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Kakasfőzés a
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Gyereknap Szentivánon
Közösen tölthették meg színekkel a falut ábrázoló
óriási színezőket a szentiváni gyerekek
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NAPFORDULÓ ÜNNEP
Egy év kihagyás, hosszas szervezés és sok-sok
újratervezés után 2021. június 18-án végre újra együtt
ünnepelhettük a Napfordulót.

A járványhelyzet miatt ugyan nem
szervezhette meg az önkormányzat
a többnapos, nagyszabású fesztivált,
ennek ellenére sikerült valóban ünnepi, meghitt és vidám hangulatot
varázsolni a Slötyi partjára. A vendégeket néhány szóban Poppréné Révay
Gyöngyi polgármester köszöntötte,
örömét fejezve ki, hogy a szentivániak
újra együtt lehetnek egy rendezvény
keretén belül. Az eseményre eljött
Menczer Tamás tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkár is, aki elmondta,
hogy a sikeres oltási programnak köszönhetően lassan újraindulhat az élet
mindenhol.
A tó körül idén is megcsodálhatták a látogatók a szentiváni iskolások és óvodások alkotásait, melyek ezúttal a „Két
világ között” témakörében születtek.
A fáklyás kiállítás idén is meghitt hangulatot kölcsönzött a rajzoknak.
A tó körbesétálása közben bárki elkészíthette saját napkerék koszorúját,
készültek is százával a szebbnél szebb
darabok. A mulatság sem maradhatott el, a jó hangulatról Sax Norbert,
Wieszt Árpád és Zwickl Márton gondoskodott, de voltak finom ételek és
italok is.
Sötétedéskor a polgárőrök és tűzoltók
jóvoltából újra meggyulladt a máglya
a tó közepén. Szinte azonnal lángra is
kapott, ami nem véletlen, hiszen egy
aznap házasodott ifjú szerelmespár
gyújtotta meg, miközben Lévai Tímea
és Poppre Ádám az alkalomhoz illő
megzenésített verseket énekelt.
Az eseményre rengetegen látogattak
ki, ami azt mutatja, hogy az emberek
már vágytak a közösen megélt pillanatokra. Reméljük, hogy ezzel a szép
ünnepléssel végre elindulhat a rendezvények sora, és sokszor lesz még alkalmunk idén együtt mulatni, beszélgetni.
A PilisTV felvételt készített az ünnepről, mely megtekinthető a televízió
YouTube-csatornáján az alábbi QR-kód mobiltelefonos
beolvasásával:
Palkovics Mária
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Köszönetnyilvánítás
Köszönjük mindenkinek, akik férjem, illetve édesapánk, Taller
Ferenc temetésén részt vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek
és mély gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család

Megszülettek
Scherman Boróka Elenor
2021. 05. 12.
Anya: Béla Rebeka
Apa: Scherman Benjámin

Rácz Péter
2021. 05. 19.
Anya: Pereszteghy Ildikó
Apa: Dr. Rácz Péter

Gőry Henrik
2021. 05. 19.
Anya: Krizsán Anita
Apa: Gőry Zsolt

Peller Norina
2021. 06. 25.
Anya: Ziegler Nikolett
Apa: Peller László

Új hordókon
úszhatott a
máglya
Idén új hordókra épült a
máglya a Napforduló ünnepen. A Szent Iván-éji tűzhöz
évtizedek óta használt hordók elkorhadtak az évek
során, ezért igencsak megérett a helyzet a cseréjükre.
A községgazdálkodási csoport munkatársai új hordókat szereztek be, ezekből
állították össze az új tutajt,
hogy a Pilisszentiváni Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület biztos talajon építhesse fel az idei máglyát.
BA

Újabb csikkgyűjtő
oszlopok

Annak érdekében, hogy a dohányzók is hozzájárulhassanak a tiszta
faluképhez, folytatódott a „Tiszta
falu – Boldog falu” logóval ellátott,
köztéri csikkgyűjtő oszlopok kihelyezése. Ezentúl újabb tíz ponton
találkozhatnak az egyedi szentiváni
hulladékgyűjtőkkel: a tó körüli sétányon, a temetőben, a focipálya
környezetében, a Templom-hegyi
lépcsőnél, a Szabadság soron és a
Jóreménység utcánál. Tiltás helyett
jobb az együttműködés, Ne szemetelj! helyett: Itt nyomd el!
BA
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Műszaki ellenőrzés a Ságvári utcában

Burkolatjavítás

Május 12-én kora délután került sor a Ságvári utcában elkészült járda
ellenőrzésére, úgynevezett műszaki bejárására. A bejáráson részt
vett Poppréné Révay Gyöngyi polgármester, Kiss Tibor műszaki ellenőr, a kivitelező cégtől Vörös Gábor építésvezető (Strabag), a hivatal képviseletében pedig Eversné Gönczi Ildikó műszaki főelőadó.
A Ságvári utca felújításának ez a második üteme, az első ütemben
tavaly a DMRV cserélte le a főnyomócsövet és a lakossági vízvezetéket, emellett a külön bekötések is megtörténtek. Ezután kezdődött
a járda felújítása, amire a Magyar Falu Program keretében nyert
5 millió forintot az önkormányzat. Ez a járda térkövezésére volt
elég, a tervezési és a munkadíjat az önkormányzat tette hozzá (kb.
12 millió forint). Emellett leburkoltatta az önkormányzat azokat a
területeket is, ahol csak 20-30 centiméter volt az aszfaltút és a járda
között, illetve elvégeztették a szegélykövezést.
A munkálatok március közepén kezdődtek, most pedig a műszaki
átadás során feljegyezték a hibákat, észrevételeket. Többek között
vizsgálják ilyenkor a felület egyenletességét és azt, hogy jó-e a lejtés
a kapuknál, kocsibehajtóknál, az esetleges hibákat pedig javítják.
Az utca felújításának harmadik szakaszára a Magyar Falu Program
keretében adott be pályázatot az önkormányzat, melyet meg is
nyert. Erről a 40 millió forintos útfelújításról a polgármesteri interjúban olvashatnak.

A templom mellett a kereszt
tövénél, valamint az orvosi
rendelő bejáratánál megsül�lyedt a burkolat. A községgazdálkodási csoport munkatársai a hibát helyrehozták,
a javítás során a stabil alapra
ágyazóhomokot szórtak.
BA

Útjavítás
Megállapodás a régészeti leletekről

Nemcsak faluszépítő feladatai vannak a községgazdálkodási csoportnak, hanem olyanok
is, amelyek a közlekedés biztonságát, vagy éppen a praktikumot szolgálják. Egyik állandóan
visszatérő, fontos teendőjük az útjavítás. Június folyamán a csoport munkatársai a Rét utca
és az Alsórét utca külterületi szakaszának állapotát javították gréderezéssel és murvázással.

Május 19-én az önkormányzat nevében Poppréné Révay Gyöngyi ötoldalú
megállapodást írt alá, melyben a felek – többek között a Ferenczy Múzeum –
rögzítették, hogy a Pilisszentiván Hárs-erdő lelőhelyen előkerült leletanyagból
kölcsönszerződés keretében állandó kiállítóhelyet létesítenek a József Attila
utca 9. szám alatt.
A megállapodást követően elkezdődik a közös szakmai munka. A nyár folyamán elkészül a kiállítás koncepciója, megtörténik a leletek restaurálása és a
termek berendezése. A hivatalos minisztériumi engedélyt várhatóan ősszel
kérik majd meg. Ha minden jól alakul, az önkormányzat akár 2021 októberében
át is adhatja a kiállítóteret.

BA

A megállapodással kapcsolatos bejáráson jelen volt Poppréné Révay Gyöngyi
polgármester, dr. Peller György jegyző, dr. Lauter Éva, a Ferenczy Múzeum
igazgatóhelyettese, dr. Kovács Péter kurátor, dr. Ottományi Katalin régész,
Sima Gábor régész munkatárs, Balasi Anikó kulturális referens és Kovács Zoltán, a Helytörténeti Egyesület elnöke.

