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FARSANGI SZOKÁSOK

Változik a közvilágítási rend
Szentivánon

A februárt a bolondozás, mulatozás, vidámság, azaz a farsang időszakának tekintjük. Egykor ez a hónap volt az esküvők kedvelt, sőt legfontosabb ideje, hiszen a túlnyomórészt paraszti lakosságnak éppen a téli hónapokban volt a legtöbb szabadideje. A hónap utolsó három napját – farsangvasárnap, - hétfő és húshagyókedd – a
farsang farkának is nevezik. Ez volt az az időszak, amikor a fiatalság a hosszú böjti
időszak előtt még egyszer jól kitombolhatta magát.
A farsang utolsó napján a falu összes kocsmájában bál volt. A legérdekesebb népszokások is ezekhez a napokhoz kötődnek. Nem volt szabad kenyeret sütni, mert
különben az év során meghalt volna valaki a rokonságból. Kedd délelőtt egy érdekes „játék” volt szokásban, kicsit véres: a „Kokaskeipfe”, kakaslefejezés. A fiúk vettek egy kakast, a plébánia előtt beásták a földbe és csak a kakas fejét hagyták kint.
Bekötött szemmel kellett a fejét levágni kaszával. A szárnyast utána a kocsmában
megfőzték. Délután az öreglegények hórostálása következett. A fiúk kezébe adták
a hóval teli rostát, és akinek a rostáján nem maradt hó, a néphit szerint egy éven
belül megnősült.
Elődeink azt is megfigyelték, hogy ha a farsangi fánkot napsütésben eszik, akkor a
húsvéti tojásokat is a szobában kell elfogyasztani, tehát húsvétkor rossz idő lesz.
Farsang végén, háromnapos tánc után következett a farsang temetése, ami az egyház temetési szertartásának utánzása volt. Természetesen vidám, mókás hangulatban zajlott.
Klinger Irén

Az újság előfizethető,
ehhez a megrendelőlap
beszerezhető az önkormányzat
ügyfélszolgálati irodájában,
vagy letölthető
a község honlapjáról.

Pilisszentiván Önkormányzatának ez évi rendes közmeghallgatása 2020. május 22-én, pénteken 18.00
órakor lesz. Helyszín: Általános Iskola aulája.

Tavasztól a naptár helyett a fényviszonyok alapján kapcsol
majd be és ki a közvilágítás Szentivánon. Az eddigi rendszerben az országos közvilágítási naptár alapján kapcsolták a lámpákat, amelyben 10 napos ciklusokban egész évre meg voltak
határozva a napi be- és kikapcsolási időpontok. Mostantól
akkor kapcsol be a közvilágítás, ha a megvilágítás eléri a
budapesti önkormányzat által meghatározott szintet. Emiatt
a közúti lámpák előbb kapcsolnak be és később kapcsolnak
majd ki.
Az új rendszer beüzemeléséhez a faluban több helyen ki kell
cserélni a vezérlőegységet, erre 366 ezer forintot biztosított
a község önkormányzata. A munkálatok átfutási ideje 2 hónap. Az átlagosan napi plusz egy óra üzemelési idő nagyságrendileg 3%, azaz évente 500 000 forint többletköltséget jelent az önkormányzatnak.

Hosszú távú szerződés
a zöldterületek gondozására

Szerkesztőség

2016-ban az országban elsőként Pilisszentivánon
készült el a települési fakataszter, vagyis megtörtént a belterületi faállomány szakszerű felmérése,
ennek eredményeképp pedig készült egy adatbázis
Szentiván fáiról, azok koráról és egészségi állapotáról. A képviselő-testület februári ülésén úgy döntött, hogy a fák és a zöldfelületek szakszerű gondozásáról egy hosszú távú keretszerződés révén
gondoskodik. A kataszter adminisztrációs feladatait a Németh-Alpint Bt. látja el, a Dendrocomplex
Szolgáltató Kft. a zöldterületek gondozását végzi. A
vállalkozó többek között elvégzi a szükséges gallyazási, metszési munkálatokat, a veszélyes fák kivágását, aprítását és szállítását.

06 30 971 3161
szentivaniujsag@buzamezo.hu
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A lapszámot
február 7-én zártuk.
A címlapon: Hütten Gaudi,
fotó: Szima Roland

Következő lapzárta
2020. március 6.
A márciusi lapszám
március 24-én jelenik meg.

Májusban lesz idén
a közmeghallgatás

Egyeztetés az M10-es ügyében
A Pilisi-medence településeinek polgármesterei 2020. február
3-án egyeztettek az Innovációs és Technológiai Minisztériumban Tóth Péter közlekedésért felelős helyettes államtitkárral.
A találkozón részt vettek Csenger-Zalán Zsolt és Hadházy Sándor országgyűlési képviselők is.
A térség polgármesterei megerősítették a 2019. május 10ei találkozón már elhangzott kéréseiket az elkerülő úttal
kapcsolatosan. Ismételten kiemelték az M10-es út megépülésének fontosságát. Az elkerülő út előkészítéséről kértek
tájékoztatást, egyben szorgalmazták a tervezési és az engedélyezési folyamat mielőbbi elkezdését. Az országgyűlési
képviselőkkel egyetértve jelezték továbbá, hogy az elkerülő
út megvalósítása szakaszosan is elfogadható az érintett települések számára annak érdekében, hogy minél hamarabb
csökkenjen a rendkívül erőteljes forgalom ezeken a területeken. Szorgalmazták, hogy készüljön hatástanulmány a szakaszos megépítés településekre vonatkozó forgalmi hatásával
kapcsolatban.
A megbeszélés résztvevői valamennyien egyetértettek abban, hogy az optimális megoldás érdekében további egyeztetésekre lesz majd szükség a szakmai munka során, hogy a
települések eltérő érdekei érvényesülhessenek.
Tóth Péter közlekedésért felelős helyettes államtitkár válaszában biztosította a térség polgármestereit, hogy szakmailag
foglalkoznak az M10-es út hatástanulmányának az elkészítésével, illetve az M0 északi szektor és az M100-as út előkészítésével kapcsolatos kérdésekkel. Előreláthatólag késő tavas�szal, nyár elején várható, hogy a 2020-as évi Útprogramban
már javaslatot tudnak tenni a lehetséges megoldásokra.
Ígéretet tett arra, hogy az egyeztetéseket tovább folytatja a
térség polgármestereivel az M10, az M0 északi szektor és az
M100-as út előkészítésének a folyamatáról.
Pilisi KÖTET

Hirdetésfelvétel
06 30 971 3161
szentivaniujsag@buzamezo.hu
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Mára a legtöbb régi farsangi szokás feledésbe merült vagy megszelídült. A gyerekek
az iskolában jelmezes felvonulással, közös tánncal és énekkel ünnepelték a farsangot.
A képek a február 7-i alsós farsangi bálon készültek.

