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Napforduló Fesztivál
Újra gördült a napkerék, több napig tartott a fesztivál
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Beszélgetés Karlné Menráth Rékával, aki elsőként
kapott Pilisi Len díjat

Tiszta falu.
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Képes összeállítás az úrnapi körmenetről

19.

Fotó: Fuzik Adél

NAPFORDULÓ FESZTIVÁL
A 32 éves múltra visszatekintő pilisszentiváni Napforduló Fesztivált egy év szünet
és a tavalyi óvatos ünneplés után az önkormányzat újra háromnapos
programsorozatként rendezte meg június 23–25. között.
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A járványügyi korlátozások miatt 2020ban nem lehetett megtartani, 2021-ben
pedig egy visszafogottabb, családias
hangulatú eseményként tért vissza a
nyári napfordulót ünneplő fesztivál. Idén
azonban végre ismét csütörtöktől szombatig tartott a rendezvény, sőt valójában
már június 21-én, kedden elkezdődött a
Pilisszentiváni Helytörténeti Egyesület
hobbikiállításának megnyitójával. A tárlaton a helyi hobbialkotók mutatkoztak
be műveikkel: különböző technikákkal
készült kézimunkákkal, festményekkel,
makettekkel. Ez utóbbiak a Bányász emlékházban látható darabok továbbgondolásaiként a múzeumban kapnak helyet
a jövőben. Kovács Zoltán, az egyesület
elnöke elmondta, hogy sok pozitív vis�szajelzés érkezett, ezért biztosan lesz
még folytatása a kiállításnak.

az elismerést kiérdemlő 16
Fotó: Fuzik Adél
ingatlantulajdonosnak. A
térzene után a harmonika
hangjai csendültek fel Sax
Norbert, Wieszt Árpád és
Pete Tamás jóvoltából. Kilenc órakor egy szentiváni
szerelmespár
meggyújtotta a tó vizén a máglyát,
melyet a Pilisszentiváni
Polgárőrség és Önkéntes
Tűzoltó Egyesület tagjai
már korábban elhelyeztek.
A tűzgyújtást Páva Anna
éneke kísérte. Ezután újra
harmonikazenét hallgathatott a közönség
1o óráig, majd a Kuczmag-réten folytatódott a pénteki program, ahol DJ Dominik
és DJ Thomx a ’60-as, ’70-es és ’80-as évek
dalaival teremtett házibuli hangulatot.

Csütörtökön nyitott múzeumok várták
a vendégeket: ezen a napon a Pilisszentiván története a római korban bemutatótér, a Bányász emlékház és a Tájház tárta
ki kapuit. Idén ismét itt volt Mizsér Attila,
a Magyar Csillagászati Egyesület titkára,
aki este 9-től a József Attila utcai múzeumok udvarán tartott előadást az érdeklődőknek Az égbolt varázsa címmel.

Aki nem volt túl fáradt a késő éjszakáig tartó buli után, az szombaton reggel
9-től a Slötyi körüli futóversenyen vehetett részt a Kuczmag-réten. 11 órától a
játszótér mellett Starck-Vállai Melindával lehetett tornázni. 3 órakor a német
nemzetiségi önkormányzat várta a vendégeket a Tájház udvarán, hogy fél 4-kor
útjára indulhasson a napkerék. A kereket
a nemzetiségi tánccsoport férfitagjai
gurították a Kuczmag-rétig, a menetben
részt vettek a község önkormányzati
képviselői, a marktleugasti delegáció, a
helyi szervezetek, egyesületek tagjai és
Pilisszentiván apraja-nagyja, a hangulatról a Pilisszentiváni Fúvószenekar zenei
kísérettel gondoskodott.

Pénteken a Slötyi mellett folytatódott az
ünneplés. Egy kellemes séta során – melyhez a rajzkiállítás adta az illusztrációt –
napfordulós kalapot lehetett készíteni. A
kiállítást a cserkészcsapat állította össze
a szentiváni iskolások és óvodások rajzaiból. A kalapkészítés utolsó állomásánál
Vitéz László bábjáték automatája fogadta
a gyerekeket, akik csillogó szemmel, kacagva nézték a produkciót. A Csali csárda
udvarán a Lilin együttes adott hazai és
világslágerekből, valamint saját dalokból
összeállított, akusztikus koncertet. Őket
a Pilisszentiváni Fúvószenekar követte a
színpadon, de fellépésük előtt Poppréné
Révay Gyöngyi polgármester és Marlokné
Somogyi Ildikó képviselő átadta a „Tiszta
falu. Boldog Falu. Pilisszentiván” táblákat

Fotó: Fuzik Adél
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A réten már várta a közönséget Bogaras
bácsi és Katica a Bogárháton bemutatóval, segítségükkel a nézők betekintést
nyerhettek a rovarok sokszínű világába.
A bemutató után az öko kézműves sátorban kavicsokat festhettek és mikroszkópban szentjánosbogarat vizsgálhattak a gyerekek, a réten pedig óriás kirakó,
sakk, malom, kártyajáték, buborékfújás
és festékbomba darts várta őket.

A színpadon egymást követték a programok. Először a Pilisszentiváni Nyugdíjas Egyesület adott elő táncos műsort,
őket a Pilisszentiváni Német Nemzetiségi
Tánccsoport követte. A fellépések után
Poppréné Révay Gyöngyi, majd Franz
Uome, Marktleugast polgármestere
mondott köszöntőt, beszédét B. Szabó
Károly önkormányzati képviselő, az este
konferansziéja tolmácsolta. A színpadon
közben az Óbudai Danubia Zenekar készülődött filmzenékből összeállított koncertjére.
Az időjárás kicsit megijesztette a fesztiválozókat az égen gyülekező sötét
felhőkkel, de az eső elmaradt, így zavartalanul folytatódhatott az ünneplés. A
Drumsters tagjai egy igazán ütős showval álltak elő, este pedig Gájer Bálint
adott hangulatos swingkoncertet. Ezután hagyományőrző tűztánc következett az Aserdus tagjainak előadásában.
A különleges produkciót követően a polgármesterek a polgárőrök és az önkéntes tűzoltók segítségével meggyújtották
a Szent Iván-éji tüzet, majd a fesztivált
sváb bál zárta a Die Spitzbubennel.
A PilisTV összeállítást készített
a fesztiválról, mely megtekinthető a YouTube-on.
Mester-Kovács Erzsébet
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A hulladékszállítás
2022. évi rendje júliustól
Komposztálható hulladékok:
Csak Vertikál logóval ellátott, biológiailag lebomló zsákban, illetve maximum 70 cm hosszú,
50 cm széles és 0,5 m3 mennyiségű kötegekben
szállítják el a levágott füvet és egyéb lágyszárú
növényeket. A rendezetlenül vagy más társaság
által értékesített zsákban kihelyezett hulladékot
nem szállítják el. A Vertikál Zrt. a hulladékszállítási szerződéssel rendelkező ügyfeleknek évi
20 db zsákot térítésmentesen biztosít. Plusz
zsákok beszerzésére az alábbi listán található
helyszíneken van lehetőség:
vertikalzrt.hu/zoldhulladek_zsak_arusito_helyek
A komposztálható hulladék elszállításának
időpontjai:
július 11., 25., augusztus 8., 22.,
szeptember 12., 26., október 10., 24.,
november 14., 28., december 12., 26.

Hulladékszállítás:
új alvállalkozó, új időpontok
A Vertikál Nonprofit Zrt. július 1-jétől új alvállalkozót alkalmaz
a hulladék begyűjtésére. A jövőben a Zöldbicske Nonprofit Kft. szállítja el a kihelyezett hulladékot Pilisszentivánról.
A szolgáltató kéri, hogy kérdés, probléma esetén a Vertikál
ügyfélszolgálatát keressék az alábbi elérhetőségeken:
Vertikál Nonprofit Zrt. Központi Ügyfélszolgálat
8154 Polgárdi, Szabadság u. 26.

Megszülettek

Babaköszöntő
Ünnepélyes keretek között köszöntötték a község legifjabb tagjait a polgármesteri hivatal dísztermében. Poppréné Révay Gyöngyi polgármester és Kovácsné Almási Marina vezető főtanácsos június 9-én, csütörtökön a 14 pilisszentiváni baba szülei részére családonként 30 ezer forint gyermekszületési
támogatást adott át. A támogatás mellett a megjelentek egy szál virágot és
díszes emléklapot is kaptak.
BA

Ügyfélfogadási idő: hétfő, kedd, csütörtök: 7–16 óráig,
szerda: 7–19 óráig, péntek: 7–13 óráig
e-mail: ugyfelszolgalat@vertikalzrt.hu
telefon: 06-22/576-070

Az újrahasznosítható hulladék elszállításának
időpontjai:
július 4., 18., augusztus 1., 15.,
szeptember 5., 19., október 3., 17.,
november 7., 21., december 5., 19.

