
1. Periode (Dezember 1990 – Januar 1995) 

Szentiváni újság: Pilisszentiván havilapja – Sanktiwaner Zeitung 
Dezember 1990 
Eduard Mörike: Die Heilige Nacht 

Gesegnet sei die Heilige Nacht, 

die uns das Licht der Welt gebracht! 

 

Wohl unterm lieben Himmelszelt 

die Hirten lagen auf dem Feld. 

 

Ein Engel Gottes, licht und klar, 

mit seinem Gruss tritt auf sie dar. 

 

Vor Angst sie decken ihr Angesicht. 

Da schpricht der Engel: „Fürchtet euch nicht!” 

 

Denn ich verkünd euch grosse Freud: 

„Der Heiland ist geboren heut!” 

 

Von Himmel hoch der Engel Heer 

frohlockt:”Gott in der Höh sei Ehr!” 

 

Da gehen die Hirten hin in Eil. 

zu schauen mit Augen das ewige Heil, 

 

sie singen dem süssen Gast Willkomm, 

sie bringen ihm ein Lammlein fromm. 

 

Bald kommen auch gezogen fern 

die Heiligen Drei Könige mit ihrem Stern. 

 

Sie knien vor dem Kindlein hold, 



schenken ihm Myrrhen, Weihrauch und Gold. 

 

Frau Gábeli, geb. Kati Brandhuber: … Schon wieder Wahlen? … 

Nach der herzlichen Begrüssung aller lieben Pilisszentivaner, aller lieben Ungarndeutschen, 

„Schwobn” aus Pilisszentiwan, die die Möglichkeit und Zeit gefunden haben in unserer 

hektischen Zeit voller Arbeit auf gemeindehaus zu kommen und eine Stunde im Interesse der 

Ungarndeutschen zu verbringen wurde, der eigentliche Ziel der Wahlen der Ungarndeutschen 

am 21. November dargestellt. Als die Einladung verschikt wurde, haben sich viele gestaunt, 

wieso jetzt schon wieder Wahlen? Diese Wahlen werden aber jetzt die eigentlichen Wahlen 

der Ungarndeutschen, wo wir die Aufgabe haben, 2 Kongressdelegierten zu dem Kongress 

der Ungarndeutschen am 16. Dezember auszusuchen, die uns Pilisszentiwaner auf dem 

Kongress vertreten, die unsere Sorgen kennen, die unsere Probleme formulieren und auf dem 

Kongress eventuell vortragen. Der Kongress hat zum Ziel, einen neuen Verband zu gründen, 

über die Aufgaben, Ziele der Zukunft zu verhandeln. Konkret möchte dieser Kongress drei 

Briefe formulieren: 

- einen an die Regierung, damit unsere Minderheitenpolitik in der Zukunft immer mehr auch 

die Interessen der Ungarndeutschen vertritt, damit auch in Ungarn die Minderheiten alle 

rechte haben, die wir von den Nachbarslandern für die ungarische Minderheit fordern, 

- einen an die Bundesregierung um hilfe und Unterstützung für ganz Ungarn, darunter 

besonders für alle Ungarndeutschen. 

Unsere Vertreter müssen also Leute sein, die einen Dienst an die Ungarndeutsche 

Bevölkerung annehmen, die diese Aufgabe als Ehre betrachten und ihre Freizeit für unsere 

gemeinsamen Interesse aufopfern. Bis jetzt erfüllte diese Aufgabe Frau Richolm, Marika 

Mirk, der wir im Namen aller Pilisszentiwaner für ihre tüchtige, begeisterte Arbeit auch auf 

diesem Wege herzlich danken. Nach langer gemütlicher Diskussion, sehr freundlichem 

Beisammensein wahlten wir einstimmig unsere Vertreter, die uns am 16. Dez. Auf dem 

Kongress der Ungarndeutschen vertreten werden: Frau Marika Mirk, Richolm, den Herrn 

Ernő Gátas und falls sie wegen irgendwelchen Gründen am Kongress doch nicht teilnehmen 

könnten, vertritt uns Frau Piroschka Neubrandt. Ich kann es im Nahmen aller Anwesenden 

behaupten, es war ein stimmungsvoller Abend der Ungarndeutschen im Gemeindehaus, alle 

die es vielleicht versaumt haben zu kommen, können es bedauern – oder am Abend wo 

unsere Vertreter uns über den Kongress berichten werden – nachholen. 

 



Wie das Lied „Stille Nacht“ entstanden ist 

Einige Tage vor Weihnachten des Jahres 1818 kommender Pfarrer des Kirchleins von 

Oberndorf bei Salzburg, Joesph Mohr und sein Organist Franz Xaver Gruberüberein, 

zusammen ein geeignetes Lied für die Weihnachtsfeier in ihrer Kirche zu verfassen. Pfarrer 

Mohr schreibt den Text und übergibt ihn seinem Freund Gruber mit der Bitte, eine 

dazupassende Melodie zu komponieren. Gruber setzt sich hin und bringt den Pfarrer 

Melodie am Heiligen Abend in die Kirche. Und dann ertönt dieses Lied zum erstenmal 

wahrend der Christmette am 25. Dezember 1818 in der Kirche zu Oberndorf. Der 

Kirchenkohr, der kaum Zeit gehabt hat das Lied zu lernen, wiederholt jeweils nur die 

Schlussverse. die Begeisterung ist gross und die Oberndorfer betrachten das Lied als ihr 

eigenes Weinachtslied. Aber jahrelang bleibt es so zu sangen ein Geheimniss des Dorfes. 

Bis etwa sechs Jahre spater der Zillertaler Orgelbaumeister in Oberndorf eine neue Orgel 

baut und waehrend seiner Arbeit das Lied kennenlernt. In seine Heimat zurückgekehrt, lehrt 

er es begeistert seinen Landsleuten. Einem weiteren Kreis wird das Lied erst bekannt, als es 

zwei Zillertaler Sanger in Leipzig bei einem Konzert singen. Zwei Jahre spater erscheint es 

erstmals im Druck. Dabei wird es einfach als Volkslied bezeichnet. Bald gibt „Stille Nacht, 

heilige Nacht” als Lieblingslied des preussischen Königs Friedrich Wilchelm IV. (1840-

1861). Schon etwa 1860 ist es in zahlreichen deutschen Volksliederbüchern enthalten. Aber 

der Siegeszug des Weihnachtsliedes ist nicht etwa auf die Lander beschrankt, in denen 

deutsch gesprochen wird. Bald verschönt „Stille Nacht, heilige Nacht” die 

Weihnachtsferien in aller Welt. Es wird italiensich und spanisch, französisch und englisch, 

ja praktisch in allen Sprachen der Menschen gesungen, die in christliches Weihnachtsfest 

feiern. Die wenigsten Leute wissen aber, woher das Lied stammt. Der Sohn des 

Komponisten Franz Xaver Gruber kann anhand zahlreicher Originalhandschriften seines 

Vaters beweisen, dass dieser der Komponist ist. Fachleute aussern sich oft kritisch, und 

sehen im Lied ein typisches Produkt des 19. Jahrhunderts, sentimental und musikalisch nicht 

sehr bedeutsam. Aber das Herz rührt es wie kein anderes an.  

Worte: Joseph Mohr: Stille Nacht, heilige Nacht 

1. Stille Nacht, heilige Nacht!  

Alles schläft, einsam wacht  

nur das traute hochheilige Paar.  

Holder Knabe im lokkigen Haar,  



schlaf in himlischer Ruh,  

schlaf in himlischer Ruh. 

2. Stille Nacht, heilige Nacht! 

Hirten erst kund gemacht. 

Durch der Engel halleluja 

tönt es laut’von fern und nah: 

Christ, der Retter ist da! 

Christ, der Retter ist da! 

3. Stille Nacht, heilige Nacht! 

Gottes Sohn, o, wie lacht 

Lieb aus deinem göttlichen Mund, 

da uns schlägt die rettende Stund, 

Christ, in deiner Geburt. 

Christ, in deiner Geburt. 

 

Maria Mirk: Grosmutter, wie waren Weinachten früher? 

- Wastm mia woan oaimi Leit. So fü Kscheink ha ma net kriekt wi eis. A Touka fa Fetrzn, 

owa Zukerl, owa Nüss, Eipfü. Unsri Öütjen ham net fü Ködj khot, tei ham uns kha Spüzeich 

khafa kheina. As ollascheinsti woa ouwü wia ma af Khristhindl kwoat ham. Am Heilign 

Omt san Puama und Maln in Toaf rumkaunga und as Kristkhindlspü hams ksunga. Tei ham 

a kleikal khot und ham tamit klin. Non hams hotj kfrogt: „Lost ti Kristkhindl nei?” Ti 

Hausleit hams neilossn. Tei woan ianri trei owa fia: ti Maria, ta Josef und ta Gabriel und 

fileicht nau a Eingl, ham a weiss Klad khot, ti Maria a Krone und ta Gabriel an Stock int a 

Haund. Nochen hams as Kristkhindlliad ksunga.  

„Gabriel:  

Schön’n gut’n Ab’nd, schön’n gut’n Ab’nd, (nur Standarddeutsch, kein Dialekt, sonst alles 

in beiden) 

Geb euch Gott, geb euch Gott, 

Ich bin ein Ausgesandter Gott(es). 

Von Gott, von Gott, 

bin ich gesandt, bin ich gesandt, 

der Erzengel Gabriel bin ich uch genannt. 

Herein bin ich getreten 



ob eure Kinder fleissig beten.  

Wenn sie fleissig beten und singen,  

wird man ihnen goldene gaben bringen. 

Wenn sie aber nicht fleissig singen, 

wird die Rute umherspringen. 

Maria:  

Josef, herzliebster Josef mein! 

Geh herein und wieg das Kindlein ein 

Josef: 

Wie soll ich das Kindlein einwegen? 

Ich kann mein’n alten Rücken nicht biegen. 

Schlaf ein, schlaf ein, oh Jesulein! 

Alle: 

Schlaf wohl du himmelsknabe, du, 

schlaf wohl du süsses Kind. 

Dich wiegen Engel ein in Ruh 

mit sanftem Himmelswind. 

Oh Jesulein, wir lieben dich, 

Schlafe, schlafe, Himmelssöhnchen schlafe.” 

Thi Khinda ham petn miasn und nochan ham sas kscheink und in Pam kriakt. Pis Mittanocht 

ham ti Khinda aufpleim und spünj tafa. Ti Meina ham Khoatn kspütj und Wei trunga. Um 

zwöüfi woa in da Khiach ti Meitn, olli san hinkaunga, nua ta Haushea is meistns taham plim. 

Sou woa hat fria ta Heölige Omt. 

-Ja, Grossmutter, heute ist es viel anders. Alles glanzt, wir bekommen viel Geschenk, 

teueres Spielzeug, und das Christkindlspiel kenne ich gar nicht. Und wie war es mit 

dem Essen? Habt ihr zu Weihnachten eine besondere Speise gekocht? 

- Jo, owa teis woa kha teies Eisn, weö ma oam woam. Am Heölign Omt ha ma Weinsuppn 

und Kulatschn keisn. Tan Tag ha ma min Keam kmocht, Kflochtn und in Pfauna schei 

neikleikt und ta Peik hodn pocha. Fleisch ha ma nua am easchtn Weinochtstog, noch ta 

Meitn keisn, meistns sauas Kraut und Prodwiascht. 

- Kannst du mir noch etwas erzählen, was wir heute nicht mehr kennen? 

- Na, teis Aufkhindl tu pistimmt ned. Teis woa am Tog ta unschuidjigi Khinda, i man am 

ochtanzwanzikstn. To san ti Puam in olla frua – sou tas ti Leit nau in Peit woan – mid a 

Kraunaweitn za di mal kaunga und ham mit tei Nastln aufn Peitfuas kschlogn und ksokt: 



„Frisch und ksund, frisch und ksund, 

peisti kha touda Hund.                                              

Frua aufste, frua aufste,                                                     

fleissig  in die Khiachn ke,  

fleissig petn, fleissig oawadn. 

„Frisch und ksund, frisch und ksund.” 