Köszönet az egészségügyi
dolgozóknak
Július 13-án ünnepélyes keretek között
mondott köszönetet az egészségügyi dolgozóknak az önkormányzat és a pilisszentivániak nevében Poppréné Révay Gyöngyi
polgármester.
Beszédében kiemelte, hogy bár nehéz év
áll az orvosok és asszisztenseik mögött,
rengeteg, erőn felüli munkával, ennek ellenére nemcsak szakmai, hanem lelki segítségnyújtásban is számíthattak rájuk a pilisszentivániak. „Szeretném megköszönni az
önkormányzat és a falu lakosainak nevében
ezt a mély, bizalomra, egymás tiszteletére
épülő, kölcsönösen felépített jó viszonyt. (...) Rendelés
előtt, rendelési időben, rendelési idő után, sőt ünnepnapokon és hétvégén is oltottak. Segítettek a szentiváni
embereknek eligazodni a sokszor túl sok irányból érkező, olykor megtévesztő információk között. Mindenkivel
egyénileg, személyes beszélgetésben kiépítve a bizalmat
az ismeretlennel szemben.”
A köszönetnyilvánítás mellett a most nyugdíjba vonuló Nádor Emese doktornőt is elbúcsúztatták, aki
30 éven át dolgozott háziorvosként. A polgármester
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Pilisszentiván Község Önkormányzata a Magyar Falu Program keretében az Identitástudat erősítése 2019 című pályázaton közel 15 millió forintot nyert. A pályázati
és önkormányzati forrásból felújították a volt zsellérházakat. A József Attila utca
11.-ben bányászati kiállítótér, a 9. szám alatt állandó kiállítóhely létesül.
BA

Átadták a gyermekszületési támogatásokat
megható, személyes szavakkal köszönte meg a doktornőnek a település betegeiért végzett munkáját.
„Családorvosként látta felnőni sok-sok család gyermekét, és tanúja volt a családok fájdalmának is, az
elmúlás nehéz érzésének. Mégis megőrizte mosolyát,
melyből mindig mindenkinek ajándékozott. Köszönjük, hogy kitartott mellettünk, otthonának érezte és
érzi Pilisszentivánt.”
Az ajándékok átadása után az ünnepség egy jó hangulatú, kötetlen beszélgetéssel zárult.

Szentiváni Újság

Az év egyik legkedvesebb eseményére került sor június 24-én délelőtt a pilisszentiváni
polgármesteri hivatalban: a díszteremben édesen alvó babák és szüleik gyűltek össze.
Ez alkalommal tizenöt család vehette át a támogatást és mellé a köszöntő ajándékokat: egy virágcsokrot és Metzger Mária Amiről a fakanál mesél című könyvét.
Az eseményen Poppréné Révay Gyöngyi polgármester és Kovácsné Almási Marina
vezető főtanácsos köszöntötte a legifjabb szentiváni lakosokat és családjaikat. A
polgármester elmondta, Pilisszentiván gyermekszületési szempontból is kiemelt település, hiszen évente 40-50 baba születik. Ez is azt mutatja, hogy Szentivánon jó élni.
Hangsúlyozta, hogy a község vezetése fontosnak tartja a kisgyermekes családok támogatását, ezért tavaly a korábbi húszezer forintról harmincezer forintra emelte a
gyermekszületési támogatás összegét. Végezetül nyugodt, boldog életet kívánt a családoknak, és kérte, hogy forduljanak bizalommal az önkormányzathoz, ha bármilyen
problémában segítségre lenne szükségük.

2021. július
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EMLÉKEZETES NAPFORDULÓ
Végre újra együtt ünnepelhettük Szentiván legnagyobb ünnepét, a Napfordulót.
Arra kértük Poppréné Révay Gyöngyi polgármestert, hogy értékelje
a rendezvényt, de emellett számos egyéb téma is szóba került.

és most még sokkal, de sokkal nagyobb
értéknek tartom és tartjuk ezt a rendezvényt. Igazából egy nagy családias esemény lett. Volt a hagyományos
gyerekrajz kiállítás, mellette pedig
állomások, ahol napkoszorút lehetett
készíteni. A kisgyerekek és a szülők is
boldogan kézműveskedtek, hazavitték a koszorút és a kapura tették. A
délután egy hosszú bevezetése volt az
esti máglyagyújtásnak. Arra is nagyon
készültünk, hogy végre újra megéljük,
hiszen a tavalyi évben elmaradt. A máglyagyújtást követő, közösen eltöltött
zenés óra is örömmel töltötte el az
embereket, igazából senki nem akart
hazamenni. Úgyhogy én nagyon elégedett vagyok, nem bánom, hogy így
alakult, mert egy gyönyörű, meghitt,
emlékezetes ünnepünk volt.
Hosszas szervezés és néhány újratervezés után idén sikerült megrendezni a
Napforduló Ünnepet. Hogyan értékeli a
rendezvényt?
Nagy boldogság volt számomra, hogy
végül sikerült. Végtelen öröm és szeretet volt ott, szerintem mindenki
ezt érezte lent a tó partján. Az elmúlt
hónapokban A, B, C és D verzióval is
készültünk, a kulturális referensünk
mindig az éppen aktuális szabályoknak
megfelelően állította össze a programokat. Amikor változott a járványhelyzet, és még jobban szűkültek a lehetőségek, újra változtattunk, ami nagyon
nehézzé tette a készülődést, hiszen ez
mégiscsak 30 éve egy többnapos ünnepség, nívós produkciókkal. Szerettünk volna idén is méltón ünnepelni.
Látva a végeredményt, azt az örömöt,
ahogy ott ültek a szentiváni családok,
baráti társaságok, és hogy jöttek Solymárról és Vörösvárról is vendégek, azt
hiszem, sikerült is. Felemelő érzés volt,
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Mik a tervek a rendezvényeket illetően a továbbiakban?
Most az egyesületeknél van a lehetőség, hogy rendezvényt szervezzenek, hiszen
például a nyugdíjas egyesület is pályázott, a pályázati pénzből pedig megvalósították a kakasfőzés elnevezésű rendezvényt július 10-én, aminek szintén nagy sikere
volt. Biztos, hogy a többi egyesület is fog szervezni hétvégi eseményeket. Természetesen az augusztus huszadikai ünnepségen is gondolkodunk, reményeink
szerint ezt már teljes nyugalommal meg lehet tartani. Biztosan nagyon sok olyan
kisebb esemény lesz – egy-egy kiállítás, sördélután stb. –, amire szeretettel várják, várjuk majd a szentivániakat. Mindenesetre most már tudjuk azt, hogy milyen,
amikor valami elmarad, és annál nagyobb az örömünk, ha meg tudunk rendezni
egy-egy alkalmat.
Legutóbbi számunkban a beadott pályázatokról beszéltünk, közben pedig érkezett
egy örömhír is ezzel kapcsolatban…
Igen, nagy öröm, hogy a Magyar Falu Program keretében beadott pályázatunk
nyert, így várhatóan az idén új aszfalburkolatot kap a Ságvári utca, ami ezáltal végre teljes egészében jól közlekedhető, korszerű utca lesz. 40 millió forintot nyertünk erre a célra, és amint lehet, meg is kezdődnek az újabb munkálatok. A másik
két beadott pályázatunk is nagyon fontos, ott még nincs eredmény, de bizakodó
vagyok. Az egyik az óvoda udvarának a felújítása. Gyönyörű óvodánk van, de tizenhárom éve készült el pályázatból maga az udvar, és már ráfér a felújítás, itt 5 millió forintra pályáztunk. A másik pályázatunk gépvásárlásról szól, fűkaszára, padkaseprő gépre és ágaprítóra pályáztunk 15 millió forint értékben. Nagyon bízom
abban, hogy ezeket is elnyerjük.

