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A koronavírusjárvány a falu
lakosságát
is
érinti. Ezúton
kérek ismételten mindenkit,
hogy az alapvető szabályokat tartsuk
be. Közösségi terekben, zárt térben viseljünk maszkot, és fertőtlenítsük gyakran a kezünket. Arra kérem a fiatalokat,
hogy segítsék családjuk idősebb tagjait.
Amennyiben valaki szükségét érzi, forduljon továbbra is bizalommal az önkormányzat és a hivatal munkatársaihoz.
Járjunk nyitott szemmel, védjük egymást, segítsünk egymásnak!
Poppréné Révay Gyöngyi

Megjelenik havonta
300 példányban.
Az újság előfizethető,
ehhez a megrendelőlap
beszerezhető az önkormányzat
ügyfélszolgálati irodájában, vagy
letölthetőa község honlapjáról.

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

2020/október
A lapszámot október 9-én zártuk.
A címlapon: Új közlekedési lámpa
a 10-es úti kihajtónál,
fotó: Szima Roland

Következő lapzárta
2020. november 6.
A novemberi lapszám
november 24-én jelenik meg.

Felhívjuk a tisztelt lakosok figyelmét, hogy a vírushelyzetre
való tekintettel a rendelő csak
előzetes telefonos konzultáció
és időpont-egyeztetés után látogatható.
Dr. Nádor Emese
06 26 367 963, 06 20 942 0373

Megszülettek
Vállai Krisztián, 2020. 09. 09.
Apa: Vállai Krisztián
Anya: Karvalics Brigitta

Páva Eszter
06 30 149 4992
Gyermekorvosi tanácsadás:
Dr. Nagy-Szakáll Zsuzsanna
06 26 367 348

Házasságot kötöttek

A Szentiváni Újságra egész évben
előfizethetnek a fenti elérhetőségeken, a hónap 10-éig beérkezett
megrendelések a következő hónaptól lesznek érvényesek.
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Decemberben lesz
a közmeghallgatás

2020. 09. 19.
Dr. Vanderlik Milán
Dr. Csibi Rozina

A képviselők meghatározták az év
hátralévő részére eső pénzügyi és
fejlesztési bizottsági ülések időpontjait. Az elmúlt évek hagyományaival ellentétben az idén az október 23-án szokásos ünnepi testületi
ülést október 22-én tartják meg. A
közmeghallgatást december 11-re
hirdeti meg a hivatal a Generációk
Házába, 18 órai kezdéssel.

2020. 09. 19.
Patkó Pál
Wippelhauser Nikolett
2020. 09. 26.
Dr. Antal András Balázs
Dr. Seres Dorottya
2020. 10. 03.
Válóczi András
Lantos Anna
Az önkormányzat szeptember 14-i ülésén a napirendek megtárgyalása előtt
több képviselő élt a napirend előtti felszólalás lehetőségével. Többek között
elhangzott, hogy a faluban nem működik zavartalanul a hulladékszállítás,
ezért egyeztetni kell a vállalkozóval és az alvállalkozójával.

Köszönet
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik Brandhuber János temetésén részt vettek, és azoknak,
akik gyászunkban bármilyen módon osztoztak.
A gyászoló család

A hozzászólások keretében szóba került a hivatalt és az önkormányzatot
érintő kommunikáció is. A képviselők kérték, hogy a bizottsági üléseken
tárgyalt témákról és az ott született döntésekről még a testületi ülés előtt
értesülhessenek azok a képviselők is, akik nem tagjai a bizottságnak. Továbbá szeretnék, ha a község honlapján és hivatalos Facebook-oldalán
megjelenő hírekről, információkról tájékoztatást kapnának még a közzététel előtt.
A tervezett napirendet a testület további témákkal egészítette ki.

Előfizetés
Terjesztéssel és előfizetéssel
kapcsolatos ügyintézés:
Baranyi Krisztina önkormányzati
kapcsolattartó, művelődésszervező
baranyikrisztina@pilisszentivan.hu
06 70 902 6710

Összekötő út létesülhet Szentiván, Solymár és Vörösvár között. Hogyan
tovább, könyvtár? Gallyazás, forgalomkorlátozás, ingatlan-értékbecslés,
községi naptár. Ezekről és más fontos témákról is tárgyaltak
az ülésteremben szeptember 14-én.

Hadas Lőrinc, 2020. 09. 16.
Apa: Dr. Hadas László Róbert
Anya: Dr. Nagy Alexandra

Dr. Gábeli Márta
06 26 367 964, 06 30 3083 100
Védőnők:
Csehné Bencsik Marianna
06 70 319 5064

AZ ÜLÉSTEREMBŐL SZEPTEMBERBEN

Tisztelt Lakosok!
A Szentiváni Újságban lehetőség van arra, hogy a szentiváni elhunytak
nevét is megjelentessük az anyakönyvi adatok között. Tekintettel a hatályos általános adatvédelmi rendelkezésekre, szerkesztőségünk csak
abban az esetben közölheti le az adatokat, ha az elhunyt valamely hozzátartozója (egyenes ági rokon vagy házastárs) ehhez írásban hozzájárul. A hozzájáruló nyilatkozatok kitölthetők a Varázskő pilisvörösvári
irodájában: Pilisvörösvár, Fő utca 2/C, vagy kérhetik a formanyomtatványt e-mailben a szentivaniujsag@buzamezo.hu címen.

Szentiváni Újság

Házasságkötések rendje
Elnapolták a házasságkötések rendjét szabályozó rendelet megtárgyalását, mert a képviselők úgy ítélték meg, hogy az előterjesztésben
szereplő díjtételek és fogalmak még pontosításra szorulnak. A hivatali helyiségen kívül és hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
szabályairól és díjairól szóló rendelet többek között a házasságkötési
és anyakönyvvezetési díjakat, a kedvezményeket, valamint a házasságkötő terem mint közösségi színtér fogalmát tárgyalja.

2020. október

Elővásárlási jog
A testület döntött a pilisszentiváni
224/2 helyrajzi számú ingatlan elővásárlási jogáról: a polgármesteri hivatal
megkéri az elővásárlási igény bejegyzését a Földhivatalnál. Az elővásárlási jog
azt jelenti, hogy ingatlan értékesítése
esetén a vevő köteles értesíteni az önkormányzatot adásvételi szándékáról.
Az önkormányzat dönthet úgy, hogy a
felek által kialkudott összegért megvásárolja az érintett ingatlant.

Áthelyezik a
Bildstockot
Az István-akna közelében található, jelenleg magánterületen álló
Bildstock az ingatlan kerítésétől egyméteres távolságba kerül
majd. A képoszlop most a 012-es
helyrajzi számú telken áll.
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Változhat a könyvtár működése

Forgalomkorlátozás

A települési önkormányzatnak törvényben rögzített feladata a könyvtári ellátás biztosítása. Ennek egyik módja az intézményi kereten belüli működés, a másik a megyei könyvtárhoz történő csatlakozás. Az
önkormányzat a szeptemberi ülésen határozatba foglalta, hogy a
községi könyvtár a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszerhez (KSZR)
kíván csatlakozni. A csatlakozást követően a Hamvas Béla Pest Megyei
Könyvtárral könyvtárellátási szolgáltatási megállapodás megkötése
szükséges, ezzel egyidejűleg a Pilisszentiváni Községi Könyvtár a nyilvános könyvtárak jegyzékéből törlendő. Csatlakozás esetén a könyvtár havonta egyszer szombatonként is nyitva lesz. Döntés született
arról is, hogy az idei év hátralevő részében a községi könyvtár könyvvásárlásra százezer forintot fordíthat.