Mátrahegyi Lili 2022. 06. 15.
Anya neve: Széplaki Alexandra
Apa neve: Mátrahegyi Csaba

Pedagógusnap alkalmából Poppréné Révay Gyöngyi köszöntötte az iskola és az óvoda vezetőit és munkatársait. A polgármester elmondta, hogy a képviselő-testület minden tagja nevében fejezi ki elismerését. Az intézmények vezetőinek
egy-egy csokor virággal kedveskedett, az önkormányzat pedig mindkét intézményben dolgozókat egy-egy közös ebédre,
hidegtálra hívta meg.
BA

FELHÍVÁS

2022. március 1-től kizárólag a jogosultságot
igazoló matricával ellátott edényekben
kihelyezett hulladékokat gyűjtik be!
A szolgáltató a változtatás jogát fenntartja!

Pilisszentiván Község Polgármesteri Hivatala

A kommunális hulladék szállításának napja: szerda
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VÉDŐNŐK A CSALÁDOKÉRT

Védekezzünk a parlagfű ellen!
A parlagfű nagymértékű elszaporodásának közegészségügyi és gazdasági károsító hatása számottevő. A parlagfű
elleni védekezés elsősorban az ingatlan tulajdonosának,
illetve használójának kötelezettsége. A hatóságok feladata, hogy – amennyiben a tulajdonos vagy a használó nem
tesz eleget a kötelezettségének – a mulasztók költségén elrendelik az úgynevezett közérdekű védekezést. A
parlagfű-mentesítéssel kapcsolatos részletes tájékoztató
a pilisszentivan.hu oldalon a Dokumentumtárban található.

Az üveghulladék elszállításának időpontjai:
július 6., augusztus 3., szeptember 7.,
október 5., november 2., december 7.

Borbás Vince 2022. 05. 23.
Anya neve: dr. Szőnyi Dóra
Apa neve: Borbás Ádám

Koncz Réka 2022. 06. 09.
Anya neve: dr. Német Viktória
Apa neve: Koncz András

A pedagógusokat köszöntötték

Papír
Tisztán, laposra taposva: kartonpapír, hullámpapír, élelmiszer és kozmetikai cikkek papírdobozai,
színes és fekete-fehér újság, szórólap, prospektus, irodai papír, füzet, telefonkönyv, Tetra Pak
(tejes, üdítős) dobozok.

A szelektív hulladékot bármilyen áttetszőbb zsákban elszállítják (kék, lila, sárga, zöld, szürke stb.),
a fekete szín kivételével.

Feigel-Molnár Levente 2022. 05. 20.
Anya neve: Molnár Ildikó
Apa neve: Feigel József

Manninger Róza 2022. 05. 26.
Anya neve: Solt Júlia
Apa neve: Manninger Miklós

Újrahasznosítható hulladékok:
Reggel 6 óráig kell kihelyezni a következő,
elkülönítetten gyűjtött anyagokat:

Műanyag és fém
Kiöblítve, laposra taposva: színes és víztiszta, PET
jelzésű palackok, üdítős és ásványvizes kupakok,
kozmetikai és tisztítószerek flakonjai, tejfölös,
joghurtos, margarinos dobozok, reklámszatyor,
nylonszatyor, csomagolófólia (zsugor és strech),
öblített alumínium italos dobozok, tiszta alufólia,
tisztára mosott konzervdobozok.

Preisz Aliz 2022. 05. 12.
Anya neve: Fritz Adél
Apa neve: Preisz Attila

Szentiváni Újság

A magyar védőnői szolgálat a maga nemében egyedülálló, a védőnők napját június
13-án ünnepeljük. Ebből az alkalomból Bencsik Mariann
mesélt hivatásáról.
Pilisszentivánon ketten dolgozunk védőnőként, két körzetben. Ezek vegyes
körzetek, ami azt jelenti, hogy iskolát,
óvodát és területet is ellátunk. Körzetenként 150-170 közötti a 0–6 éves gyermekek és várandós gondozottak száma
összesen, az iskolások száma pedig 220
körüli. A településen a gyermekvállalási
kedv egyre növekszik, sokan vállalnak
második, harmadik gyereket, évente
körülbelül ötven baba születik.
Az iskolában és az óvodában is nagyon
sokfélék a feladataink. Az óvodában, iskolában tisztasági szűréseket végzünk,
ellenőrizzük, hogy minden gyermek,
aki az intézménybe jár, megkapta-e a
kötelező oltásait. Szeptembertől szervezzük a 6. és 7. évfolyamosok kötelező és választható oltásait, iskolai szűrővizsgálatokon vizsgáljuk a gyerekek

2022. július

testi fejlettségét, esetleges mozgásszervi eltéréseiket, látásukat, hallásukat. Kapcsolatot tartunk a szülőkkel,
tanárokkal, óvónőkkel és a gyermekjóléti szolgálattal, valamint a Nemzeti
Népegészségügyi Központtal (NNK),
hogy segítsük egymást a feladataink
szervezésében és ellátásában.
Személyesen és online is tartunk tanácsadást, családlátogatásokra járunk, szervezzük a 6 év alatti gyermekek oltásait és a státuszvizsgálatokat,
folyamatosan jelentünk az NNK felé,
emellett iskolai oltásokat, vizsgálatokat szervezünk, oltóanyagokat szerzünk be. A teendőinket minden nap
pontosan meg kell tervezni, hogy minden beleférjen, de gyakran még utolsó
pillanatban is módosítanunk kell a napirenden.

A koronavírus-járvány a mi munkánkra
is kihatott, be kellett vezetnünk az online kommunikációt, ami jól működött,
és meg is maradt a kapcsolattartás egy
formájának. Az újszülötteket, várandósokat ugyanúgy látogattuk, a tanácsadásokat megtartottuk, a védőoltásokat megszerveztük, természetesen a
megfelelő óvintézkedések mellett. A
legnagyobb kihívás az volt, hogy oldjuk
a családokban a szorongást, a bizonytalanságot. Sok-sok kérdést kaptunk, amire még sokszor mi sem tudtuk a választ,
vártuk az NNK utasításait, körleveleit.
Hogy mit kívánnék a magyar védőnők
napjára magamnak és a kollégáimnak?
Elsősorban testi és lelki egészséget, harmonikus családi életet, és pozitív hozzáállást a jövőhöz, a munkánkhoz.
Bencsik Mariann
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NAPFORDULÓ FESZTIVÁL,
VÍZHIÁNY, HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
Idén újra három napon át tartott Szentiván legnagyobb rendezvénye,
a Napforduló Fesztivál. E havi beszélgetésünkben többek között erről kérdeztük
Poppréné Révay Gyöngyi polgármestert, de megtudtuk, hogy új vállalkozó
kapcsolódott be a hulladékszállításba,
és a pihenés is szóba került.
Június végén komoly vízhiány volt Solymáron, ami a DMRV-hez
tartozó összes települést, így Pilisszentivánt is érintette. Mi tapasztaltak meg ebből?
Pilisszentivánon tulajdonképpen nem volt vízhiány, de mivel
egy körön van tíz település, amit érintett a probléma, ezért
a DMRV levélben kérte, hogy rendeljük el az elsőfokú vízkorlátozást. Ez autómosásra, locsolásra, medencefeltöltésre vonatkozott. Solymáron a magasabban fekvő területeken egy
csepp víz sem volt a vezetékekben azokban a napokban, közel
3000 ember maradt víz nélkül. Mivel egy a szolgáltatói terület, ezért annak érdekében, hogy a vízhiány megszűnjön Solymáron, nekünk is korlátozni kellett a használatot.
Szentivánon is tapasztalható volt nyomáscsökkenés a magasabban fekvő utcákban, de vízhiány nem lépett föl. Azonban
van egy szakasz a Borbála téren, az orvosi rendelő mellett,
ahol nagyon csendesen, de szivárgott a víz az utcán, itt egy
elzáró szelep romlott el. Ezt már a vízhiány előtt bejelentette
az önkormányzat és a lakosok a DMRV-nél. Sokan nem is értették, hogy ott szivárog a víz, máshol meg vízhiány van. Ez
egy dolog miatt függ össze: ahhoz, hogy ott megjavítsák azt a
kis szakaszt, a fölötte 20 méterrel lévő főnyomócsövet teljes
egészében le kell zárni. A 300 méteres főnyomócső a Ságvári

Sőt vannak országokon átívelő kapcsolatok is, hiszen testvér
településünkről, Marktleugastból szintén érkezett delegáció.
Milyen programokon vettek részt a vendégek, hogy sikerült az
ittlétük?