Szentiváni Újság

2020. február
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Változások a hulladékszállításban
A közelmúltban lezárult közbeszerzési eljárás eredményeként
a Vertikál–Zöldbicske konzorcium végzi a hulladékszállítást
Szentivánon. Az új közszolgáltatási szerződés kiterjed a zártkertekre is, ahonnan az elszállításról eddig az önkormányzat
gondoskodott. A lakossági közszolgáltatásba nem tartozó területekről ezentúl az önkormányzat korábbi partnere, a Majzsi
Kft. szállítja el a hulladékot, az illegálisan lerakott szemét begyűjtéséről pedig a községgazdálkodási csoport gondoskodik.

Új rendőrautót kap idén
a körzeti megbízott
Az önkormányzat 2020-as költségvetésében 7 millió forint keretösszeget különített el egy új rendőrautó vásárlására. A rendőrség és a település egymást támogató
együttműködése sok éve jól működik a környék több településén, így Pilisszentivánon is. A körzeti megbízott és
a közterület-felügyelő rendszeresen látnak el közös szolgálatot, a rendőrség évente beszámol az önkormányzatoknak az elmúlt évi munkáról, és figyelmet fordít a problémás területekre, a község pedig lehetőségéhez mérten
segíti a rendőrök munkáját.
Az idén megvásárlandó gépjármű pontos típusáról a testület később hoz döntést. A körzeti megbízott által jelenleg használt, Dacia típusú gépjárművet is Szentiván vásárolta, a tervek szerint ezt az autót a közterület-felügyelő
kapja majd meg, aki eddig saját gépjárművét használta a
munkavégzéshez.

Új parkolási rendszer áprilistól Vörösváron
Pilisvörösváron több helyen okoz gondot a parkolás, elsősorban a városközpontban: a Fő utcán, a Fő téren és az oktatási intézmények környékén nehéz helyet találni. A problémát a képviselő-testület korlátozott időtartamú
parkolási rendszer kialakításával kívánja megoldani – hasonlóan a solymári
rendhez.
Az első ütemben a Fő utca Művészetek Háza és a Hősök tere közötti szakaszára, valamint a Fő téren lévő parkolókra vonatkozik a korlátozás. Az
érintett közterületeken munkanapokon 8 és 16 óra között a várakozás maximum két óra lehet, az érkezés idejét parkolótárcsával kell jelezni.
A várakozás a területen továbbra is ingyenes lesz, ám a két óra letelte után a
parkolóhelyet el kell hagyni. Az új rend 2020. április 1-jén lép életbe.

Új röntgengép és ultrahangkészülékek
a vörösvári rendelőben

Támogatja a község
a sportegyesület kisbuszvásárlását

Új lámpákat kap a tornaterem
Korszerű lámpatestekre cserélik az idén a meglévő
világítást az iskola tornatermében. A lámpatesteket
az intézményfenntartó szerzi be, a kivitelezés pedig szülői felajánlásból valósul meg. Az önkormányzat a tavalyi évhez hasonlóan idén is támogatja az
intézmény festését, erre a célra egymillió forintot
biztosít. Bár az iskola fenntartója már évek óta nem
Szentiván, hanem a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ, a fenntartó és az önkormányzat jó együttműködésének köszönhetően rendszeresek a fejlesztések az iskolában.

A Pilisszentiváni Sportegyesület egy kilencszemélyes kisbusz
vásárlását tűzte ki célul, ezért 2019-ben sportfejlesztési pályázatot nyújtott be a Magyar Labdarúgó Szövetséghez. A program támogatást nyert, az egyesület azóta össze is gyűjtötte
a szükséges mértékű TAO-támogatást, amihez minimum 10%
önrészt kell biztosítania, ehhez kérte az önkormányzat hozzájárulását. A képviselő-testület úgy döntött, hogy támogatja a
gépjármű beszerzését az önrész erejéig.

Szakácskönyvet kapnak
a friss házasok
2018-ban adta ki a Pilisszentiváni Helytörténeti
Egyesület Komp Károlyné Metzger Mária Amiről a fakanál mesél című szakácskönyvét. A szakácskönyvből
elfogytak az utolsó példányok, ezért az önkormányzat megrendelte a kötet újranyomását 200 példányban. A könyveket a szentiváni friss házasok kapják
majd ajándékba.

Tisztújítások a közéletben

Február 12-ével távozott posztjáról a
pilisvörösvári szakorvosi rendelőintézet igazgatónője, dr. Surjánné dr. Tóth
Margit. Az önkormányzat pályázatot
írt ki a posztra 5 év határozott időre
szólóan, a jelentkezési határidő március 9., a pályázati kiírás megtalálható a
pilisvorosvar.hu-n.

Az új röntgengép, mely február végén érkezik a pilisvörösvári szakrendelőbe, könnyen kezelhető és alacsony sugárterhelésű. Várhatóan március közepétől vehetik igénybe a betegek.
Február végéig további fejlesztésekre is sor kerül az EBP-program keretében: a radiológiai és kardiológiai rendelések egy-egy korszerű ultrahang
készülékkel gyarapodnak. A sebészet egy új sebészeti asztalt és műtőlámpát kap, továbbá új sterilizálóval és szemészeti eszközökkel lesz gazdagabb
a rendelő. A projekt keretében a várók, orvosi szobák és az informatikai
berendezések is megújulnak majd.

Húsz évét ünnepli a Cédrus Táncegyüttes

A közelmúltban több szentiváni egyesületben is tisztújítás történt. Lemondott tisztségéről a Pilisszentiváni Nyugdíjas Egyesület elnöke, Aknai József. Az elnöki teendőket az egyesület 2020.
január 25-i közgyűlésén hozott döntés alapján Ziegler Ferencné
Veronika veszi át. Váltás történt a Pilisszentiváni Helytörténeti
Közhasznú Egyesület élén is: Ziegler Ágota helyét a 2020. január
27-i közgyűlésen hozott döntés értelmében Kovács Zoltán vette
át. A Pilisszentiváni Sportegyesület élén továbbra is Vígh Szilárd
az elnök, az elnökség azonban új tagokkal bővült Steckl Rita és
Lieber Tünde személyében.
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Távozik a vörösvári
szakrendelő igazgatója

A kormány 2018-ban döntött az Egészséges Budapest Program keretében a
szakrendelő eszközparkjának fejlesztéséről. A
határozat alapján a Pilisvörösvári Szakorvosi Rendelőintézet 125,5 millió
forint támogatást kapott a rendelő orvostechnológiai eszközeinek modernizálására, új eszközök beszerzésére, az önkormányzat pedig egy új röntgengép vásárlására biztosított 6 millió forintot még 2018-ban, így összességében 131,5 millió forint áll rendelkezésre.

Tavaly töltötte huszadik évét a solymári Cédrus Táncegyüttes. Az együttest, amelynek két évtizedes működése alatt jó néhány szentiváni tagja is volt, gyakran láthatjuk
színpadon a községi ünnepségek fellépőjeként. A kerek évfordulót a Cédrus nagyszabású műsorral ünnepli 2020. március 14-én Budapesten, a Hagyományok Házában.
A jubileumi műsor nem csupán a húsz esztendő ikonikus koreográfiáit eleveníti fel,
hanem sok-sok olyan egykori táncost is felvonultat, akik a két évtized során valamikor az együttes tagjai voltak. Mellettük természetesen a jelenlegi gyerekcsoportok
is megmutatják tudásukat, a táncosokat pedig élő zene kíséri: a Zagyva Banda és a
Fix Stimm játszik. Az előadásra online lehet megváltani a belépőjegyeket.