Lehajtható, zárható forgalomkorlátozó eszközt telepítenek a Szabadság
út 95. szám elé. Jelenleg a helyszínen behajtani tilos közúti tábla áll, a
közlekedők jelentős része azonban nem veszi tudomásul ezt a korlátozást. A testületi tagok az ülés szünetében megtekintették a helyszínt, és
úgy határoztak, hogy a behajtást fizikailag is megakadályozzák.

Nem pályázunk emlékszobára
Emlékszoba kialakítására nyújt pályázati lehetőséget önkormányzatok
számára a Nemzeti Kulturális Alap Összművészeti Kuratóriuma. Felmerült,
hogy községünk Sánta Ferenc, Varga Csaba vagy Drapál János előtt tiszteleghetne egy emlékszoba kialakításával, ám mivel egy kiállítótér üzemeltetése jelentős költséget jelent, a testület úgy határozott, hogy nem indul
a pályázaton. Megfontolja azonban annak lehetőségét, hogy emléktábla
vagy utca elnevezésével, projektnapok megszervezésével tisztelegjen a
felsorolt személyek előtt. Képviselői hozzászólásban elhangzott, hogy a
nemrég Klotz Miklós névre keresztelt utca névtáblájánál az önkormányzat
sajtónyilvánosság mellett koszorút helyezzen el.

Október 23-i ünnepség
Az idén az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére tervezett
ünnepséget a járvány miatt október 22-én 16 órakor, szűk körben tartják meg, melyre az önkormányzat személyre szóló meghívókat küldött
ki. Ekkor adják át a kitüntető címeket is. (Az elismeréseket eredetileg
a március 15-i ünnepség keretében nyújtották volna át.) Képviselői javaslatként elhangzott, hogy ugyanezen a napon adják át a Magyar Falu
Program pályázati támogatásából felújított bányász emlékszobákat
is. Az ülést követő napokban végül az a döntés született, hogy az emlékszobákat egy későbbi időpontban, október 29-én adják át.

Gallyazás
A testület a gallyazási munkálatok
elvégzésével a beérkezett ajánlatok megtekintése után Sárosi Géza
egyéni vállalkozót bízta meg. A gal�lyazás a Táncsics utca végén, a régi
szeméttelep területe mentén a komposztálóig, illetve az István-akna
gyalogos feljáró melletti szakaszon
történik meg.
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Összekötő út
381 000 forinttal támogatja az önkormányzat a Pilisvörösvárt, Solymárt és Pilisszentivánt összekötő út tanulmánytervének elkészítését. Az összekötő út megépítése
többször felmerült a korábbi években. A testület most
arról döntött, hogy részt vállal a három települést érintő
fejlesztéshez szükséges előzetes tervezési költségekből.

Közösségi színterek
Szó volt a Generációk Háza működéséről szóló beszámolóról is.
A település közösségi színtereinek észszerű működéséről elsőként a fejlesztési és a pénzügyi
bizottsági ülésen tárgyaltak, a
Generációk Házának kihasználtsága az önkormányzat pénzügyi
stabilitása kapcsán került górcső
alá. Felmerült az épület kihasználtsága, a terembérleti kedvezmények, a kulturális programokra fordított keret, a programok
látogatottsága, valamint a Generációk Háza jövőbeni üzemeltetésének kérdése. A képviselők
egyetértettek abban, hogy a falu
kulturális és civil élete kiemelt
jelentőséggel bír, a közösségi
színterek észszerű működtetése
együtt gondolkodást és további
párbeszédet igényel.

Községi naptár
Az önkormányzat idén decemberben is elkészíti
éves, képekkel illusztrált naptárát. A 2021-es naptár,
amely a tervezett közösségi programokat is tartalmazza, 1700 példányban készül el. Elhangzott, hogy
a testületi ülés napjáig még nem állt rendelkezésre
megfelelő számú és minőségű fénykép. Az ülésen
több ötlet is felmerült olyan kiadványok vagy kisebb,
a lakosok által praktikusan használható tárgyak
megtervezésére, megrendelésére, amelyek a naptárt kiváltanák vagy amellett jelennének meg.

Útfelújítás kezdődött a Szabadság soron szeptember 14-én. Az érintett útszakasz új aszfaltréteget
kap, és új szegélyek, valamint új útterelők megépítésével biztosítják az arra haladók biztonságos
közlekedését. A beruházás a Magyar Falu Programon elnyert 30 millió forintból valósul meg. A
munkálatokat megelőzően, 2020 tavaszán ezen a
szakaszon megújultak a vízbekötések is.

Könyvtárba hívogató

Könyvtári nyitvatartás

A Községi könyvtár ajánlása 2020. október – Mindszent (Magvető) hava
Barbara Erskine:
Szellemfa

Rosamunde Pilcher:
Nyáridő

Milly Johnson: Téli láng

Szigeti Jenő: Tihamér,
a kiskamasz hangya
bemutatkozik

Ruth hosszú évek után tér vissza
szülővárosába, apja temetésére. A
ház kipakolásakor rálel évtizedek
óta halott anyja hagyatékára,
benne pedig 18. századi őse
naplójára és leveleire.

Ingatlanok értékbecslése
Döntés született az 1476 és 1452 helyrajzi számú ingatlanok értékbecsléséről egy esetleges későbbi értékesítés érdekében. Az értékbecslést
követően az ingatlanok eladásáról még önálló testületi döntés szükséges. Az önkormányzati ingatlanokról folytatott eszmecsere során
képviselői felvetésként elhangzott, hogy a hivatal figyelje a telekkialakításra benyújtható pályázati lehetőségeket.

Szentiváni Újság

Útfelújítás a Szabadság soron

Eve azóta gyűlöli a karácsonyt,
mióta vőlegénye karácsony
napján veszítette életét egy
bevetésen. Ám idős nagynénje
egy élményparkot hagy rá a végrendeletében, amelynek fő témája
épp a karácsony.

2020. október

Alec és új felesége javában
tervezgeti a rég várt skóciai nyaralást, amikor kiderül, hogy Laura
nem tarthat férjével és a baráti
társasággal. Kárpótlásul később
elutazik a festői Cornwallba…

Tihamér történeteiben a kamasz
srácok és lányok mindennapjai
elevenednek meg. Éppúgy
félnek és bátorodnak, lusták és
szorgalmasak, mint ők.

Október 1-jétől megváltozott
a könyvtár nyitvatartása:
Hétfő: zárva
Kedd: 13–19
Szerda: 9–16
Csütörtök: 15–19
Péntek: 8–12

Lanczkor Gábor:
Gúfó a fák ünnepén

A sorozat második részében
Gúfó, a bagolyfióka ismét
izgalmas kalandokba keveredik.
A bükk egy titokzatos ünnepre
viszi, ahol a famatuzsálemek
egyetlen éjszaka alatt eljátsszák
az évszakok váltakozását.