utcától kezdve egészen a Fenyves utcáig tart, a lezárás érintené az Óvoda, a Fenyves, a Kossuth és az Erdő utcát, illetve
szemben fönt a lakótelepet és a Szabadság utcát is. Ezt ilyen
kritikus helyzetben, mint ami Solymáron volt, nem tudta megtenni a DMRV, további 1500 vagy 2000 embert nem lehetett
víz nélkül hagyni. Ahogy ott teljesen rendeződik a helyzet, ki
fogják javítani a szelepet, addig mindenkitől türelmet és megértést kérünk.
A vízhiánnyal kapcsolatban országgyűlési képviselőnk,
Menczer Tamás összehívta a tíz település vezetőjét, és tájékoztatott a solymári helyzetről. Közösen próbáltunk megoldást találni, hogy mi legyen, és végül a másodfokú vízkorlátozást is el kellett rendelni. Ez már megtilt mindennemű
locsolást vezetékes vízről, a közterületeken, kertekben megtiltja az öntözőberendezések használatát, és előírja, hogy
csak a legszükségesebbre lehet használni az ivóvizet. Ám hiába volt korlátozás, a vízhasználat napokig nem csökkent, se
Szentivánon, se más településen nem fogyasztottak kevesebbet az emberek, nyilván a hőség miatt. Jelenleg konszolidálódott a solymári helyzet, ott is van víz, a jövőre nézve azonban tudni kell, hogy ez bármikor bárhol előfordulhat. Fontos
hangsúlyozni, hogy egy körön vagyunk, tehát ha az egyik túlfogyaszt, az érint mindenkit, függünk egymástól.
Ezt nagyon sok helyen el kell mondani, hogy minden lakos megértse.
2020-ban a Covid miatt elmaradt a Napforduló
Fesztivál, 2021-ben pedig még csak óvatosan lehetett rendezvényt szervezni. Idén azonban végre a
régi fényében tudta megrendezni az önkormányzat
Szentiván legnagyobb közösségi ünnepét. Utólag
hogyan értékeli a háromnapos fesztivált?
Egy évig tartó, nagyon komoly előkészületi munka
van mögötte, de végül kiválóan sikerült megszervezni, szerencsére nem történt semmi olyan, ami
megzavarta volna a közös ünneplést. Jónak tartom, hogy hosszú évek után most volt diszkó is, és
egy olyan színvonalas disc jockey-t tudtunk elhívni,
mint DJ Dominic. Külön öröm, hogy rengeteg fiatal jött el nem csupán ide, hanem mindhárom nap
rendezvényeire. A tóparti kézműves séták ponto-
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san azt a közösségformálást tették lehetővé, amit tavaly a
napkerékkészítéssel elindítottunk. Most kalapot készítettek
a családok, gyerekek, mindenki nagyon örült ennek az akciónak, és örömmel viselték a kalapot. Nagyon készültünk a
Danubia Zenekar koncertjére, Gájer Bálint is fantasztikus volt,
a dobshow pedig igazi kuriózum. A koncertek, zenei produkciók is népszerűek voltak, a tóparton legalább 700 ember volt,
ami jóval több, mint amennyien szoktak lenni. Rengetegen
érkeztek a szomszédos településekről is, jó volt látni, hogy
léteznek településeken átívelő barátságok, és most ők együtt
lehettek, együtt mulathattak.

Szentiváni Újság

Balról jobbra: Michael Laaber hivatalvezető, Daniel Schramm képviselő, Marlokné Somogyi Ildikó
képviselő, P. Révay Gyöngyi polgármester, Franz Uome polgármester, Richolm Erik képviselő,
hátul B. Szabó Károly képviselő

Eljött feleségével Marktleugast 33 évvel ezelőtti polgármestere, Manfred Huhs, Szentiván díszpolgára. Anno ő és
Pénzes Gábor polgármester írták alá a testvérvárosi megállapodást. Szerdán érkeztek, csütörtökön meglátogattak itt
a hivatalban, nagyon jót beszélgettünk, felelevenítve a régi
találkozásokat. Csütörtök este érkezett meg Franz Uome
jelenlegi polgármester, Michael Laaber hivatalvezető és Daniel Schramm képviselő. Onnantól kezdve velük töltöttük az
időt. Péntek délelőtt a hivatalban találkoztunk, hogy előkészítsük a jövő évi 35 éves jubileumot. 2018-ban ugyanis, a 30
éves ünnepségen abban állapodtunk meg, hogy ötévente
közösen ünneplünk. A jövő évi évfordulót kint fogjuk tartani Martktleugastban, így most arról beszélgettünk, hogy mi
lesz ott a program, mivel tudunk készülni stb. Ezenkívül részt
vettek a Napforduló Fesztivál programjain, ahol nagyon jól
érezték magukat. Szeretik Szentivánt, szeretnek ide jönni, a
szentiváni emberek pedig szeretettel fogadják őket.
Mi a helyzet az elnyert pályázatokkal?
Idén összesen 358 millió forintot nyertünk. 300 millió forintot
az iparterület rekultivációjára, 58 millió forintot pedig útépítésre, az Erzsébet park rendbetételére, a temető bekerítésére
és járdaépítésre a Szabadság soron. Mindegyiket elkezdtük, a
rekultivációs pályázatnál folyamatban vannak az engedélyeztetések, a számla már a kincstárnál van, az összeget napokon
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belül hivatalosan is meg fogja kapni Szentiván. A temetőhöz
a kerítést megrendeltük, a kitisztított területet szeretnénk
bekeríteni, a járdát már csinálják a Szabadság soron, a vállalkozó nagyon gyorsan elkezdte a munkát. Az orvosi rendelőben befejeződött a felújítás, megtörtént a műszaki átvétel,
azon dolgozik a hivatal, hogy elszámoljon a 30 millió forinttal,
amelyből elkészült a lift és a két rendelő. Ez a projekt a Magyar Falu Program keretében valósult meg, összesen 60 millió forint értékben, melyhez az önkormányzat is hozzájárult.
Most már visszaköltözhetnek a védőnők is, helyreálltak a rendelések. Hamarosan meghirdetjük a két rendelőt, és keresünk
olyan orvosokat, akik akár magán-, akár TB-támogatott rendeléseket tudnának tartani, például bőrgyógyászt, szemészt
vagy ortopéd orvost.
Szinte minden alkalommal beszélnünk kell a hulladékszállításról, hiszen mindig vannak újabb és újabb fejlemények. A közelmúltban több tárgyalást is folytatott polgármester asszony a
cég képviselőivel. Mi volt ezeknek a lényege?
Valóban, idén elég sok találkozó volt a szolgáltatóval. A
Vertikál a fővállalkozó, az ő alvállalkozója volt a KommunálJunk Kft. Ők bejelentették, hogy július 1-től nem szállítanak
tovább a Vertikálnak. Ez gyakorlatilag azt jelentette volna,
hogy megszűnik a szolgáltatás. Még előtte azonban eljött
hozzám a Vertikál igazgatója, Madarász András, és megbeszéltük, hogy a kéthetente ígért zöld- és szelektívhulladékszállításban nem lesz fennakadás. Elmondta, hogy a szállításról a Zöld Bicskével állapodtak meg. Ez a cég új vezetéssel,
új koncepcióval fogja ellátni a szolgáltatásokat, amennyiben
pedig kapacitáshiány, munkaerőhiány lenne, azt is meg fogja oldani egy másik szolgáltatóval. Az is kiderült, hogy ők
átveszik a tujanyesedéket, a diófalevelet, szemben az előző
szolgáltatónál bevett gyakorlattal, ami felháborította az itt
élőket. Megállapodtunk továbbá abban, hogy az új naptár
tervezetét időben megküldik, és ők teszik közzé. Meg is kaptuk a naptárt, amiből látszott, hogy megpróbálják optimalizálni, csoportosítani a hulladék elszállítását. Eljött hozzám a
Zöld Bicske ügyvezető igazgatója és a szállításvezető is, aki
nagyon jól ismeri Szentivánt, az utcákat, tudja, hol vannak
problémák. Olyan kritikus dolgokról is beszéltünk, mint például a Zsíroshegyi, Fehérhegyi dűlőnél lerakott hulladék, ami
nem az ott lakóké. A tervek szerint a kamerarendszer bővítésének részeként lesz ott kamera, és kulcsot fog kapni egy
nagy méretű konténerhez az, akinek van jogosultsága lerakni
a hulladékot. Akinek pedig nincs, az nem fog hozzáférni az
edényhez. Ha mégis otthagy szemetet, azt rögzíti a kamera.
Előfordulhat még a cégváltás miatt fennakadás a szállításban,
kérjük a lakosokat, minden alkalommal jelezzék a szolgáltatónak. Amennyiben nem változik a helyzet, megtesszük a szükséges jogi lépéseket.
A polgármesterség tulajdonképpen 0–24 órás szolgálat… Jut
azért idő nyáron a pihenésre?
Muszáj, hogy jusson! Szeretnék elmenni egy hét szabadságra
augusztusban, eddig erre nem volt idő a rendezvények és a
vízhiány miatt. Szüksége van az embernek pihenésre, és nagyon szeretnék az unokáimmal is lenni.
Palkovics Mária
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ÖNKORMÁNYZATI DÖNTÉSEK
Május 30. rendes ülés
Május 30-án tartotta május havi rendes
ülését Pilisszentiván önkormányzata. A
lejárt határidejű határozatokról szóló
beszámoló elfogadása után a szociális
étkeztetéssel kapcsolatban született
döntés. A Gyémánt étterem május 31.
után nem tudja vállalni a szociális étkeztetést, melyet az önkormányzat jelenleg
tíz fő részére biztosít. A feladat ellátására két ajánlat érkezett, a testület a Pilisgyöngye vendéglő ajánlatát szavazta
meg 1393 forint/nap/menü áron.
Elfogadta a képviselő-testület a 2021.
IV. negyedévi költségvetési előirányzat módosításáról és a 2021-es év zárszámadásáról szóló rendeletet. A zárszámadás kiadási főösszege összesen
1 169 277 208 forint, míg bevételi főös�szege 1 459 362 635 forint lett. A zárszámadási rendeletet követően elfogadták a belső ellenőri jelentést is.
Brandhuberné Keszléri Gyöngyvér óvodavezető megkereste a polgármesteri
hivatalt azzal a kéréssel, hogy az óvodában is szükség lenne hasonló kaputelefon és beléptető rendszer kiépítésére,
mint a polgármesteri hivatalban. Kérését azzal indokolta, hogy a nap folyamán
nagyon sokan járnak be az épületbe fel-

