tudtuk elérni azt a létszámot, hogy a működésünk azóta folyamatos lehessen.

Az Osztheimer zenekar 1956-ban (Egyszer volt, hol nem volt... c. kiadvány, 2012)

Ön pilisvörösváriként hogyan került a szentiváni fúvósokhoz?
Ugyan tősgyökeres vörösvári vagyok, de a szentiváni és
vörösvári zenészek jól ismerik egymást, sok szentiváni zenész
átjárt Pilisvörösvárra játszani és ugyenez fordítva. 2005–2008
között indult zenekarvezetői képzés a Landesrat szervezésében, ezeken részt vettem. Mindig érdekelt a zenekarvezetés, különösebb célom nem volt vele, csak az, hogy magamat
fejlesszem. Marlok Gyula bácsi úgy kezdte az újraszervezést,
hogy megkérdezte a zenészeket, kinek a zenei vezetése mellett tudnák elképzelni a zenekari munkát, ők pedig engem javasoltak. Én épp akkoriban jártam egy karvezetői kurzusra,
így boldogan vállaltam a felkérést. Úgy sokkal jobb dolgozni,
hogy az ember élvezi a bizalmat és a szakmai elismertséget a
zenészei körében.
Az új zenekarral együtt hamar megalapoztuk a megszólaltatni kívánt zenekari repertoárt, amihez a mai napig tartjuk magunkat. A község önkormányzata és a kisebbségi önkormányzat pedig mindvégig biztosította számunkra a működéshez
szükséges infrastruktúrát: próbatermet, hangszereket.
A Pilisszentiváni Fúvószenekar játszik a március 15-ei megemlékezésen (2022)

Az elsődleges célunk az, hogy hagyományőrző zenét játsszunk és
vigyünk tovább. Mivel már korábban is érdekeltek a kották, a megalakuláskor már nagy kottarepertoárral rendelkeztem. A kottákat
én kutatom fel, vagy szerzem be, újítom fel, úgy alakítom zeneileg, hogy a lehető legjobban, legtömörebben megszólalhasson
a zenekar adottságaihoz mérten. Olyan is előfordult, hogy addig
hallgattam egy számot újra meg újra, amíg le nem tudtam kottázni az összes hangszer szólamát. A hagyományőrző repertoár még
mindig megvan, de játszunk modernebb hangzású számokat is.
Milyen hangszerek, szólamok vannak a zenekarban?
A fúvószenekarunknál megszokott hangszerek: fuvola,
B-klarinét, tenorkürt, baritonkürt, trombita, trombon, tuba, helikon, valamint dob. Szerencsére sikerült a hagyományos, de elfelejtett hangszereket újra beemelnünk a szólamok közé, ilyen
az Esz-klarinét és a szárnykürt. Ezek régebben nagyon elterjedt
hangszerek voltak, de mára eltűntek. Az utolsó Esz-klarinétos a
környéken a pilisszentiváni születésű Metzger Pista bácsi volt,
utána már nem játszotta senki ezt a szólamot. Sikerült találnunk
megfelelő zenészt, a pilisszentiváni német nemzetiségi önkormányzat segítségével hangszereket is vásárolhattunk, és így
teljesen megváltozott a zenekar hangzása. Ebben mi voltunk az
elsők, de azóta már a szántói, vörösvári, solymári zenekarban is
van például Esz-klarinétos, szárnykürtös.
Önnek mi a hangszere?
8 éves koromban kezdtem trombitán tanulni Németh János bácsinál. A ’90-es évektől játszottam több fúvós, illetve
sramlizenekarban is. Jelenleg is több zenekarban játszom
(Pilišska Kapela, Trio S)
Hogyan vészelték át a járvány idejét? Visszaállt már az élet a
rendes kerékvágásba?
A Covid-időszak mindenkit próbára tett több tekintetben is.
Előtte évről évre visszatérően voltak kialakult fellépéseink a
településen belül, és jó lehetőségeink a településen kívül is,
most próbáljuk ezeket újra elindítani. Sajnos már az első járványhelyzet feloldását követően veszítettünk a létszámból,
mert a tagok más élethelyzetre rendezkedtek be. A próbák
azóta is folynak, de ki kell mondani: nehezebb fenntartani a
tagok érdeklődését és elérni, hogy a régi módon menjenek a
dolgok. Kicsit elszokott mindenki a rendszerességtől.
Hogyan vesznek részt a szentiváni közösség életében?
Szentivánon rendre az állami, egyházi, községi ünnepeken való
zenei aláfestéssel szoktunk részt venni. Ilyen esemény például a március 15-ei és az október 23-ai ünnepség, a Borbála-napi
koszorúzások, a feltámadási és úrnapi körmenetek, május elsején pedig zenével ébresztjük a község lakóit. A helyi egyesületekkel jó és szoros a kapcsolat, az újévi koncert mindig közös a
kórussal, és a tánccsoportot is több alkalommal kísértük már.
Vannak mostanában fellépéseik? Hol szoktak játszani?
A fellépéseink visszatértek a régi kerékvágásba: koszorúzások, körmenetek, állami és községi ünnepek. Tavaly a meg-
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Spanberger Zsolt zenekarvezető