5

KÖSZÖNET AZ ADÓZÓKNAK
Több beruházás zajlik egyszerre, ami türelmet igényel a lakosság részéről is.
Megérkeztek az első féléves pénzügyi adatok. A térségi polgármesterek
segítséget kérnek az országgyűlési képviselőtől.
Poppréné Révay Gyöngyi polgármesterrel beszélgettem.

A napokban aszfaltozzák a Szabadság
sort, a Ságvári utcában épül a járda,
hozzáláttak a zebra kivitelezéséhez, és a
szentiváni kihajtónál már állnak a közlekedési lámpák.

Korábban úgy nyilatkozott, hogy
szeptember 30. után már többet tud
mondani a falu pénzügyi helyzetéről.
Az októberi pénzügyi bizottsági ülésen
is túl vannak már.

Mindazt, ami a falu több pontján egyszerre, egy időben történik, hosszú,
esetenként évekig tartó előkészítő
munka előzte meg. Sok esetben közbeszerzési folyamat köti a kezünket, majd
a megfelelő kivitelezőt kell kiválasztani. A járványhelyzet – ami jelenleg is
tart – befolyásolta az ütemezést. Az
építőipar szerencsére nem olyan mértékben állt le, mint a gazdaság egyes
más ágazatai, de nehéz volt kivitelező
cégeket találni.
Szentivánon egyszerre értek össze a
munkák. A műszaki ügyekért felelős
hivatali dolgozók számára nehéz ez az
időszak. A feladatok összehangolása, a
műszaki felügyelet, a lakosság tájékoztatása precíz munkát igényel, és ne feledjük el, az ilyen jellegű munkák sok bizonytalansággal is járnak. Nézzük csak
az időjárást: egy közel három méter
mély árok kiásásánál a szakadó eső erősen megnehezíti a földmunkát. A 10-es
útra való szentiváni kihajtónál a lámpa
fizikai telepítése nem egy hosszú időt
igénylő folyamat, az engedélyeztetés
és az elektromosság bekötése viszont
igen. Tisztában vagyok azzal, hogy a
lakosság számára is kényelmetlen, amikor akár heteken keresztül kerülőutakat kell használniuk. Ugyanakkor mégis
szerencsések vagyunk, mert a falu úthálózata fejlett, ezért minden terület
több irányból is megközelíthető. Ez az
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Fontos téma volt a pályázatok megtárgyalása is. Ez is összefüggésben áll
a járvánnyal. Csúsznak a határidők, a
kivitelezők kiválasztása nehéz. Érdeklődtünk, hogy tervez-e az állam határidő-módosítást az elnyert pályázatok
tekintetében. Természetesen az országgyűlési képviselő, Csenger-Zalán
Zsolt felé megfogalmazott kérdéseinkre ott azonnal nem kaphattunk választ. Emellett kötetlen formában beszélgettük a helyi adókról is, melyek
településenként eltérnek. Néhány
helyen nincs ipar, így az iparűzési adóból származó bevétel elenyésző, de
a telek- és építményadóból jelentős
bevétel keletkezik. A gépjárműadót
elvonta az állam, az építményadó
bevételeit nem. Hasznos szakmai beszélgetés volt.

időszak türelmet igényel, de ha minden elkészül, biztonságosabb lesz a közlekedés, és jobb lesz a vízellátás is.
Szeptember végén ismét egyeztettek a térségi polgármesterek, ez alkalommal Tin�nyén. Melyek voltak a legfontosabb témák?
Az egyik legfontosabb a koronavírus-járvány. Beszéltünk arról, hogy tavasszal és
kora nyáron a különleges jogrend miatt a polgármesterek egyszemélyi felelősséggel, intézkedési lehetőséggel vezették a falut. A polgármesterek minden lehetséges
támogatást és segítséget megkaptak a hatóságoktól. Tudtuk, hogyan kell eljárni,
hány fertőzött van a faluban stb. Most a helyzet más lett. Akkor egy átlátható tájékoztatási rendszer működött, most csak a háziorvosokkal való kapcsolatunkra tudunk hagyatkozni, és az egyén felelőssége lényegesen nagyobb lett. Az emberek
tavasszal megszokták, hogy a közösségi médiában napról napra tájékoztatjuk őket,
hogy hányan vannak karanténban, lebetegedett-e valaki. Az egyik téma tehát az
volt, hogy milyen segítséget kaphatnak ez ügyben a települések vezetői. Különleges
jogrend nincs, de a járvány még tart és eltart egy ideig.

Szentiváni Újság

Izgatottan vártuk, hogyan alakulnak
az adóbevételeink, hiszen az éves költségvetésben megtervezzük a bevételi
oldalt, amihez aztán a kiadási oldalt is
igazítjuk. A befolyt összeg tehát alapvetően meghatározza a gazdálkodást.
Szeptember 30-ig az egész éves adóbevétel megérkezett, és a tervezettnél
magasabb lett. A pénzügyi bizottság
az első féléves beszámolót támogatta
és a testület számára elfogadásra javasolja. Ez nagyon fontos. Itt szeretném
hangsúlyozni, hogy hálásak vagyunk az
adózóinknak. Jól, határidőre, szabályosan adóznak a cégek, a kis- és középvállalkozások. A szigorú gazdálkodást
azonban folytatnunk kell, hiszen a falu
üzemeltetése sok pénzt felemészt.
Márciusban várható újabb bevétel, addig ezt kell beosztani. A most befolyt
adóbevétel a 2019-es év termése. A
2020-as év produktuma majd a 2021-es
költségvetést érinti. Visszafogottan
kell gondolkodnunk, és várhatóan lesz
olyan terület, amiből jövőre visszaveszünk. Azon leszünk, hogy megfogjuk
a pénzt, hogy ne csússzon el az önkormányzat. Nagy beruházásokat nem tervezünk, mert nem szabad elfelejteni,
hogy mindaz, amit fejlesztünk, később
fenntartást igényel.

Tisztelt adózóink!
Az idei év sok megpróbáltatást hozott számunkra az élet minden területén.
Pilisszentiván élhetősége, településünk működése és működtetése nagyban függ adózóink fizetési magatartásától.
A befizetett, önkormányzatot megillető adó összegéből fordíthatunk útjaink, közlekedési felületeink javítására, közvilágításra, zöldfelületeink gondozására, a szociális ellátások finanszírozására, intézményi felújításokra és
számos közösségi célra.
Ezúton szeretnénk köszönetünket kifejezni mindenkinek, hogy – a jelenlegi
nehéz gazdasági helyzetben is – határidőre befizetett adójukkal hozzájárulnak településünk mindennapos közszolgáltatásainak fenntartásához,
fejlesztéséhez.
Pilisszentiván Község Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala

Veszélyeshulladék-gyűjtés
Begyűjtötték a faluban a veszélyes hulladékokat szeptember 19-én. A Sportpálya melletti gyűjtőhelyre összesen 339 háztartásból hoztak szemetet,
akadtak olyanok is, akik szomszédnak, ismerősnek besegítve többször fordultak gépkocsijukkal.
Elektromos háztartási gépekből és
eszközökből 92 m3 gyűlt össze, többségében hűtőt és tévét hoztak. Festékszármazékú anyagokból 3540 kg-ot gyűjtöttek. A veszélyes anyagokat az ADR
(európai egyezmény a veszélyes áruk
közúti szállításáról) előírásainak megfelelően konténeres és dobozos gépjárművel szállították el.
Az önkormányzat évente egy alkalommal biztosítja a lakosság részére a
veszélyes hulladékok begyűjtését. Az
akciót a polgármesteri hivatal munkatársa, Huszticsné Ildikó fogta össze, a
nap folyamán a közterület-felügyelő és
a polgárőrség önkéntesei segítették a
munkát.