Szentiváni Újság

Már korábban is említette, hogy egyfajta szemléletváltást, hosszú távú gondolkodást vezetnének be a falu szépítését,
virágosítását illetően. Ez a közelmúltban meg is kezdődött. Miről van szó
pontosan?

olyan növényekre, amelyek vagy megmaradnak, vagy nem. Ráadásul a kánikulában
a locsolás sem egyszerű dolog. A tűzoltók a tóból veszik a vizet, azzal töltik meg
az egy köbméteres tartályokat, amivel locsolni tudjuk a növényeket és az utcákat
a nagy melegben. Talán időbe telik, míg megszokják az emberek az új koncepciót,
de megéri átállni erre.

Az önkormányzat a faluszépítőkkel
együttműködve beadott a nemzeti kulturális alaphoz egy pályázatot, amely
bizonyos értelemben egy modernebb,
új felfogású faluvirágosítási programot jelent. Ezen belül szó van például
a komposztálásról, de sok egyébről
is. Az új koncepció abban rejlik, hogy
nem kizárólag egynyári virágokat szeretnénk a falu területén ültetni, ahogy
eddig volt. A tavaszi hideg, csapadékos
időjárás azt hozta magával, hogy szinte
nem volt tavasz, így nemcsak az egynyári, de még az évelő növények sem
voltak olyan állapotban a növényházakban, hogy el lehessen hozni és szabad
ég alá kiültetni őket. A kertészünknek
megvan a pontos terve, hogy hova mit
fog ültetni, ám ez az időjárás miatt késett. Addig viszont olyan növénymagokat ültetett – az orvosi rendelőnél lévő
virágágyásba vagy éppen a totózóval
szembeni kis háromszögnél –, amelyek
javítják a talajt. Emellett most ültetik
be azokat az évelőket, amelyek a következő években folyamatosan virágozni
fognak, nem kell őket évente újraültetni. Ezt látták azok, akik a közösségi
oldalon szóvá tették, hogy „gazos” ittott a falu. Azonban nem erről van szó,
folyamatosan zajlik az ültetés, és nemcsak évelőket ültet a kertészünk, hanem cserjéket és bokrokat is. Az egyik
közösségi csoportban felkérte azokat,
akiknek felesleges növényeik vannak
otthon (évelő növények, cserjék, bokrok), hogy adjanak belőle, és akkor
szaporítani tudja, majd a falu különböző pontjain elülteti. Egész sokan adtak
is növényeket. Nyilván ez nem egyből
látványos, hiszen van, ami később fog
virágozni, de biztos, hogy még októberben és novemberben is lesz virágzó
növényünk.

Szintén az időjárás az oka, hogy nem tudtunk a megszokott ütemben füvet nyírni.
Esőben ugyanis nem lehet, nagy hőségben pedig szintén nem. A községgazdálkodáson dolgozók munkarendjét is meg kellett változtatni, átmenetileg, a kánikulában hajnali 4-kor kezdenek, és 11 óráig dolgoznak, majd délután 4-kor kezdik újra a
munkát. A fűnyírást is megpróbálják a hajnali órákban végezni, de a házak között,
lakott területen ez nehéz. A Kuczmag-réten sem véletlenül hanyagoltuk el a füvet,
hanem azért hagytuk magasabbra nőni, hogy ne égjen ki. A községgazdálkodási
csoport munkatársai minden nap ellenőrzik a hőségben is, hogy a frissen elültetett fákat nem kell-e locsolni. Igyekszünk rendben tartani az egész falut, de már
hetekre előre be vannak táblázva a munkatársak. A rendezvényeknél is ők segítenek, például a Napfordulónál a napkerék levitelében vagy a sátorállításnál, de zajlik
az elrozsdásodott korlátok cseréje, festése is a Fő úton. Egy-egy apró elem mögött
tehát sok ember többhetes munkája van.

Minden, ami nem a megszokott módon
történik, az érdeklődésre tart számot,
és akár elégedetlenséget is szülhet
egyesekben. Ám a koncepció nagyon
jó. Továbbra is védjük a természeti környezetünket, és nem szeretnénk több
százezres vagy milliós tételt kiadni
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A fűnyírásra, vagyis annak hiányára is érkezett néhány panasz…

A nagy hőségben, főképp a locsolás következtében több környező településen is vízhiány keletkezett. Szentivánt is érinti ez?
Érint minket is a vízhiány, hiszen a kánikulában nagyon gyorsan lecsökken a víznyomás, különösen a magasabb területeken. A szolgáltató DMRV ilyenkor az öntözőberendezések használatának korlátozását és megfontoltabb vízhasználatot
kér a lakosságtól. Ennek látszólag kicsit ellentmond, hogy a tűzoltóink locsolnak
bizonyos utcákat. Erre azonban a katasztrófavédelem kötelezi a tűzoltóságot, hiszen ahol nagy az aszfaltfelület, ott a hőség megemelkedik, és a házakat melegíti,
ami ártalmas az egészségre, ezért ezeket a területeket locsolni kell. Ezt a tűzoltók
nagyon megfontoltan teszik, és a Slötyiből szivattyúzzák hozzá a vizet.
Az önkormányzat Pilisvörösvár, Solymár és Pilisszántó önkormányzataival közösen
biztosítja az orvosi ügyeleti ellátást a lakosok számára. Ezzel kapcsolatban érkezett
egy kérés az Országos Mentőszolgálattól.
A mentőszolgálat jelezte, hogy nem tudják fedezni a meglévő szerződéseikből a
költségeiket, az orvosi ellátást, illetve az ápolói kifizetéseket, ami veszélyezteti
az ügyeleti ellátást. Az eddigiekhez képest nagyjából 2,5 millió forintos emelést
kértek. Ez az összeg lakosságszám-arányosan oszlik el a négy település között.
Összeültünk a polgármesterekkel, és átgondolva azt, hogy mekkora szükség van
az ügyeletre, elfogadtattuk a testületeinkkel a kérelmet. A döntés értelmében
400 000 forint előirányzat-módosítást terveztünk be 2021-re.
A közelmúltban Ön és nyolc másik település polgármestere egyeztetésen járt
Menczer Tamás külgazdasági és külügyminisztériumi államtitkárnál. Miről volt szó?
Kilenc 5000 fő alatti település polgármestere volt jelen a 2-es választókörzetből
az eseményen. Menczer Tamás államtitkár meghívta Gyopáros Alpár modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztost, ő adott nekünk tájékoztatást a
Magyar Falu Program eredményeiről és jelenlegi helyzetéről. Elmondta, hogy évről évre nőtt a programhoz rendelt keretösszeg, és jövőre is növekedni fog. Mi,
polgármesterek is beszéltünk a tapasztalatainkról, elmondhattuk a véleményünket arról, hogy hol, hogyan lehetne bővíteni a pályázatok körét (pl. gyalogátkelők,
közlekedési csomópontok). Megtudtuk azt is, hogy nemcsak az önkormányzatok,
hanem egyesületek és civil szervezetek is pályázhatnak a program keretében,
és megállapodtunk abban, hogy szükség lenne a települések közötti szorosabb
együttműködésre. Hasznos és informatív találkozó volt.
Palkovics Mária
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Mennyit bír a búzaszem?
Pénzügyi előadói állás

Június 14-én, hétfőn – az óvodai tanév vége felé – a Pilisszentiváni Községi
Könyvtár szervezésében játékos ismeretterjesztésen vehettek részt az óvodások.
A program finanszírozását segítette, hogy
könyvtárunk – önállóságát megőrizve –
szorosabb kapcsolatba került a Hamvas
Béla Pest Megyei Könyvtárral.

Pilisszentiván Község Polgármesteri
Hivatala – a gazdálkodási osztályra
– pénzügyi előadó munkakör betöltésére pályázatot hirdet.
A közszolgálati jogviszony határozatlan idejű, a foglalkoztatás jellege
teljes munkaidő.