 

Teis wintschn is heit a nimea. Am easchtn Jeina san ti Puam in Toaf rumkaunga und ham 

kwinscht. Maln ham teis neit kmocht, weö ma kmant hot, tas si kha Klik pringa. Fis winschn 

ham ti Puam Kötj kriakt. An Spruch khaun i da a nau sogn: 

„I wintsch eink a klikseliks neichs joa, 

Kristkhindl mit ti kraustn Hoa, 

laungs Leim, Ksunds Leim, 

Friad und Einichkeit, teis wintsch i eink ins 

Heaz hinein, teis sü einke neichs Joa sein.  

 

-Grossmutter, vielen Dank für die Erzählung! Erzähl mir bitte ein anderes mal auch 

wieder davon, wie ihr früher gelebt habt! 

- Weisst, wir waren arme Leute. So viel Geschenk haben wir nicht gekriegt wie ihr. Eine 

Puppe von Fetzen, oder Zuckerl, oder Nüsse, Apfel. Unsere Eltern haben uns kein Spielzeug 

kaufen können. Das Allerschönste war allerweil, wie wir aufs Christkind gewartet haben. 

Am Heiligen Abend sind Buben und Mädchen im Dorf herumgegeangen und haben das 

Christkindspiel gesungen. Das war die grösste Freude für die Kinder, wenn sie 

hereingekommen sind. Die haben dabei ein Glöcklein gehabt und haben damit gelautet. 

Dann haben sie erst gefragt: „Lasst ihr die Chistkinderl hinein?” Die Hausleute haben sie 

hereingelassen. Die waren ihre drei oder vier: die Maria, der Josef, und der Gabriel und 

vielleicht noch ein Engel, haben ein weisses Kleid gehabt, die Maria eine Krone und der 

Gabriel einen Stock in der Hand. Nachdem haben sie das Christkindlied gesungen. 

Die Kinder haben beten müssen und nachdem haben sie das Geschenk und den Baum 

gekriegt, was die Eltern den Singermädchen und Buben davor draussen hingegeben haben. 

Die Mädchen und Buben haben danach Geld bekommen. Bis Mitternacht haben die Kinder 

aufbleiben und spielen dürfen. Die Männer haben Karten gespielt und Wein getrunken. Um 

zwölf war in der Kirche die Mette, alle sind hingegangen, nur der Hausherr ist meistens 

daheim geblieben. So war halt früher der Heilige Abend. 



- Ja, aber das war kein teures Essen, weil wir arm waren. Am Heiligen Abend haben wir 

Weinsuppe und Kuchen gegessen. Den Teig haben wir mit Hefe gemacht, geflochten und 

die Pfanne schön hineingelegt und der Backer hat ihn gebacken. Fleisch haben wir nur am 

ersten Weinachtstag, nach der Mette gegessen, meistens saures Kraut und Bratwurste. 

-Na, das Aufkindeln kennst du bestimmt nicht. Das war am Tag der unschuldigen Kinder, 

ich meine am achtundzwanzigsten. Da sind die Buben in aller früh – so dass die Leute noch 

im Bett waren – mit Wacholderzweigen zu den Mädchen gegangen, und haben mit den 

Ӓsten auf den Bettfuss geschlagen und gesagt: 

„Frisch und gesund, frisch und gesund, 

beiss’ dich kein toter Hund. 

Früh aufsteh’n, früh aufsteh’n, 

fleissig in die Kirche geh’n, 

fleissig beten, fleissig arbeiten. 

Frisch und gesund, frisch und gesund 

bleibt dieses Jahr auch noch gesund.” 

Das Wünschen ist heute auch nicht mehr. Am ersten Janner sind die Buben im Dorf herum 

gegangen und haben gewünscht. Mädchen haben das nicht gemacht, weil man es gemeint 

hat, dass sie kein Glück bringen. Für das Wünschen haben die Buben Geld gekriegt. Einen 

Spruch kann ich dir auch noch sagen:  

„Ich wünsch’ euch ein glückselig’s neues Jahr, 

Christkind’l mit den gekrausten Haaren,  

langes Leben, gesundes Leben,                                         

Friede und Einigkeit, 

das wünsch ich auch ins Herz hinein,                             

das soll euer neues Jahr sein.

Gábeli Zoltán: Énekkar Pilisszentivánon 

 

„Viva la musica” – ezzel a mottóval alakult meg 1973 késő őszén Pilisszentivánon egy kicsi, 

de annál lelkesebb tagokból álló vegyeskórus. Az azóta eltelt 17 év alatt ismertté vált itthon, 

Pest megyében, majd Magyarországon, s ma már az országhatáron kívül is. Bizony sok-sok 

próbálkozás, próba, gyakorlás helyszíne volt községünk, de siker öröm, kárpótolt minket 

minden fáradozásunkért. A kezdeti lépések mindig a legnehezebbek, s ezt többen is 
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segítették. Elég csak az első vendégszereplésre gondolnunk Solymáron. Bátorítást, bíztatást 

kapni komoly szakemberektől – többek között a Kórusok Országos Tanácsának Pest megyei 

felügyelőjétől Kovács Lajos bácsitól, majd Bárdos Lajos Kossuth-díjas zeneszerzőnktől – 

önbizalomra és további komoly munkára sarkallta az akkor már nagyobb létszámmal 

működő vegyeskart. Biztosan tudjuk, segítség, támogatás nélkül nem élte volna meg az 

énekkar a mögötte lévő 17 évet. Ez a segítség elsősorban erkölcsi és szakmai volt, de kellett 

hozzá a kórus vezetőjének törhetetlen lelkesedése és optimizmusa. Temészetesen a tagok 

összefogó, kitartó munkája is hozzájárult a sikerekhez. Kiemelkedő dátumok mindig vannak 

egy társaság életében, mint pl. a minősítések: 

1976 EZÜSTKOSZORÚ 

1980 ARANYKOSZORÚ 

1985 FESZTIVÁLKÓRUS 

1985 óta felgyorsult a kórus élete, jövünk – megyünk idehaza és külföldön egyaránt. A 

személyes kapcsolatok oda vezettek, hogy Pilisszentiván és Marktleugast testvérkapcsolatra 

lépett, és ebben az énekkarnak nagy szerepe volt. A Bordesholm-i férfikórussal már több 

alkalommal volt cserelátogatás. S hogy 17 éven keresztül hogyan lehet szívből énekelni, és 

minden héten próbára járni egy kb. 3500 lakost számláló kisközségben, azt talán csak a 

költő szavaival tudom kifejezni: 

Öröm e földön nemesebb 

nem is tudom, más mi lehet 

mint amit az ének szerez 

az ékesség, zengzetes. 

Hol társas ének szólal, ott 

a rossz kedvnek már „Jónapot!” 

Vagy ahogy egy német közmondás mondja: 

Wo du singen hörst, lass Dich ruhig nieder 

Böse Menschen haben keine Lieder! 

Minden kedves olvasónknak kívánok az énekkar nevében: Kegyelemteljes boldog 

karácsonyt, és áldásos új esztendőt. 

 

Fogarasy Attiláné: Községünk múltjából 

 

„Beszéld el nekem a múltat, s megismerem belőle a jövőt.” Konfuciusz 
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Tárgyi emlékek és írásos feljegyzések hiányában pontosan nem tudjuk, hogy mióta élnek 

emberek községünk területén. A török hódoltság után 1709-ben ez a vidék a budai Ágoston-

rendi szerzetesek birtokába került. Rendházuk és kápolnájuk a mai óvoda helyén állt. Budai 

vikáriusok P.Höfer Antonin 1714. október 3-án határmegállapítást kért, mivel a szomszéd 

falvak elsősorban Vörösvár, Szent-Iwan (Iwanfelde) rétjeit magukénak tekintették. A 

jegyzőkönyv egy régi templom helyéről, romjairól beszél. Igy bizton állíthatjuk, hogy a 

középkori Magyarországon létezett település községünk területén. (Ősi templomának 

alapfalait, házainak köveit az emberek széthordták.) A szerzetesekkel, akik ebben az időben 

e terület földbirtokosai voltak, 1724. ápr. 24-én települési szerződést kötöttek öten. Név 

szerint:  

Paxian Peter (Lohr am Main)  

Mezger Henrik és fia János (Parthenstein)  

Eisenkrammer Lőrinc (Maynzerland)  

Hessing Henrik (Lohr). 

1717-ben hozzájuk települt Dunss János Trierlandból, Izervay János Lohrbachból és Klein 

Hilár Cölnből. 1728-ban Tirolból érkezett Nicola János Péter és családos fia, Márton. 

Később települt hozzájuk Moser János György. 1729-ben összesen 15 család élt már itt. 

1730-ban 9 családfőt írtak össze, majd felsorolják a 9 továbbköltözöttet. 1736-ban 4 telepes 

jobbágy, 1 özvegy, 1 zsellér, és 1 ház nélküli zsellér élt ezen a területen. A következő kilenc 

évben nagyon sok telepes érkezett. 1745-ben már 131 katolikus élt Tersztyánszky József 

birtokán, aki az ágostonok után lett a falu földbirtokosa. A Tersztyánszky alatt betelepültek 

többsége feltételezhetően ausztriai volt. (Többek között: Oszthaimer Ádám, Péczl Jakab, 

Rodt János) 1769-ben az utód nélkül meghalt Tersztyánszky után Majthényi Károly lett a 

földesúr, ekkor 15 jobbágyot és 34 házas zsellért írtak össze. Vajon mi volt az oka annak, 

hogy a lakosság száma az eltelt 24 év alatt ennyire csökkent, majd 9 év múlva 1775-ben már 

251 férfiről és 284 nőről szólnak a feljegyzések. Kérdések, melyekre ma még nem tudunk 

felelni. Feltételezhető, hogy a gyenge talaj okozta az elvándorlásokat. Az első keresztelő 

1724. szept. 22-én, az első házasság 1728. nov. 21-én és az első halálozás 1729. nov. 13-án 

történt. (Pilisvörösvári Plébánia akv.I.k.) A kis település lelki gondozását a vörösvári 

plébános, majd 1768-tól a vörösvári káplán látta el. Az ekkor használatos viaszpecsét 

felirata: „SIGLUM GEMEIN DORF SANTIWAN 1753” 1770-ben az úrbéri rendezésnél kis 

falunk már helységként szerepel. Ekkor 5 14/32 úrbértelket írtak össze. 1848-ig a Majthényi 

család volt a helység földesura, majd a Karátsonyi család birtokába kerül ez a földterület. 

(Karátsonyi Guidó, Karátsonyi Jenő, Karátsonyi Kegledich Imre) 1850-ben a Karátsonyi 
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család földbirtokain megindult a széntermelés, de a század végéig csak időszakos 

bányaművelés folyt. 1752-ben a falunak még nincsen temploma. Ekkor Steiner János 

Ferdinánd vörösvári plébános a régi szentiváni temetőt megszünteti, és megáldja az új 

temetőt. Templomunkat 1780-ban kezdte építeni a híres építőmester Nepauer Mátyás. Az 

óvoda 1895 óta működik, iskolánk a legrégebbi dokumentumaink szerint 1896-ig katolikus 

elemi népiskola volt, ezután állami kezelésbe ment át. 1919-ben közigazgatásilag és 

egyházilag külön válik Pilisszenntiván Pilisvörösvártól, s önálló elöljárósága lesz. 

Természetesen ez a visszapillantás falunk múltjára csak vázlatos képet adhat, azért 

szándékunkban áll újságunkban egy olyan rovatot indítani, melyben községünk 

történelmének egy-egy eseményét dolgozzuk fel. Forrás: Marlok István apátplébános: 

„Adalékok Pilis megye török utáni település-történetéhez”. Székesfehérvár 1977. 

Januar 1991 

Joachim Ringelnatz: Was würden Sie tun, wenn Sie das neue Jahr regieren könnten? 

Ich würde vor Aufregung wahrscheinlich  

die ersten Nächte schlaflos verbringen 

und darauf tagelang ängstlich und kleinlich 

ganz dumme, selbstsüchtige Pläne schwingen. 