Szentiváni Újság

2020. február
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TUDNIVALÓK AZ ADÓFIZETÉSRŐL
Tisztelt pilisszentiváni adózók!
A 2020-as év folyamán egyetlen adónemben sem lesz változás, így a pilisszentiváni lakosok és vállalkozók a korábbi évekhez hasonlóan róhatják le
fizetési kötelezettségeiket ingóságaik, ingatlanjaik, valamint vállalkozásaik
tekintetében.
A 2019-es év folyamán örömmel tapasztaltuk, hogy községünkben nagymértékben javult mind a lakosság, mind a helyi vállalkozók adófizetési
morálja, ennek köszönhetően növekedtek az adóbevételeink. A pozitív
fizetési magatartásnak köszönhetően a falu infrastruktúrájának fejlesztése, környezetének szépítése, társadalmi, kulturális és hagyományőrző tevékenységének támogatása egyre nagyobb mértékben valósulhatott meg
a tavalyi év folyamán. A község önkormányzatának és hivatalának vezetői
nevében is szeretnénk köszönetünket kifejezni a javuló fizetési tendencia
miatt.
Amennyiben fizetési kötelezettségének az adózó hosszabb ideje nem tesz
eleget, úgy a lejárt tartozás esetén az önkormányzati adóhatóság jogosult
a tartozás összegére végrehajtási eljárásban azonnali beszedési megbízást,
munkabér-, illetve nyugdíjletiltást, gépjármű forgalomból kivonást, ingó- és
ingatlanfoglalást, valamint jelzálogjog-bejegyzést indítani.
Az alábbiakban néhány hasznos információra hívjuk fel figyelmüket a különböző adónemeknél.
Gépjárműadó
Ezen adónemet alapesetekben az adott év január 1-jén a forgalmi engedélyben tulajdonosként / üzemben tartóként szereplő személy fizeti meg, két
egyenlő részletben, március 16-i, illetve szeptember 15-i fizetési határidővel.
Kérjük, figyeljenek arra, hogy év közbeni adásvétel esetén mind az eladónak, mind a vevőnek 8 napon belül kötelessége az adásvétel tényét – hivatalos iratokkal alátámasztva – az okmányirodában bejelenteni.
Helyi iparűzési adó
A vállalkozások kizárólag elektronikus úton tarthatják a kapcsolatot az
önkormányzatokkal. Az adózók az állandó jellegű helyi iparűzési adó bevallási kötelezettségüket az állami adó- és vámhatóságon (NAV) keresztül
az általános nyomtatványkitöltő program (ÁNYK) alkalmazásával vagy az
E-Önkormányzati Portálon keresztül teljesíthetik.
Az iparűzési adó bevallási határideje mindig az adott év május 31-e, az
adófeltöltési határidő december 20., a fizetési határidő március 16. és
szeptember 15.
Abban az esetben, ha az adózó éves nettó árbevétele 0 Ft, bevallási kötelezettsége továbbra is fennáll, tehát a nullás adóbevallásokat is május 31-ig
be kell nyújtani.
Építményadó
Az építményadó az önkormányzati adóhatóság határozata alapján évente
két részletben fizetendő, a naptári év március 15-ét követő első munkanapon, valamint szeptember 15-én (amennyiben az munkaszüneti napra esik,
abban az esetben ezen összeg is a következő munkanapon esedékes).
Az adókötelezettség keletkezéséről, módosulásáról, illetve megszűnéséről egyaránt 15 napon belül kell adóbevallást tenni az illetékes helyi önkormányzat felé.
Az adó alanya főszabály szerint az, aki a naptári év első napján az ingatlan tulajdonosa (több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk
alapján válnak adóalannyá, azonban megállapodás alapján az adóalanyiság-

6

gal kapcsolatos valamennyi joggal és kötelezettséggel egy tulajdonos is felruházható).
Talajterhelési díj
Azon ingatlantulajdonosoknak, akiknek az ingatlana
előtt már kiépült a szennyvízcsatorna, de még nem
kötöttek arra rá, talajterhelési díjat kell fizetniük
mindaddig, míg a hálózatra rá nem kötnek. A talajterhelési díj bevallás benyújtásának határideje adott
év március 31-e.
További információk
Általános kérésünk adózóink felé, hogy bármely
adónem esetén a bevallási nyomtatványokat szíveskedjenek hiánytalanul, pontos adatokkal kitölteni, valamint a fizetési kötelezettség átutalással
történő kiegyenlítése során az adónemhez tartozó
bankszámlaszámot megadni, mivel ezzel jelentősen megkönnyítik az együttműködést. Ezt segíti az
alábbi táblázat:
A Pilisszentiváni Polgármesteri Hivatal adó számlaszámai

Fizetendő adónem

Számlaszám

Építményadó

11742245-15390259-02440000

Iparűzési adó

11742245-15390259-03540000

Gépjárműadó

11742245-15390259-08970000

Talajterhelési díj

11742245-15390259-10270008

Pótlék

11742245-15390259-03780000

Illeték

11742245-15390259-03470000

Bírság

11742245-15390259-03610000

Idegen bevételek

11742245-15390259-04400000

Egyéb bevételek

11742245-15390259-08800000

(Szabálysértési bírság)

(Szabálysértési bírság)

2020. február második felében küldi a polgármesteri
hivatal a 2019. és 2020. évi helyi adók (a helyi iparűzési adó, az építményadó, a gépjárműadó) és pótlék
összegek megfizetéséhez az aktuális folyószámlakivonatot és az adó befizetéséhez szükséges postai
készpénz-átutalási megbízásokat. Az adók befizetésének határideje: 2020. március 16.
Aki nem kapja meg az adóértesítőt, vagy kérdése
van, bizalommal fordulhat a polgármesteri hivatal
adócsoportjának munkatársaihoz, akiket telefonon
a 06-26-367-397-es vagy a 06-26-367-322-es telefonszámokon, illetve az ado@pilisszentivan.hu e-mailcímen lehet elérni.
Lukács Ágnes
adóügyi főtanácsos

Szentiváni Újság

Óvónőt keresünk

Emelkedett
a családtámogatás

A Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet német
nemzetiségi óvodapedagógus munkakör betöltésére, 2 fő részére, teljes
munkaidőben.
A közalkalmazotti jogviszony időtartalma: határozott idejű
(2020. 09. 01. – 2022. 08. 31.)
A munkavégzés helye: Pest megye, 2084 Pilisszentiván, Óvoda utca 5.
Pályázati feltételek: óvodapedagógusi főiskolai végzettség, büntetlen előélet.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: német nemzetiségi diploma.
Elvárt kompetenciák: együttműködő készség, tolerancia, közösségi munkára
való alkalmasság. Előnyt jelent: helyi és nemzetiségi hagyományok ápolása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: erkölcsi bizonyítvány,
diploma másolata, önéletrajz.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 17.
Bővebb információ: Brandhuberné Keszléri Gyöngyvér
06 70 778 3511 vagy 06 26 367 352