ügyelet nélkül. Mivel az ajtón jelenleg is
retesz van, és napközben csak csengő
segítségével lehet bejutni, így a képviselő-testület most nem támogatta a rendszer kiépítését, a jövő évi költségvetés
tárgyalásakor azonban visszatérnek rá.
Elutasította a testület azt a kérelmet,
melyben az volt a kérés, hogy az 1200
hrsz.-ú, magántulajdonban lévő ingatlan
előtti zöldfelületet a Községgazdálkodás
gondozza. Játszóeszközök vásárlásáról is döntés született, az óvodába kerülnek majd új eszközök 500 000 forint
értékben. Az összegbe egy homokozó
vásárlása, az első üzembe helyezés előtti
TÜV-vizsgálat és a régi játszóeszközök felülvizsgálata fér bele. A munkálatokkal a
Játszótér 2006 Kft.-t bízták meg. Tárgyalták a Tájház közösségi terének felújítását,
melyre 2,5 millió forintot biztosítanak. Az
összegből elkészül a burkolat felújítása, a
villanyszerelés és a festés.
A Dendrocomplex Kft. végzi a falu faállományának kezelését, a cég most
benyújtotta a 2022-es év munkatervét, melyet a képviselő-testület elfogadott. Szintén elfogadták a Teddy
Clean Kft. ajánlatát, ők az orvosi rendelő felújítás utáni takarítását vállal-

ták el bruttó 443 090 forintos összegért.
A Pilisszentiváni Helytörténeti Egyesület
azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy támogassák a Bányász
emlékház előtt egy közösségi tér létrejöttét. A döntés értelmében a testület
hozzájárult a kerítés építéséhez, de nem
támogatta egy előtető kialakítását, csak
abban az esetben, ha azt az épület mellé
állított építményként alakítják ki. A beruházás műszaki felügyeletét a polgármesteri hivatal látja el.
Elutasítottak egy közterület-vásárlási kérelmet az 1189/2 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozóan, és elfogadtak egy út- és járdaépítésre szóló ajánlatot. Előbbi az Erzsébet
park útépítésére vonatkozik, utóbbi pedig a Szabadság sori járdaépítésre. Mindkét munka elvégzésére a Strabag Kft.
adta a legjobb ajánlatot, az útépítésre
bruttó 32 394 599 forintos, a járdaépítésre bruttó 29 162 996 forintos összegben.
Elfogadták továbbá a képviselő-testület
második féléves munkatervét. Az ülés
végén Poppréné Révay Gyöngyi polgármester ismertette az elmúlt időszak eseményeit, és néhány, a képviselők által felvetett kérdést vitattak meg.

Június 21. rendkívüli ülés
Rendkívüli ülést tartott az önkormányzat június 21-én, az ülésen öt napirendet
tárgyaltak. Már korábban beszámoltunk
arról, hogy az orvosi rendelő felújításának csúszása miatt az önkormányzat
kötbérigényt jelentett a felújítást végző vállalkozó felé. A mostani ülésen arról döntöttek, hogy az igényelt kötbér
összege 3 118 700 forint. Szintén téma
volt már korábban az Erzsébet park útépítése, ezzel kapcsolatban most arról
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született döntés, hogy az útépítéshez
kapcsolódó vízelvezetési munkák elvégzésére a Strabag Kft. 8 791 468 forintos
ajánlatát fogadja el a testület. Kéréssel
fordult a Gábeli MT Kft. az önkormányzathoz, mely szerint az orvosi rendelőt
üzemorvosi tevékenység ellátására telephelyként használná. A kérelmet engedélyezte a testület.
Egy pályázaton való részvételről is a
rendkívüli ülésen kellett dönteni. A he-

lyi önkormányzatokért felelős miniszter
a települési önkormányzatok szociális
célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódóan írt ki pályázatot az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települések
számára. A támogatás egyfajta tüzelőanyag megvásárlásához vehető igénybe (kemény lombos fa, lágy lombos fa
vagy barnakőszén). Nyertes pályázat
esetén, a tavalyi ellátási számot figyelembe véve, ezzel 17 háztartás egyszeri
támogatását biztosítaná az önkormányzat 86 000 forint önrésszel. Az ötödik
napirendben a Generációk Háza emeleti
termének tartós bérbeadásáról tárgyalt
a testület. A döntés értelmében az önkormányzat az említett termet 100 000
forint/hó bérleti díjért, határozatlan időre kiadja a Helen Doron Nyelviskolának.

Szentiváni Újság

TISZTA FALU.
BOLDOG FALU.
PILISSZENTIVÁN
Első alkalommal vehették át a gondozott
porták tulajdonosai az elismerő táblákat,
melyeket a Napforduló Fesztivál
pénteki napján adtunk át
Poppréné Révay Gyöngyi
polgármesterrel.
Környezetünk folyamatos karbantartása mindenki számára hasznos és fontos. Azon
polgárok pedig, akik mindezért aktívan tesznek, megérdemlik közösségünk megbecsülését. Éppen ezért döntött úgy az önkormányzat, hogy a „Tiszta falu. Boldog
falu. Pilisszentiván.” kezdeményezés keretén belül elismerését fejezi ki azoknak az
ingatlantulajdonosoknak, akik a lakókörnyezetüket saját költségen gyommentesen,
tisztán tartják, szépítik, és így hozzájárulnak Pilisszentiván község rendezett faluképéhez.
Az elismerésben mindenki részesül, aki megfelel a pályázati kiírásnak, az elbírálásnál
szempont a járdaszegélyek, előkertek, saját telek, udvar rendben tartása, virágosítása. A pályázatok folyamatosan benyújthatók, ezeket negyedévente bírálja el a bíráló
bizottság. Az elismerés és a tábla azonban kötelez is, hiszen onnantól kezdve a portának mindig rendben kell lennie. Az önkormányzat akkor lenne a legboldogabb, ha
minden háztartásnak adhatna egy ilyen táblát.
A Napforduló Fesztiválon tizenhat ingatlantulajdonos vehette át a táblát: Ádám Sándorné, Bergendyné John Krisztina, Botzheim Antalné, Deákné Sziegl Barbara, Faragó Attila Miklósné, Komp Károly, Fodor Tamás, Kovár Ferenc Zsolt, Marozsán Tünde,
Metzger Rezső, Pellerné Szűcs Melinda, Peredi Tivadar, Richolm Károly, Ulicsnik Gyula, Szita János és Szűcs István.
Marlokné Somogyi Ildikó
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Kerékpárút-felújításba kezdett
a Pilisi Parkerdő

Településközi egyeztetés
a kerékpárútról

Június közepén felújítás kezdődött a Pilis Bike útvonalán. A felújítás a kerékpárút közel 15%-át érinti, mintegy 45 kilométer hosszon. A Pilisi Parkerdő és az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ partnerségében
megvalósuló, több mint egymilliárd forintos beruházás eredménye biztonságosabb, bringásbarát úthálózat lesz. A helyenként és szakaszosan
teljes útzárral járó munkálatok várhatóan négy hónapig tartanak.

A Budapesti Agglomerációs Kerékpárforgalmi Hálózatfejlesztési Stratégiáról egyeztettek a környező települések polgármesterei
és a településeiket képviselő hivatali, önkormányzati munkatársak május 31-én Pilisvörösváron, a polgármesteri hivatalban. A
jelenlévők előzetesen megkapták a Térségi
főhálózati koncepciót, az egyeztetésen ennek ismeretében Zágrábi Zsolt megbízott
tervező prezentációját tekinthették meg.
A megrendelő részéről jelen volt a Nemzeti
Közlekedési Központ projektmenedzsere, Kerényi Tamás, szakmai oldalról pedig a Magyar
Kerékpárosklub mérnöke, Emődy Barbara.

Az erdei kerékpárutak nagy része új aszfalt-, illetve zúzottköves burkolatot kap, emellett számos helyen megoldódik a több helyen alámosott
és ezért megcsúszott útpálya vízelvezetése, az útalap és a földművek
megerősítése. A munkálatok során fát nem vágnak ki, a védett növények
élőhelyét nem háborítják, hiszen a beruházás természetvédelmi, nemzeti
parki, Natura 2000, illetve helyi védettségű területeteken valósul meg.
A felújítások által érintett útszakaszok:
1. Pilismarót, Mózer parkoló – Királykúti-nyereg
2. Pilismarót, Mózer parkoló – Pilisszentlélek (Két-bükkfa-nyereg)
3. „Delta” csomópont – Királykúti-nyereg – Pilisszentkereszt, Kakas-hegyi parkoló
4. Kesztölc – Pilisszántó – Csobánka
5. Pilisszentlászló, Kisrigó étterem – „Delta” csomópont – Dömör-kapui
parkoló
6. Piliscsaba – Pilisszentiván
Az érintett kerékpárutakon június 15. és október 15. között szakaszos
lezárások várhatók, ezekről a Pilisi Parkerdő folyamatosan és az aktuális helyzetnek megfelelően tájékoztatja a kerékpárosokat. A bringautak
sajátosságaiból adódóan alternatív útvonalakat nem lehet kijelölni. A Pilis
Bike felújítása egy nagyobb beruházássorozat része, a következő lépés
az erdei infrastruktúra – parkolók, pihenők – megújítása és bővítése,
kerékpárosbaráttá tétele lesz. Bővebb információ a parkerdo.hu honlapon található.
Fotó: Pilisi Parkerdő Zrt.