Dann (hoffentlich) aber laut lachen 

und endlich den Lieben Gott abends leise 

bitten, doch wieder nach seiner Weise 

das neue Jahr göttlich selber zu machen. 

 

Fogarasy Attiláné: Megkérdeztük a polgármestert 

 

Az újság szerkesztőségének nevében 1990. dec. 28-án aprószentek napján kerestem fel 

hivatalában Pénzes Gábort, Pilisszentiván polgármesterét.  

-- Polgármester úr! Először is azt szeretném megkérdezni, hogyan érzi magát az 1991-

es év küszöbén? 

-- P.G.: Ha kérdése egészségi állapotomra vonatkozik, akkor szerencsére nincs okom 

panaszra, hiszen eddig a komolyabb betegségek elkerültek. Ha kérdésével közéleti 

állapotomra kiváncsi, az már nem olyan egyértelmű, különösen most az 1991-es év 

küszöbén, amikor a parlament még a szilvesztert megelőző napon is dolgozik. Rendkívül 
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sok kétely él bennem, hiszen nem mindegy, hogy a jövő évben lesz-e elegendő pénze 

önkormányzatunknak azokat az elvárásokat teljesíteni, melyeket polgáraink a rendszerváltás 

után joggal remélnek. 

-- Ön, mint a falu volt tanácselnöke, s most első polgármestere, hogyan élte meg a 

rendszerváltást? Melyik szerepkörben nehezedett nagyobb súly, teher az ön vállára? 

--P.G.: Azt kell hogy mondjam Önnek, várakozással, és örömmel fogadtam azt a történelmi 

eseményt, csendes forradalmat, amely hazánkban az elmúlt másfél évben lezajlott. 

Természetesen bennem is vannak kétségek. Az értelmetlen politikai harcnak gyorsan véget 

kellene vetni, hogy a gazdaság végre jó irányba mozdulhasson el. Ebből természetesen az 

következik, hogy jelenleg lényegesen nehezebb a polgármesterek munkája, nagyobb a 

felelősség rajtuk. Talán azokon a településeken könnyebb valamivel, ahol a képviselők 

függetlenek, nem képviselnek pártérdekeket, döntéseiket, a választópolgárok érdekeinek 

vetik alá.  

-- Mik azok a legfontosabb feladatok, amelyekkel most az önkormányzatnak 

foglalkoznia kell? Van-e valamilyen fontossági sorrend? 

-- P.G.: Jelen időszak legfontosabb feladata, az 1991. év költségvetésének összeállítása. 

Szükséges és fontos a szervezeti és működési szabályzat megalkotása és elfogadása. 

Lényeges az éves munkaterv elkészítése. A legfontosabb azt tisztázni, hogy az 

önkormányzatnak az intézmények működtetésén kívül mennyi pénze lesz a helyi feladatok 

megoldásához. Fontosnak tartom a gázberuházás befejezése után az utak állapotát rendezni, 

a vízelvezetési rendszert szakaszosan megkezdeni, a tornatermet mielőbb befejezni. 

Feltétlenül javítani kell a közellátáson is. Szeretnénk a lakótelep alatt lévő, az önkormányzat 

vagyonát képező szabad területeken parcellázást végezni. 

-- A szülőket, gyerekeket egyaránt érdekli, mikor veheti már birtokába az iskola a 

tornacsarnokot? Vajon az 1991-es tanévben már ott tarthatjuk a testnevelési órákat? 

Nem félnek Önök attól, hogy probléma lesz e hatalmas csarnok – mely véleményem 

szerint az iskolához képest túlméretezett – fenntartásával, egyáltalán nem okoz majd 

gondot a kezelése? 

-- P.G.: A két homlokfal és a csatornarendszer kivitelezési munkáit befejezve fűtés nélkül 

már februárban lehet használni a csarnokot. Tavaszra megoldódik a fűtése is. A szociális 

helységek építésének további munkálataihoz segítséget kérünk a település polgáraitól, a 

szakemberektől pedig a szakipari munkákhoz. Ezt az alkalmat ragadom meg, hogy 

köszönetet mondjak mindazoknak, akik már az elmúlt évben is nagyon sok önkéntes 

munkával segítették elő az általam is túlzottnak mondható beruházás folytatását. Mentség 
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csupán az lehet, hogy az 1985-ös pénzügyi tervek alapján volt esélye a községnek, hogy 

ilyen beruházásba fogjon. Közben megváltozott a helyzet, s bárhol is kilincseltünk, állami 

támogatást nem kaptunk. A csarnok méreteinél fogva alkalmas a többirányú hasznosításra. 

Az intézmény vezetése úgy érzem megtalálja majd, azokat a megoldásokat, amelyek 

biztosíthatják a normális költséghatáron belüli üzemeltetést. 

-- A Kultúrház jelenleg egyetlen szórakozási lehetőséget ad a fiataloknak, s ez a 

hétvégenként megtartott DISCO. Van-e remény arra, hogy kulturális intézményünk ne 

csak egyetlen funkciót töltsön be? 

-- P.G.: A művelődési ház más irányú hasznosítására eddig is volt, és jelenleg is van 

lehetőség, hiszen a szerződés értelmében péntek és szombat a társaság napja. A többi 

napokon olyan rendezvény szervezhető, amelyre igény van, és olyan elhivatott személy is 

akad, aki vállalja a rendezvények szervezését és lebonyolítását. A disco beindulása óta a 

közvélemény – úgy érzem – megoszlik. Van, akiben a disco működése ellenszenvet váltott 

ki, van aki viszont azt mondja, hogy jobb ha a fiatalok helyben találják meg a szórakozási 

lehetőségüket. Természetesen mindkét oldalnak igaza van, csupán kompromisszumokkal 

lehet az ellentmondásokat egymáshoz közelíteni. 

-- A címlapon szereplő köszöntőnk szűk esztendőről beszél. Mit tud mondani Ön 

polgármester úr, a falu előtt álló szűk esztendőről? 

-- P.G.: Nem vagyok jós, de azt biztosan látom, hogy nem egy szűk esztendőről van csupán 

szó. Az ország adósságállománya 20 milliárd dollár felett van, melynek törlesztése még 

évekig meghatározója lesz gazdasági létünknek. Ez a teherviselés nagyon keményen fogja 

érinteni az államháztartást, azon keresztül súlyos terheket jelent minden család számára. 

Ezért az önkormányzatnak fel kell készülnie arra is, hogy az 1990-es évi szociálpolitikánál 

még átfogóbb támogatási rendszert alakítson ki. 

-- Mi a véleménye Önnek a bevezetésre kerülő helyi adókról? Hiszen ez a kérdés most 

mindenkit foglalkoztat, s félünk az innen onnan hallott irreálisan magas, családonként 

szinte kifizethetetlen összegektől. 

-- Miután a helyi adókról szóló rendeleteket nem ismerem részleteiben, hiszen a parlament 

csak most döntött ezek felett, csak mint magánszemélynek lehet véleményem e kérdésről. 

Személyes meggyőződésem, hogy egy gázberuházást követően polgáraink teherviselő 

képességük határán vannak, ezt a terhelést tovább fokozni nem lehet, és nem is volna 

célszerű, hiszen a már meglévő nehéz megélhetési gondokat csak tovább nehezítené, ami 

összességében súlyos válsághelyzetet termtene. 
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-- Polgármester úr! Mit tesz Ön és milyen elképzelései vannak a testvérkapcsolatok 

továbbfejlesztésének érdekébn? 

-- P.G.: Több mint három év telt el azóta, hogy Marktleugast és Pilisszentiván vezetői ebben 

az ügyben először találkoztak. Sikernek tudom be azt a tényt, hogy hazánkban, községi 

szinten elsőnek Pilisszentiván kapott engedélyt hivatalos kapcsolatfelvételre. Ami a jövőt 

illeti, február végén, március elején Marktleugast polgármesterének vezetésével sportolók 

érkeznek Pilisszentivánra, akiket a helyi sportolók látnak majd vendégül. A tavasz folyamán 

az önkormányzat képviselői hivatalos látogatásra mennek Marktleugastba. Nyáron iskolás 

gyermekeink nyaralnak majd Németországban. Kórusunkat 1991 szeptemberére hívták meg 

a testvérfalunkba. Természetesen a következő évben is nagyon sok családi látogatás történik 

kölcsönösen oda-vissza. Mindkét település vezetőinek célja, hogy a már meglévő 

kapcsolatokat tovább szélesítse és tartalmas programokkal töltse meg. 

-- Polgármester úr! Köszönöm, hogy lehetőséget adott a beszélgetésre, s engedje meg, 

hogy szerkesztőségünk nevében kívánjak Önnek békés, boldog új évet. 

-- P.G.: Köszönöm! Befejezésül, minden nehézség és aggodalom ellenére, amely ma 

beárnyékolja a jövőnket, kívánok Pilisszentiván minden polgárának, és természetesen az 

újság szerkesztőségének is egy sikeresebb, boldogabb esztendőt. 

 

Ernő Gátas und Maria Mirk Kongressdelegierte: Sonderkongress der 

Ungarndeutschen 1990 

Mit grossen Erwartungen versammelten sich die 443 Delegierten am 16. Dezember in der 

Aula der Universität für Gartenbau in Budapest. Der Kongress wurde einberufen, um die 

Ziele, Richtlinien und Organisationsform der Deutschen in Ungarn festzulegen, sowie um 

die Schritte zu diskutieren, die dafür getan werden müssen. Die ungarische Regierung liess 

sich vom Minister ohne Geschäftsbereich, Jenő Gerbovits vertreten, die deutschsprachigen 

Lander jewals auf Botschaftsebene oder von einem Gesandten. Die Sitzung begann mit der 

Begrüssung der Ehrengäste und mit der Eröffnungsrede des Generalsekretars des Verbandes 

der Ungarndeutschen Geze Hambuch: „Wie weiter?” Es fielen Worte über das 

Nachkriegsschicksal der Deutschen in Ungarn – Aussiedlung, Enteignung, Entrechtung – 

und über die langjährigen Auswirkungen der kollektiven Schuld. Als Ziel wurden die 

Stärkung des Indentitätsbewusstseins und die Pflege der deutschen Sprache und Kultur 

gesetzt. Es ist wichtig, das die Interessenvertretung der deutschen Volksgruppe auf allen 

Ebenen – Selbstverwaltungs, Gebiets und Regiereungsebene – verwirklicht wird und zur 
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Geltung kommt. Eine Grundbedingung dessen wäre, das schon seit langem fehlende 

Nationalitatengesetz und die selbstgewählte Vertretung der Nationalitaten im Parlament. 

Nur das könnte allen Nationalitäten unserer Heimat alle Rechte und Möglichkeiten 

garantieren, ohne die eine Nationalität zu existieren aufhört. (Die wichtigsten davon sind: 

die Schulausbildung in der Muttersprache und das Dasein in den Medien.) All diese 

Ansprüche kamen in den Beiträgen der Delegierten zum Ausdruck. Die meisten Redner 

klagten über die Schwierigkeiten und Mängel des Deutschunterrichts in der Schule. Wir 

wissen, das dies nicht nur eine Frage des Bewusstseins und des Geldes ist, sondern 

gleichzeitig eine praktische Sorge, weil es zu wenig Deutschlehrer gibt. Warum? Weil nur 

an wenigen Institutionen Deutschlehrer ausgebildet werden, und weil sie einen niedrigen 

Lohn bekommen. Die Lösung des Problems durch Gastlehrer kann aber nur kurzfristig sein. 

Eine andere Meinung wurde auch geaussert: die Muttersprache soll mann nicht nur lernen, 

sondern auch gebrauchen, damit und darin leben. Denn das Nationalitätenbewusstsein kann 

nur zusammen mit der Muttersprache existieren! Die richtige Form dessen könnte der 

häufigere Gebrauch der deutschen Muttersprache in der Familie und unter Freunden sein. 

Wie reich ist eine Familie, in der man sich miteinander in zwei Sprachen verständigen kann! 