Ülésezett a képviselő-testület

Az év első testületi ülését február 4-én tartották meg, melyen a képviselőtestület teljes létszámban jelen volt.
A tisztségviselők először a 2020-as év testületi és bizottsági üléseinek időpontjait egyeztették, majd tárgyaltak az óvoda nyári nyitvatartási és ügyeleti
rendjéről, a lakossági közszolgáltatásba nem tartozó hulladék elszállításáról,
a közvilágítás rendjének várható változásáról és a bányász emlékmű melletti
parkolási rendről. A testület döntött arról, hogy vásárol egy új rendőrautót a
körzeti megbízottnak, a körzeti megbízott által jelenleg használt gépjárművet pedig a község közterület-felügyelője használja majd. A község vezetői
kiemelt jelentőséget tulajdonítanak a zöldterületek szakszerű gondozásának,
ezért a Dendrocomplex Kft.-vel hosszú távú megállapodást kötnek. A Kft. feladata lesz többek között a fák metszése, a gallyazás, az aprítás és az apríték
elszállítása, valamint a veszélyes fák kivágása. A Sportegyesület kérelme is
pozitív elbírálásban részesült. A testület megkezdte a 2020-as költségvetés
tárgyalását.
Az ülésen P. Révay Gyöngyi polgármester beszámolt a polgármestertársaival
Tóth Péter közlekedésért felelős helyettes államtitkárnál tett február 3-i látogatásáról, a Pilisi Kötet munkájáról, valamint a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal (KLIK) való jó együttműködésről. A testületi ülésen meghozott döntésekről híreink között olvashatnak bővebben.
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Pilisszentivánon januártól ötven százalékkal
emelkedett a Gyermekszületési Támogatás
mértéke. 2019 decemberében döntött az önkormányzat arról, hogy a korábbi 20 000 forintos támogatást 2020-tól 30 000 forintra emeli.
A támogatás igénylése folyamatos, kifizetésére ünnepélyes keretek között az évben két alkalommal, egyszer tavasszal és egyszer ősszel
kerül sor.
A támogatást Pilisszentiván Polgármesteri Hivatalában, az ügyfélszolgálati irodában lehet
igényelni. Az igényléshez szükséges elvinni a
gyermek születési anyakönyvi kivonatának
másolatát, valamint az igazolást a védőnőtől,
hogy az anya részt vett a terhesgondozáson.
A támogatás megítélésének feltétele, hogy
legalább az egyik szülő pilisszentiváni lakos
legyen, ennek igazolásához érvényes lakcímkártya másolata is szükséges. Az igényléseket
tavasszal április 30-ig, ősszel pedig október
30-ig lehet benyújtani.

Megszülettek
Bebesi Nóra
2020. 01. 22.
Anya: Kecskés Ágnes
Apa: Bebesi János
Horn Dominik
2020. 01. 26
Anya: Ócsai Nikolett
Apa: Horn Péter
Győrfi Ábel
2020. 01. 31.
Anya: Gurin Adrienn
Apa: Győrfi István
Huy Zsombor Kevin
2020. 01. 31.
Anya: Veller Nikolett
Apa: Huy Gábor
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TISZTA FALU, BOLDOG FALU

MI IS AZ A KÖTET?

Februári interjúnkban Poppréné Révay Gyöngyi polgármesterrel az
adózási és hulladékszállítási kérdéseket jártuk körbe.
Az önkormányzat az országos „Te szedd!” mozgalom mellett egy helyi,
„Ne dobd el, itt nyomd el!” mozgalmat indít.
szer, tavasszal és ősszel tartunk meg.
Nagy örömmel töltött el, hogy tavaly a
Nagycsaládosok Egyesülete felvállalta a
szervező és a lebonyolító szerepet. Számomra a legszimpatikusabb, hogy nem
intézményeket vezényelünk ki, hanem
a családok együtt takarítanak, így az
eseménynek erős nevelő hatása is van.
Egyébként pedig közös, vidám pizzázással zárul a munka. Meglepő, hogy annak
ellenére, hogy a községgazdálkodás folyamatosan takarít, legutóbb 2 konténer
szemetet gyűjtöttünk össze.

Az idén több környező településen emelkedtek a helyi adók. Pilisszentivánon lesz
adóemelés?
A 2020-as évben biztosan nem lesz adóemelés, és új adók kivetését sem tervezzük. Természetesen olyan kijelentéseket
nem tehetek, amelyek hosszú távon meghatározzák a költségvetést, de jelenleg
nem merült fel, hogy változtassunk az
adórenden, hiszen a község gazdálkodása kiegyensúlyozott, stabil. Ez köszönhető részben annak, hogy döntéseinknél
mindig hosszú távra tervezünk, másrészt
annak, hogy az adózók komolyan veszik
a pontos adóbefizetést, mind a nagyobb
cégek, mind a kisvállalkozók. Arra fordítunk nagyobb figyelmet, hogy megbízható kapcsolatot tartsunk fent az adófizetőinkkel.
A tavasz beköszöntével ismét aktuális lesz
a falu takarítása, szépítése. Tervez az önkormányzat falutakarítással kapcsolatos
fejlesztéseket, akciókat?
Hosszú évtizedekre nyúlik vissza a falutakarítás, amit általában évente két-
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A tavaszi szemétszedési akció áprilisban
lesz, de az országos „Te szedd!” mozgalom mellett mi idén egy úgynevezett
„Ne dobd el!” mozgalmat is indítunk. A
„Tiszta falu, boldog falu” program részeként a dohányosokat is bevonjuk a falu
tisztaságának megőrzésébe. Várhatóan
egy hónapon belül „Tiszta falu, boldog
falu” logóval ellátott táblákat helyezünk
ki a község különböző helyein, „Itt nyomd
el!” felirattal kiegészítve. A táblákat –
amelyek jelentősen különböznek majd a
közlekedési tábláktól – csikktartó dobozokkal szereljük fel. A tartódobozokat a
községgazdálkodás üríti, a felgyülemlett
csikkeket így veszélyes hulladékként tudjuk elszállítani. Reméljük, hogy ezzel, ha
nem is egyik napról a másikra, de hosszú
távon megszabadulunk az eddig földre
hajított mérgező anyagoktól.
Az előző lapszámban hírként olvashatták
az olvasók, hogy Pilisszentiván az idén a
Vertikál Kft.-vel kötött megállapodást a
hulladékszállításra, de a hulladéknaptáron a Zöldbicske logója is szerepel. Hogy is
van ez?
2019 végén lejárt a község hulladékszállításra kötött szerződése a Zöld Bicske
Nonprofit Kft.-vel. Az új közbeszerzés
kiírásakor igyekeztünk a lehető legteljesebb körűen megfogalmazni az igénye-