szokott sördélutánjainkból egyet meg tudtunk tartani. Az
újévköszöntő koncertek elmaradtak, de reméljük, a jövőben
ezekre is sor kerülhet majd, mert mindig valami olyan különlegességgel szoktunk készülni, amit a környéken más zenekar
nem játszik. Ilyen zenei csemege volt például, amikor egy jazz
sztenderdet ültettünk át fúvós hangszerekre, vagy amikor
Peller György jegyző úr szólózott szaxofonon – a hagyományőrző fúvós zenében egyébként nincs szaxofon –, de volt énekes koncertünk is szlovák, cseh zenei kitekintéssel. Jó lenne
ezeken felül fesztiválokon megjelenni vagy más községekbe
elvinni a zenénket, volt is felkérés, de az időpontokat már
egyre nehezebb egyeztetni, hiszen majdnem mindenki családos, vagy zenél más zenekarban is.
Milyen terveik vannak a jövőre nézve?
Alap feladatunk és tervünk a zenekar egységének megőrzése és fiatal zenészek bevonása. A 15 éves születésnapunkat
július 10-én a Tájházban szeretnénk megünnepelni a szokásos sördélutánok keretében, ahová vendéget is hívunk, a
5 Dörfler zenekart. Ősszel tervezünk egy közös koncertet a
Pilisvörösvári Fúvószenekarral, amelyen híres fúvószenekari
koncertindulókat szólaltatnánk meg. Először Pilisszentivánon mutatjuk be, később tavasszal majd Pilisvörösváron is.
Ebben a témakörben bőven van kottánk, így akár többéves
koncertsorozat veheti kezdetét. Korábban többször jártunk
a zenészekkel nevesebb külföldi fúvószenekarok fesztiválján,
remélhetőleg újra látogathatunk majd ilyen rendezvényt is. A
programokra sok szeretettel várunk mindenkit, kérem, figyeljék a plakátokat és a zenekar Facebook-profilját.
Mester-Kovács Erzsébet
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NEMZETISÉGI HÍREK
Szakmai leltár készült a
Tájházban
A Pilisszentiváni Német Nemzetiségi
Önkormányzat még 2021-ben célul tűzte ki egy átfogó szakmai leltár készítését a Tájházban őrzött és bemutatott
tárgyakról. A munka 2022 januárjában
és februárjában valósult meg. A leltár
elkészítésével Zsámboki Szabolcsot
bíztuk meg, aki néprajzi tudásának köszönhetően nagy segítségünkre volt. Őt
kértem, hogy röviden foglalja össze az
elvégzett munkát:
„Az elmúlt hónapokban elkészült a Tájház minden néprajzi tárgyára kiterjedő
szakmai leltár. A folyamat során minden tárgy egyéni számot kapott, mely
lehetőség szerint kevésbé látható helyen van rögzítve. A leltári szám pedig
le van jegyezve egy dokumentumban,
ahol megjelenik a tárgy neve, valamint
az állapot, tárgyleírás és egyéb információk. Néhány tárgynál az adományozó,
esetenként a készítő neve is meg volt
adva, így azt is bejegyeztük. A leltározott tárgyakról leltárfotó készült, ez is
segíti a beazonosítást. A tárgyak nagy
részére lakkfilccel, néhányra alkoholos
filccel került fel a szám, így a takarítás
során ezek nem tudnak sérülni. A textíliáknál, népviseleti ruhadaraboknál
csak ragasztva vannak a leltári számok,
ezek idővel lepotyognak, így érdemes
lesz danubia- vagy köpperszalagra írva
bevarrni ezekbe a számokat. A tárgyak