BA
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KÖZÖSSÉGI EMBER VAGYOK

mindkét oldalát látom. Tisztában vagyok azzal, hogy a
képviselő-testületi munka társadalmi megbízatás, de
emellett ismerem a hivatali mechanizmusokat is. Ez a
tapasztalat nagy könnyebbség, mind a hivatali, mind az
önkormányzati munkában.

Vajon mennyi minden fér bele egy ember életébe? Marlokné Somogyi Ildikó
négygyermekes édesanya, négy unoka nagymamája, énekel, játszik
gitáron, zongorán és furulyán. Állatokat tart, szenvedélyes gyűjtő,
restaurátor, pedagógus, hivatalnok és képviselő,
akinek otthonát erdő veszi körül.

Nem mindennapos látványt nyújt az otthona. A hivatali munka után jó érzés lehet ide hazatérni…
Hazafelé jövet, amikor bekanyarodom
az utcába, már akkor érzem, hogy megérkezem a nyugalom szigetére. Itthon
körbevesznek az állatok, vannak tyúkjaink, nyulaink, macskáink és egy kutya.
A gyerekek és az unokák nemcsak hétvégén, hanem hétköznap is gyakran itt
vannak, ahogy az apukám is. Az egész
család összejön ezen a helyen. Nagyon
büszke vagyok a gyerekeimre és az unokáimra. Talán mégsem volt felesleges
annak idején naponta akár kétszázszor
is elmondani nekik valamit. Mindig számíthatok rájuk, szuper felnőttek lettek.
A nagycsaládi elfoglaltságok mellett
pedig, ha jól tudom, még egy hobbi is
elfér…
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A régi használati tárgyak szenvedélyes
gyűjtője vagyok. Férjem gyakran nevetve mondja, hogy olyan a lakás és
az udvar, mintha múzeumban laknánk.
Mindent, amit tudok, azt magam restaurálom: csiszolok, alapozok, festek.
Sok dolgot pedig, amit megálmodok, a
férjem csinál meg. Ha a gyerekek padlást rámolnak, tudják, hogy mi az, ami
„anyunak még jó lesz”. Az ötvenedik
születésnapomra például egy szekeret
kértem. Még felújításra vár. Többször
megfogalmaztam már: lehet, hogy
kétszáz évvel ezelőtt kellett volna születnem? A nagyszüleim révén a három
testvéremmel sok időt töltöttünk vidéken. Frissen fejt tejet ittunk, malacot és tyúkot etettünk, gólyafészket
figyeltünk, lovas kocsin utaztunk, és
ezek között a régi bútorok között nőttünk fel, emiatt erősen ragaszkodom a
hagyományokhoz. Azt gondolom, hogy kikapcsolódni egészen másban kell, mint
amiben dolgozunk.
Oly sok minden tölti be az életét, miért olyan fontos Önnek, hogy az önkormányzati
munkában is részt vegyen?
Nálunk a családban ennek szinte hagyománya van. Édesapám Budapesten önkormányzati képviselő volt, édesanyám pedig külsős bizottsági tag. Engem ez mindig
érdekelt, de nem a nagy politika, hanem inkább a helyi ügyek. Régen is közösségi
ember voltam, már a gimnáziumban is saját zenekart és énekkart alapítottam, mindig vonzott, hogy közösen csináljunk valamit. A rendszerváltás után nyílt először
lehetőség a képviselőségre, és bár első alkalommal nem kerültem be a testületbe,
később két cikluson keresztül voltam képviselő. Aztán úgy éreztem, bizonyos tevékenységek a családom és akár az egészségem rovására mehetnek, így kiléptem abból a helyzetből. Most viszont, hogy már mind a négy gyermekem kirepült, és csak
ketten vagyunk a férjemmel, itt volt a lehetőség újra belekezdeni. Emellett pedig
összeállt egy olyan jó csapat, amiben érdemes és lehet dolgozni.
A testületi munka során megszólalásai, meglátásai precíz habitusról árulkodnak.
Mindig ilyen voltam, mindenben jellemző rám a precizitás. Persze a munkámból is
ered, hiszen Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatánál a Köznevelési és Kulturális Főosztály főosztályvezetője voltam egészen a közelmúltig, így az önkormányzatiság

Szentiváni Újság

Mit gondol, melyek azok a területek, amelyekre a
szentiváni képviselőknek nagyon oda kell figyelniük a
település érdekében?
Az egyikÚ
sarkalatos
pont a költségvetés.
testüJ ÉS HASZNÁLT
, 80-90%-Az
OSelőző
ABRONCSOK
letek az infrastruktúra jelentős részét megteremtették.
IS!
EXTRÉM
Van víz, csatorna, gáz,
telefon,MÉRETEKBEN
utak. A mostani testületnek az a feladata,
hogy gondoskodjon az üzemeltetés*használt
és új abroncsok
ről, karbantartásról. Figyelni kell arra, hogy a pénzügyi
értékesítése
stabilitást megtartsuk. Elődeink soha nem vettek fel hi00
00
*gumiszerelés
10-23"-ig
telt, és mindig megvalósították,
amit terveztek.

Nyitva:
H-P: 8 -17
*centrírozás
A másik lényeges tényező a civil szervezetek. A falu
00 éle- 30
*gumiabroncs
és felni javítás
-12
tét nagyban befolyásolja
az, hogy jólSzo:
érzik-e 8
magukat
*szezonális
tárolás
az emberek,gumi/felni
ezért fontos,
hogy jól működjön a civil élet.
V: zárva
*alués lemezfelnik
A legutóbbi
testületiértékesítése
ülésen napirendre kerültek a közösségi színterek és a község
(új
és használt)
kulturális
élete.

Igen, a kulturális élet biztosítása kötelező önkormányzati feladat. Szentivánon aktív
a közösségi élet, és szerencsére több közösségi színterünk is van, ahol össze tudnak
jönni a civilek. Párbeszédet folytatunk az észszerű, finanszírozható működésről, de
még semmiről nem döntöttünk. Egyelőre csak a közös gondolkodást indítottuk el,
hogy kell-e valamin változtatni, illetve ha igen, akkor mi legyen az.

2085 Pilisvörösvár, Budai út 18/A
(Toyota kereskedés mellett)
Tel.: (+36) 30/606-5921, (06) 26/331-897

Egy ötéves önkormányzati ciklus hosszú idő. Mi az, amin Ön változtatni szeretne?

Szervizünkben a raktárról vásárolt
új abroncsok szerelése díjmentes.