Aus den Beiträgen der Delegierten wurde es deutlich, dass sie viel mehr mit ihren 

Alltagssorgen beschäftigt sind, als mit der zu erneuernden Organisationsform. Über den 

Namen der Organisastion – es wurde der alte (Verband der Ungarndeutschen) neu gewählt – 

wurde schnell abgestimmt, und auch die Würdenträger wurden in geheimen Wahlen schnell 

gewählt. Die Ergebnisse der Wahlen sind: 

Vorsitzender: Dr. Karl Manhertz 

Geschäftsführender Vorsitzender: Geza Hambuch 

Stellvertretende Vorsitzenden: Lorenz Kerner  

            Robert Wild  

            Josef German 

Sekretär des Verbandes: Agnes Schnaider 

Kontrollausschuss: Dr. Jenö Kaltenbach 

            Josef Bösz 

  Theresia Klinger 

Wir hoffen, dass mit der Hilfe des erneuerten Verbandes das ungarlandische Deutschtum 

sowohl in seiner Sprache als auch Kultur und Identität allmählich stärker wird. Unser König 

Stefan der Heilige sagte, dass ein Land viel ärmer ist, wenn es keine Nationalitäten hat. er 

hatte recht. Und diese Wahrheit ist auch heute noch gültig. Machen wir unsere Heimat 
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reicher! Um die Sprache, Kultur und das Leben der sich erneuernden deutschen Nationalität. 

Das liegt nur an uns. An uns allen. 

 

Am 24. Januar (Donnerstag) um 17 Uhr im Gemeindehaus berichten die 

Kongressdelegierten über den Kongress. Zum Gesprach sind alle, die sich für die deutsche 

Nationalität in Ungarn und in unserem Dorf interessieren, recht herzlich eingeladen. 

Haben Sie den Deutschen Kalender 1991 schon gelesen? Im Geschenkladen von Frau 

Schuck – Brader (an der Post) ist er für 50 Ft noch zu kaufen! 

Georg Bauer Initiator der Partnerschaft: Liebe Sanktiwaner und Szentiváner! 

Zunächst darf ich Sie zu Ihrer SANKTIWANER ZEITUNG beglückwünschen und allen 

Einwohnern ein Glückseliges Neujahr wünschen. Das Rad der Geschichte dreht sich in 

unseren Tagen schneller, ja man kann sagen rasanter als je zuvor. So scheint es auch in 

Saktiwan zu einem Neuaufbruch zu kommen. Mit grosser Aufmerksamkeit habe ich die 

Beiträge in der ersten Aufgabe vom Dezember gelesen, es ist schon bemerkenswert, was 

darin alles berichtet wurde. Im Zusammenhang mit dem Aufbruch in ganz Ungarn 

allgemein, möchte ich bemerken, dass Ungarn zur rasanten Entwicklung der jüngsten Zeit 

einen wesentlichen Beitrag geleistet hat. Durch die mutige Entscheidung Németh – Horn, 

Öffnung der Grenze nach Westen, konnte auch der Prozess der Vereinigung von 

Deutschland auf den Weg gebracht werden. Dafür gilt dem Herrn Präsidenten der 

Sowjetunion, Gorbatschow, sowie den Ungarn im besonderen, ein grosser Dank. Dieser 

Dank wurde gerade in den letzten Tagen sehr deutlich offenkundig. Auch Ungarn gegenüber 

hat und wird Deutschland seine Dankbarkeit unter Beweis stellen. Im besonderen wiederum, 

wird die Ungarndeutsche Bevölkerung sehr viel von dieser Dankbarkeit profitieren. Heute 

sind es allerdings keine deutschen Bauern, Handwerker, Bergleute oder Kaufleute, die für 

die Modernisierung der Wirtschaft in Ungarn, wie vor ca. 300 Jahren, gebraucht werden. 

Nein, heute ist im gesamten Osten das Wissen und das Können, die Hochtechnologie und 

nicht zuletzt die harte D-Mark begehrt. Diese Entwicklung ist auch ein Teil der Leistung, die 

auch Teile unserer Volksgruppe hier nach dem zweiten Weltkrieg erbracht haben. Zum 

einen solche, die Ungarn verlasssen haben, und zum grössten Teil solche, die Ungarn 

verlassen mussten. Mit viel Fleiss und Sparsamkeit haben die Ungarndeutschen schon 

immer bewiesen, dass sie imstande sind, einem Land stets loyale Bürger zu sein und ihrem 

Land beim Aufbau beizustehen. Dieser Fleiss, die Sparsamkeit und der Wille, sowie die 
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Bereitschaft beim Aufbau mitzuwirken, ist heute auch in SANKTIWAN gefragt. Machen 

Sie aus Sanktiwan wieder das, was es eigentlich schon früher war: „Eine Perle im Ofner 

Bergland”. Wir wollen ihnen dabei helfen wo immer es möglich ist mit Rat, und soweit es 

geht, auch mit Tat. Die Partnerschaft mit Marktleugast soll auch ein Zeichen der 

Verbundenheit mit den im Ausland lebenden Sanktiwanern sein. Wenn wir heute, nach über  

zwei Jahren auf die Partnerschaft zurückblicken, können wir stolz feststellen: „Es hat sich 

sehr viel getan”. Denken wir an den Deutschlehrer, den Schüleraustausch, technisches Gerät 

für die Gemeindeverwaltung, Sportverbindungen, Kindergarten, Feuerwehr, Kirche, Schule, 

die Kontakte zwischen den Gemeindeangestellten und noch vieles mehr. Dieses beweist 

doch, dass diese Partnerschaft lebt und mit Leben erfüllt ist, nur wäre zu wünschen, dass 

noch viele, die heute noch abseits stehen, sich einreihen in der Schar derer die aktiv an der 

Pflege der Beziehungen arbeiten. Gerade im schulischen Bereich sollten und müssen wir 

schwerpunktmässige Zeichen setzen, ist doch gerade die Schule der Nahrboden und das 

Fundament für den Fortbestand der Partnerschaft. Insgeheim sind wir bemüht, wenn irgend 

möglich, Hilfe zu gewahren, nur liegt es nicht immer an uns, sondern es muss auch auf 

Sanktiwaner Seite initiativ gehandelt werden. Auf lange Sicht gesehen bin ich der Meinung, 

dass bei gegenseitigem Willen noch vieles gebracht werden kann. In diesem Sinne möchte 

ich der Redaktion der SANKTIWANER ZEITUNG eine glückliche Hand, der Zeitung ein 

langes Leben und den Bürgern ein herzliches Grüss Gott und Glückauf zuzurufen. 

Die Redaktion: Wir gratulieren! 

Am 23. Januar begeht Herr Georg Bauer – in Sanktiwan einfach als „Gyuri bácsi” bekannt – 

seinen 60. Geburtstag. Sein Geburtshaus war in Sanktiwan, neben dem Schaflerhof. Als 

junger Bursche kam er im Krieg nach Deutschland, und wohnt seitdem in Marktleugast. 

Sein Wunschtraum war schon immer, eine Brücke zwischen der alten und der neuen Heimat 

zu bauen. Nachd3m er 1988 in den Ruhestand getreten war, konnte er sich ganz dieser Sache 

widmen. sein Traum ging in Erfüllung: zwischen Marktleugast und Sanktiwan wurde 

offiziell eine Partnerschaft abgeschlossen. Dank seines Engagements und seiner 

unermüdlichen Begeisterung lebt und gedeiht diese Beziehung, und ist inzwischen eine 

wahre Freundschaft zwischen den beiden Gemeinden geworden. Wenn jemand überhaupt, 

dann hat er es verdient, einen Sanktiwaner Ehrenbürger genannt zu werden. Zu seinem 

Geburtstag wünschen wir ihm alles Gute, Glück, Gesundheit, Optimismus und 

Zufriedenheit. Möge er noch lange gesund und munter bleiben, um so oft wie möglich unter 

uns weilen zu können. Hoch soll er leben! Hoch soll er leben! Dreimal hoch! 
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Zenta Maurina 

Was für den Vogel die Kraft der Schwingen, 

das ist für den Menschen die Freundschaft; 

sie erhebt ihn über den Staub der Erde. 

 

Marlok Péter: Községünk múltjából 

Az 1724 – 1760-as években érkeztek települési szerződéssel őseink. 1724 tavaszán keltek 

útra elődeink Ausztria és Németország háború sújtotta vidékeiről, egy békésebb, jobb élet, 

szebb jövő reményében. E gondolattal indultak egy ismeretlen jövő felé az óhazába. 

Lovasszekerekkel és szükséges értékesebb ingósággal, a családok több hetes viszontagság 

után érkeztek meg az új hazába. Amikor a 7-10 nemzedékkel korábban élő őseink a budai, 

pilisi hegyek magaslatairól meglátták a hegyek által határolt völgyet, e gyönyörű tájat, 

végleg a letelepedés mellett döntöttek. Mert ennél szebb tájat elképzelni sem mertek volna. 

Majd közelebb érkezvén, a völgy közepén egy nagy építményt láttak, melyet IV. Béla király 

(1235.1270) felesége Mária, a görög császár leánya építtetett, a ma már nem létező 

„Kstályt”. Láthatták még a szétrombolt volt település nyomait, mely a 150 éves török 

uralom (1541-1686) alatt teljesen elpusztult. Nyugat –Kelet irányában láttak egy patakot, 

melyben enyhén csordogált a víz, majd a régi település, a templom (kápolna) maradványait. 

Az 1714-i Ó-budai Ágoston-rend határszemlefeljegyzése szerint Lendvay István 80 éves Ó-

budai lakos írásba mondta, hogy a templom köveit a törökök „Vörös-Vár” palánkvárának 

építéséhez hordták el. (Tehát nem a betelepülők hordták szét építés céljára.) A mai 

Pilisszentiván a török hódoltság előtt állítólag „Battháza” néven szerepelt (Fényes Elek 

helységnévtárában). Az 1714. évi szemlén még Iwanfelde néven jegyzik, de már 1725. 

május 18-án Sankt-Iwan-ként kötöttek települési szerződést. Egy 1901. január 1-én kelt 

hivatalos rendelet toldottta hozzá a Pilis előtagot, így azóta Pilisszentiván a község neve. 

Gábeliné Brandhuber Kati: Hetvenen túliak karácsonya 

December 16-án, ezen a várakozással teli, szép, havas vasárnap délutánon a Kultúrház 

megtelt a szentiváni nyugdíjasokkal, hogy együtt ünnepelhessk a korai közös karácsonyt. 

Miért ilyen korán? Úgy éreztük, hogy a mi hetvenen túli nyugdíjasaink nem elhagyatott 

öregek, s ezért szinte mindnyájan biztosak voltunk benne, hogy a karácsonyt valamennyien 

szeretteik körében, féltő gondoskodásuktól körülvéve, meghitt családi körben, vagy kedves 

ismerőseik, rokonaik körében fogják ünnepelni. S ahogy az ember végignézett a megjelent 
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kedves vendégek sorain, bizony sok-sok olyan nagy-mama, nagypapa volt köztük, aik amíg 

munka, tenivaló a ház körül akad, s amíg egészségük csak engedi, folyton szorgoskodnak. 