nagy része jó állapotnak örvend, néhány
darab restaurálásra szorulna. A gyűjteménynek javára válik a téli temperálás. A
népviseleti ruhák között sok értékes darab található, megóvásukhoz megfelelő
védekezés szükséges a károsító rovarok
ellen. A leltár nemcsak a gyűjtemény
gazdagságát és darabszámát mutatja
meg, hanem segít az esetleges kölcsönadásoknál a nyomon követésben.”
A leltár keretében 628 tételt rögzítettek. A német nemzetiségi önkormányzat a továbbiakban is várja azok jelentkezését, akik szívesen ajánlanának fel
a családjuk birtokában levő használati
tárgyakat, viseleteket, esetleg kisebb
berendezéseket a Tájház gyűjteménye
számára.

Német nemzetiségi nap
az iskolában
2022. április 22-én, két nappal a falunk
298. születésnapja előtt német nemzetiségi napot tartottunk az általános
iskolában. Az első osztályosok ezen a
napon vették fel első alkalommal a német nemzetiségi viseletüket, melyet
önkormányzatunk biztosított számukra. Míg az elsősök a viseletet öltötték
magukra, a felsőbb évfolyamok számos
foglalkozás közül választhattak. A tankonyhán a diákok supfnudlit készítettek,
az osztálytermekben pedig lehetőség
volt kékfestésre, házi áldás készítésére,
kosárfonásra, hímzésre, gyertyaöntés-

Nemzetiségi óvónői állás
re, szappankészítésre és barkácsolásra
– melynek keretében Ulmer Schachtelt
készítettek a diákok –, az egyik teremből
pedig sváb népdalok hallatszottak ki. A
nap egyik csúcspontja egy flashmob
volt. A zeneiskolások zenéjére több évfolyam is táncra perdült a Fő téren a délelőtti órákban, a szülők és az arra járók
nagy örömére. Ebéd után egy rövid műsorral és az azt követő táncházzal zárult
a nap. Az eseményről egy rövid, de tartalmas videó is készült, mely a lap tetején
lévő QR-kód segítségével érhető el.
A nemzetiségi nap a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-n keresztül, Magyarország
Kormányának támogatásával valósulhatott meg.

Maibaumstellen
Bei den ungarndeutschen hat das Maibaumstellen eine alte Tradition. In
Sanktiwan trafen sich die Dorfbewohner am 30. April im Garten des Heimatmuseums, wo der Baum mit Bänden und
mit einem Blumenkranz geschmückt
wurde. Der Baum wurde mit musikalischer Begleitung der „Spitzbuben Kapelle“ auf den Hauptplatz gebracht,
wo die Kindergartenkinder und die
Schüler und Schülerinnen der Grundschule und der Musikschule ihr Können
gezeigt haben. Nach dem Programm
der Tanzgruppe wurde der Maibaum
aufgestellt.

A Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda
pályázatot hirdet német nemzetiségi
óvodapedagógus munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2084 Pilisszentiván, Óvoda u. 5.
Pályázati feltételek: főiskolai végzettség,
német nemzetiségi szakirány
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal
betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. augusztus 20.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Keszléri Gyöngyvér intézményvezető nyújt
a 70/778-3511-es telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja: elektronikus úton
az ovoda@pilisszentivan.hu e-mail-címre, vagy postai
úton a pályázatnak a Pilisszentiváni Német Nemzetiségi
Óvoda címére történő megküldésével (2084 Pilisszentiván, Óvoda u. 5.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 45/2022,
valamint a munkakör megnevezését: német
nemzetiségi óvodapedagógus.
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 22.

KEDVEZMÉNYES ÜGYVÉDI KONZULTÁCIÓ
10 ÉVES SZAKMAI TAPASZTALATTAL!!!

Budapesti ügyvéd vagyok 10 éves gyakorlattal. 2 éve Solymárra költöztem, így
már helyben is (Solymár, Templom tér)
várom leendő ügyfeleimet.

Vegye most igénybe egyszeri
kedvezményes ügyvédi
konzultációs ajánlatomat, 7.500,-Ft / fél óra.

Richolm Erik

•
•
•
•
•
•

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
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HAGYOMÁNYŐRZÉS
FŐZÉSSEL

Impresszum

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

Április 30-án, szombaton igazi
gasztrofesztiválon érezhette magát, aki
ellátogatott a Pilisszentiváni Nyugdíjas
Egyesület hagyományőrző rendezvényére.