Természetesen
vannak elképzeléseim,
közösen dolgozik és közös dönÚJ ÉS HASZNÁLT
, 80-90%-deOSa testület
ABRONCSOK
téseket hoz. Szeretném, ha az iskola és a templom közötti teret felújítanánk. Az úgyMÉRETEKBEN
IS! a gyeprácsos burkolatot pedig,
EXTRÉM
nevezett pódium részt
rendezettebbé
kellene tenni,

www.goliatgumi.hu

ami balesetveszélyes, cserélni kéne. A
„Tiszta falu, boldog falu” programot
kibővíteném valahogy úgy, mint régen
a „Tiszta udvar, rendes ház” mozgalom
tette. Azok, akik a kertjüket, előkertjüket és a házuk előtti területet rendben
tartják, kaphatnának egy ilyen táblát. A
10-es kihajtó átalakítása rendkívül fontos, és úgy néz ki, hogy most megvalósul. A tó körüli sétányon pedig el tudnék
képzelni egy erdei tornapályát világítással, főleg a téli időszakban.
Balasi Anikó

*használt és új abroncsok
Nyitva:
értékesítése
00
00
*gumiszerelés 10-23"-ig
H-P:
8
-17
*centrírozás
*gumiabroncs és felni javítás
Szo: 800-1230
Újra kapható
*szezonális gumi/felni tárolás
V:
zárva
*alu- és lemezfelnik értékesítése
a szakácskönyv
Ú
J ÉS HASZNÁLT, 80-90%-OS ABRONCSOK
(új és használt)
Ismét kapható Komp Károlyné
EXTRÉM MÉRETEKBEN IS!

*használt és új abroncsok
értékesítése
*gumiszerelés 10-23"-ig
*centrírozás
*gumiabroncs és felni javítás
*szezonális gumi/felni tárolás
*alu- és lemezfelnik értékesítése
(új és használt)

Metzger Mária Amiről a fakanál

Nyitva:Budai út 18/A
mesél című könyve. A múltbé2085 Pilisvörösvár,
H-P: 8 -17
li ételekről, főzésről, konyhai
(Toyota kereskedés
trükkökről szóló kiadvány októSzo: 8 -12 mellett)
ber végétől korlátozott számV: zárva
Tel.: (+36) 30/606-5921, (06) 26/331-897
ban beszerezhető Kovácsné
00

00

00

30

2085 Pilisvörösvár, Budai út 18/A
(Toyota kereskedés mellett)
Tel.: (+36) 30/606-5921, (06) 26/331-897

Janusch Jutkánál. Érdeklődni a
06 70 614 4622-es telefonszámon
lehet. A könyv a Pilisszentiváni
Helytörténeti Közhasznú Egyesület kiadásában és az önkormányzat támogatásával jelent meg.

Szervizünkben a raktárról vásárolt
új abroncsok szerelése díjmentes.

www.goliatgumi.hu
www.goliatgumi.hu
Szervizünkben a raktárról vásárolt
új abroncsok szerelése díjmentes.
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ELSŐÁLDOZÁS

ELISMERÉSEK AZ ISKOLÁBAN

Az előáldozást az idén a járvány miatt tavaszról őszre halasztották. Szeptember 27-én tizennyolc fiú és tizennégy
lány vette magához első alkalommal az Oltáriszentséget.
A szentmisét szabad téren tartották meg, a templom és
az iskola közötti területen, amit virágokkal díszítettek fel
az alkalomra.

A járványügyi korlátozások miatt a
tavalyi tanévben nem vehették át a
tanulók az iskolai ösztöndíjjal járó
elismeréseket, ezért az ünnepséget szeptember 25-én pótolták.

A VÉRTANÚKRA
EMLÉKEZTÜNK
A tizenhárom aradi vértanúra emlékeztünk október
6-án a szentiváni kopjafánál. Az ünnepséget a hagyományokhoz híven a 944. számú Szent Borbála Cserkészcsapat szervezte meg. A műsort Kovács Borbála
és Evers Anikó őrsvezetők segítségével a Kék cinege
őrs tagjai állították össze, akik – immár harmadik éve
– saját elképzeléseik mentén választottak és közvetítettek ünnepi gondolatokat ebből a jeles alkalomból.
Kovács Gábor, a cserkészcsapat vezetője súlyos kérdést intézett a jelenlévők felé: „Vajon képesek lennénk-e mi most, a 21. században életünket adni a hazáért?” Ünnepi beszédében Szent-Gály Kata szavait
idézte: „Egészet adni, sohasem felet, vállalni mindent, bármit is jelent.” A templom és az iskola közötti
téren, a gyertyagyújtás közben ki-ki magában elgondolkodhatott az elhangzottakon. A jelenlévők és a
fellépők a megemlékezés virágainak elhelyezésével
zárták az ünnepséget. Az önkormányzat nevében
Marlokné Somogyi Ildikó, Őri Lajos és B. Szabó Károly képviselők helyeztek el koszorút.

Kiss Csaba plébános kérést is intézett a gyerekek felé: „Ti
vagytok az ünnepeltek. Az ünnepelteknek pedig mindig
feladatuk van. A ti feladatotok, hogy minden nap megpróbáljatok egy kicsit jobbak lenni” – fogalmazott. Az
elsőáldozókat Molnár Dzsenifer hitoktató készítette fel,
a szentmisén a pilisszentiváni gitáros énekkar teljesített
zenei szolgálatot.
BA

Eddig félévente részesülhettek a
diákok ösztöndíjban, melynek értéke hétezer forint volt. A most
bevezetett, új rendszer alapján
évenként egyszer ítélik meg az elismerést, az ösztöndíj összege pedig tizenötezer forintra nőtt. Az
ösztöndíjat már nemcsak jó tanulmányi eredményért, hanem szorgalomért és közösségi munkáért
is el lehet nyerni. Mindezek mellett
a Naturella Alapítvány a Pilisszentiváni Gyermekekért megalapította
az Iskola Kiváló Diákja díjat is.

Reméltük, hogy ezt a díjátadó ünnepséget már nyilvánosan, az
egész iskola közösségében tudjuk átadni Nektek. A járványügyi
helyzet alakulása miatt azonban ezt sem tudjuk megvalósítani,
akár a ballagásotokat. A közösséget a médián, a Szentiváni Újságon keresztül tudjuk idevarázsolni. A mostoha körülmények azonban nem csorbítják érdemeiteket.
Az osztályfőnökök javaslatára és a tantestület szavazata alapján ösztöndíjban részesül:
• Kapitány Kata
• Princz Patrik
A Pilisszentiváni Iskola Kiváló Diákja címet most osztjuk ki először:
• kimagasló tanulmányi munkájáért Schuck Dorkának
• kimagasló közösségi munkájáért Marlok Adélnak és Varga Zoltánnak
Ezt a kitüntetést munkátokkal, szorgalmatokkal érdemeltétek ki, de ez felelősséggel is jár: képviselnetek kell a pilisszentiváni iskolát és diákjait. Legyetek mindig
büszkék általános iskolátokra, ahonnan elindultatok a nagybetűs életbe, és
szüleitekre, akik mindenben támogattak és támogatnak benneteket. Mi is büszkék
vagyunk rátok! Vigyétek el iskolánk jó hírét mindenhova, ahol csak megfordultok!
Milbich Mihályné igazgató

TEMATIKUS VERSENY
A Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Önkormányzat akciót hirdetett az iskola diákjai számára. Minden hónapban kiválasztanak egy évfolyamot, amelynek diákjai kapnak egy
témakört, hogy arról írjanak, alkossanak valamit. A legjobb
alkotásokat kiállítják az iskolában, a győzteseket pedig év végén elviszik egy buszos kirándulásra. Az első téma szeptemberben a szüret volt, ezt a negyedik osztályosok dolgozták
fel. A képeken válogatást láthatnak a legjobb munkákból. A
plakátokat az alábbi diákok készítették: Engert Lili, Szűcs Zita
(piros), Gulyás Nóra, Putz Annamária (zöld), Asztalos Hanna,
Marlok Petra, Müller Emma, Rehák Szonja (lila).
Botzheimné Strack Emese, NNÖ

BA

10

Kedves diákok!
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A FILMTŐL AZ ÍRÁSKUTATÁSIG
75 éve született Varga Csaba, a nemzetközileg is elismert,
sokoldalú alkotó, aki először a filmművészetben szerzett
hírnevet, később pedig íráskutatóként vált ismertté.
is vetített. 1985-ben készült az egyik
legsikeresebb, a világ számos animációs fesztiváljának fődíját elnyerő egyedi
filmje, A szél.