inket annak érdekében, hogy a legjobb
megoldást találjuk meg. Nem titok, hogy
az előző szállító céggel nem voltunk elégedettek. A közbeszerzési kiírásra két
ajánlat érkezett, és tekintettel arra, hogy
a két ajánlattevő azonos ajánlatot tett,
közjegyző jelenlétében sorsolással dőlt
el, hogy 2020 januárjától a Vertikál Kft. látja el a hulladékszállítást. Mivel a nyertes
cég pedig konzorciumban áll a Zöld Bicske
Kft-vel, így továbbra is a Zöld Bicske Kft.
gyűjti be a lakossági szemetet, de a szemét hulladéktelepen történő lerakásának
megszervezését a Vertikál Kft. végzi.
Tehát változatlanul a Zöld Bicske Kft. gyűjti össze a lakossági hulladékot. Akkor ez
milyen előrelépést jelent a korábbihoz
képest?
A Zöld Bicske Kft. korábban gyakran küzdött munkaerőhiánnyal, vagy a gépjárművek műszaki problémáival. A Vertikál Kft.
nagyobb cég, szükség esetén könnyebben áthidalja a munkaerőhiányt, komoly
gépparkkal rendelkezik, több járműve
teljesen új. A másik előny, hogy az új szerződés szerint február 1-től havonta egy alkalommal üvegszállítás is lesz, továbbá a
konzorcium vállalta a külterületi szemétszállítást is. Ez változtatott a mi meglévő
egyéb szerződéseinken is. A Majzsi Kft.
januártól már csak közterületeken lévő
szemetesedényeket üríti, például a Fő utcai gyűjtőket, a kegyeleti temetőben lévő
hulladéktárolókat. Ezeket gyakran, akár
hetente kétszer is üríteni kell, ugyanis sajnos valakik – teljesen szabálytalan módon
– rendre kommunális hulladékkal tömik
meg.
Bízom abban, hogy az új szerződéssel
megoldódnak a közelmúlt hulladékszállítási gondjai. Még új a megállapodás, tehát
nagy tapasztalattal nem rendelkezünk,
de egyelőre működik a rendszer.
Balasi Anikó

Szentiváni Újság

Vannak olyan örökzöld közös témák, melyek rendre összehozzák
a környék településeinek polgármestereit, úgymint a közlekedés, a
hulladékszállítás, a környezetvédelem, az oktatás,
a kultúra és az egészségügy.
A társulás hivatalos neve Pilisi Medence
Önkormányzatainak
Területfejlesztési
Társulása Egyesület, rövid neve Pilisi
KÖTET Egyesület. Tagjai jelenleg Piliscsaba, Pilisjászfalu, Pilisvörösvár, Pilisszántó,
Pilisborosjenő, Pilisszentiván, Solymár,
Tinnye, Remeteszőlős, Nagykovácsi, és a
januári tagfelvételt követően Csobánka.
Évekkel ezelőtt a „kötet” egy több települést összefogó kistérségi tömörülés
volt, majd amikor az állam megváltoztatta a társulási törvényt, a társulások jogilag megszűntek, így a korábbi tömörülés
néhány évig szüneteltette a működését.
2016 óta azonban ismét aktívvá vált a
polgármesterek közötti kommunikáció.
Azóta néhány település élén változás történt, a korábbi alapszabály pedig elavult,
ezért most, 2020. január elsejétől új jogi
formát öltve, egyesületi formában, új Társulási Megállapodás alapján működik a
KÖTET.
Az új jogi forma elfogadását követően az
egyesület új tagként felvette Csobánkát,
és megtörtént az egyesület tisztújítása.
Az elnök továbbra is Poppréné Révay
Gyöngyi, Pilisszentiván polgár
mestere,
az alelnökök Csicsmanczai Tamásné,
Pilisszántó polgármestere és dr. Szente
Kálmán, Solymár polgármestere lettek.
Az egyesület alapvető céljai között szerepel az infrastrukturális hálózatok, az
oktatási és kulturális, egészségügyi és
sportkapcsolatok fejlesztése, valamint a
környezetvédelmi és tájvédelmi szempontok érvényesítése. A KÖTET fontos terepe
az önkormányzatok közötti véleménycserének, és lehetővé teszi egységes álláspont kialakítását azokban az ügyekben,
amelyeknél fontos a közös fellépés.
A társulás közös feladatainak megvalósítása érdekében gazdálkodási tevékenységet is folytathat, vállalkozásokat szervezhet, dönthet alapítványok létrehozásáról,
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pályázatok – különösen támogatási célú
pályázatok – beadásáról, és meghatározhatja a pályázaton elnyert támogatás
vagy egyéb forrásból származó összegek
felhasználásának kereteit.
A konkrét lépések közé sorolható, hogy
az elmúlt években a polgármesterek a
Magyar Közút Zrt. vezérigazgatójának
számos alkalommal közös levelet fogalmaztak meg a szentiváni kihajtó ügyében.
Köztudott, hogy a csomópont igen veszélyes, számos súlyos és kevésbé súlyos
közlekedési baleset helyszíne. A levelek
megfogalmazásához azonban nemcsak
rendőrségi dokumentációra volt szükség,
hiszen számos esetben nem került sor
rendőri intézkedésre, így a települések
a helyi tűzoltóságot, polgárőrséget és a
katasztrófavédelmet is bevonták a dokumentáció összeállításába. Ennek a munkának az eredményeként mára már a Pest
Megyei Közúttal folytatódnak a tárgyalások annak érdekében, hogy a 10-es kihajtónál lámpás kereszteződés kihelyezése
valósuljon meg. (Az eredeti cél, hogy körforgalom létesüljön, nem reális célkitűzés,
mert a kivitelezés országos viszonylatban
is anyagilag olyan jelentős beruházást jelentene, melyet az érintettek nem tudnak
vállalni.)

Sikereket ért el az együttműködés az
egészségügy terén, anyagi összefogással
több alkalommal támogatták a szakrendelő eszközbeszerzését. A tagok eredménynek tekintik, hogy a mentőszolgálattal összehangolták az ügyeleti rendszert.
Összefogással épült meg a szentivániak által Határ útnak, a vörösváriak által Lahner
Ödön útnak nevezett út építése is. Az M10
elkerülő út megépítése ügyéért államtitkári egyeztetések, tervezőkkel való találkozók, előtanulmányok áttekintése és
nem utolsósorban az elkerülő út megépítését érintő eltérő érdekek összehangolása folyik immár 4 éve.
2018 óta napirenden van egy új rendőrőrs építése. Az új épület megépítéséhez
eddig 9 település járulna hozzá, támogatásként 30 millió forintot határoztak
meg, Pilisvörösvár korábbi polgármes
tere pedig ingatlant ajánlott fel erre a
célra. Ebben a témában a tárgyalások az
elmúlt hónapokban lelassultak, sok átalakulás történt a rendőrségen belül is.
A következő KÖTET ülésre az új rendőrkapitányt is meghívták a polgármesterek.
Az összefoglaló Poppréné Révay Gyöngyi
polgármesterrel történt beszélgetés
alapján készült.
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KITÜNTETÉSEK 2019
Pilisszentiván Község Önkormányzata 2019. október 23-án két
Pilisszentivánért Emlékérmet adományozott. Ezt a kitüntetést olyan
természetes vagy jogi személy kaphatja, aki tevékenysége folytán
a község érdekeit, jó hírét, megbecsülését szolgálta.
A 2018 novemberében elhunyt Ziegler László a
Pilisszentiváni Polgármesteri
Hivatal pénzügyi osztály
vezetője volt. Az általa kialakított pénzügyi elszámolási
rendszer megalapozta az önkormányzat, a hivatal, a társintézmények, az egyesületek
és a civil szervezetek további
működését.
Fotós: Barcsik Géza