A bemutatott stratégiai rendszer fő célja,
hogy az agglomerációban javuljanak a kerékpározás feltételei. Elsődleges célja az ingázók,
munkába járók támogatása, másodlagos célja
a települések közötti kerékpározási lehetőségek bővítése, részleges célja a településeken
belüli kerékpáros közlekedés javítása. Jelenleg még a lehetséges nyomvonalak kijelölése,
a nehézségek, előnyök feltárása és azok megtárgyalása zajlik. Az eddigi és a jövőbeni szakmai munka minden esetben a vasút és a fővárosi fejlesztési stratégiák, valamint a Magyar
Közút állásfoglalásainak figyelembevételével
zajlik. A lehetséges nyomvonalak kijelölését
a műszaki tervezési fázis követi majd a prioritások figyelembevételével, a forrás biztosításához és a kivitelezéshez pedig kormányzati
döntés szükséges.

VILÁGBAJNOKI TÁNCOS SIKEREK

Edzők (balról jobbra): Preisz Zsófia, Tóth Petra Franciska, Szalai Vanessza, Fehérvári Tímea

A március végi magyar kvalifikáción a Joker Dance SE is elnyerte
a jogot, hogy képviselhesse az országot a május végén Horvátországban megrendezett DanceStar World Masters Világbajnokságon. Tíz koreográfiával, különböző kategóriákban és korcsoportokban versenyeztünk erős nemzetközi mezőnyben.
Horvátország, verseny, szurkolás, tengerparti edzések, izgulás, adrenalin, workshopok (külföldi tanárok különböző stílusú
órái), nemzetek közötti összetartás, jókedv, bulik és csapatprogramok: valahogy így lehetne leírni ezt a rendkívül tartalmas öt
napot. Az az érzés, mikor az országok felvonulásakor a magasba
emelhetjük a magyar zászlót, semmivel sem összehasonlítható.
Ez a verseny minden évadunk csúcspontja, és egyben a legnagyobb motiváció a felkészüléshez, hogy olyat mutathassunk

ezen a színpadon, amit korábban soha. Hihetetlen büszkék vagyunk minden táncosunkra a legkisebbektől a legnagyobbakig,
akik elképesztő elszántsággal, alázattal és kemény munkával
csinálták végig az egész szezont és a kinti véghajrát egyaránt.
Tizenkét óra kalandos éjszakai utazás után, egyórás felkészüléssel kellett maximumot nyújtani, de ez sem okozott problémát,
a legnagyobb mosollyal és boldogsággal állt mindenki színpadra. A rengeteg edzés és kitartás meghozta gyümölcsét: minden
kategóriában legjobb magyarként végeztünk. Több dobogós helyezést és két aranyat is elhoztunk, ami a mai napig felfoghatatlan érzés. Pilisszentiváni, egyben legfiatalabb táncosaink Urban
Dance Styles gyerek duo/trio/quartet kategóriában 4. helyen végeztek, ami 11-12 évesen óriási szó.
A szép helyezések mellett, úgy gondolom, emberileg még többet nyertünk, olyan összetartás, szeretet és egység volt érezhető a csapaton, amit edzőként és táncosként is öröm volt átélni.
Nagyon pozitívan és bizakodva indulunk neki a következő szezonnak, ilyen csapatszellemmel (és sok munkával) nincsen határ.
Augusztusi edzőtáborunkban már megkezdjük a felkészülést, az
új koreográfiák betanulása mellett erőnléti, akrobatikai és technikafejlesztő órákkal, hogy jövőre megtartsuk, illetve gyarapítani tudjuk a dobogós helyezéseket.
Mindenképpen szeretnénk megemlíteni, hogy ezek a sikerek
nem születhettek volna meg, ha nem kapunk rengeteg anyagi
támogatást és felajánlást több környékbeli önkormányzattól,
cégtől, vállalkozótól. A szentiváni táncosok nevében külön köszönet a pilisszentiváni önkormányzatnak, nagy terhet vettek le
a vállunkról, amiért nagyon hálásak vagyunk! Igyekezni fogunk,
hogy a jövőben is hasonló eredményekkel térhessünk haza.
A Joker Dance SE edzői

A Pilisszentiván, Pilisvörösvár, Piliscsaba,
Pilisszántó, Tinnye, Pilisjászfalu, Csobánka,
Solymár és Pilisborosjenő településekről
meghívott vezetők aktívan részt vettek a
megbeszélésen. A jelenlévők több kritikus
pontot is megvitattak, számos konkrét kérdés, kérés és javaslat is elhangzott. Pilisszentiván vonatkozásában az Alsórét utca az egyik
érintett útszakasz, községünk képviselői
ezen a megbeszélésen az út jogi rendezését
szorgalmazták. Nem elhanyagolható tény az
sem, hogy Európa diplomás védett terület
lévén, a környezetvédelmi hatóság ezen a
szakaszon kizárólag forgalomtechnikai táblák kihelyezését engedélyezi, más fejlesztést
az érintett utakon, útszakaszokon a jelenlegi jogszabályi környezet nem engedélyez. A
tervezés és kivitelezés összetett folyamata a
szakemberek szerint nagyságrendileg 20-30
évet ölel majd fel.
Balasi Anikó
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Pilisszentiváni táncosok: Bánhidi Lili, Bánhidi Zita, Kohlhoffer Hanna, Princz Diána Viktória, Preisz Zsófia
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SÍRKŐ A MÚLTBÓL
Helytörténeti érdekességre bukkantak a Bányász emlékház udvarán
Meglepő leletre bukkant Janusch Zsolt, miközben a bányászház udvarán a kerítés
alapját készítette elő. A földből egy szögletesre faragott sírkő került elő.
A felfedezés három kérdést is felvet: Honnan származik a sírkő?
Hogyan került a mostani helyére? Kinek állították?
Mivel a 298 évvel ezelőtti betelepítéskor a
közelben egy egyszerű kolostor és kápolna
állt, az első telepesek ide temették el halottaikat. Ez volt Szentiván I. temetője, 1724 és
1750 között mintegy 81 elhunytat temettek
ide. Amikor a leletről tudomást szereztem,
azonnal nyomozásba kezdtem, ugyanis felcsigázta érdeklődésemet a lehetőség, hogy
a most talált sírkő talán újkori településünk
legrégebbi múltjából származik.
A sírkő többszörösen törött, díszei kopottak, és a szöveges részek is sérültek voltak.
A 150 cm hosszú, 50 cm széles, 20 cm vastag
lelet anyagát tekintve zsámbéki mészkő,
amit könnyű megmunkálása miatt előszeretettel használtak a sajátos formavilágot
alkalmazó zsámbéki mesterek. Már ez a két
ismeret is elegendő volt, hogy belássam: a
lelet nem lehet az első telepesek hagyatéka.
Akkor ugyanis még nem ilyen volt a sírkő formavilága, sem a betűk stílusa, a feliratozás szabályai. A sírkő anyagából, megmunkálásának módjából, a díszítőelemekből
és feliratokból, valamint Fuchs Szandra zsámbéki, továbbá Sax Ibolya pilisvörösvári
sírkövekről írt tanulmányából kiderült, hogy a sírkő a zsámbéki Schmidt Mihály és
fia kőfaragómesterek műhelyében készült, akiknek kőbányája Zsámbék határában,
a Nyakas-hegyen található.
Az 1750-ben megnyitott II. temetőbe – ami a mai templom mellett volt – közel 130
éven át temették el a halottakat. 1885-ben ezt a temetőt is bezárták, majd 1945 után
aki akarta, hazavihette elhunyt rokonainak sírkövét. A III. temetőt (a mai Ságvári utcában) 1885-ben, az előírásoknak megfelelően lakott területen kívül nyitották meg.
1944-ig ez a temető is megtelt, ám hogy ne kelljen ismét új helyre költözni, a korábbi
gyakorlat szerint a felső részen lévő sírokat felszámolták, a köveket pedig elvihették
a hozzátartozók. Az, hogy a most talált sírkő innen származik, az elhunyt személyének kiderítése után lett egyértelmű.
A sírkő tulajdonosának felderítéséhez a kövön talált szöveg és a szimbólumok adtak
segítséget. A sírkő egy közepén koszorúval díszített, háromkaréjos kereszttel indul,
ami alatt egy hármas boltívvel zárt felület található. A középső boltív alatt egy négyszögletes, mély bevésést találunk. Ez rejthetett egy porcelánból készült Jézus- vagy
Szűz Mária-, esetleg angyalfejet, később akár fényképet is. A sírkő legnagyobb részét
egy téglalap alakú bemélyedésbe faragott fraktúr (gót betűs) szöveg uralja. Felül
ívesen a „Gelobt Sei Jesus Christus” katolikus köszöntési szöveg olvasható. Alatta
a „Hier ruhet” szavak, majd alatta az elhuny neve, ami első próbálkozásra „Theresia
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Brandhuber Teréziát (szülei Brandhuber
Mihály és Hermann Anna). Teréznek kilenc testvére született, közülük rajta kívül heten hunytak el vagy még gyerek-,
vagy fiatalkorban, mind tüdőbajban. A
leány az akkori 84-es házban, édesanyjának otthonában született, de már 20
évesen, 1919. 06. 18-án elhunyt TBC-ben,
Reichardt András plébános temette el a
Ságvári úti (III.) temetőben. Ez az épület
ma a Bányász emlékház.
Mivel községünkben több, a fentihez hasonló történettel rendelkező sírkő kallódik, érdemes volna ezeket összegyűjteni és az egyházi temetőben – ahonnét
valók – a kerítés mentén felállítani. Így
az oda látogatók községünk múltjának
értékeivel találkozhatnának, községünk
szülöttei pedig rátalálhatnának valamelyik ősükre.
Marlok Tamás