A háromórás foglalkozás lényege, hogy a
gyerekek a mesén keresztül, de igazi valójában is megismerkedhetnek a kenyérsütés folyamatával. Mi is történik a búzával,
míg a boltban kenyér formájában megvehetjük? Itt most ők őrlik a búzát, szitálják a
megőrölt lisztet, gyúrják a tésztát, amit a
kemencében ki is sütnek nekik.

A munkavégzés helye: 2084 Pilisszentiván, Szabadság út 85.
A pályázati feltételekről, a pályázat
részeként benyújtandó iratokról a
www.pilisszentivan.hu oldalon megjelent hír csatolmányából tájékozódhatnak.

Reméljük, hogy az óvodások a
Merende Műhely mesélő, foglalkoztató programjával nemcsak jól szórakoztak, hanem
ismeretanyaguk is bővült.

A pályázat benyújtásának határideje:
2021. július 30.

Játékos szolgálat
az óvodában
Kipróbáltuk, így már tudjuk, hogy egy tucat
mosolygós gyerek elfér egy rendőrautóban. A
gyerekek pedig már azt is tudják, melyik gombbal működik a sziréna.
A Pilisszentiváni Német Nemzetiség Óvoda pedagógusai május 25-én vidám, tartalmas gyereknapi mulatságot szerveztek a csemetéknek.
A jeles napon az intézménybe látogatott Papik
András főtörzsőrmester, Pilisszentiván körzeti
megbízottja és Benyák Richárd közterület-felügyelő is. A délelőtt folyamán a kicsik beülhettek a rendőr- és a rendészeti autókba, felvehették a rendőrségi mellényt, kabátot, sapkát,
sőt még a bilincset és a gumibotot is a kezükbe
vehették. A körzeti megbízott és a közterületfelügyelő az óvó nénikkel együtt játékos formában tanítgatták a gyerekeket.
BA

A pályázat benyújtásának módja:
postai úton a Pilisszentiván, Szabadság út 85. címre, vagy elektronikus
úton a jegyzo@pilisszentivan.hu
e-mail-címre.

Frankhauser Péterné
könyvtáros

A pályázat elbírálásának határideje:
2021. augusztus 6.

A könyvtár ajánlása 2021. július hó (Szent Jakab hava)

Csatlakozzatok Palkóhoz, és
fedezzétek fel a postáskodás
örömeit! Sárközi Judit maga
illusztrálta bűbájos meséjét.

Ez a megindítóan szép történet
egy diófa – egy apa és két fia kapcsolatát mutatja be. Egyaránt szól
gyerekekhez, akik hallgatják, és
felnőttekhez, akik olvassák nekik.

Majoros Nóra:
Pityke és Prém

Lawrence Wright:
Október végén

A pitykések birodalmában szigorú
rendet tart a keménykezű királynő.
A prémesek felkelnek az elnyomás
ellen, a határon ellenséges
hadsereg állomásozik, és a pórnép
is zúgolódik.

Egy HIV-pozitív melegeket fogva
tartó indonéziai internálótáborban negyvenhét ember hal meg
egy addig ismeretlen, akut vérzéses lázzal járó, gyors lefolyású
betegségben.

A mélyművelésű
szénbányászat sajátossága,
hogy
a föld alatt fokozottan veszélyes
körülmények között történik a
széntermelés.
A
bányavíz-betörések, a bányatüzek,
Dr. Kiss László bányahatósági főtanácsos felvétele
a kőzetomlások, a
a Hungária-akna bányaüzemről
sújtólég- és szénporrobbanások okozta üzemzavarok legtöbbször súlyos vagy halálos
kimenetelű üzemi balesetet okoznak. A vonatkozó bányahatósági előírások az egyidejűleg történt – három vagy annál több ember sérülését
okozó üzemi – baleseteket „tömeges üzemi balesetnek” minősítik.

1931. április 17-én tömegszerencsétlenség történt Pilisszentivánon, a
Hungária bányaműben. Egy vastag széntelepi pillérfejtésben a kőzetomlás hat bányászt temetett maga alá. A bányamentési munkák során négy főt a helyszínen holtan találtak, két főt kimentettek az omlás fogságából. Az elhunytak közül Bradhuber István, Hodup Imre és
Holczhauser Antal pilisszentiváni, Jelinek Lajos vájár pilisvörösvári lakos volt.

Ízelítő a községi könyvtár új könyveiből
Kolozsi László: Apufa

Az 1931-es év a pilisi szénbányászat fekete éve
volt, hiszen ekkor két helyszínen is történt halálos
kimenetelű, tömeges baleset. Az alábbi írásban
Zelenai István bányamérnök emlékezik.

A 120 évig folytatott pilisi szénbányászat során az 1931-es év volt az úgynevezett fekete év, ekkor hét bányász halt meg a föld alatt, tömeges
üzemi baleset minősítéssel.

További információkért dr. Peller
György jegyző hívható a 26/367-322es telefonszámon.

Sárközi Judit:
Postás Palkó

90 ÉVVEL EZELŐTT
TÖRTÉNT

1931. június 6-án a nagykovácsi Tisza lejtősaknában történt bányatűz. A
tűzeset során nagy mennyiségű és töménységű, mérgező hatású szénmonoxid-gáz került a bányalevegőbe. A bányában tartózkodó emberek
nagy hányada ki tudott menekülni a lejtősaknából a külszínre. A mérgezett bányalevegővel szennyezett bányatérségekben rekedt bányászok kimentésére azonnal megindították a bányamentési munkákat,
melyhez jelentős segítséget nyújtottak a szomszédos bányaüzemek
aktív bányamentői. A Hungária bányamű, a Solymár- és a Lipót-akna
bányamentő egységeit Ajtay Zoltán főmérnök irányította. Az oxigénes
bányamentő készülékekkel felszerelt bányamentők Fischer Gyula és
Tóth János vájárt (nagykovácsi lakosok) és Mulavecz Antal vájárt (pilisvörösvári lakos) csak holtan tudták kihozni a bányából.

Wally Lamb:
Ez minden, amit tudok

Dominick Birdsey, a negyvenéves
szobafestő visszafogott életét
mélyen feldúlja paranoiás skizofrén ikertestvére megdöbbentő
tette. Dominicknak gondoskodnia
kell a testvéréről.

Ezúton is nagy tisztelettel gondolunk azokra a bányászokra, akik lelküket a föld mélyén hagyták, örök sötétségben, étlen, szomjan, szeretteiktől búcsúzatlanul. Jó szerencsét!
Zelenai István bányamérnök, ny. bányahatósági főfelügyelő
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A LEGNAGYOBB KINCS AZ EGÉSZSÉG
„Legfőbb törvénynek tekintem a betegek testi és lelki gyógyítását, a betegségek
megelőzését” – így szól a hippokratészi eskü. Dr. Nádor Emese több mint
negyven éve ebben a szellemben gyógyítja és ápolja betegeit,
gondoskodik a pilisszentiváni családokról. Az idén nyugdíjba vonuló
doktornő most elmeséli nekünk, milyen utat járt be, és miben látja
a boldog, hosszú élet titkát.

ként, mellette pedig körzeti orvosként
folytattam a munkát. A bánya megszűnése nagy probléma volt akkoriban, a
bányászok pedig, akik addigra leharcolták az életüket, eléggé rossz egészségi
állapotban voltak.
Orvosként milyen utat járt be az eltelt
évtizedek alatt?