2019-ben az egyik díjazott Korok Fatima lett, aki 2019ben aranyérmet nyert a szabadtüdős mélymerülő világbajnokságon. A pilisszentiváni búvár egyetlen levegővel, 2 perc 48 másodperc alatt merült 81 méter mélyre
és tért vissza a felszínre.
„Megkérek mindenkit, hogy vegyen egy mély levegőt,
és kettő perc negyvennyolc másodpercig tartsa magában. Víz alatt fogjuk ezt az időt eltölteni. Mély levegő, és
már merülünk is.
1993. február 12-én megszületik egy pilisszentiváni
kislány, aki már kisgyerek korában felhívja a figyelmet
magára érdeklődésével, tudásszomjával és pozitív
kisugárzásával.
Az élet azonban elé veti csábos kis csapdáit, és ő, kíváncsi, érdeklődő alkat lévén el is csábul, elmerül az útvesztőkben. A mélység húzza őt lefelé. Mi is tovább merülünk, már minden sötét lassan. Lent a mélyben azonban
egyszer csak csend lesz. 81 méter mélységben minden
megnyugszik. Itt jön a fordulópont, az elrugaszkodás
felfelé, vissza a fénybe. Töretlen optimizmusa és maximalista hozzáállása segíti őt ezen a felfelé vezető úton.
Célokat fogalmaz meg, lelki békét talál magában, és kiegyensúlyozott lesz. Már látni a vízfelszínről átszűrődő
fényt. Az akarat, a céltudatosság meghozza az eredményt: ismét felért a napsütésre, a levegőre.
A világ pedig megtudja, hogy Korok Fatima világ
bajnok!”
(Részlet a laudációból)
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„Mérhetetlen veszteség ért
minket, kollégákat és a falu
lakosságát is, hiszen Pilisszentiván szolgálatában évtizedes munkát végzett. Munkája
ott van minden megvalósult beruházásban.

Főszerepben a trombita
Január harmadik hétvégéjét tapostuk, amikor az iskola
dísztermében újévi koncertet szervezett a Pilisszentiváni
Fúvószenekar. Az eseménynek köszönhetően a nézők ismét
ünnepi hangulatba kerülhettek, hiszen valljuk be őszintén,
a közelmúlt meghitt karácsonyi és szilveszteri pillanatai a
hétköznapi taposómalomban ekkorra már-már feledésbe
merültek. A fúvószenekari koncertet vendég előadók műsora előzte meg, fellépett a Pilisszentiváni Vegyes Kórus,
Mayer Angyalka, Sax Norbert és Wieszt Árpád is. A műsorvezető Vadnai Márton volt, aki a zeneszámok között igazi
zenetörténeti kalandozásra hívta a jelenlévőket. Az est folyamán a klasszikus művek és a nemzetiségi
zene mellett ismert filmzenék is felcsendültek.
Virtuozitás, kreativitás és kellemes humor jellemezte a koncertet.

Benne van a megújult óvodában, az iskola tornatermi versenyeinek harsogásában, a könyvtár békés csendjében, az orvosi rendelőben gyógyulásra várók reményében, a mulatságokban, az ünnepekben.
A falu vagyonát olyan ember kezében tudhattuk, aki átérezte a bizalomból fakadó felelősséget, és a legjobb tudásával,
időt, fáradságot nem kímélve mindent megtett azért, hogy
nekünk, szentivániaknak jobb életünk legyen. Mert ezek az
eredmények csakis a szakszerű és tisztességes gazdálkodás
által születhettek meg.

Hütten Gaudi ötödször

Szorgalma, becsületessége, precízsége és kitartása példát
mutatott és erőt adott mindannyiunknak. Megbízhatósága,
bölcsessége nyugalmat és kiegyensúlyozottságot árasztott
mindenki számára. Megnyugtató volt a jelenléte, mind szakmai, mind az emberi szempontokat figyelembe véve.

Idén már ötödik alkalommal szervezte meg a Pilisszentiváni
Tánccsoport a nagy sikerű Hütten Gaudit. A terem díszítése ebben az évben is különleges volt. A szervezők egy fotósarkot is
felállítottak, illetve vidám játékokkal készültek a vendégeknek.

Emlékét megőrizve, áldozatos munkájának elismeréseképpen Pilisszentiván Község Önkormányzata Ziegler
László részére posztumusz Pilisszentivánért emlékérmet
adományoz.”
(Részlet a laudációból)

A batyus bált megelőzte a folklór előadás, melyen elsőként az
óvodások léptek fel. Vidám műsorukat nagy tapssal jutalmazta
a közönség. Ezután a Mórágyi Tánccsoport adott fergeteges és
színvonalas ízelítőt táncaikból, végül a Soroksári Vidám Favágók léptek színpadra.
A műsor után kezdetét vette a hajnalig tartó szórakozás, melynek során minden korosztály közösen mulatott. A kiváló zenét
most is, mint minden évben, a Mondschein Kapelle szolgáltatta, új számokkal és lélegzetelállító, új fénytechnikával. Jövőre
ismét szeretettel vár mindenkit a tánccsoport!

A tavalyi kitüntetések után 2020 februárjában a képviselő-testület újabb díjazottakról döntött. A határozat
alapján a Pilisszentiváni Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület, valamint a Pilisszentiváni Helytörténeti Egyesület részesül Pilisszentivánért Emlékéremben. A díjakat
március 15-én adják majd át.
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Vörösváry Ferenc:
Beszélnek Kárpát-medencénk
kerámiakincsei

Fasching
Die Zeit vom Dreikönigstag bis zum Aschermittwoch
wird im bairischen Sprachraum, sowie in Österreich
und auch bei uns, Ungarndeutschen als Fasching
bezeichnet. Während dieser Zeit wird der Winter verabschiedet und der Frühling begrüßt mit
verschiedenen unterhaltsamen Feiern und Bälle.
Aber den Höhepunkt der Faschingszeit bildeten
die letzten drei Tage, an denen es bis in die Früh
dauernde Bälle, reichliche Mahlzeiten gab und
die Arbeit auch ruhte. Die Hausfrauen legten in
allen Häusern Wert darauf, dass ihre Krapfen
(„Foschingkropfe“) flaumig und dick wurden.
Am Vormittag des Fastelabends trafen sich die
Burschen vor dem Pfarrhaus, wo ein Spiel, das
Hahnenschlagen begann. Ein Hahn wurde in einem
Erdloch so tief eingegraben, dass nur noch sein
Kopf herausstand. Ein Bursche, dessen Augen mit
einem Kopftuch verbunden waren, musste den Kopf
des Hahns mit einer Sense abschlagen. Der Sieger
wurde gefeiert und der Hahn im Wirtshaus für die
Burschen zubereitet. Am Fastelabend ging der Ball
eine Stunde vor Mitternacht mit dem sogenannten
Faschingsbegraben („Foschingpikroom“) zu Ende.
In Sanktiwan symbolisierte den Fasching der
sogenannte Fasching Touni, der ein fiktiver Mann
war und von einem Burschen verkörpert wurde. Er
wurde in einen Sarg gelegt und mit einem weißen
Tuch zugedeckt. Als Pfarrer, Ministrant und Frau
bekleidete Burschen trugen den Sarg durch den
Tanzsaal und verabschiedeten den Toten mit
schmerzhaften Liedern. Nach dem Begräbnis nahm
die Fastenzeit ihren Anfang.
Die Mitglieder der Sanktiwaner Tanzgruppe drehten
im Jahre 2013 ein Video über das fiktive Leben von
Fasching Touni.
Sie finden das Video unter dem Suchwort „Farsang
Tóni“ in YouTube.