Ízelítő a községi könyvtár új könyveiből
2022. július – A népi kalendárium szerint Szent Jakab hava
Mikki Lish – Kelly Ngai:
A halmosdombi ház

Hedy és Spencer életük
legunalmasabb karácsonyi
szünetére készülnek bűvész
nagypapájuk házában. Alig
érkeznek meg, amikor titokzatos
és kísérteties üzenetek érkeznek nagymamájukról...

Natalia Sherba:
Az Órakulcs – Óramágusok I–IV.
Vasilisa egyszerű kamaszlány,
átlagos élettel. Ám egy nap
megtudja, hogy létezik egy
titkos, elrejtett világ, melyben
óramágusok, tündérek és más
varázslények élnek.

Nick Cutter: Mélység

Különös járvány tizedeli a
világot: az emberek elkezdenek
felejteni. Előbb apró dolgokat,
majd komolyakat, végül a testük
elfelejt működni és meghalnak.
Gyógymód nincs – egészen egy
szenzációs felfedezésig.

Deliága Éva – Lovász
Hajnalka: Mit kezdjünk
a szorongással?

A pszichológus-pedagógus
szerzőpáros a gyermekkorban jelentkező félelmek és
szorongások enyhítéséhez nyújt
segítséget, a különböző személyiségű gyermekeket más-más
módszerrel kezelve.

Emlékezés Trianonra
„A templomokban ma délelőtt megkondultak
a harangok, a gyártelepek megszólaltatták
szirénáikat, és a borongós, őszies levegőben
tovahömpölygő szomorú hanghullámok a
nemzeti összeomlás fájdalmas gyászát jelentették...” A 944. sz. Szent Borbála Cserkészcsapat ezekkel a szavakkal emlékezett a trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára
június 4-én. Szívhez szóló, meghitt műsorukat
parancsnokuk, Kovács Gábor állította össze,
és ő készítette fel a gyerekeket. Köszönjük a
szép műsort, melynek során közösen hajthattunk fejet a szentiváni emléktáblánál.
BA

Brandhuber Teréz 1910 körül, amikor 10 éves lehetett, és családja

haber”-nek tűnt, ám a keresztnév és a
vezetéknév utolsó 5 betűje (…haber)
között feltűnően sok hely maradt.
Mivel a halál napját és az elhunyt keresztnevét, valamint vezetéknevének
utolsó 5 betűjét ismerjük, ez elég arra,
hogy az elhunytak anyakönyvében
beazonosítsuk a megfelelő személyt.
Olyan vezetéknevű szentiváni nincs,
akinek az utolsó 5 betűje „haber” lenne, „huber” végződésű viszont annál
inkább. A képen látható gót „a” betű
könnyen keletkezhetett akár egy sérüléstől is. Ha ebből indulunk ki, akkor a
vezetéknevet már Brandhubernek vehetjük. Ezek alapján egy Brandhuber Teréz nevű elhunytat kellett keresnem. A
halál évét és havát a sérülés miatt nem
tudtam megállapítani, de a napot igen.
1800 és 1944 között egyvalakit találtam,
akire a fenti összes paraméter igaz,
mégpedig az 1899. 09. 08-án született
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A TERMÉSZETÉRT ÉS A GYEREKEKÉRT
Első alkalommal adták át idén májusban a Pilisi Len díjat, mellyel a Pilisszentiván természeti
értékeinek megóvásáért tevékenykedőket ismerik el. Az első díjazott
Karlné Menráth Réka, a Pilisi Len Látogatóközpont környezeti
nevelője lett, ennek apropóján beszélgettünk vele.
Gratulálok a díjhoz! Meglepődött?
Nagyon! Azt szokták mondani, hogy senki sem próféta a saját hazájában. Engem a saját hazámban ismertek el, ennél nagyobb megtiszteltetés nincs is.
Azt mondta, amikor átvette a díjat, hogy a természetért és a
gyerekekért él. Már kiskorában tudta, hogy ezzel szeretne foglalkozni?
Visszatekintve, a szüleim a kezdetektől errefelé tereltek. Nálunk a szabadidő eltöltése mindig arról szólt, hogy elmentünk
valahova kirándulni, biciklitúrázni, evezni. Egy kicsit csodabogárnak számítottunk, mert ez még akkor nem volt annyira
divat, mint most. Aztán hetedikes korom körül voltam egy
madarásztáborban a Balatonon, ahol Palkó Sándor, a táborvezető mondta nekem, hogy egyszer ez lesz a munkám. De
hát ilyen munka nincs is, mondtam én. Mégis lett, pedig teljesen véletlenül kerültem a Duna–Ipoly Nemzeti Parkhoz.
Hogy esett ez a véletlen?
Visegrádon tanítottam a Pilisi Parkerdő Zrt. által támogatott
Dunakanyar Erdei Általános Iskolában, és szakvezetőként is
dolgoztam. Az iskolaigazgatóval nézeteltéréseink voltak, amiket nem tudtunk tisztázni, ezért eljöttem, és beadtam az önéletrajzomat a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatósághoz. Az
akkori tájegységvezető, Kézdy Pál éppen környezeti nevelőt
keresett a tervezett szentiváni látogatóközpont létrehozásához, így kerültem ide 2004-ben. Ekkor kezdődött a második
szentiváni életem, az első hatéves koromban indult.
Nem Pilisszentivánon született?
Nem, Budapesten, de itt nőttem fel. Hatéves voltam, amikor Csillaghegyről Pilisszentivánra költözött a családunk. Ez
egyébként előny volt, amikor megkaptam az állást, hiszen jól
ismertem a települést, a lakóit, az iskolában tanító tanárokat
és a környező természetet.
Milyen tanulmányok vezettek a környezeti nevelő munkáig?
Az ELTE főiskolai karán biológia–földrajz szakos tanárként végeztem, utána a keszthelyi egyetemen szereztem természetvédelmi szakmérnöki diplomát, majd az ELTE-n elvégeztem a
biológiatanári szakot is, ezzel a végzettséggel középiskolában is taníthatok.
A kezdetektől itt van, már 18 éve. Meséljen arról, hogyan indult
el a környezeti nevelés a Pilisi Len Látogatóközpontban.
Amikor még a visegrádi iskolában dolgoztam tanárként, a környezeti nevelés gyerekcipőben járt Magyarországon, csak a
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’90-es évek vége felé kezdett terjedni. Az igazgatóságon belül
is csak egy látogatóközpont volt Királyréten (most Hiúz Ház),
itt folyt környezeti nevelés. A szentiváni bázist a nulláról kellett felépíteni, igaz két tanösvény – a Jági és a Nagy-Szénási
– már adott egy kis ismertséget. A Szénásoknak néhány száz
regisztrált látogatója volt évente. Persze sokkal többen jöttek
kirándulni, de azt nem lehetett tudni, mi volt a valós látogatói
létszám. Aztán felépült a központ, létrejött a kiállítás, kialakítottunk egy környezeti nevelési koncepciót, én pedig elkezdtem járni a helyi és a környékbeli óvodákat, iskolákat, hogy
népszerűsítsem a tevékenységünket. Néhány év alatt az évi
néhány százról háromezerre növekedett a látogatók száma.
Ez a szép eredmény az ön érdeme?
Mondhatjuk, hogy kezdetben igen, de az, hogy a mostani
szintre jutottunk, az az itt dolgozó kollégák közös érdeme. Sok
munka volt benne, pedig akkor még csak félállásban dolgoztam itt, 2006-ig Budafokon is tanítottam gimnáziumban, sőt
abban az időben a Sas-hegyi Látogatóközpont indításában is
részt vettem. Közben 2008-ban lejárt az az ötéves időtartamú
LIFE-pályázat, ami lehetővé tette a Pilisi Len Látogatóközpont
megnyitását és az ingyenes környezeti nevelési programok
tartását, tehát muszáj volt elkezdeni bevételt termelni.
Hogy lehet bevételt teremteni egy ilyen helyen?
Elsősorban a szakvezetésekkel, amit a Jági tanösvényen és
a Nagy-Szénás tanösvényen végzünk, tematikus foglalkozásokkal, amiket óvodáknak, iskoláknak tartunk. Én persze ha
tehetném, minden programot ingyenesen tartanék most is,
mert szerintem a létünk és a jövőnk alapja, hogy a gyerekek
közelebb kerüljenek a természethez, megszeressék és óvják
azt.
Meséljen egy kicsit ezekről a tematikus foglalkozásokról!
A legfontosabb számomra, és a környezeti nevelésnek is ez
a lényege, hogy olyan programokat kínáljunk, amelyek interaktívak, megmozgatják a gyerekeket, a saját tapasztalataikon
keresztül ismerkedhetnek meg a természet működésével.
Ezért dolgoztunk ki olyan foglalkozásokat, mint a vízben,
az avarban élő állatok vizsgálata, valamint a fa mint élőhely
megfigyelése. Vannak programjaink, amelyeket el tudunk vinni beltérbe is, mint például a nagyvadakról, madarakról szóló
bemutatók. Ezeket leginkább akkor tartottuk, amikor még
nem nyílt meg az új látogatóközpont. Az építkezés idején a
pilisszentiváni önkormányzat jóvoltából a Tájházban volt egy
kis bázisunk, amiért nagyon hálásak vagyunk nekik, onnan
jártuk az óvodákat, iskolákat.
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E programok kidolgozásával azonban nem állt meg a munka,
folyamatosan meg kell újulnunk. Egyre többet kell nyújtanunk
ahhoz, hogy le tudjuk kötni a gyerekeket, olyan sok helyről éri
őket inger és információ. Új projektjeink is vannak: korábban
készült egy interaktív füzet a Jági tanösvényhez, szeretnénk
ilyet készíteni a Nagy-Szénás tanösvényhez, amit meg is újítunk. Idén elnyertük a Természetiskola címet, ehhez kolléganőmmel, Tóthné Becsei Katalinnal át kellett gondolnunk, hogyan tudunk például többnapos programokat felépíteni.
Milyen korosztályoknak tartanak foglalkozásokat?
Egyetemistáknak is tartunk terepgyakorlatokat, úgyhogy azt
mondhatom, ha a gyerekcsoportokat nézzük, akkor óvodástól egyetemistáig, de természetesen a felnőtteknek és a családoknak is szólnak a programjaink. A család nagyon fontos
színtere a környezeti nevelésnek, főleg most, hogy az iskolában kicsit visszaszorult ez a téma.
Kevesebbet tanulnak már az iskolában a természetről?
Részleteiben nem ismerem az új kerettantervet, mert most
éppen nem tanítok, de ha jól tudom, kevesebb óraszám jut
a természetismereti tantárgyaknak. Nem azt mondom, hogy
meg kell tanulni, hogy a trópusokon milyen állatfajok élnek,
mert nem ez a lényeg. Az viszont fontos, hogy megismerjük,
milyen összefüggések vannak a természetben, milyen összefüggések vannak az ember és a természet között. Én úgy látom, hogy most egy kicsit visszaesett ennek az ismeretanyagnak az átadása iskolai körülmények között.