Mikor és hogyan került Pilisszentivánra?
1977-ben végeztem Debrecenben. Az akkori férjem Szabolcsba ment háziorvosnak – akkor még körzeti orvosnak
hívták –, így én is oda kerültem. 11 év házasság után a férjem meghalt, én pedig ott maradtam a négy- és ötéves fiaimmal. Segített ugyan a családom, de rá kellett jönnöm,
hogy a fiúknak apa kell. Újból férjhez mentem, ezúttal
Pestre, majd 1986-ban kerültem Pilisszentivánra, tehát
már 35 éve. A gyerekek akkor mentek első, illetve második
osztályba, így eleinte én utazgattam, hogy megspóroljam
nekik a napi egy óra utazást Szentiván és a főváros között.
Valójában húsz éve lakunk életvitelszerűen Pilisszentivánon, nagyon szeretjük, igazi otthonunkká vált.
Ezek szerint nem volt könnyű a kezdet. Milyen volt a falu
akkoriban?
Amikor idekerültem, a falu éppen egy üzemi körzetet hirdetett meg. A bányabezárás után ugyanis új munkahelyek
jöttek létre, én ezeken a helyeken kezdtem üzemorvos-

10

A kezdeti nehézségek után jött a rendszerváltás, ami sok változást hozott
magával. Idővel új üzemek települtek
Szentivánra, sokan kisvállalkozók lettek, köztük mi, orvosok is. Folyamatos
továbbképzési rendszer épült ki, hogy
az ismereteink ne avuljanak el. Ez a
mai napig így van. Én időközben letettem a szakvizsgát háziorvostanból,
utána üzemorvostanból. ’92-ben körzeti orvosból háziorvosok lettünk. Ezzel
párhuzamosan elkezdtük az új szemléletet megtanulni.
Ami engem illet, sokféle ismeretet próbáltam elsajátítani Magyarországon és külföldön is. Amerikában is voltam
kétszer, ahol háziorvosi praxisokat látogattunk meg, és
megismerkedtünk más módszerekkel, mint amire itthon
tanítottak. Hazatérve több újdonságot is kipróbáltam, például az előre bejelentkezést, hogy spóroljak a beteg és a
magam idejével. Ezután jött az informatikai fejlesztés, és
meg kellett tanulni a számítógép alkalmazását. Bevallom,
én a mai napig nem szívesen dolgozom számítógépen,
mert a természetemtől kicsit távol áll. Jobban szeretem,
ha a beteggel szemben ülök, rá figyelek, őt vizsgálom,
megtapintom, érzem.
Akkor Önnek különösen nehéz lehetett az elmúlt két év, hiszen a személyes találkozás sokáig nem volt lehetséges…
A Covid ebből a szempontból elég szörnyű volt. Az, hogy
a jól beállított beteg esetében elektronikusan tudtuk felküldeni a recepteket, nagyban megkönnyítette az ember
életét. Ám nem éreztem azt a biztonságot, mint korábban,
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hiszen a beteggel csak online vagy telefonon tudtunk kommunikálni. Persze mi minden nap bementünk a rendelőbe,
és az ablakon keresztül érintkeztünk velük. A 90 éves nénik odajöttek az ablak alá, azokat nem zavarta ám a Covid
(nevet). Felvette a mamika a maszkot, és eljött. Volt, hogy
az ablakon keresztül vettük ki a kullancsot valakiből.
Vannak az elmúlt 35 évből hasonlóan kedves történetei? Mi
az, amire örömmel emlékszik majd vissza?
Nagyon szerettem, amikor egy család életében fontos szerepet töltöttem be, és elnyertem a bizalmukat. Az egyik
betegem mondta egyszer, hogy otthon ők csak Emesének
hívnak. Ezen soha nem sértődtem meg, mert ezt mind
a szeretet megnyilvánulásának éreztem. Különösen az
öreg betegek gondozását szerettem. Sok család van itt
Pilisszentivánon, ahová éveken keresztül jártam. Megvizsgáltam az idős nénit, megbeszéltük a gyógyszert, az
egészségi állapotát, azután leültem, a szemébe néztem,
és hagytam, hogy beszéljen. Sok életmódbeli vagy családi
dologra, akár halmozódó családi betegségre derült fény
azzal, hogy odafordultam, figyeltem rá, és engedtem,
hogy meséljen. Ezzel azok a bizonyos szálak, amelyek a betegeimhez kötnek, megerősödtek. Sok olyan család van a
faluban, ahol az üknagymamától az ükunokáig mindenkit
ismerek. Most, hogy nyugdíjba mentem, ezeket az érzelmi
kapcsolódásokat kicsit sajnálom, de fel vagyok töltve emlékekkel, és majd ezekből fogok táplálkozni.
Amikor átadta helyét a fiatalabb generációnak, milyen tanáccsal látta el az új doktornőt?
Egyelőre a háziorvosi teendőket adtam át Bozó doktornőnek, aki már januártól alkalmazottként dolgozott velem,
heti három napot ő rendelt, két napot én. A falu így szép
lassan kezdte megismerni Bernadett doktornőt, és ő is
beleszokott a dolgokba. Az első egy hónapban csak ült és
mindent megfigyelt. Az is nagyon jó volt, mert így tudott
a legtöbbet megtapasztalni, és így nagyon sok mindent
át tudtam neki adni. A munkamódszere persze más lesz,
mert ő a fiatalságot képviseli. Az üzemorvoslás egyelőre
megmaradt nekem, ez a csendes levezetés a végén, és segít, hogy ne essek ki teljesen a ritmusból.
A mai korban olyan szinten ki vagyunk szolgáltatva a technikának, hogy már-már eltűnik az a finom kis határ a gyógyítás és a képernyőre felvetített, a betegtől távol álló
adathalmaz között. Ott már észnél kell lenni, hogy men�nyire fontosak az adatok, és honnan jön utána a beteggel
való foglalkozás, mert ha ez átbillen, az nem biztos, hogy
egészséges. Erre kellene majd figyelni a fiataloknak.
Sokat változott az orvostudomány az elmúlt évtizedekben.
A technikai fejlődésen kívül miben lát még nagy változást?
Óriási előrelépést tett az orvostudomány a diagnosztikában, sok minden vált elérhetővé: a labordiagnosztika, a
képalkotó és az endoszkópos diagnosztika. Ezek nagyon
jó dolgok, amelyekkel élni kell. Amennyiben a hozzáférést
is megpróbálják egy kicsit felgyorsítani, hogy minél hamarabb odakerüljön a beteg ezekhez az új lehetőségekhez,
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akkor még nagyobb fejlődést érhetünk el. Ilyen előrelépés
a védőoltás is, amit szintén jobban meg kellene becsülni.
Fontos lenne, hogy olyan embertől szerezzünk ezzel kapcsolatban információt, akinél tudományos alapokon nyugvó bizonyítékok vannak, akiben megbízunk, akinek a szavára adhatunk. Ne elsősorban a televízióban elhangzottak
alapján döntsünk.
Mit gondol, mivel tudjuk az egészégünket minél tovább
megőrizni?
Tudatosítani kellene az egészség értékét, és hogy milyen
nagy kincs. Már az iskolában el kéne kezdeni oktatni az
egészségtudatos életmódot, sőt akár anyagilag is támogatni. A kötelező védőoltások, a védőnői munka mind ezt
támogatják. Például az iskoláskorú gyerekek már kevesebbet mozognak. A mindennapos testnevelés miatt zokognak, ahelyett, hogy élveznék. Ezeket jó lenne úgy előadni,
tanítani, hogy szeressék, hogy tudatosan válasszák. Ezzel
kellene kezdeni, aztán jöhet a helyes táplálkozás, a nap értelmes eltöltése, az örömszerzés. Fontos, hogy a gyerek
olyan tevékenységet végezzen, amit szívesen csinál, legyen az akár a sport, akár a szabadidő eltöltése, de lehetőleg ne a képernyő előtt. Meg kell találni azt a sportot, amit
örömmel végez. Az a gyerek, amelyik úgy sportol, hogy
fülig ér a szája, aki állandóan röhögve rúgja a labdát, vagy
szívből élvezi a csapatsportot, az már jól megalapozza az
egészségét. Megesett, hogy megkérdeztem a huszonvalahány évest, hogy sportol-e. A válasz: Már nem… Hát –
mondom –, mi az, hogy „már nem”? Látszik is rajta, hogy
képernyő előtt dolgozik, egész nap ott ül, ebben az esetben kell valami kiegészítő. Akinek kisgyereke van, az egy
fokkal jobb, mert a gyerek után futkosni kell, de ettől az
még nem sport. Az idősebbeknek pedig azt tanácsolom,
figyeljenek oda a gyerekekre, az unokákra, töltsenek velük
minél több időt, ha lehet, a családon belül mindenkivel.
Ön orvosként tehát fontosnak tartja a lelki egészséget is?
Így van. Nagyon sok tényező befolyásolja a testi egészséget. Szegény anyám jut mindig eszembe, aki a három gyereke mellett mindig megkereste azt a legkisebb dolgot,
amin aggódni lehetett. Az apám más volt, ő az élettel sokkal inkább meg volt elégedve, mindennek tudott örülni,
az egészen kicsi dolgoknak is, és 15 évvel élte túl az anyukámat. Azt tudom mindenkinek ajánlani, hogy keresse az
örömöt, a megelégedettséget. Van, akinek az is jó, hogy el
tud menni a szomszéd faluba egy kicsit futkározni, biciklizni, úszni, vagy bárhová. A lényeg, hogy minden apróság
lehet a megelégedettségnek egy forrása.
Milyen céllal vág bele a nyugdíjas évekbe?
Szeretném, ha az unokáimat végre elhozhatnám az iskolából, mert az óvodából egyszer se tudtam a távolság és az
elfoglaltság miatt. A nagymamai szerep nálam eddig más
volt, de a hétvégéken azért mindig igyekeztem legalább az
egyik napot feltétel nélkül rájuk szánni. Ezután számomra
a család lesz az első helyen.
Kovács Ildikó
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MEGÚJULT KIÁLLÍTÁS
A LÁTOGATÓKÖZPONTBAN
Pilisszentiván központjában egy rendhagyó, ám mégis a kertvárosias harmóniát
erősítő épület szakítja meg a családi házak sorát. A Duna–Ipoly Nemzeti Park
Igazgatósághoz tartozó, 2020 folyamán
megújult Pilisi Len Látogatóközpont a
modern és hagyományos építészet elemeit ötvözi: a modern megjelenésű épület formájában a régi sváb családi házak
jegyeit viseli.
Az épületben kapott otthont az Európa
diplomás Szénások hegycsoport egyik
legértékesebb részét, a Borbás-gerincet
és élővilágát bemutató interaktív kiállítás, amelyben kiemelt szerepet kapott a
látogatóközpont névadó növénye, a pilisi
len. A sárga virágú, bennszülött növény
csak itt, a Szénások hegycsoport dolomitján fordul elő, jelentősége miatt településünk egyik legnagyobb értékeként
még Pilisszentiván címerében is szerepel.
A gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt érdekes, játékos kiállítás a látogatókat nemcsak a Szénások élővilágával,
jellemző élőhelytípusaival, növény- és állatvilágával, de a természetvédelmi őrök
sokszínű munkájával is megismerteti.
Minden látogató kipróbálhatja kódfejtő
játékunkat, csoportok számára azonban
egyéb foglalkozásokat is tartunk. Kicsiknek és nagyoknak izgalmas kihívást
jelenthet válaszadós játékunk, ahol egy