Elviszik az unokákat az oviba, iskolába, friss ebéddel, fűtött lakással várák haza őket, néha a 

még felnőtt gyereket is ízletes házi sütivel, néhány finom falattal lepik meg, ki-ki hogy bírja 

testi-lelki erővel. Bizony nélkülük nehezen tudnának a fiatalok, a mindenapi gondjaikkal 

megküzdeni. A kedves megjelent vedégeket először Valicskó Ilona, a falu jegyzője 

köszöntötte, aki meleg hangú köszöntőjében felhívta a figyelmet arra, milyen fontos épp a 

mi rohanó világunkban a szeretet. Majd Pénzes Gábor polgármester úr üdvözölte szivélyes 

szavakkal a megjelenteket, s köszöntötte illatos, sok színben pompázó virágcsokorral a falu 

két legidősebb polgárát, Schuck Józsefnét és Szarvasházi gyógyszerész urat. A műsorban 

először Gábeli Rita és anyukája közösen mondták el Ady Endre Karácsony című versét, ami 

igazi karácsonyi hangulatot varázsolt a kultúrteremben. A meghitt hangulathoz döntő 

mértéjben hozzájárult az iskolai irodalmi színpad kitűnő előadása, a bethlehemes játék, 

melyet Fogarasy Attila tanár úr tanított be. Ezt övetően szívet lelket melengető összeállítás 

következett. Gátas József betanításában és kíséretével az iskolások magyar, német, olasz, 

angol dalokkal, tánccal, verssel szórakoztatták a kedves vendégeket. Kellemes színfoltja volt 

az estnek a Scheller Henrikné betanításában előadott, régi szentiváni hagyományokat őrző 

Christkindlspiel. hangulatos, vidám perceket szereztek a kicsik „Ajándékozás” című 

versciklusukkal, amit Metzger ferenc tanár úr tanított be. nagy örömet szerzett Kovács laura 

fuvolaszólója, és a meleg tapsviharral fogadott harmonikaszóló a legifjabb Osztheimer 

Gábor előadásában. A gyermekek műsorát a Szentiváni Vegyeskar, majd az Asszonykórus 

hangulatos blokkja követte. Azután az önkormányzat nevében kis karácsonyi ajándékot 

adtak át vendégeinknek a Polgármesteri Hivatal dolgozói, akik a nyugdíjas karácsony 

előkészítésével, lebonyolításával igen sokat fáradoztak. Ezúton szeretném megköszönni 

kedves vendégeinknek, hogy eljöttek, jó volt nézni a sok hálás szempár csillogását. Hálás 

köszönet a tanároknak, az iskolásoknak a szép műsorért, az énekar közreműödéséért, a 

Polgármesteri Hivatal valamenyi dolgozójának lelkes munkájáért. Reméljük, ez a kedves kis 

ünnepség hozott egy kis testi-lelki felüdülést, amely új erőt és kedvet ad majd további 

nélkülözhetetlen, tartalmas, de sokszor gondokkal teli, nehéz életükhöz. 

Maria Klotz: Ein Weihnachtsfest im Kulturhaus 

Am 20-sten Dezember des letzten Jahres führten Kinder der Sanktiwaner Grundschule ein 

sehr schönes Weinachtsprogramm vor. Viele Eltern schauten mit den Schülern der 

Aufführung zu. Und dies mit Begeisterung. Es wurde viel geboten: Lieder, Gedichte, ein 
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altüberbrachtes „Christkindel-Singa”, eine Weinachtsgeschichte und gutgemeinte 

„Neujahrssprüche” in unserer Mundart. Deutsch, „Schwobisch” und Ungarisch wechselten 

einander ab. Josef Gátas, der mit seiner Harmonika den Schülerchor begleitete, sorgte für 

die harmonische Abstimmung. 

Februar 1991 

Am Mattheistag (24. Februar) geht der Fuchs 

das letzte Mal übers Eis. 

Denn Mattheis bricht’s Eis. 

Hat er kein’s, dann macht er ein’s. 

 

Wenn’s an Lichtmess (2. Februar) 

stürmt und schneit, 

ist der Frühling nicht mehr weit. 

 

Sonnt sich die Katz im Februar, 

nuss sie zum Ofen im März sogar. 

 

Maria Mirk: Partnerschaft 

PARTNERSCHAFT Wissen Sie schon, dass zwischen MARKTLEUGAST und 

SANKTIWAN eine offizielle Partnerschaft besteht? Partnerkapcsolat Tudja Ön, hogy 

Pilisszentiván és Marktleugast között hivatalos partnerkapcsolat jött létre?  

Vorgeschichte  

Marktleugast ist ein Dorf in Bayern, in der BRD, eine Marktgemeinde mit vielen kleinen  

Ortsteilen, hat insgesamt etwa 4000 Einwohner, liegt im südöstlichen Naturpark 

Frankenwald, etwa 100 km nordöstlich von Nürnberg, in einer Höhe von 544-627 m über 

dem Meeresspiegel. In der Gemeinde wohnen auch heute noch sehr viele ehemalige 

Sanktiwaner, die im und nach dem zweiten Weltkrieg dort bleiben mussten. So zum Beispiel 

die Familien Bauer, Gabeli, Herrmann, Herzog, Lobenwein, Marlok, Pacher und andere. 

Zwischen ihnen und ihren hier gebliebenen Verwandten bestand schon immer ein reger 

Besuchsverkehr, und durch sie lernten sích auch andere Marktleugaster und Sanktiwaner 

Leute kennen. Die erste grössere Besuchergruppe kam 1985 zu uns, die Altliga des 1. FC 
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Marktleugast. Im selben Jahr im August, unterwegs nach Bordesholm, übernachtete der 

Sanktiwaner Chor in Marktleugast und Ludwigschorgast, und gab ein interessantes und 

schönes Kulturprogramm. Darauf folgte im Mai nächsten Jahres der Musikverein 

Marktleugast. Durch die private Unterbringung im Dorf und durch die gut gelungene 

geminsame Konzertveranstaltung mit dem Chor wurden viele freundschaftlichen  

Bande geknüpft. Diese  immer  stärker  werdenden Beziehungen brachten Herrn 

Georg Bauer, der ebenfalls aus Sanktiwan stammt, auf die Idee, diese nun in eine offizielle 

Form zu bringen. Er wandte sich am 1. Juli 1987 mit einem Brief an den Marktgemeinderat 

Marktleugast, in dem er bat, die Möglichkeiten einer Partnerschaft mit Sanktiwan zu 

überprüfen. In der Gemeinderatssitzung am 27. Juli wurde der Antrag unterbreitet und 

einstimmig angenommen. Die nächsten Schritte musste die Administration machen, um die 

Erlaubnis von höheren Gremien einzuholen. Es war nicht leicht, weil damals eine 

Partnerschaft nur zwischen Stadten erlaubt wurde. Es gelang den Marktleugastern, den 

Kulmbacher Landrat Herbert Hofmann für die Idee der Partnerschaft zu gewinnen, der sich 

als ein unermüdlícher Unterstützer unseres Anliegens erwies. Für seine Bemühungen darf 

auch hier kein Dankwort versäumt werden. Selbst der ehemalige bayerische 

Ministerpräsident Franz Josef Strauss setzte sich für unsere Sache beim damaligen 

ungarischen Ministerpräsidenten Károly Grosz am 9. Oktober 1987 ein. Die Bemühungen 

wurden von Erfolg gekrönt: fast ein Jahr nach  

dem Antrag von Herrn Bauer in Marktleugast lagen alle offiziellen Genehmigungen von 

beiden Seiten vor. Um Sanktiwan kennenzulernen, weilte Mitte Mai 1988 eine 

Marktleugaster Reisegesellschaft bei uns. Selbst der Marktleugaster Bürgermeister Manfred 

Huhs war dabei, sozusagen zur „Brautschau” für seine Gemeinde, Danach verbrachte der 

Sanktiwaner Bürgermeister Gábor Pénzes zwei Tage in Marktleugast, um den "Bräutigam" 

kennenzulernen und die Einzelheiten der feierlichen Unterzeichnung der 

Partnerschaftsurkunde festzulegen. Von Ordnung, Sauberkeit und Niveau überwältigt stand 

er da, als ihm die kommunalen Einrichtungen gezeigt wurden.  

 

Besiegelung  

Zur "Hochzeit" zwischen Marktleugast und Sanktiwan kam es am 21. Oktober 1988 um 16  

Uhr im Sanktiwaner Kulturhaus. Zur feierlichen Unterzeichnung erschienen viele 

Ehrengäste: der Kulmbacher Landrat Herbert Hofmann, der 1. Botschaftssekretär Josef 

Aufricht, der Generalsekretär des  Verbandes der Ungarndeutschen Géza Hambuch,  vom 
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Aussenministerium Miklós Adametz, und der Parlamenstabgeordnete Gyula Fetter. 

Marktleugast liess sich von einer 18 köpfigen Delegation vertreten. Der grosse Saal war bis 

auf den letzten Platz besetzt, an Interessenten aus dem Dorf fehlte es auch nicht. Der Festakt 

wurde vom musikalischen Programm unseres Chores umrahmt, und so wurde er zu einem 

glanzvollen Höhepunkt im Leben der Gemeinde. Das Entscheidende dabei war aber nicht 

das Papier, die Unterschrift, sondern das herzliche Aufeinanderzugehen, das dadurch zum 

Ausdruck gelangte, und wovon die Partnerschaft sehr stark geprägt ist. Um der 

Gegenseitigkeit willen wurde sie am 16. Juni 1989 um 15.30 Uhr auch auf deutschem 

Boden, in der Marktleugaster Schulturnhalle feierlich besiegelt. Zu diesem Festakt fuhren 

ein Bus und mehrere Pkw-s, insgesamt an die 90 Personen, in den Frankenwaldort. Die 

Feierstunde war sehr beeindruckend und mit Meisterhand organisiert. Das ganze einwöchige 

Programm für die ungarischen Bcsucher zeugte von Liebe und Sorgfalt der Marktleugaster: 

der Empfang, die Unterbringung, die Gastfreundschaft, die Kulturabende, die Ausflüge - 

einfach alles war wunderschön. Mit dieser zweiten Unterzeichnung war die Partnerschaft 

zwischen Marktleugast und Sanktiwan endgültig geschlossen. In der seitdem verstrichenen 

Zeit erwies sie sich als fruchtbar.sie lebt und gedeiht kräftig zur grossen Freude, zum Stolz 

und Nutzen beider Gemeinden. Mit vielen unzerreissbaren Faden des gemeinsam Erlebten 

und der Freundschaft sind nun Marktleugast und Sanktiwan miteinander verbunden, und 

werden sie auch lange Zeit bleiben, solange Begeisterung, Wille, Freundschaft und Gefühle 

unter Menschen nicht aussterben.  

Ereignisse 

Es ist unmöglich, an dieser Stelle über alle Ereignisse eingehend zu berichten, deshalb habe 

ich eine Liste aufgestellt, in der man lesen kann, was sich bisher in der Partnerschaft getan 

hat. 

1987  

27.Juli – Beschluss im Gemeinderat Marktleugast über: die ,Partnerschaft mit Sanktiwan'  

1988    

3. Juni -- offizielle Genehmigung eingetroffen  

19-23. Oktober – Marktleugaster Delegation zur Partnerschaftsbesiegelung 

21. Oktober 16 Uhr – feierliche Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde in Sanktiwan 

7. November – Bildung eines Partnerschaftsaussuschusses in Marktleugast 

(Mitglieder: Manfred Huhs, Bürgermeister 

         Gerd Fischer, Amtsrat 
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         Georg Bauer, Initiator 

         Raimund Huber, 2. Bürgermeister 

         Herbert Scherdel, Ratsmitglied 

         Otto Schramm, Ratsmitglied) 

8. Dezember – Weichnachtsgeschenk für Schule und Kindergarten in Sanktiwan 

eingetroffen (Spielsachen, 200 kg Orangen und Bananen, ca. 500 kg Bekleidung und 

Schuhe; und viele Briefe von Schulkindern) 

10. Dezember – Bildung eines Partnerschaftsausschusses in Sanktiwan (Mitglieder:  

Gábor Pénzes, Bürgermeister 

Ilona Valicskó, Notar 

Piroska Neubrandt, Kindergärtnerin 

Franz Neubrandt, Chorleiter 

Rezső Metzger, Diplomökonom 

Zsuzsa Brandhuber, Lehrerin 

Maria Mirk, Lehrerin) 

26. Februar – Privatbesuch zum 45. Geburtstag vom Bürgermeister Huhs, Fotokopierer von 

Alfons Schramm für die Gemeinde Sanktiwan geschenkt 

22-28. März – Markleugaster Handballmädchen zu Ostern in Sanktiwan 

30. März – 2. April – Marktleugaster Ratsdelegation in Sanktiwan, Fotokopierer gebracht 

4-7. Mai – Marktleugaster Reisegesellschaft (ein Bus) in Sanktiwan 

15-21. Juni – Sanktiwaner Chor und Ratsdelegation (90 Personen) zur offiziellen 

Partnerschaftsbesiegelung in Marktleugast 

16. Juni 15.30 Uhr – feierliche Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde in Marktleugast 

5-16. Juli – Marktleugaster 7 und 8 Klässler (40+4 Lehrer) in Sanktiwan, und zusammen mit 

Sanktiwaner Kindern am Balaton 

6-15. Juli – Sanktiwaner Fussballer in Marktleugast 

15. Oktober – VW-Bus als Partnergeschenk von der Gemeinde Marktleugast in Sanktiwan 

angekommen 

1990 

9-16. April – Marktleugaster Handballmädchen zu Ostern in Sanktiwan 

28. April – 2. Mai – Sanktiwaner Rathausmitarbeiter (ca. 15) in Marktleugast zum 

Erfahrungsaustausch 

23-27. Mai – Marktleugaster Reisebus zur Orgelweihe in Sanktiwan (8000 DM aus 

Marktleugast für den Orgelbau bekommen; Geschenke für unsere Schule: eine Schultafel, 
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ein Videogerät, Bücher, Landkarten und Experimentierkästen für Physik und Chemie) 

16. Mai – 15. Juli – Ungarischkurs in Marktleugast 

6-9. Juli – Sanktiwaner Fussballer in Marktleugast 

12-21. Juli – Sanktiwaner Schulkinder (40) in Marktleugast und in Oberstdorf im 

Ferienheim 

13-23. Juli – Marktleugaster Schulkinder (40) in Sanktiwan und am Balaton 

August – Schulbücher im Wert von 2200 DM von der Firma Günther Bau gespendet 

31. Oktober – 4. November – Feuerwehrdelegation aus Marktleugast in Sanktiwan, eine 

Feuerwehrspritze als Geschenk mitgebracht 

Dezember – Schulmöbel (gebrauchte, gut erhaltene) für eine Klasse in Sanktiwan 

angekommen 

 

Partnerkapcsolat  

Tudja Ön, hogy Pilisszentiván és Marktleugast között hivatalos partnerkapcsolat áll fenn?  