Fotó: Kézdy Pál

Úgy tűnik, igen. Bár a járvány időszakában mi sem tudtunk
úgy dolgozni, mint előtte, de most újra beindult a dolog: idén
már most annyi látogatónál tartunk, mint a Covidot megelőző
évben összesen. Hála Istennek, „használnak” minket az emberek.

pota most visszatart ebben… Nagyon szeretek világot látni,
más területeket megismerni, nem véletlenül a földrajz a másik szakom. A legnagyobb élményeim között van Új-Zéland és
egy féléves út Délkelet-Ázsiában. Többször voltam túrázni a
korzikai hegyekben, de az északi területek, Norvégia, Izland
is gyönyörű. Bárhol járok, elsősorban a földrajz, a növény- és
állatvilág megismerése érdekel, de az ott lakó emberek élete,
történelmi múltja és kulturális értékei is lázba hoznak.

Szívesen tanítana megint iskolában?

Megkérdezhetem, mi történt a lábával?

Igen, nagyon szerettem csinálni azt is. Most is majdnem elcsábultam, hogy besegítsek a szentiváni iskolában, de be kellett
látnom, hogy erre nincs időm a munkám mellett. Ahhoz, hogy
az ember szívvel csinálja a környezeti nevelést, és szakmailag
is tudjon fejlődni, szükség van feltöltődésre és önképzésre.
Ha ezekre nincs idő, az ember jogosultsága arra, hogy információkat adjon át, előbb-utóbb enyhén szólva kétessé válik.

Kétoldali, súlyos csípőficammal születtem. Abban az időben
elég kezdetleges volt ennek a gyógyítása, édesanyám szerint
én szerencsés voltam, egy jó orvoshoz kerültünk a János Kórházban. A gond az, hogy a csípőízület nincs a helyén. Kétéves
koromig gipsszel rögzítették a lábamat terpeszben, így sikerült valamennyire helyrehozni a ficamot, nem fájt, nem sántítottam. Kímélni kellett volna, de én fiatal voltam, mindent bírtam, sokat mentem és cipeltem. Úgy látszik, ez a sok terhelés
most üt vissza. De akkor is fel fogok menni a hegyre, ha nem
lesz bal lábam (nevet).

Emiatt viszont felértékelődött a környezeti nevelők munkája.

Milyen lehetőségei vannak a szakmai fejlődésre? Vannak szervezett továbbképzések?
Természetesen vannak, de mivel mi kormánytisztviselők vagyunk, a képzések inkább erre vonatkoznak, például az informatikai képzéseknek nagyon örülünk, azok hasznosak.
Szakmailag a természetvédelmi őr kollégáktól tanulok a legtöbbet, nagy a tudásuk, illetve ha olyan növényt, rovart látok,
amit még nem ismerek, utánanézek.
És mivel tud feltöltődni?
Nagyon szeretek olvasni, főleg a történelemről, de erre sajnos kevés az időm. Szeretek kézműveskedni, alkotni, kötni,
de a legnagyobb kedvencem az utazás. Sajnos a lábam álla-
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Hogy lehet ilyen derűsen viselni ezt a nehézséget?
Elég nagy a fájdalomtűrésem, és mindenhez alkalmazkodom,
ezt is tűröm, bírom és viselem, mint mindent az életemben.
Mindig, minden helyzetből ki lehet emelkedni, és ehhez van
is támogatóm odafent, a Jóisten segít nekem. Emellett folyamatosan zöld terápián vagyok. Az, hogy ilyen helyen dolgozom, és hogy tulajdonképpen a hobbim a munkám, mindent
meghatároz.
Mester-Kovács Erzsébet
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Hittantábor Szentivánon
Napközis hittantábort rendeztünk a
nyári szünet első hetében, június 20–24.
között a Pilisszentiváni Római Katolikus Plébánián. Hatvan általános iskolás
gyermek és öt középiskolás segítő gyülekezett minden reggel a plébánia udvarán. A lelki töltekezés mellett rengeteg
játék, kézműves nap és két buszos kirándulás is várta a gyerekeket.
A tábor vezérfonalát Árpád-házi Szent
Erzsébet élettörténete adta, melyen
keresztül a gyerekek elsajátíthatták a
kedvesség és jóság, illetve a rászorulókon való segítés fontosságát. Megismerkedtek a település templomának
minden zugával, illetve a teremtett világ
szépségével, közvetlen környezetükkel
a Pilisi Len Látogatóközpontban. Az állatsimogató során megtapasztalhatták
Assisi Szent Ferenc lelkületét, aminek
elmélyítésében a kedves, szelíd, ugyanakkor rendkívül félénk
alpakák segítettek. A magyar egyház központjában, az esztergomi bazilikában pedig régi idők emlékeit csodálhatták meg.
A programok közül a hűsítő pancsolás sem maradhatott ki.
A tábor elsődleges célja a helyi gyerekek közösségbe vonása,
illetve a plébániai közeg megszerettetése, otthonossá tétele
volt. A tábor szentmisével zárult, amin gyerekek, szervezők

Német nemzetiségi tábor

és szülők együtt adtak hálát a szép élményekért. A tábor a
római katolikus egyháztól igényelt pályázat és a szülők anyagi
hozzájárulásával jöhetett létre. Köszönet a sok finomságért,
amit a hívek és a szülők biztosítottak a gyerekek számára. A
szervezők hálásak mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájárult a gyerekek öröméhez.
Laskó Beatrix hitoktató

A német nemzetiségi önkormányzat immár 22. alkalommal
rendezte meg táborát, amelyen összesen 31 tanuló vehetett
részt. A tavalyi pozitív élmények után idén újra Tarjánban
tölthettünk néhány felejthetetlen napot július 4. és 8. között.
A különböző kézműves és sportfoglalkozások mellett a gyerekek idén is betekintést nyertek a sváb konyha rejtelmeibe.
Végigjártuk a tarjáni nemzetiségi tanösvényt, múzeumpedagógiai foglalkozáson vehettünk részt a tatai Német Nemzetiségi Múzeumban. A hétfői nap délelőttjét a pilisszentiváni
Tájházban töltöttük, ahol a gyerekek játékos feladatok során
ismerkedhettek az ott lévő kiállításokkal és a bányászati múzeummal.