CINCÉR-
LAKÓTELEP

természetvédelmi őr helyébe kell képzelniük magukat és szembesülniük az ő mindennapi kihívásaival. Ezen felül tartunk
tematikus előadásokat, többek között
erdőlakó állatokról és madarakról.

szentjánosbogár-túráinkon próbálhatják
ki bátorságukat. Idén augusztus 9–13. között tartjuk Lenvirág táborunkat, melyre
a természet iránt érdeklődő 6–10 éves
gyerekeket várjuk.

2021 elején megújult a Jági tanösvény is.
A tanösvény új interaktív táblái sok újdonsággal szolgálnak az itt lakók számára, a megváltoztatott útvonal pedig két
plusz érdekességet is érint: egy kétezer
éves kelta telepet feltáró régészeti ásatást, valamint az Ökörkutat, Pilisszentiván egykor közkútként szolgáló gémeskútját. A negyedik állomást áthelyezték,
innen most fantasztikus kilátás tárul
elénk a Szénások szinte teljes területére.
A tanösvény szabadon látogatható, de
szervezett túrák keretében, szakvezetéssel a kirándulók még több érdekességgel
találkozhatnak. A tanösvény bejárásához egy teljesen új, foglalkoztató jellegű
tanösvény füzet is rendelkezésre áll, ami
ingyenesen beszerezhető a Pilisi Len Látogatóközpontban.

Az érdeklődőket szívesen fogadjuk nyitvatartási időben a Pilisi Len Látogatóközpontban (2084 Pilisszentiván, Bányász
utca 17.). Programjainkkal kapcsolatban
érdeklődhetnek a www.dunaipoly.hu
honlapon és a Duna–Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság, valamint a Pilisi Len Látogatóközpont Facebook-oldalán is.
További képeket találnak a Szentiváni Újság honlapján.
Glavanovits Boglárka,
Karlné Menráth Réka

Munkatársaink túravezetéssel is foglalkoznak a környező területeken. A tavaszi időszakban, április–május környékén
szervezett túra keretében látogatható
meg a fokozottan védett Borbás-gerinc,
ahol személyesen is megtekintő a pilisi
len virágzása. A mesebeli élményre vágyók június végén, július elején éjszakai

Piliscsabán új evangélikus templom épül.
Hogy mi köze ennek Szentivánhoz és a
cincérekhez? Az, hogy az építési területen
állt egy százéves tölgyfa, aminek sok ágát
már korábban le kellett vágni. A törzsébe
bogarak rakták le petéiket, köztük a védett
és egyben európai uniós védelmet élvező
NATURA 2000-es jelölőfaj, a nagy hőscincér is. A Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának munkatársai felfigyeltek erre a
cincér-lakótelepre, és a Pilisi Parkerdő Zrt.
munkatársaival közösen megszervezték,
hogy a nemrég kivágott fatörzset átszállítsák a pilisszentiváni Jági tanösvényre,
melynek 8. állomásán, az Ökörkút közelében kapott helyet. A június 12-én érkezett
fatörzs a szakemberek szerint egy valóságos bogármetropolisz. „A fa kívülről láthatóan tele van bogárjáratokkal, melyet az itt
több évig fejlődő és táplálkozó lárvák rágnak – magyarázza Karlné Menráth Réka, a
DINPI munkatársa. – Amikor a fa lakói kirajzanak, nagy hőscincérek százai borítják be
az egész fatörzset. A fából évente kelnek
ki új cincérek, de már most benne vannak
a fatörzsben a három év múlva kirepülő
lárvák.”
A fatörzs új helyén messzire illatozik, ami a
bogarak számára nagy vonzerővel bír. Ennek bizonyítéka, hogy nemrég szentiváni
iskolások a 8. állomáson álló gémeskút rúdján egy havasi cincérre lettek figyelmesek.
Ez a szintén védett, impozáns külsejű cincér a bükkfában fejlődik, mégis ide vonzotta a frissen vágott tölgyfa illata, ami azért is
nagy szó, mert a Jági tanösvény környékén
eddig nem láttak havasi cincért.
Szentiváni Újság

VIRÁGOS FALU
HOSSZÚ TÁVRA
Az utóbbi időben több észrevétel is érkezett a
lakosság részéről, hogy Pilisszentivánon kevés a virág,
a zöldterületek pedig már-már gazosnak tűnnek. A
látszat azonban ebben az esetben csal: egy hosszú távú
gondolkodásra valló szemléletváltásnak vagyunk tanúi.
Csapó Attila, a település kertésze mesélt nekünk.
Az utóbbi években mindenki tapasztalhatja, hogy változik időjárásunk. Idén a tavasz jóformán
elmaradt, csapadékos, hűvös
időnk volt, a június viszont rögtön hőhullámmal köszönt be.
Természetesen ez kihat a növények fejlődésére, ezzel együtt
pedig a település virágosítására,
zöldterületeinek gondozására is. Az eddig megszokott, egynyári virágokkal
dúsan beültetett ágyások fenntartása a forró, száraz időszakok miatt sok
pénzt és munkát igényel, hiszen ezeket folyamatosan öntözni, trágyázni kellene. Ahhoz, hogy a már-már félsivatagos településünkön élet és szépség legyen, újra kell gondolnunk sok mindent az eddig megszokottakról – tudtuk
meg a település kertészétől.