Marktleugast az NSZK Bajorország tartományában a kulmbachi járásban, a Frank erdőben, 

Nürnbergtől északkeleti irányban kb. 100 kilométernyire van. Közigazgatásilag több kis 

település tartozik hozzá, így összesen kb 4.000 lakosa van. Szép természeti környezetben, 

544- 627 m magasan fekszik a tengerszint felett. A községben a második világháború óta 

élnek Pilisszentivánról odatelepített német származású emberek. A kapcsolat köztük és az itt 

maradt rokonok között nem szakadt meg, sőt tösgyökeres marktleugastiak ismegismerkedtek 

szentiváni családokkal. 1985-ben idelátogatott a marktleugasti öregfiúk futballcsapata, majd 

a szentíváni kórus, útban Bordesholm felé, megszállt a rokonoknál, ismerősöknél 

Marktleugastban és sikeres műsort adott a szomszédos Ludwigsorgastban. 1986 májusában 

Marktleugast zenekara látogatott el hozzánk és adott hangversenyt a kultúrházban. Mivel a 

zenészek családoknál voltak elszállásolva, barátsággá alakult ki sok család között. Az egyre 

erősödő kapcsolatok adták az ötletet a Pilisszentivánról származó Bauer Györgynek, aki 

1945 óta él Marktleugastban, hogy ezeket hivatalossá és még intenzívebbé kellene tenni. 

1987. július l-én levélben kérte Marktleugast tanácsát, hogy tegyenek lépéseket ez ügyben. 

A következő tanácsülésen, július 27-én megtárgyalták az ügyet, és megszületett az egyhangú 

határozat arról, hogy Marktleugast hivatalos kapcsolatot kíván létesíteni Pilisszentivánnal. 

Nem volt könnyű beszerezni az ehhez szükséges engedélyeket, mert akkoriban még csak 

városok között létesülhetett partnerkapcsolat. Pilisszentiván volt az első község, amely egy 

bajor községgel partnerkapcsolatot létesíthetett. A két polgármester, Manfred Huhs és 
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Pénzes Gábor levélváltás és kölcsönös látogatás útján előkészítette az oklevél aláírását. A 

partnerkapcsolatról szóló okiratot ünnepélyes keretekközött először Pilisszentivánon latta el 

kézjegyéveI a két polgármester 1988. október 21-én, majd 1989. június 16-án 

Marktleugastban is. Az azóta eltelt időben a partnerkapcsolat életképesnek bizonyult, 

kiterebélyesedett és nagyon sok embert hozott közelebb egymáshoz. A partnerkapcsolat 

keretében eddig történt eseményeket lehetetlen itt részletesen elmesélni, ezért időrendi 

sorrendben csak egy-egy mondat erejéig említek meg minden eseményt.  

1987  

július 27. -- Marktleugastban hivatalos határozat a partnerkapcsolat felvételéről   

1988  

június 3. -- megérkezik a hivatalos engedély  

október 19-21. -- marktleugasti tanácsi delegáció (18 fö) Pilisszentivánon az aláírás 

alkalmából  

október 21. 16 óra -- a partnerkapcsolatról szóló oklevél ünnepélyes aláírása Pilisszentivánon  

november 7. -- parnerkapcsolati bizottság létrehozása Marktleugastban  

december 8. -- karácsonyi ajándék érkezik Marktleugastból az iskola és az óvoda részére 

(játékok, 200 kg banán és narancs, mintegy 500 kg ruhanemű és cipő, könyvek), megindul a 

levelezés az iskolások között  

december 10. -- partnerkapcsolati bizottság létrehozása Pilisszentivánon  

1989  

február 26. -- Pénzes Gábor tanácselnök magánlátogatáson tartózkodik Marktleugastban, 

Alfons Schramm üzletéből egy fénymásológépet ajándékoz községünknek  

március 22-28. -- a marktleugasti leány kézilabdacsapat Pilisszentivánon tölti a húsvétot  

március 30-április 2. -- hivatalos küldöttség hozza a fénymásolót Marktleugastból  

március 4- 7. -- marktleugasti kirándulócsoport (egy busz) ismerkedik községünkkel és 

Budapesttel  

június 15-21. -- a pilisszentiváni kórus és egy tanácsi delegáció (mintegy 90 fő) 

Marktleugastban az aláírás alkalmából  

június 16. 15h30 -- a partnerkapcsolatról szóló oklevél ünnepélyes aláírása Marktleugastban  

július 5-16. -- marktleugasti 7. és 8. osztályosok (40+4 tanár) Pilisszentivánon, majd az itteni 

gyerekekkel együtt a balatoni úttörőtáborban  

július 6-15. -- pilisszentiváni futballisták és kézilabdások Marktleugastban  

október 15. -- megérkezik a partnerkapcsolat aláírása alkalmából Pilisszentivánnak 
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ajándékozott VW mikrobusz Marktleugastból  

december -- 13.000, - DM értékben német nyelvkönyvek érkeznek Marktleugastból az 

iskola számára  

1990  

április 9-16. -- a marktleugasti leány kézilabdacsapat Pilisszentivánon tölti a húsvétot  

április 28-május 2. -- a pilisszentiváni tanácsi dolgozók (15 fő) tapasztalatcseréje 

Marktleugastban  

május 23-27. -- marktleugasti kírándulócsoport (egy busz) a templom új orgonájának 

beszentelése alkalmából (az orgona építéséhez MarktIeugast 8000 márkával járult hozzá, 

ezen kívül ajándékokat hoztak az iskolának: egy táblát, egy videokészüléket, könyveket, 

térképeket, fizikai és kémiai kísérIeti eszközöket)  

május 10-július 15. -- magyar nyelvtanfolyam Marktleugastban  

július 6-9. -Pilisszentiváni futballisták Marktleugastban  

július 12-21.pilisszentiváni iskolasok (40) Marktleugastban és Obersdorfban  

július 13-23. -- marktleugasti iskolások (40) Pilisszentivánon és a Balatonon  

október 31-november 4. -- tűzoltóküldöttség Marktleugastból, ajándékba egy tűzoltó 

fecskendőt hoztak  

december -- jó állapotban lévő használt iskolabútor érkezik Marktleugastból egy osztály 

számára  

Maria Mirk: Sauetaunzliad 

"Wia kets ten auf tem Sauetaunz zua,  

sou wia im ewigen Leim.  

To khau me olles hom und knjua,  

und praueht me kha Ködj auskeim.  

 

Ain Sauetaunz tan's uns boagn,  

to praucht ma uns ned soagn.  

 

Am Sauetaunz pin i kean tapei,  

to tan's koa kuad kostían,  

Te Jouhann Vede prinkt es Pral herein,  

te Wastl Vede tuat’s trantschian. 
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Ti Resi Pasl prinkt uns Kropfe knjua,  

ti Wawi Pasl prinkt an Wein tazua.  

Ti Wawi Pasl unse Muade,  

tei prinkt uns olli as Fuade.  

 

Te Sepü Vede te easchte Okesmau,  

te paut uns olli ti Prodwiascht au.  

To prinkt me soufü Stück zamm,  

fü mea wie ti Fleischhoka ham.  

 

In Kouttes Naume hundet hoiwi und a kaunzi.  

 

März 1991 

 

Dezső Szabó: Ein Gastlehrer bei uns 

 

In meinem Gespraechspartner, Herrn Rüdiger Lambert, habe ich einen netten und 

sympathischen Menschen kennengelernt. Das Gespraech mit ihm war interessant und 

aufschlussreich.  

- Herr Lambert! Bitte berichten Sie zuerst etwas von sich selbst. Woher kommen Sie? Was 

haben  

 Sie bisher gemacht?    

- Ich komme aus Aachen, ganz im Westen Deutschlands gelegen. Mein erster Beruf war 

Speditionskaufmann, wozu ich in Bremen ein Fachstudium absolvierte. ,Dort wurde mir der 

Deutsche Entwicklungsdienst bekannt, der junge Menschen in Laender der Dritten Welt 

schickt: "Lernen und Helfen in Übersee”. Mich interessierte dieses Programm, und so  

fuhr ich 1965 für zwei Jahre nach Afghanistan. Ich unterrichtete dort auch Deutsch als 

Fremdschprache an einer afghanischen Berufsschule. In dieser Zeit kam mir die Idee,  

Lehrer zu werden und ein Studium dafür in Deutschland zu beginnen. Dieses habe ich dann 

in Aachen an der Hochschule absolviert, und die  Lehrerausbildung mit dem Ablegen des I. 

und II. Staatsexamens abgeschlossen, Nach einigen  Jahren der Arbeit an einer Schule in der 

Naehe von Aachen zog es mich wieder "fort": zunaechst  von 1975 bis 1982 nach Saudi-

Arabien, in  direktern Anschluss daran bis 1984 in den Irak, dann wieder bis zum Sommer 
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1985 nach Saudi Arabien. In diesen Laendem habe ich jeweils an einer deutschen 

Projektschule gearbeitet. Es folgten Arbeiterr in Österreich und danach von 1986-88 ein 

Auftrag an einer internationalen Schule in Sumatra/lndonesien.  

- Und jetzt sind Sie zu uns, nach St. lwan gekommen. Haben die Erfahrungen die Sie hier 

gewonnen haben, Ihnen geholfen?  

 - Ja. Sie waren von Vorteil. Ich fand mich schnell hier zurecht und kam auch schnell zur  

Identifikation mit meiner Arbeit. Ich kann ruhig und deutlich sagen, dass ich mich hier wohl 

fühle und zu den Kollegen und den Schülern der St. Iwaner Schule einen guten Kontakt 

habe. Mir macht die Arbeit Spass.  

- Sie sind bei uns an der Schule als Gastlehrer taetig. Wie beurteilen Sie diese Funktion?  

- Bedauerlicherweise kann ich kein Ungarisch. leh bin also gezwungen, mit den Kindern, die  

gesetzten Lernziele nur auf Deutsch zu erarbeiten. Dies hat den Vorteil, dass die Kinder 

auch gezwungen sind, deutsch zu sprechen... und dies so viel wie möglich. Sollten dabei 

Fehler gemacht werden, ist das nicht so schlimm. Die kommunikative Sprechfaehigkeit steht 

zunaechst im Vordergrund, die Sprachrichtigkeit wird sich dann darauf weiter entwickeln. 