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

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

2022/május

A Tájház udvarán reggeltől nyolc csapat főzött üstökben,
bográcsokban finomabbnál finomabb ételeket, az étvágygerjesztő illatokat már a kapuban is érezni lehetett.
A Pilisszentiváni Faluszépítő Egyesület paprikás krumplit
készített, rengeteg különféle kolbásszal és virslivel. Az
egyszerű, de nagyon ízletes ételhez különleges kenyereket és savanyúságot kínáltak. Mellettük foglalt helyet
a Pilisilen Nagycsaládos Egyesület, akik bablevest főztek
krumpligombóccal, valamint „Rahmkranzel”-t készítettek,
és több más süteményt kínáltak.

A lapszámot május 11-én zártuk.
A címlapon: Pilisi Len díjátadó
fotó: Szima Roland

Következő lapzárta

2022. július 4. A júliusi szám július 20-án 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

Hirdetési lehetőség a Szentiváni Újságban
Hirdetésmegrendelés: 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

Álláshirdetés:
alkalmi betegfelügyelet
Édesanyám (72 éves, Parkinson-kóros) mellé
keresünk nappali betegfelügyeletre heti 2-3
alkalommal gondozót 4-6 órában.
Szüleim pilisszentiváni lakosok.
Napok, óraszám flexibilis.
Érdeklődni a 06 30 9221 546 telefonszámon,
illetve a bene.zoltan@t-email.hu címen lehet.

Visszajáró vendég a főzős alkalmakon a Pilisi Kakasok és a
Sörkakas-SOKK csapata: előbbiek üstjében tejszínes, csipetkés
sváb csirkeleves, utóbbiak bográcsában szaftos marhapörkölt
gőzölgött. Ahol kakasok vannak, ott csibék is: a Tüzes csibék
csapata a „Schupfnudel” tésztáját gyúrta, sodorta, darabolta
lelkesen, a kifőtt nudlihoz eper- és baracklekvárt kanalazhattak, vagy mákot, porcukrot szórhattak rá a vendégek.

Budapesti építőipari cég szakképzett festőket
és hideg-/melegburkolókat keres Pest megye,
Budapest, Balaton környéki munkavégzésre.
Munkaeszköz és szállás biztosított.

A Kontá-rock csak nevükben voltak azok, hiszen az általuk
készített csülkös bableves nem okozott csalódást annak, aki
megkóstolta, mellé „Krumbienfleikn”-t kínáltak. A különleges nevű Antigravitációs fakanalak csapat egy különleges
ételt készített, karamellizált ananászt kókuszhabbal – ahogy
a séftől megtudtuk, ezt a receptet még a dédmamájától örökölte –, de nem hiányzott kínálatukból a csülkös babgulyás
sem. A szervezők, azaz a nyugdíjas-egyesület csapata gazdag
húslevest és töltött káposztát készített. A káposzta kétféle
verzióban főtt, szabolcsiasan és svábosan.

Fizetés:
havi nettó 500.000 Ft
Érdeklődni az alábbi
telefonszámon lehet:
+36203189972

A részt vevő csapatokat Poppréné Révay Gyöngyi polgármester köszöntötte. Elmondta, hogy a finom ételek a testünket, a közösségi események pedig a lelkünket gazdagítják, és a nyugdíjas-egyesületre mindkét szempontból
lehet számítani évről évre. Ziegler Vera egyesületi elnök és
Szabados Gabi alelnök ezután átadta a csapatoknak az emléklapot és egy díszes vágódeszkát.
Egy jó hangulatú rendezvényhez zene és műsor is dukál. A
zenét a Die Spitzbuben biztosította a nap folyamán, a műsort a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Tánccsoportnak és a Pilisszentiváni Német Nemzetiségi
Tánccsoportnak köszönhettük.
Az eseményről készült összeállítást megtekinthetik a PilisTV YouTube-csatornáján:
A Szentiváni Újság fotóit itt lapozhatják:
Mester-Kovács Erzsébet
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RÉSZLETES PROGRAM:

www.pilisszentivan.hu
Pilisszentiván Önkormányzati
és Kulturális oldala
és a szórólapokon
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23-25.
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Szervező: Pilisszentiván Község Önkormányzata