„Ahhoz, hogy a már-már félsivatagos településünkön élet és
szépség legyen, újra kell gondolnunk sok mindent az eddig
megszokottakról.”
Ha megpróbálunk alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez, a természettel együttműködve találhatunk pénz- és időkímélő módszereket, hogy
Pilisszentiván virágos település legyen hosszú távon is. Ilyen módszer a szárazságtűrő, napkedvelő, talajjavító növények ültetése, melyek árnyékolják
a földfelszínt, nem engedik kiszáradni, átmelegedni a talajt – mint például a
fehér mustár, a facélia, a vöröshere, a pohánka vagy a pipacs. Ezek az akár
gyomnak is nézhető növények előkészítik a területet, ahová később már jóval
kedvezőbb feltételek mellett ültethetők majd évelő és egynyári virágok.
„Magkeverék szórásával előkészítek egy területet. Ebbe később már biztonsággal ültethetek évelőket. Ezeket az évelőket kiegészítem pár színes egynyárival. Ezeknek az egynyáriaknak pedig az a legfontosabb tulajdonságuk,
hogy minden évben magról újra jönnek” – árulta el Csapó Attila hosszú távú
tervét. Ezáltal pedig nem kell minden évben tömegével vásárolni az egynyári
palántákat.
Amíg ez az előkészítés folyik, kertészünk igyekszik felhasználni minden olyan
növényt, ami már adott, és segíthet a talaj árnyékolásában: vagyis a pipacsot,
bürökgémorrot, hereféléket, sőt még a pásztortáskát és tyúkhúrt is.

„A természetet nem lehet siettetni!”
Akik növényeket nevelnek, kertet gondoznak, tudják: a természetet nem lehet siettetni, türelemmel kell várni a fejlődést, mely mindig a saját tempójában halad. A változás nem egyik napról a másikra történik, ennek vagyunk
most tanúi Pilisszentiván közterein is.
Mester-Kovács Erzsébet
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TRIANONRA
EMLÉKEZTÜNK
Német nemzetiségi
tábor
A Pilisszentiváni Német Nemzetiségi
Önkormányzat 21. alkalommal szervezett nemzetiségi tábort az iskola tanulóinak. Idén először a napközis jelleget ott
alvós váltotta fel, így a tábor helyszíne
Pilisszentiván helyett Tarján lett.
Június 28. és július 2. között 26 tanuló
és 3 pedagógus vett részt a táborban.
A fő programok őseink foglalkozásaival
ismertették meg a gyerekeket. Kipróbálhatták a patkókovácsolást, a kosárfonást, az agyagozást, valamint ismerkedtek a sváb konyhával. A Tatabányai
Bányászati és Ipari Skanzenben megismerhették a bányászok életét, de bepillantást nyertek az 1920-as évek iskolai
életébe is. A napokat színesítették még a
különböző vetélkedők, vízipisztolycsata,
kirándulás,
színjátszás,
szabadtéri
moziest, fagyizás. Bízunk benne, hogy jövőre még több gyerekkel, újabb izgalmas
programmal tudjuk majd folytatni a nemzetiségi tábor hagyományát.
A német nemzetiségi önkormányzat ezúton is szeretné megköszönni Bánhidi Andrea, Marlok-Klinger Vivien és Mravinácné Pogonyi Zsuzsa pedagógusoknak, hogy levezényelték a tábor napjait és ötleteikkel színesítették a
programokat.
Botzheimné Strack Emese nemzetiségi képviselő

Jutalomkirándulás
A 2020/2021-es tanévben a német
nemzetiségi önkormányzat és az iskola közös projektbe kezdett, hogy
hónapról hónapra nemzetiségi tartalommal bővítse a Szentiváni Újságot. A projekt során az iskola tanulói
különböző témákban készítettek plakátokat, interjúkat, cikkeket. A témaköröket a nemzetiségi képviselők és
a pedagógusok közösen határozták
meg és osztották szét évfolyamonként. Készültek alkotások többek között a szüretről, a disznóvágásról, a
farsangról, a karácsonyi szokásokról
és a régi iskolai életről is.
A versenyen a 4., 5., 6., 7. és 8. évfolyamosok vettek részt. A legjobb alkotások adott hónapban bekerültek
az újságba. A díjazottaknak ezen felül
a német nemzetiségi önkormányzat
egy kirándulást is szervezett, melyre
június 9-én került sor. A tanulók Solymárra utaztak, ahol múzeumpedagógiai foglalkozásokon vettek részt
a Bauernhausban és a Helytörténeti
Múzeumban. Ezután a szentiváni Tájház teraszán a nemzetiségi önkormányzat pizzával vendégelte meg a
diákokat.

Június 4-én, pénteken szűk körű
megemlékezés zajlott Szentiván főterén,
a Trianon emlékműnél az összetartozás
napja alkalmából. A megjelenteket Balasi
Anikó, az önkormányzat kulturális referense
köszöntötte, majd a Pilisszentiváni
Vegyeskórus tagjainak vezetésével a
résztvevők közösen elénekelték a Himnuszt.
Ezt követően Boros Sándor játszott trombitán egy
Bach-átiratot, majd B. Szabó Károly, az önkormányzat
és a nemzetiségi önkormányzat képviselője mondott
rövid beszédet, melyben a Felvidékhez kapcsolódó
személyes emlékeit idézte fel. „Gyerekkoromban
többször mentünk szüleimmel Komáromba, hogy ott
átkelve a hídon, Komárnóban bevásároljunk. Akkor is
megdöbbentett, hogy a várost, Jókai városát kettészakítja egy híd. Ott eszméltem talán először rá, hogy
ez is Magyarország, az is Magyarország, mégis ketté
van vágva. Gondoljunk csak bele, hogy ha holnaptól
lenne egy határ húzva Vörösvár vagy Solymár felé, és
csak útlevéllel tudnánk átmenni. […] Amikor Trianonra gondolunk, azt is figyelembe kell venni, hogy itt
nem voltak győztesek... A vesztesek vesztettek, de
a győztesek is. A győztes hatalmak lakossága ugyanúgy elvesztette a kapcsolatait, a kulturális kötődéseit, az értékeit.”
Az esemény koszorúzással és az emlékezés virágainak elhelyezésével zárult, melyet a vegyeskórus
népdalok éneklésével tett még ünnepélyesebbé. A
megemlékezés felvétele megtekinthető
a PilisTV YouTube-csatornáján a mellékelt
QR-kód beolvasásával.
PM

Szentmise Ernő atya emlékére
Július 11-én Szemere János atya celebrált szentmisét
Roderburg Ernő atya halálának ötvenedik évfordulója alkalmából.
A település első plébánosa 1919-ben született Pilisszentivánon, és 1948-tól szolgálta a helyi híveket.
1971. július 6-án hunyt el, temetése július 13-án volt,
erre emlékeztek a vasárnapi szentmisével. A misét
követően a helyi szervezetek képviselői megkoszorúzták Ernő atya sírját.
Az eseményről a PilisTV felvételt készített,
melyet megnézhetnek a YouTube-on.
Szentiváni Újság

Műszaki előadói állás
Pilisszentiván Község Polgármesteri Hivatala műszaki
előadó munkakör betöltésére pályázatot hirdet.
A közszolgálati jogviszony határozatlan idejű, a foglalkoztatás jellege teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: 2084 Pilisszentiván, Szabadság út 85.
A pályázati feltételekről, a pályázat részeként benyújtandó iratokról a Pilisszentiván Önkormányzati és Kulturális
oldala Facebook-oldalon tájékozódhatnak.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr.
Peller György jegyző nyújt a 26-367-322-es telefonszámon.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 12.
A pályázat benyújtásának módja: postai úton a Pilisszentiván, Szabadság út 85. címre vagy elektronikus úton a
jegyzo@pilisszentivan.hu e-mail-címre.
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 23.
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65 ÉV KÁNTORKÉNT
Különleges misén vehettek részt június 12én a szentiváni hívek. Ezen a napon ugyanis
65 év kántori munka elismeréseképpen
köszöntötték Neubrandt Ferencet az
egyházközség és az önkormányzat tagjai.