Für die Entwicklung des Deutschsunterrichts an unserer Schule finde ich es sehr gut, dass 

Kollegen motiviert sind, sich für dieses Fach zu engagieren: so konnten wir eine 

Differenzierung in diesem Fach ermöglichen. Die Kinder lemen in drei Leistungsgruppen 

(A,B,C), wobei die Grenzen nicht streng bestimmt sind: je nach Lernerfolg kann ein Schüler 

die Gruppe wechseln. Der Gastlehrer bringt eine materielle Unterstützung für unsere Schule 

mit. Ich denke dabei an Bücher, DlAS, Tonbandgeraet, Programme etc. Dies ermöglicht eine 

grössere methodische Freiheit im Unterricht. Die Schule bekommt dadurch einen Zuschuss 

der Deutschen Bundesregierung, der nicht unwesentlich ist. Es ist dies auch eine Art 

Ausdruck des Dankes an Ungarn und zugleich auch eine Art des Ausdrucks der 

freundschaftlichen Beziehungen zwisehen beiden Laendem.  

- Die Schwabenfrage -ist für uns eine heikle Sache. Gelingt es, die Traditionen, die Sprache  

oder überhaupt das Wesen der Ungamdeutschen hier zu bewahren? Wenn ja, was sollte man 

nach den vielen Jahren der Diaspora machen. Wie ist Ihre Meinung darüber?  

- Zunaechst - bitte schön - bin ich Gast hier und eigentlich nicht kompetent, in dieser aus der 

politischen Entwicklung herrührenden Frage einen Beitrag zu geben. Ich kann hierzu 

tatsaechlich nur eine eingeschraenkte Meinung aeussern. lch meine, dass es in erster Linie 

bei den Menschen hier, bei den "Schwoben", liegt, Vergangenes aufzuarbeiten und sich auf 

einer eventuellen neuen Basis zu dem zu bekennen, was die heimische ungarndeutsche 

Kultur zum Begreifen der eigenen Geschichte und zur lebendigen Gestaltung der Gegenwart 
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und Zukunft zu bieten in der Lage ist. Man sollte dasBewusstsein für diese über die 

Jahrhunderte hier geschaffene Kultur wieder wecken, durch bekennende Pflege wachhalten 

und in ihr in den Regionen Mitteleuropas mit ihren vielfaeltigen Werten leben: als Mitbürger 

und Nachbarn. Ich persönlich glaube nicht so sehr daran, dass die heutigen guten Kontakte 

zwischen Ungarn und Deutschland diese besondere Frage allein zu lösen in der Lage sind: 

die hiesigen Ungarndeutschen sind nicht identisch mit den Deutschen in Deutschland. Sie 

haben ihre eigene Kultur und ihre eigenen Traditionen. Die Motivation, diese Werte wieder 

anzunehmen und in ihnen Leben zu gestalten, sollte an erster Stelle stehen verbunden mit 

der Entwicklung der Beziehungen zu den regionalen Nachbarn. Mit dem oftmalig zu 

findenden DM - oder Schillingdenken verfehlt man zu viele Schritte auf diesem Weg. Als 

beispielhaft für die positive Motivation sehe ich Arbeit und Wirken von Piroschka und Franz 

Neubrandt mit dem Chor von St. lwan, die sich in dieser Frage nicht nur um St.lwan 

verdient gemacht, sondem durch ihre Arbeit Traditionen wachgehalten haben.  

- Herr Lambert, wie fühlen Sie sich in Ungarn im allgemeinem?  

-Danke, ich fühle mích sehr wohl. Die Menschen, die ich bisher kennengelemt habe, sind 

sympathisch und gastfreundlich. Ich bin, wie schon gesagt, mit meiner Arbeit in St.Iwan 

sehr zufrieden. 

- Es bleibt mir dann nur noch übrig, Ihnen gute Gesundheit und viel Kraft zu Ihrer Arbeit zu 

wünschen.  

- Danke schön!  

 

Georg Bauer: Liebe Sanktiwaner! 

 

Zu meinem 60. Geburtstag sind mir sehr viele und herzliche Glückwünsche übermittelt 

worden. Ausserdem habe ich sehr viele und wertvolle Geschenke erhalten, ein Meer von 

Blumen und Aufmerksamkeiten war das aeussere Zeichen der Wertschaetzung. Besonders 

habe ich mich über die persönlichen Glückwünsche und den Besuch vom Bürgermeister 

Gábor Pénzes mit Frau, 2. Bürgermeister Gyula Marlok mit Frau sowie ganz besonders über 

den Besuch von Piroschka und Franz Neubrandt gefreut. Ihre Geschenke habe ich mit 

grosser Freude entgegengenommen. Ein grosser Dank gilt ferner dem gemischten Chor, und 

Herrn Szilvásy von der Schule, Frau Nádudvari vom Kindergarten, sowie der Redaktion der 

Sanktiwaner Zeitung. Ausserdem habe ich mich über die Glückwünsche von Herrn Pfarrer 

Josef Haut, Frau Kati Gábeli-Brandhuber und Marika Mirk gefreut. Die Anerkennung, 

Freundschaft und Würdigung hat mich sehr bewegt und tief beeindruckt. Soviel 
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Wertschaetzung verpflichtet natürlich und ich werde mir dessen immer bewusst sein. 

Anschliessend möchte ich mich nochmals bei allen auf das allerherzlichste bedanken und 

entbiete Ihnen allen meine besten und freundlichsten Grüsse, 

Bismarckallee 26 

W-8654 Marktleugast 

 

Maria Mirk: Grossmutter, wie waren Ostern früher? 

 

-Wast, wia mianau klani Khinda san kweist, ha ma uns stoak kfreit, wie ti Oustan khuma san 

ti Fostn aunkaunga. Ti Fostn ham seiks Woucha tauat, to ha ma sche af Oustan kwoat. In 

teara Zeit hots kha Musi keimin ti Wiatsheisa. Neit sou wia heit. Am Poimsundok ha ma ti 

Poimkhatzl in ti Khiach trogn, und tuat sans kwicha woan. Teis Kwichani hams pan krousn 

Weitta in Feia kschmisn und fapreint, teis hot fan Weitta kschitzt. Ti kaunzi Woucha foa 

Oustan ha ma sche kha Fleisch keisn. Teis woa ti Khoawoucha. 

-Weisst, wie wir noch kleine Kinder sind gewesen, haben wir uns sehr gefreut, wie Ostern 

gekommen ist. Nach Fasching am Aschermittwoch haben die Fasten begonnen. Die Fasten 

haben sechs Wochen gedauert, da haben wir schon auf Ostern gewartet. In dieser Zeit hat es 

keine Musik in den Wirtshaeusern gegeben. Nicht so wie heute. Am Palmsonntag haben wir 

die Palmkaetzchen in die Kirche getragen, und dort sind sie geweiht worden. Das Geweihte 

hat man bei grossem Gewitter ins Feuer geschmissen und verbrannt, das hat vor Gewitter 

geschützt. Die ganze Woche vor Ostern haben wir schon kein Fleisch gegessen. Das war die 

Karwoche.  

- Grossmutter, und was habt ihr dann die ganze Woche gegessen und gekocht? 

- Am Maundok hots Fisuinjsupn keim mit Möspeis, und am Omt Kwagl mit ksouni 

Krumbian. Am Tinstok Einpreinsupn und Möspeis, am Mittwouch sauri Ar – teis woa a 

Einprein, Wossa, Loawaplal, Soiz, Rahm, und ti Ars an to einikschlogn woan und in an 

khoucht woan. Am Kriantunastaok ha ma nua wos Krians keisn, wia Spenot, Silot owa 

Sauarampfa. Am Khoafreidok ha ma kaunz streing kfost, nedamoi Schmoiz ha ma keisn, 

nua Fisuinssilot. Am Samstok hots nua Krumbiansupn mit Nouckal keim, und zan Nochtmoi 

fria nua Khafe und Khulatschn, owa speida ha ma sche nochn Aufasteing a Schunga keisn. 

-Am Montag hat es Bohnensuppe gegeben mit Mehlspeise und am Abend „Kwargel” (ein 

gewürzter Käse) mit gesottenen Kartoffeln, am Dienstag Einbrennsuppe mit Mehlspeise, am 

Mittwoch saure Eier, das war ein Einbrenn, Wasser, Lorberblatt, Salz, Rahm, und die Eier 

sind da hineingeschlagen und in einem gekocht worden. Gründonnersteg haben wir nur 
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etwas Grünes gegessen wie Spinat, Salat oder Sauerampfer. Am Karfreitag haben wir ganz 

streng gefastet, nicht einmal Schmalz haben wir gegessen, nur Bohnensalat. Am Samstag hat 

es nur Kartoffelsuppe mit Nockerln gegeben und zum Abendessen früher nur Kaffee und 

Kuchen, aber spaeter hat man schon nach der Auferstehung einen Schinken gegessen.  

- Du hast doch gesagt, dass sich besonders die Kinder gefreut haben. Warum? 

- Hat weign Ratschn. Wast, am Kriantunastok fliagn ti Klouka fuat af Rom, so hams hoitj 

ksokt, und khumas eascht am Samstok pa da Aufasteing zan Gloria zruk. In teara Zeit ham 

sin da Khiach neit klin, hanem 10-12 Puama san in Toaf mit ti Ratschn rumkaunga und ham 

in da Frua, z Mittok und am Omt kratscht und laut kschria: 

Mia ratschn, mia ratschn in Englischn Kruas, 

Tas jeida Krist was wos a petn muas! 

Petet an Faderunsa und an Ave Maria! 

 

Z Mittok hams nau kschria: 

Mia ratschn, mia ratschn zwöüfi! 

Teis woa fi ti Puama a krousi Kfuari, weö nochan hams zwa Nocht in Wiatshaus in Saletl 

schlofa teafa. Fis Ratschn hams a pissl Ködj, owa Ar, owa pan Peik a poa Khipfal, Seimü 

owa Khulatschn kriakt. In Oustan san ti Khinda zan Koul kaunga und ham zwa Ar, a 

Pumarantschn, zwa Eipfü und a Lözöüdjpakl kriakt, unt teis woa ollas in a weiss Tiachl 

puntn.Am Ostamaundok san ti Puama za ti Malln kaunga spritzn. Owa neit mit Kölni! 

Hanem mit an Aumba khoidjn Wossa hams kspritzt, tas ti Malln ksunt pleim. Am Naumidok 

hams sche fü Ar khot, nochn sansz an Khufaripeak kaunga und hams kspüdj: Arscheim und 

Arpaksn. Pan Arscheim hams ti Ar fan Peak runtakruidj, und waun ane mit sein Ar a aundas 

troufa hot, nochn hoda teis kriakt. Pan Arpaksn hams ti Ar hinkleikt und mit Ködj kschmisn. 

Waun ane sou stoak und kuat kschmisn hot, tas as Ködj in Ar steika plim is, nochn hots iam 

kheat. 

- Halt wegen des Ratschens. Weisst, am Gründonnerstag fliegen die Glocken fort nach Rom, 

so hat man es gesagt, und kommen erst am Samstag bei der Auferstehung zum Gloria 

zurück. In dieser Zeit hat man in der Kirche nicht gelaeutet. sondern 10-12 Buben sind im 

Dorf mit Ratschen herumgegangen, und haben in der Früh, zu Mittag und am Abend 

geratscht und laut geschrien: 

 

Wir ratschen, wir ratschen den englischen Gruss, 
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dass jeder Christ weiss, was er beten muss! 

Betet ein Vaterunser und ein Ave Maria! 

 

Zu Mittag haben sie noch geschrien: 

 

Wir ratschen, wir ratschen zwölfe! 

 

Das war für die Buben ein grosser Spass, weil sie dann zwei Naechte im Wirtshaus im Salon 

haben schlafen dürfen. für das Ratschen haben sie ein bisschen Geld, Eier, oder beim 

Baecker ein Paar Kipferl, Semmeln oder Kuchen gekriegt. 