Menráth Réka az Európa Diplomával kitüntetett területekről tart előadást március 30-án 17.30-kor a
Generációk Házában. Az esemény szervezője a Pilisszentiváni Helytörténeti Egyesület.

Április 2. 18 óra
Generációk Háza

Mesevetélkedő 2020
2020 januárjában ismét elindult az Országos
Mesevetélkedő, amire községi könyvtárunk az
iskola tanulóival 2012 óta rendszeresen benevez. Pest megyét eddig 6 alkalommal képviselte pilisszentiváni csapat.

Az érdeklődők vetített képeken keresztül ismerhetik meg Erdély, Alföld,
Dunántúl, Holics és a habánok kerámiaművészetét. Az előadó a tárgyak történelmi,
vallástörténeti vagy éppen
a
népszokásokkal
összefüggő hátterét
a kutatás néhány érdekes epizódjával is
kiegészíti.

A kitüntetést olyan védett természeti területek nyerhették és nyerhetik el, amelyek Európa geológiai,
biológiai vagy tájképi sokféleségének megőrzése
szempontjából kiemelkedően fontosak. A Szénásokat már az 1800-as évektől kiemelkedő jelentőségű
természeti területként tartják számon, 1995-ben pedig az Európa Tanács ezt az értéket Európa Diploma
adományozásával ismerte el.

Blue(s) újragondolva

Ez nem mesemondó verseny, hanem egy olyan többfordulós
játék, amely a szövegértésen alapul. Nem elég csak elolvasni a
meséket, az apró részletekre is oda kell figyelni, hogy a furfangos, többlépcsős feladatlapokat meg tudják oldani a versenyzők. És hogy miért szeretik a gyerekek? Mert kihívás számukra
ez a vidám, játékos vetélkedő, ahol megmutathatják ügyességüket, tudásukat, és el is játszhatják a színpadon az általuk választott mesét, amire ők készítik a jelmezt és a díszletet (egy
kis szülői segítséggel).

A 10 éves múlttal rendelkező Thursday Blues Bandet egy
év szünet után ismét láthatjuk és hallhatjuk március 7-én,
szombaton 20 órától a Gyémánt étteremben. A főszerep
most is a blues műfajára jellemző szűkített hangközöké,
de az úgynevezett szomorkás, „blue” hangok mellett az
új formációban megjelenik a vidámság is. A könnyedséget egy új tagnak és hangszerének, a szájharmonikának
köszönhetjük. A klasszikus Mississippi-életérzés mellett
tehát most itt a helye a vidámságnak és akár a táncnak
is. A zenekar tagjai: Lőrincz Péter – dob, Mike Jackson –
gitár, ének, vokál, Kiss Ferenc – basszusgitár, Wojciech
Młynarczyk – ének, szájharmonika, B. Szabó Károly –
tenorszaxofon.
Plakát a 16.oldalon.

Az idei játék meséit a magyar írott és népmesék adják. Könyvtárunk az iskola támogatásával idén 14 csapattal nevezett be
a versenyre, ami 56 gyerek részvételét jelenti. Bízunk abban,
hogy csapataink ismét jó eredményt érnek el, és ezzel is öregbíthetjük Pilisszentiván jó hírét!
A tavalyi országos versenyen a Menő Manók 4. a osztályos
csapata 2. helyezést ért el. A csapattagok Bus Boglárka, Kún
Szilveszter Zsombor, Sinkovicz Dorka és Virág Boróka voltak,
felkészítőjük – mint eddig minden évben – Frankhauser Péterné könyvtáros volt. Utólag is gratulálunk nekik, és drukkolunk
az idei csapatoknak! Hajrá Pilisszentiván!

Könyvtárba hívogató
A Községi könyvtár ajánlása 2020. február hó (böjt előhava)

Richolm Erik

Deliága Éva – Lovász
Hajnalka: Mit kezdjünk a
szorongással?

Lanczkor Gábor:
Gúfó a fák ünnepén

Leiner Laura:
Mindig karácsony

Rozsnyai János:
A táltos keresztje

Pszichológiai útmutató + félelemoldó mesék. A pszichológus–
pedagógus szerzőpáros a gyermekkorban jelentkező félelmek
és szorongások enyhítéséhez
nyújt segítséget.

A bevásárlóközpont karácsonyi
forgatagában három lány egymás
mögé kerül a mozgólépcsőn,
amikor hirtelen leáll a
szerkezet…
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Helytörténeti est
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Gúfó, a bagolyfióka izgalmas
kalandokba keveredik, mikor
a bükk egy titokzatos ünnepre
indul meg vele…

Egy modern és mégis korhű
történelmi regény a magyar
keresztesekről, a kereszténység
és a táltos hit együttéléséről,
az ismeretlen, csodákkal teli
magyar középkorról.

Bella Andre:
Csók a fagyöngy alatt

Exkluzív, karácsonyi regény, mely
az ünnepek varázsát, a családi
értékeket és az időtálló szerelem
erejét állítja középpontba.
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ISKOLAÉRETT?

Az óvoda nyári nyitvatartása
Az óvoda nyári nyitvatartási és ügyeleti rendje:
2020. július 20-tól augusztus 7-ig zárva,
augusztus 10-től 14-ig ügyelet.
Az óvoda augusztus 17-én nyit újra.

Az iskolakezdés körüli teendők minden szülőnek kihívást jelentenek. Vajon
kellően érett gyermekünk arra, hogy iskolapadba üljön? Egyrészt szeretnénk
eloszlatni a bizonytalanságokat, másrészt fogódzót adni azoknak
a szülőknek, akiknek a gyermeke még egy-két évig az óvodában marad.

Iskolahívogató
Beszéd és figyelem
Az iskolaérett gyermekre jellemző, hogy beszéde érthető, és képes magát jól kifejezni, akár
összetett mondatokban is. Ennek kialakításához
fontosak a versek, mondókák, énekek, ezeket
már óvodáskor előtt lehet együtt mondani. Jó,
ha a gyermek ismeri a több-kevesebb fogalmát
és a számokat egytől tízig, mire elkezdi az iskolát. Általában ekkorra ismeri az irányokat, az évszakokat és a napszakokat, tudja a lakcímét és a
szülei nevét.