KAKASFŐZÉS
A Pilisszentiváni Nyugdíjas Egyesület
tavaly sikeresen pályázott a Magyar Falu
Programban hagyományőrző programok
szervezésére, így július 10-én ezúttal ők
rendezték meg a kakasfőzést.

Gitáros oratórium

A Tájház udvarán három csapat üstjeiben főttek a kakasok és
egyéb állatfajták. A nyugdíjasok Pilisi jércék és kakasok nevű
csapatukkal képviseltették magukat, az üstben 93 kiló kakashús főtt, köretként 30 kg lisztből és 200 tojásból készült nokedlit kínáltak. A Sörkakas-sokk csapata gulyással és pacallal,
a Pilisi kakasok pedig csülökpörkölttel vendégelték meg az
asztaluknál helyet foglalókat.

Június 13-án mutatta be a gitáros kórus Király Péter
Kezetekbe tüzet kaptatok című húsvéti oratóriumát.
Az előadást eredetileg tavaly szerették volna megtartani, de az akkori járványhelyzet ezt nem engedte meg. Akkor idén húsvétra tették át a bemutatót,
ami végül júniusra tolódott. Az előadás után egy
jó hangulatú, kötetlen összejövetelt tartottak a
Tájházban.

A rendezvényre kilátogatott Poppréné Révay Gyöngyi polgármester, aki kiemelte, azért különleges ez az alkalom, mert idén
a civilek szervezésében valósult meg. (A kakasszépségverseny
és kakasfőző verseny hagyományosan az önkormányzat majálissal egybekötött rendezvénye, amely a vírus miatt tavaly és
idén is elmaradt.) A 2019-ben indult Magyar Falu Programban
már a civil egyesületeknek is van lehetőségük támogatásra pályázni, ez a kakasfőzés ennek keretében jöhetett létre.

A nemrégiben két hegedűssel kibővült kórus nagyon
készült a fellépésre, nagy élmény volt végre a közönségnek énekelni – tudtuk meg Korponay-Szabó
Pétertől. A kórusvezető megosztotta hosszú távú
terveiket, vagyis hogy új, fiatal énekesek csatlakozásával szeretnének klasszikus, többszólamú kórusműveket is előadni. Addig, amíg ezek a műsorok
összeállnak, bárki meghallgathatja a gitáros kórust a
templomban, ahol havonta egy alkalommal teljesítenek a szentmisén zenei szolgálatot.
Az oratóriumról felvételt készített a PilisTV,
mely megtekinthető a YouTube-on.
SZÚ

Bár a közelmúltban nyugdíjba vonult, Feri bácsi orgonajátékát még hallhatjuk a miséken, hiszen továbbra is örömmel
kíséri az egyházi énekeket. Kántori pályáját 1956-ban kezdte,
1984-től az ő feladata lett a liturgiák zenei kísérete. Kántorsága alatt többször felújították a hangszert, majd 1990-ben
megépült a jelenlegi új, tízregiszteres orgona. Ennek utolsó
felújítására 2016-ban került sor, felszentelése, megáldása
Csaba atya nevéhez fűződik. Az ő kezdeményezésére Ferenc
pápa – érdemei elismeréseként – pápai áldásban részesítette
Neubrandt Ferencet.

A nap zenei aláfestéséről a Die Spitzbuben zenekar gondoskodott, valamint a solymári Cédrus Táncegyüttes adott elő két
táncot, ezzel színesítve a jó hangulatú programot.
Szentiváni Újság

Csaba atya régóta készült arra, hogy Feri bácsi munkáját
megköszönje, de a mostani eseményt már nem érhette meg.
Megvalósult azonban az a kívánsága, hogy a gitáros énekkar
is szerepet kapjon az ünnepségen, köszönetét pedig Baranyai Renáta tolmácsolta. Feri bácsit az egyházközség nevében Metzger Balázs, a nemzetiségi önkormányzattól pedig
Richolm Erik és B. Szabó Károly köszöntötte. Pilisszentiván
önkormányzatának nevében Poppréné Révay Gyöngyi polgármester megható szavakkal méltatta Feri bácsi munkásságát, majd Marlokné Somogyi Ildikó és Őri Lajos képviselőkkel
közösen átadta az önkormányzat ajándékát. A megjelentek
vastapssal köszöntötték az ünnepeltet, aki a mise végén, zárásként még orgonált egyet.
A miséről és az azt követő ünnepségről a PilisTV
felvételt készített, mely
a YouTube-on elérhető
az alábbi QRkód mobiltelefonos beolvasásával.

Az eseményről készült összeállításokat
megtalálják a PilisTV
YouTube-csatornáján.

PM
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KÖZÖS SZÍNEZÉS GYEREKNAPON

Impresszum

Főszerkesztő: Sólyom Ágnes
Munkatársak: Barcsik Géza fotós, Hajba András fotós,
Kovács Ildikó újságíró, Lichtneckert Eszter olvasószerkesztő, korrektor, Mester-Kovács Erzsébet szerkesztőújságíró, Palkovics Mária szerkesztő-újságíró,
Szima Roland tördelő, fotós
Felelős kiadó: Pilisszentiván Község Önkormányzata
Nyomdai munkák: Virtuóz Kiadó és Nyomdaipari Kft.
Felelős vezető: Tolonics Gergely
Megjelenik havonta 1500 példányban.

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

2021/július

ÚRNAPI KÖRMENET
Június 6-án, vasárnap az
ünnepi szentmise után az
egyházközség megtartotta az úrnapi körmenetet, melyhez a virágszőnyeget a falu közösségei
készítették. Az úrnapi
szentmisét Szemere János plébános celebrálta.
A misét és a körmenetet
a PilisTV kamerái rögzítették, a felvétel megtekinthető a televízió
YouTube-csatornáján a
mellékelt QRkód mobiltelefonos beolvasásával.

A lapszámot július 12-én zártuk.
A címlapon: Napforduló Ünnep, fotó: Hajba András

Következő lapzárta

2021. szeptember 13. A szeptemberi szám szeptember 29-én
jelenik meg.

Terjesztés

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

Május 30-án három óriási színező várta a pilisszentiváni gyerekeket, hogy
közösen alkothassanak gyereknap alkalmából.
A színezők – az eső miatt – három fedett
helyszínen várták a kis művészeket: az
orvosi rendelőnél, a Tájháznál és a focipályánál. A szervezők filcet, színes ceruzát, zsírkrétát is odakészítettek, így a
gyerekek bátran szabadjára engedhették a fantáziájukat.
A másfél méter magas és két méter széles színezőket, melyek a település jellegzetes motívumait ábrázolták, Poppre
Orsolya grafikus, iparművész készítette. A gyerekek örömmel fedezték fel
az ismerős épületeket, helyszíneket, és
sokan saját rajzaikkal is kiegészítették a
képeket.
Az eseményről a PilisTV felvételt készített, melyet elérhetnek a YouTube-on.
MKE
Fotók: Balasi Anikó

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

Ár

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

40.000 Ft

1/2 (~A5 fekvő)

182 x 114 mm

20.000 Ft

1/4 (~A6 álló)

88,5 x 114 mm

10.000 Ft

1/8

88,5 x 54,5 mm

5.000 Ft

1/16

42 x 54,5 mm

2.500 Ft
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