Varga Csaba (Mezőcsokonya, 1945. október 28. – Pilisszentiván, 2012. június 15.)

Pilisszentiván sokszínű, gazdag társadalmi és kulturális életében – mely
mostanában a járvány miatt sajnos vis�szaszorult – mindenki megtalálhatja az
igényeinek megfelelő szórakoztató, művelődési, zenei, gasztronómiai, sportoskirándulós programokat. Mindez a falu
értékét és jó hírét is növeli. Nem véletlen, hogy a ’90-es évek agglomerációs
hullámában sokan gondolták azt, hogy
itt találnak majd nyugodt életre, élhető
környezetre. Így történt ez Varga Csabával, a méltán világhírű animációsfilmrendezővel is, ki e település nyugalmával
és természeti szépségével körülvéve alkotott és dolgozott élete utolsó évtizedeiben. Sokan talán nem is tudják, milyen kincset rejt általa Pilisszentiván.
A kackiás bajszú, kis kecskeszakállú Varga Csaba neve a ’80-as években a tévében vetített Auguszta gyurmasorozatról
ismert leginkább. Érdemei és munkássága azonban ennek a többszörösét
teszik ki. Nem véletlenül kapott oly sok
elismerést: Balázs Béla-díjat (1985), Életműdíjat (1988, Chicago), a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét (2003)
és Magyar Örökség díjat (2017). A szél
című filmjét a filmtörténet legjobb 10
animációs filmje közé sorolták (1998), őt
magát pedig a világ 15 legbefolyásosabb
animációsfilm-rendezője közé válasz-
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tották (2000, Hollywood). Szülőfaluja,
Mezőcsokonya 2002-ben, Pilisszentiván
2006-ban választotta díszpolgárává.
A nagyapai ágon sváb származású Varga Csaba a Somogy megyei Mezőcsokonyán született 1945. október 28-án, a
helyi református lelkész házaspár három
gyermekéből másodikként. Szüleinek
köszönhetően a világot már gyerekkorában is érdeklődéssel és nyitottsággal
szemlélte. Tizennyolc éves korában a
kántor édesanya korai halálát követően nagyszüleihez került Mohácsra. A
művészi vénát és némi humort is öröklő
ifjú ekkor nyílt meg a karikatúra világa
felé. Amatőr rajzolóként próbálkozott a
Tolnai Újságnál, ahol számos ötletét és
rajzát megjelentették. Érettségi után
a Pécsi Tanárképző Főiskola matematika–rajz szakát végezte el. 1970-ben készítette első amatőr filmjét. Pécsett közben megalapította a kísérletezéseiről
híressé vált és számos amatőr filmfesztivál díját elnyerő Yxilon Filmstúdiót. E
hírnévnek köszönhetően a Pannónia
Rajzfilmstúdió budapesti vezetése is felfigyelt munkásságukra. 1979-ben Varga
Csabát kérték fel, hogy alakítsa meg a
Pannónia Pécsi Műtermét és legyen annak vezetője. Itt és ekkor készültek az
Auguszta gyurma- és a Szekrénymesék
bábsorozat részei, melyeket a televízió

1989-ben az ifjú, tehetséges menedzserproducerrel, Erkel Andrással megalapította a Varga Stúdiót, ami hatalmas karriert futott be Londontól Los Angelesen
át Moszkváig. Számos kedvelt sorozat
készült itt, mint például a Bartman, a Mr.
Bean rajzfilm vagy a világ vallásait bemutató bábsorozat. A stúdió mellett létrehozott egy kreatív szellemi műhelyt, a
Minores Alapítványt, ahová egyre több
fiatal tehetség kopogtatott be, akik Csaba szellemi tanítása segítségével megvalósíthatták elképzelésüket.
Az évezred fordulóján azonban Varga
Csaba elhagyta a három évtizeden át
sikert hozó filmes világot. Ez idő tájt
költözött Pilisszentivánra, élete végső
színhelyére. Érdeklődése a filmek felől
rövid időn belül átfordult a múlt, az írásbeliség és a magyar nyelv szerkezetének
kutatása felé. Filmes alkotói munkásságát az íráskutatás korszaka váltotta fel.
Sokan kérdik, miért történt ez a váltás?
Élete első könyve, a hiánypótló Film és
Storyboard című filmes szakkönyv nagy
siker volt. Tanítottak és tanítanak belőle azóta is. Ezt követte a 8. művészet
felfedezése című művészetfilozófiai
könyv, melynek megírása közben figyelt fel arra, hogy az írástörténetben
mennyi ellentmondás van. Elkezdte izgatni a téma, belemélyedt, rengeteg
szakirodalmat begyűjtött, olvasott és
elemzett. Speciális ötvözetű képességei: grafikusi szeme, matematikusi agya
és művészi érzékenysége segítségével
rendszereket állított fel, és azt állapította meg, hogy az írás története nem
pár ezer éves, hanem sokkal régebbinek, több tízezer évesnek kell lennie. E
felismeréseit összegezte kutatásának
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legelső, 2000-ben megjelenő, nagy sikert megért JEL, JEL, JEL – avagy az ABC
30 000 éves története című könyvében.
Megpróbált választ találni arra, mi az
oka annak, hogy az írásjelek jóval korábban is megjelennek, megjelenhettek az
ember alkotta tárgyakon, barlangrajzokon, festményeken, mint ahogy azt a hivatalos íráskutatás ma véli. Élete utolsó
éveit eltökélten e témának szentelte és
tizenhat könyvben írta meg felismeréseit. E könyveket kiadója, a Fríg Kiadó gondozásában jelentette meg.
Összefoglalásképpen idézzük őt: „Adott
egy hatalmas, feltáratlan szellemi földrész, amit meg kell ’hódítani’. Úgy érzem,
és ezt szerénytelenség nélkül mondom,
hogy talán egyfajta lényeglátó képesség birtokában kötelességem is a terület
kutatása. És ez a kíváncsiság nem feltétlenül fakad túlfűtött nemzeti érzésből.
Múlt nélkül ugyanis nincs semmi, és ha
már az ember odaszületik valahová, akkor meg kell ismernie őseit, szóba kell
elegyednie ősei szellemével, azaz saját
magával, hiszen belőle is ők beszélnek.”
Emlékezzünk rá szeretettel!
Baranyi Krisztina,
Varga Csaba özvegye