Az idő előtt iskolapadba erőltetett gyermeket kudarcok érhetik, ami tönkreteheti az önbecsülését, az iskolás éveket, és az életben való boldogulás
esélyét is csökkentheti. Felmerül a kérdés, mi szülőként tudunk-e hozzátenni
valamit az iskolaérettséghez. A válasz egyértelműen igen, sőt, az óvoda csak
kiegészíti a családi nevelést. Összeszedtük Önöknek, mire kell figyelnünk iskolaalkalmasság terén.
Fizikai fejlettség, egyensúlyérzék és finommozgás
Elengedhetetlen, hogy az iskolába készülő gyermeknek kellő ereje legyen.
Ha gyenge testalkatú, súlya, magassága jóval a korának megfelelő alatt van,
nemcsak a táskát nem fogja elbírni, de azt a fizikai megterhelést sem, amit az
iskola jelent. Az is fontos, hogy a gyermek mozgása legyen rendezett: legyen
képes összehangolni a mozdulatait, tudjon lábujjhegyen, egy lábon állni, a fején kisebb tárgyat egyensúlyozni. A biciklizés is fejleszti az egyensúlyérzéket.
Vegyük elő a régi, jól bevált építőkockát, amit évtizedek óta annyira szeretnek a gyerekek, vagy a Jengát, ami amellett, hogy nagyon mulatságos játék,
fejlesztő hatással is bír.
Régóta köztudott, hogy az elsős csuklója még nem alkalmas a betűkerekítésre, ám mivel a tananyag szerint szeptemberben az írást is elkezdik tanulni, jó,
ha már fejlett a gyerek finommozgása. Ebben segít a színezés, homokozás,
gyurmázás, papírtépkedés, ollóval vágás és egyéb kézműves tevékenységek.
A bab, lencse, rizs, köles válogatása nagyon fejlesztő hatású! Bár szinte lehetetlen fűzős cipőt kapni ilyen korú gyermek számára, fontos a cipőkötés
megtanulása is, ami szintén a finommozgás fejlődését segíti elő.
Mire iskolába megy csemeténk, ki kell, hogy alakuljon a domináns oldal, vagyis a jobb-, illetve balkezesség. Sok kínlódástól óvjuk meg a gyermeket, ha
nagycsoportos korára már megtanulja a helyes ceruzafogást, és nem rögzül
mélyen a helytelen.
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Természetesen nem kell tudnia a gyereknek 45
percig koncentrálnia, ezt el sem várják az elsős
tanítók, de 25-30 percet jó, ha tudnak figyelni.
Egy nagycsoportosnak már tudnia kell befejezni
azt, amit elkezdett. A szabályjátékok, mint a memóriajátékok, társasjátékok, illetve a rajzolás,
színezés ezt mind elősegíti. Meséltessük el vele,
hogy mit ebédelt az óvodában, milyen játékkal
és mit játszott, vagy ha volt meseolvasás, mesélje el nekünk, miről szólt a mese.
Szociális és érzelmi érettség
Fontos, hogy hogyan tud kapcsolódni kortársaihoz, illetve a felnőttekhez. Ne hagyjuk, hogy
mindig ő nyerjen a játékokban, meg kell tanulnia
azt is, ha más jobb nála valamiben. Legyen önkontrollja az érzelmei kifejezésében is. Ha túl
hevesen fejezi ki őket, vagy gyakran megsértődik, akkor még nem elég érett a személyisége.
Legyenek otthon is szabályok, amit lehetőség
szerint mindig tartassunk be vele. Bízzunk rá apróbb feladatokat: segítsen a terítésben, a teregetésben, ruhahajtogatásban, vagy legyen az ő
feladata valamelyik háziállat etetése. Engedjük,
hogy minél több dolgot önállóan, a segítségünk
nélkül végezzen el.

GYERE FOCIZNI!

A Pilisszentiváni Sportegyesület várja mindazok jelentkezését,
akik szeretnek sportolni, barátok közt egymásért küzdeni,
mindezt vidáman, jó társaságban.
A fociedzéseken az idén már 55 fő vesz részt, 4 korcsoportban
(U7, U9, U11, U13), de négyéveseket is szívesen fogad az egyesület. Az edzések jelenleg hetente kétszer, korcsoportonkénti
bontásban vannak, kedden és csütörtökön 17 órától az U7, U9,
U11 csoportoknak, szerdán és pénteken 17 órától az U13-as korosztálynak. Az edzések helyszíne a hideg időszakban, november 1-től április 1-ig az iskola tornaterme, áprilistól novemberig
a Villa Negra melletti műfüves, illetve füves focipálya.

Fotós: Menráth Márta

A Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola szeretettel várja a leendő első
osztályosokat és szüleiket iskolahívogató rendezvényére
április 4-én. Ennek során a gyerekek foglalkozásokon vehetnek részt, ezalatt kísérőiknek bemutatjuk az iskolát.
Bővebb információ: szentivaniiskola.hu

Ne feledjük, az egészségmegőrzésen túl a csapatsportok pozitív hozadéka, hogy a tagoknak egy csapatban úgy kell az egyéniségünkkel bánniuk, hogy az egység és a cél közös maradjon.
Aki pedig egyénileg úgy teljesít maximálisan, hogy közben figyel másokra is, az élet többi területén is sikeres lesz.
Lányok, gyertek Ti is!
További információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:
szentivan.utanpotlas@gmail.com
Molnár István (Monyó) 06 70 289 3196
Steckl Rita 06 70 3110 317
Fotók: Jankovics Melinda és Császár Krisztián

A legfontosabb, hogy bármilyen elmaradása is
van gyermekünknek, szeressük nagyon, és tudjuk elfogadni olyannak, amilyen. A pedagógusok
segítenek a gyermek differenciált fejlesztésében, de a stabil érzelmi hátteret – ami minden fejlődés alapja – csak mi, szülők tudjuk biztosítani.
Komáromi-B. Hajnalka
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Geschichte, Werke und Dichter
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
előadássorozatot indít a magyarországi
németek kultúrája, irodalma
és nyelve témájában.
Az előadások időpontja:
2020. március 10. és 17.
Március 10-én
kedden 16 órakor
Helyszín:
iskola aulája
az előadó:
Dr. Kerekes Gábor
az ELTE Germanisztikai
Intézetének docense
Az előadás címe: Geschichte, Dichter und Werke der
modernen ungarndeutschen Literatur, mit konkreten
methodischen Vorschlägen für den Unterricht.
A modern magyarországi német irodalom története,
szerzői és művei, konkrét módszertani javaslatokkal.
Az előadás német nyelvű.

Gyémánt Jazz Klub
a Dr. Peller Jazzbanddel
Gyémánt étterem,
Pilisszentiván, Szabadság út 60.
2020. március 13., péntek 19.30–23.00

Vendég: Antal Tibor – hegedű
Fellépnek:
Hegedüs Zsuzsanna – ének,
Izsó Tamás – dob,
Kozák Zoltán – basszusgitár,
Kovács Tamás – gitár,
Molnár Zoltán – trombita,
dr. Peller György – szaxofon, kaval
Az est belépődíja: 1000 forint/fő
Helyfoglalás: +36 26 367 365, +36 20 254 1254