Gyermeknap az óvodában

A német nemzetiségi önkormányzat ezúton szeretné megköszönni a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-nek az anyagi támogatást, valamint Mravinácné Pogonyi Zsuzsa, Máté Vivien és
Mravinác Péter pedagógusoknak, hogy levezényelték a tábort és ötleteikkel színesítették a programokat.
Botzheimné Strack Emese nemzetiségi képviselő

Rangos díjat kapott
Árkossy Katalin

Hagyományainkhoz híven idén is meglepetéssel készültünk a gyereknapra a Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvodában.

Ákossy Katalin tanárnő 2021-ben megkapta az
Ehrennadel in Gold für das Ungarndeutschtum
kitüntetést, amely a magyarországi németség
legmagasabb kitüntetése, és amelyre az Esztergomi Német Önkormányzat terjesztette fel. A
díjátadásra a járvány miatt idén került sor a Magyarországi Német Önkormányzatok 26. országos gálája keretében.

Május 26-án újra vendégünk volt Muzsikás Péter, aki hangszereivel, gyermekdalaival, muzsikájával perceken belül fergeteges, táncos hangulatot teremtett. A
koncert még véget sem ért, amikor az óvoda udvarára sorban álltak be a rendőrautók, a közterület-felügyelet autója, egy mentőautó és egy mentőmotoros.
A gyerekek megnézhették a felszereléseket, mentőeszközöket, közelről megvizsgálhatták (a fiúk nagy örömére), hogy néz ki egy igazi bilincs, beülhettek
a rendőrautókba és a közterület-felügyelet autójába, ahol ki is próbálhatták a
járművek megkülönböztető jelzéseit, a szirénát és a villogót. A mentőautó és a
mentőmotor is nagy figyelmet kapott, sok új és érdekes információhoz jutottak
a gyerekek és velük együtt az óvó nénik, dajkák. A mentőmotorra szinte minden
kisgyermek felült, és ráadásként még a motor szirénáját is bekapcsolhatták.

Árkossy (Osztheimer) Katalin Pilisszentivánon
született tősgyökeres sváb családban, gyerekkorát, fiatal éveit meghatározták községünk német
hagyományai és nyelvjárása, amelyek hatással
Fotó: Bölcskey Miklós
voltak szakmai pályafutására is: az ELTE hallgatójaként szülőfaluja nyelvét és társadalmát kutatta, azt, hogy a helyi német szokások és hagyományok a kikényszerített asszimilációs folyamatok ellenére miképp
tudtak fennmaradni. Sokéves tudományos munkásságát számos kiváló eredmény fémjelzi, így például a magyarországi német nemzetiségi tanterv kidolgozása, pedagógiai szakfolyóirat szerkesztése, a magyarországi németek nyelve és
irodalma tantervfejlesztését célzó posztgraduális képzés életre hívása, a szaknyelvi képzést kínáló kiegészítő szak indítása és megszervezése, de számtalan
jelentős publikáció is neki köszönhető.

A gyermeknapot egy piknik ebéddel zártuk az óvoda udvarán, palacsintával és
szörppel megkoronázva. A sok finom palacsintát köszönjük szépen az ügyes
anyukáknak!
A gyermekeknek felejthetetlen élményben volt részük Muzsikás Péter, az Országos Mentőszolgálat Pesthidegkúti Egysége, a Pilisszentiváni Rendőrség és
Közterület-felügyelet, valamint a Solymári Rendőrség jóvoltából. Ezúton is köszönjük!
Halász Beáta óvodapedagógus

16

Mi, a német nemzetiségi önkormányzat tagjai hisszük, hogy
tradícióinkat átélve és megélve lehet igazán megismerni.
Bízunk benne, hogy a közös nyári élmény mellett sikerült a
német nemzetiségi gyökereket is kicsit közelebb hoznunk a
táborozó gyerekekhez.

Szentiváni Újság
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4. születésnapját
ünnepelte
a Szénás Kör
Négyéves lett a Szénás Kör, mely a
Budai-hegységben és a Pilisben kijelölt turistaútvonalakon teljesíthető.
Ez alkalomból június 12-én, vasárnap 8-tól 17 óráig futva vagy túrázva
ünnepeltek a résztvevők a 11, 16, 31
és 75 kilométeres táv valamelyikén.
Még a meleg sem tántorította el a futókat és túrázókat. A legnépszerűbb
a 16 km-es táv volt, de sokan értek
célba a 31 km-en és a családi 11 kmes kihíváson is. A célban, a solymári
művelődési ház udvarán tartották a
teljesítők közötti ajándéksoroslást.
A Szénás Kör egész évben, bármikor
teljesíthető az ellenőrző pontokon
kihelyezett QR-kódok leolvasásával.
Bővebb tudnivalók a szenaskor.hu
oldalon találhatók.
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Sportnap lesz a
nagycsaládosokkal

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

Szeptember 3-án, szombaton sportnapot szervez a
Pilisilen Nagycsaládos Egyesület.

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

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

2022/július

Kavecz Erika elnök

A lapszámot július 4-én zártuk.
A címlapon: Napforduló Fesztivál
fotó: Mester-Kovács Erzsébet

Következő lapzárta

Augusztus 20-ai programok

2022. szeptember 9.
A szeptemberi szám szeptember 28-án jelenik meg.
Az újság kéthavonta jelenik meg és minden pilisszentiváni
háztartásba eljut. Terjesztéssel kapcsolatos ügyintézés:
Balasi Anikó kulturális referens
balasianiko@pilisszentivan.hu, 06 30 126 1442

Hirdetési lehetőség
A Szentiváni Újságban 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:

A Szentiváni Újság további képei között a pilisszentiváni honlap galériájában (pilisszentivan.hu/
galeria/118) lapozhatnak.
Szentiváni Újság

15–18 óra: TEXTILFESTŐ ÉLMÉNYPROGRAM
tematikus témákkal készülünk – egyedi textiltáskádat
hazaviheted
16 óra: BELVÁROSI BETYÁROK – GYEREKKONCERT
szívből – vidámságból – (nem) csak gyerekeknek
17 óra: EGY UTCA SHOW – UTCASZÍNHÁZ
ahol a színpad és a közönség között nincs határ:
játékos, vicces, cirkuszi; fellép a FIREBIRDS
18 óra: FOURTISSIMO KONCERT
professzionális zenészektől show-elemekkel tűzdelt
klasszikusok;
ének, trombita, harsona, kürt, ütőhangszerek
19 óra: KÖTÉLUGRÓ BEMUTATÓ
Európa-bajnok kötélugró bemutató az Amazinx
jóvoltából: látvány, élmény – ha hozod a köteled, a
bemutató után tanulhatsz a profiktól
20 óra: UTCABÁL AZ ADLERSTEINER ZENEKARRAL

Hirdetési
méret

Szélesség x magasság

Színes
ár

Fekete-fehér
ár

1/1
(~A4 teljes oldal)

182 x 233 mm

40.000 Ft

24.000 Ft

1/2
(~A5 fekvő)

182 x 114 mm

20.000 Ft

12.000 Ft

1/4
(~A6 álló)

88,5 x 114 mm

10.000 Ft

6000 Ft

1/8

88,5 x 54,5 mm

5000 Ft

3000 Ft

1/16

42 x 54,5 mm

2500 Ft

1500 Ft

Színes hátsó borító, 1/1 méret: 60.000 Ft

Idén június 19-én ünnepeltük Úrnapját. A hagyományhoz híven ismét látványos virágszőnyeg
díszítette a templom környékét és a főteret. Az
oltárokat családok készítették, a virágszőnyegek
megalkotásában pedig a korán kelő, lelkes helyiek vettek részt, köztük gyerekek, így örökítve
tovább a szép szokást a következő generációknak. A szentmisét Szemere János atya celebrálta,
a menetet a Pilisszentiváni Fúvószenekar zenei
aláfestése kísérte. Az útvonal biztosításában a
Pilisszentiváni Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület
segédkezett.

9–11 óra: ÜNNEPI SZENTMISE ÉS KENYÉRSZENTELÉS

Terjesztés
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A nap reggeli bemelegítő futással indul. Akik teljesítik
a távot, tombolát kapnak. A délelőtt edzésbemutatókkal telik majd, ki lehet próbálni a Gymstick edzést,
a zumbát vagy a rúdtáncot. Délután tartják a tombolasorsolást, az ugrálóvár, a trükkös biciklik pedig
egész nap várják a gyerekeket. A napot egyórás koncert zárja, a fellépő személye egyelőre meglepetés.

ÚRNAPI KÖRMENET

SÖTÉTEDÉSTŐL ÉJFÉLIG: FÉNYFESTÉS
Szervező: Pilisszentiván Község Önkormányzata
Vendéglátás: Étel-Ital Sziget és Bagi Borterasz,
Helyszín: Pilisszentiván, Fő tér
Közreműködik a Pilisszentiváni Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület

A vegyeskórus koncertezett a
templomban
Május 29-én újra hallhattuk a Pilisszentiváni Vegyeskórust, akik
ezúttal a templomban adtak hangversenyt. A kórust Mayer
Angyalka kísérte zongorán, vezényelt Neubrandt Ferenc és
Neubrandt Ferencné. A koncertet a PilisTV kamerái rögzítették.

Szentiváni Újság
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