„Bízom abban, hogy sikerült a mérhetetlenül messzi múltat szemünk
elől elzáró rozsdás kaput egy résnyire kitárnom az olvasó előtt. S remélem, e piciny résen kikukucskálva észrevette, átélte, hogy »ott túl« bizony
nem betűk vannak, hanem távoli őseink integetnek felénk a végtelen idők
szép, virágos mezejéről, s kiáltoznak
barátságosan: Mi is pontosan olyanok
voltunk, mint ti vagytok!
Megérdemlik, hogy visszaintegessünk, hiszen azért voltak, hogy legyünk. S higgyük el, legalábbis bízzunk abban, hogy az egymásra lelés
öröme kölcsönös. Hiszen épp úgy
reménykedve, bizakodva gondoltak
egykor ránk, mint amilyen féltőn
gondolunk mi is jövendőbeli leszármazottainkra. Őseink remélték,
hogy leszünk. Tehát vártak ránk.
Integessünk vissza, hogy lássák: sikerült! Az emlékezet maga az élet.”
Varga Csaba: Az ősi írás könyve

2020. október

IGAZI GYEREKPARADICSOM!

Elkészült a Noé bárkája játszótér Marktleugastban
„Nagy nap a mai a Noé bárkája óvoda és egész Marktleugast számára.
A gyermekjátszótér külső létesítményeinek felújítása újabb mérföldkövet jelent, és most már hivatalosan is
átadhatjuk a rendeltetésének” – fejezte ki örömét Franz Uome polgármester a megújult játszótér megnyitóján. Egyúttal szomorúságának is
hangot adott, hiszen a koronavírusjárvány miatt a kisgyermekek sajnos
nem vehettek részt ezen az ünnepi
alkalmon.
Mint a polgármester elmondta, az
óvoda vezetése és a plébános már
2014-ben megfogalmazta a játszótér
felújításának gondolatát. Számos
egyeztetés után 2019 novemberében megkezdődhetett az építkezés, 2020. július 23-án pedig átadták a megújult
létesítményt. A projekt összköltsége 350 000 euró volt, ehhez Marktleugast község 210 000 euróval járult hozzá. A fennmaradó 140 000 eurót az érsekség és
a Szent Bertalan alapítvány bocsátotta rendelkezésre. Franz Uome köszönetet
mondott Susanne Augsten építésznek, Oberfranken tartomány kormányának,
Rainer Blüchelnek (Landratsamt Kulmbach), Adrian Manderla plébánosnak és
Michaela Starknak, az óvoda vezetőjének a jó együttműködésért.
A felszentelés alkalmával mindenki együtt örülhetett az elkészült játszótéren.
Klaus Peter Söllner a Kulmbachi Landrat képviseletében kijelentette, hogy ez a
játszótér egész Oberfranken
tartományban
egyedülálló,
valóságos paradicsom a gyermekek és a családok számára.
Adrian Manderla plébános is
köszönetet mondott a projekt
valamennyi
résztvevőjének,
majd azért imádkozott, hogy a
gyermekek mindig az Úristen
oltalma alatt álljanak.

Szemle a szennyvíztisztító telepeken
A választások után Franz Uome
polgármester meghívta a képviselő-testület régi és különösen az új
tagjait, hogy együtt tekintsék meg
Marktleugast öt szennyvíztisztító
berendezését. A látogatásra azért
volt szükség, hogy a képviselők
képet alkothassanak a településrészek tisztítótelepeinek műszaki állapotáról és működéséről.
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ZENÉVEL TELI ÉLET

Ezek szerint külföldre is lehetett akkor utazni?

Interjú Neubrandt Ferenccel és feleségével, Piroskával
Feri bácsi 64 éve orgonál a szentiváni templomban, a kórust 47 éve
vezetik Piroska nénivel, akivel 61 éve házasok. Hihetetlen számok,
ezt nem sokan mondhatják el magukról. Hogy és hol
kezdődött ez a közös munka?
Ezzel egy időben indult el a kórus is?
Nem, az később kezdődött. Mozgalmas
volt az életünk akkoriban, továbbtanultunk, dolgozni kezdtünk, családot alapítottunk. Közben a színjátszó kör még
működött, egészen 1962-ig. Miután az is
megszűnt, érezni kezdtük, hogy hiányzik
valami az életünkből, így 1973-ban elkezdtük szervezni az énekkart. Meglátogattuk
a régi kórus tagjait és hívtuk őket, hogy
jöjjenek, énekeljenek velünk. Szeptember
8-án nyolc taggal indult az első próba, de
hamarosan már 18-an lettünk. Az akkori
tanácsházán próbáltunk, az első szereplésünk 1974 nőnapján volt.
Mit énekelhetett akkoriban egy kórus? Gondolom, egyházi énekeket nem volt szabad.
Annak már több mint hét évtizede! A szentiváni általános iskolába jártunk mindketten, Piros három évvel alattam. Mindketten a színjátszó kör tagjai voltunk, ott ismerkedtünk meg
egymással. Előadtuk a János vitézt, a Mágnás Miskát és még
sok más darabot. Miután elvégeztük az általánost, még visszajártunk a színjátszó körbe.
Ám nem csak oda jártunk. Az igazgató, Sziván János 80 tagú
gyermekkórust szervezett a diákokból. Hihetetlen ember volt,
nagy tudású, igazi polihisztor. Hegedült, zongorázott, a kórus
mellett sakk-kört szervezett. Sok helyre vitt minket énekelni,
még a Vármegyeházára is. Természetes volt, hogy az egész tanári kar részt vett a falu kulturális életében, azok is, akik nem
itt laktak. A sok program kitöltötte a napjainkat, sokat tanultunk belőle, fejlődtünk, és nem jutott időnk csavarogni.
Orgonálni mikor kezdett Feri bácsi?
1956-ban kezdtem orgonálni, kisegítettem, helyettesítettem
Gátas József kántor urat, és mellette esténként gyakorolni
jártam az iskolába. Később Roderburg Leó atya javaslatára jutottam Hollai Keresztélyhez, aki akkor már végzős volt a Zeneakadémián, orgona szakon, nála folytattam orgonatanulmányaimat. Még most is tartjuk a kapcsolatot egymással.
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Több szempontból sem volt egyszerű ez.
Kezdetben alig volt anyagunk, egy DDR-es (NDK-s – a szerk.)
lemezről kottáztam le német vadászdalokat, azokat tanultuk.
A német népdalkincset úgy igyekeztünk megőrizni, hogy részben helyben gyűjtött népdalokat elevenítettünk fel, részben
többszólamú német népdalfeldolgozásokat énekeltünk. Emellett természetesen magyar népdalokat, népdalfeldolgozásokat is tanultunk. Abban a korban a mozgalmi dalok sem maradhattak ki, az ünnepségeken el kellett hangzaniuk, de nem
bántuk. Később, amikor már egyházi ünnepeken szerepelt a
kórus, egyre többször énekeltünk egyházi műveket is.

Igen, sok szép és fontos élményünk van. Az első nagyon különleges volt. Úgy kezdődött, hogy Lübeck mellől érkezett Budapestre egy 70 tagú férfikar, és megkérdeztek bennünket, nem
tudnánk-e fogadni őket egy estére. Nem kis feladat volt, mert
a mi kórusunk akkor 44 tagot számlált, de igent mondtunk. Sokan segítettek, kitakarítottuk, kicsinosítottuk a kultúrházat,
900 szendvicset készítettünk. Tele volt a kultúrház, pedig hétköznap este volt.
Végül annyira jól érezték magukat a vendégeink, hogy éjfél után
is alig-alig akartak hazamenni, pedig másnap a Mátyás-templomban volt fellépésük. Ott volt a zenekar, táncoltunk, mulattunk. Induláskor pedig meghívtak bennünket magukhoz.
A meghívást komolyan gondolták, következő augusztusra
megszervezték, hivatalos meghívót is kaptunk, hiszen minisztériumi engedély kellett az utazáshoz. Hihetetlenül jól sikerült
minden, rengeteg programot szerveztek nekünk, megmutatták az egész környéket, és sokat énekeltünk. Később még kétszer látogattunk el hozzájuk, és ők is jöttek hozzánk.
A partnerség Marktleugast városával is ehhez a kiránduláshoz
kapcsolódik. Lübeck olyan messze volt, hogy egyhuzamban
nem tudtuk volna megoldani az utazást, meg kellett állnunk
éjszakázni. Ha már megálltunk Marktleugastban, kérték, hogy
maradjunk tovább és adjuk elő ott is a műsorunkat. Így is lett,
ott is nagyon jól éreztük magunkat. Bauer Gyuri bácsi volt a
partneri kapcsolat mozgatórugója.
Hogyan teltek a megalakulás utáni évtizedek?
Sok munkával, de még több élménnyel. Magyarország minden
táját bejártuk a kórussal. 1985-ben Piroska vezetésével megalakult a kis asszonykórus, főleg német nemzetiségi dalokat
énekeltek, több szólamban is. Ők is sok helyre eljutottak, a
nagy kórustól függetlenül.
A számtalan szép élményt órákig tudnánk sorolni, de amit mindenképp megemlítenénk, az a pohlheimi nemzetközi kórusverseny, ahol vegyes kari és női kari kategóriában is ezüstérmet
szereztünk. Énekeltünk az innsbrucki dómban és Rómában, a
Szent Péter-bazilikában. Csodás volt, amikor a neuschwansteini
kastély zenetermében adhattunk elő egy Wagner-művet. A sok
élmény, eredmény mindenekelőtt közös munka eredménye; a
kórus minden tagjának és a mindenkori titkároknak a lelkiismeretes hozzáállása, részvétele, segítsége nélkül semmire sem ju-

Milyen volt akkoriban a zenei élet Magyarországon?

Úgy tudom, nemcsak a helyi zenei életet pezsdítették fel.
1990-ben felkértek bennünket, hogy vegyük át a Pilisvörösvári
Német Nemzetiségi Vegyeskórus vezetését, amely akkor egy
éve működött. 26 évig vezettük nagy szeretettel. Ez a munka
is sok-sok élménnyel és emberi kapcsolattal gazdagította az
életünket. Emellett 16 éven keresztül voltunk az 1996-ban megalakult Landesrat (Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa) egyházi szekciójának vezetői. Ennek
kapcsán az is feladatunk volt, hogy a Landesrattal együtt minden évben megszervezzük a német egyházi zene ünnepét.
Nem lehet könnyű, hogy a tevékeny évek után a vírushelyzet miatt fel kellett függeszteni a próbákat, koncerteket…

A Kodály halála utáni évekről beszélünk, nagy volt a zenei aktivitás. Havonta voltak karnagyi klubok, mi a Pest megyei klubba
jártunk. Olyan nagy emberek jöttek előadást tartani, mint Bárdos Lajos, Nógrádi Péter, Maklári József vagy Fassang Árpád.
Karvezetői képzésre is jártunk, először a Népművelési Intézetben szereztük meg a C kategóriás kórusvezetői bizonyítványt,
majd újabb két év tanulás után a Budapesti Művelődési Központban a B kategóriát. Külföldön is jártunk, Németországban,
Ausztriában mindketten többször vettünk részt egyhetes továbbképzéseken. Óriási élmény volt a számunkra, a mai napig
tartjuk a kapcsolatot az ottani szervezőkkel és résztvevőkkel.
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tottunk volna. Köszönet illeti a község vezetőit is, hiszen mindig
támogatták a kórus munkáját az elmúlt évtizedek alatt.

Mindenkinek nagyon hiányzik a közös éneklés. Éppen nemrég
találkoztunk egy régi kórustaggal, aki azt mondta nekünk:
„Esténként, amikor nem tudok elaludni, azon gondolkozom,
milyen gazdag ifjúságunk is volt!” Azt gondolom, sokan vagyunk ezzel így most, ebben a nehéz helyzetben. És milyen
jó, hogy ennyi közös élmény fűz össze bennünket, bőven van
mire gondolnunk a nehézségek közepette!
Előadás a színjátszó körben

2020. október

Komáromi-B. Hajnalka

15

ÚJ AUTÓVAL A KÖZBIZTONSÁGÉRT
Terepjáróval végezheti munkáját a jövőben Papik András rendőr
főtörzsőrmester, pilisszentiváni körzeti megbízott. Poppréné Révay Gyöngyi
polgármester az önkormányzat által vásárolt Hyundai Tucsont ünnepélyes
keretek között adta át szeptember 28-án.

A polgármester köszöntő szavaiban hangsúlyozta, hogy
az új gépjármű vásárlása bölcs, előrelátó döntés volt.
A település együttműködése a rendőrséggel kiváló,
Szentiván közbiztonsága kiemelkedő, az eredményért
pedig köszönet illet mindenkit, aki ebben a munkában
részt vesz. Köszönetét fejezte ki a Duna Autó Zrt.-nek,
hogy a beszerzést jelentős kedvezmény biztosításával
támogatta.
A polgármester után a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság képviseletében dr. Német Gyula rendőr alezredes,
rendőrségi főtanácsos, gazdasági rendőrkapitányhelyettes mondott beszédet. Elsőként a Pest Megyei
Rendőr-főkapitányság vezetőjének köszönetét és üdvözletét tolmácsolta. Elmondta, hogy a közbiztonság
egy szolgáltatás, amit a rendőrség nyújt, de kedvezményezettjei a helyben lakó emberek. Egy településnek
pedig akkor van jövője, ha a közbiztonság jó kezekben
van. Elmondása szerint 2011-ben Pest megyében a bűncselekmények száma 47 000 volt, a felderítési mutatók a
25%-ot sem érték el. Mára 55% fölött van a felderítési mutató, és 18 500 alá csökkent a bűncselekmények száma.
„Ezt az eredményt nemcsak elérni kellett, hanem fenn
is kell tartani. Nem dőlhetünk hátra” – fogalmazott. Ezt
követően átadta a kulcsot Papik András körzeti megbízottnak, aki megköszönte a gépjárművet és a bizalmat,
valamint biztosította a települést arról, hogy munkáját a
jövőben is lelkiismeretesen, példamutatóan
végzi. Az ünnepség végén Kiss Csaba plébános megáldotta az autót.
Balasi Anikó