Zu Ostern sind die Kindern zu den Paten gegangen und haben zwei Eier, eine Orange, zwei 

Aepfel und ein Lebkuckenpaeckchen gekriegt, und das war alles in ein weisses Tüchlein 

gebunden. Am Ostermontag sind die Buben zu den Madeln gegangen um sie zu bespritzen, 

aber nicht mit Kölnischwasser, sondern mit einem Eimer kalten Wassers, damit sie gesund 

bleiben. Am Nachmittag haben sie schon viele Eier gehabt, dann sind sie zum Kalvarienberg 

gegangen und haben gespielt: Eierschieben und Eierpachsen, Beim Eierschieben haben sie 

die Eier vom Berg hinuntergerollt, und wenn einer mit seinem Ei ein anderes getroffen hat, 

dann hat er das gekriegt. Beim Eierpachsen haben sie die Eier hingelegt auf die Erde und mit 

Geld geworfen. Wenn einer so stark und gut geschmissen hat, dass das Geld im Ei stecken 

geblieben ist, dann hat es ihm gehört. 

-Das ist gut! Ich glaube, das könnten auch wir spielen! Grossmutter, und gab es noch etwas 

Interessantes, was wir heute nicht mehr machen? 

- Na jo. Khoafraidok naumidok sa ma afn Khufaripeak kaunga, und am Samstok omt woa ti 

Aufasteing. Teis wead heit kroda sou kmocht wia fria. Jo. Und jeitz foidj ma ein: as 

Emauske kheinst tu pistimt neid. Am Oustamaundok in da Frua san fa Pauan und fan 

Khiachafodana fia Grupn kmocht woan. Tei san in olli Himüsrichtunga in ti Houtta 

nauskaunga, und tuat hams pett und in ti Houttahaufa kwichani Poimkhatzl neiksteikt. Teis 

hot ti Feksing fan Weitta kschitzt. 

- Na ja, Karfreitag nachmittag sind wir auf den Kalvarienberg gegangen und am Samstag 

war die Auferstehung. Das wird heute gerade so gemacht wie früher. Ja, und jetzt faellt es 

mir ein, dass Emausgehen kennst du bestimmt nicht. Am Ostermontag in der Früh sind von 

Bauern und Kirchenvaetern vier Gruppen gemacht worden. Die sind in alle 

Himmelsrichtungen in den Hotter hinausgegangen, und dort haben sie gebetet und in die 

Hotterhaufen geweihte Palmkaetzchen gesteckt. das hat die Ernte vor Unwetter geschützt.  
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- Vielen Dank, Grossmutter, das war aber interessant! Erzaehlst du mir bitte ein anderes Mal 

auch von Früher! 

 

Deutscher „Muttersprachverein” gegründet 

 

Am 8. Maerz wurde der Sanktiwaner deutscher „Muttersprachverein” im Gemeindehaus 

gegründet. Sein Ziel ist die Sammlung, die Bewahrung und Pflege der alten Sanktiwaner 

Braeuche und der alten deutschen Mundart. Der Verein wird seinen Sitz im Dorfmuseum 

haben, und trifft sich jeden Monat einmal, und zwar am 2. Freitag. Die naechste 

Zusammenkunft findet am 12. April um 17 Uhr im Gemeindehaus statt. 

 

April 1991 

 

Frühlingsarbeiten 

 

Überwinterte Gewaechse aus dem kalten Kasten Blumen, Rosenkohl u.a. verpflanzen. An 

trpckenen Tagen Einsaat mit abgestandenem Wasser giessen. Aussaat von Weisskohl, 

Rotkohl, Kohlrabi, Rosenkohl, Blumenkohl ins Freiland vornehmen. Beete für die Gurken 

vorbereiten. Buchseinfassungen schneiden. Erdbeeren pflanzen. Erste Aussaat von frühen 

Buschbohnen, Rettichen, roten Rüben vornehmen. Frühkartoffeln setzen. Gladiolenzwiebeln 

in die Erde bringen. Meerrettich, Schnittlauch, Koblauch, Schalotten pflanzen. Mistbeete 

taeglich lüften und giessen. Rasen einsaeehen.  

 

Mirk Mária: Interview mit Herrn Manfred Huhs, dem Bürgermeister von 

Marktleugast 

 

- Grüss Gott, Herr Bürgermeister! Es freut uns sehr, Sie wieder bei uns begrüssen zu dürfen. 

Könnten Sie uns mal schnell zusammenzählen, wie oft Sie schon in Sanktiwan waren? 

- Ja, zusammen mit den Privatreisen insgesamt zwölfmal. Es waren ja zwei Jahre, in denen 

ich je viermal da war.  

- Und jetzt eine leichtere Frage: Wann haben Sie überhaupt erfahren, dass auf unserer Erde 

ein Ort existiert, der Sanktiwan heisst? 

- Durch den Herrn Georg Bauer. 1984, als ich frisch gewählter Bürgermeister war, ist er zu 

mir gekommen, und wollte Unterlagen über die Ankunft und Ansiedlung der 40 Familien, 
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die aus Sanktiwan gekommen sind und jetzt in Marktleugast wohnen.  

- Mit welchen Hoffnungen – oder sagen wir Erwartungen – haben Sie Ihre Gemeinde in 

diese Partnerschaft hineingeführt? 

- Für unsere Sicht waren das eigentlich keine Hoffnungen und Erwartungen. Das war 

Sympathie der Bürger und Bürgerinnen aus Sanktiwan gegenüber. Wir wollen Ihnen das 

Gefühl geben, dass sie auch Deutsche sind, obwohl sie heute in Ungarn leben. Ihre Ahnen 

stammen ja aus Deutschland und sie haben doch ihre deutsche Sprache auch beibehalten. 

Die Grenzen sollen uns nicht trennen, die Sanktiwaner sollen sich ebenso als Deutsche 

fühlen wie wir. Wir haben ja schliesslich überall die gleichen Sorgen und Freuden. Die 

Sprache war dabei das Entscheidende. Nur ungarisch haetten wir uns nicht so gut 

verstaendigen können.  

- Gut zwei Jahre sind seit der Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde vergangen. Sehen 

Sie Ihre Erwartungen erfüllt? 

- Mehr als erfüllt. Keiner hat es sich gedacht, dass es so gut geht. Die Familien haben schon 

ihre eigenen Kontakte ausgebaut, sie brauchen keine offizielle Anregung oder Unterstützung 

mehr. Schulkinder, Eltern, Sportler, Feuerwehr, es rührt sich immer jemand. Den offiziellen 

Teil zu organisieren, kostet aber viel Arbeit und Mühe. Für mich ist die Partnerschaft sehr 

wichtig, deshalb setze ich mich dafür immer ein. Wenn ich das nicht taete, waere Vieles 

nicht. Und das soll keineswegs Eigenlob sein. Entweder mache ich etwas ordentlich oder ich 

lasse die Finger davon. Für mich waere es undenkbar gewesen, nur die Urkunde zu 

unterzeichnen und dann nichts mehr zu tun.  

- Unsere Gemeinde hat von Marktleugast schon sehr viel bekommen. Angefangen mit dem 

Kopierer über Weihnachtsgeschenke, Schultafel und Video bis zur Feuerwehrspritze – alles 

kann hier gar nicht aufgezaehlt werden. Sanktiwan hat seiner Partnergemeinde noch nie so 

grosse Geschenke machen können. Gibt es deswegen bei Ihnen keine Stimmen gegen die 

Partnerschaft? 

- In einer Gemeinde, wo viele Leute zusammen wohnen, gibt es natürlich immer 

Gegenstimmen, aber der überwiegende Teil ist damit einverstanden. Ich muss auch sagen, 

dass 2/3 der Geschenke, die nach Sanktiwan gekommen sind, von Privatspendern stammen. 

Aus Steuergeldern wird wenig finanziert.  

- Und wie sehen Sie die Zukunft? Wie lange schaetzen Sie – kann eine Partnerschaft so gut 

funktionieren, wie unsere? Was wird bei Ihnen für die naehere Zukunft geplant? 

- Momentan sehe ich eine Tendenz, die anhaelt. Das Ziel ist, jaehrlich eine Sport- oder 

Kulturbegegnung unter Dach und Fach zu bringen. Das wird durchaus möglich sein. Die 
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Privatbegegnungen nehmen auch ohne Anführung zu, die offiziellen könne man sogar 

vermindern. Ende August werden wir unser drittes Strassenfest feiern. Dazu ist der Chor 

bereits eingeladen, Privatbesucher sind uns auch willkommen. Zu solch einem grossen Fest 

sollen immer welche auch aus der Partnergemeinde zugegen sein, man will ja mit den 

Freunden zusammen, mit Kind und Kegel feiern. 

- Es wird überall sehr viel über die politischen und wirtschaftlichen Umwaelzungen in den 

ehemaligen sozialistischen Laendern gesprochen. Merken Sie, Herr Huhs, als 

Aussenstehender, etwas Konkretes davon? 

- In der Gemeinde selbst eigentlich nicht. Oder doch. Es wird viel mehr deutsch gesprochen 

als vor drei Jahren. Eine angenehme Überraschung waren für mich die Personen selbst in der 

neuen Selbstverwaltung. Sie bemühen sich alle um positive Veränderungen. Ohne Geld ist 

es aber unheimlich schwer. Ich bin überzeugt, dass diese Leute schon ihren Weg machen 

werden, wenn sie Geld bekommen. Eine durchaus positive Veränderung kann man an der 

Grenze feststellen. Als Tourist wird man nicht mehr mit Waffen empfangen und von 

strengen Zöllnern durchsucht, sondern es sind nette und intelligente Leute, die den 

Grenzverkehr regulieren. 

- Zum Schluss bitte ich Sie, lieber Herr Huhs, Ihr liebstes Erlebnis, mit dem Sie von der 

Partnerschaft beschert worden sind, unseren Lesern preiszugeben! 

- Ich habe ja so viele! Aber der erste Pingerlball hat mich sehr beeindruckt. Ich konnte mir 

darunter nichts vorstellen, was ein Pingerlball sein kann, weil ich nur an „Pinkeln” denken 

konnte. Das gibt es bei uns nicht, dass man zu einem Ball Essen und Trinken von zu Hause 

mitnimmt. Jeder wollte aus dem Herzen das Beste machen. Als ich das erste Mal die alten 

deutschen Volkslieder vom Chor hörte, lief mir Kaelte über den Rücken, so schön war es. Es 

war so eindrucksvoll, dass ich den Abend nicht vergessen werde. Zum Schluss waeren mein 

Wunsch und meine Bitte an die Sanktiwaner, dass sie mit ihren Kindern immer mehr 

deutsch reden sollten, denn das ist die Voraussetzung für den Fortbestand unserer 

Partnerschaft. 

- Lieber Herr Bürgermeister, vielen Dank für das Gespräch! 

 

A Marktleugast polgármesterével, Manfred Huhs úrral készült interjú rövid összefoglalása 

azon olvasóink számára, akik nem tudnak németül. 

- Hányszor volt már Ön Pilisszentivánon? 

- Tizenkétszer. 

- Mikor tudta meg, hogy Pilisszentiván egyáltalán létezik a Földön? 
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- 1984-ben, miután megválasztottak, Bauer György kért tőlem adatokat a Pilisszentivánról 

hozzánk települt mintegy negyven családról. 

- Milyen reményekkel és elvárásokkal léptek partnerkapcsolatba velünk? 

- Nem voltal elvárásaink. Egyszerűen szimpátiát éreztünk a szentivániak iránt. Szeretnénk 

közelebb hozni őket németség-tudatukhoz. Nem akarjuk, hogy a határok elválasszanak, 

végtére is hasonlóak a gondjaink és az örömeink. 

- Valóra váltak-e elképzeléseik az elmúlt két évben? 

- Nemcsak valóra váltak, hanem minden várakozást felülmúltak. Senki sem gondolta, hogy 

ilyen jól fog működni a kapcsolat. Számomra elképzelhetetlen lett volna, hogy csak aláírom 

az okleveleket és utána ölbe tett kézzel ülök. 

- Vannak-e Önöknél ellenzői a kapcsolatnak, főleg azért, mert Pilisszentiván olyan sok 

ajándékot kap? 

- Természetesen vannak, de a többség egyetért vele, és egyébként is az ajándékok 

kétharmada magánemberek adományaiból származik. 

- Hogyan látja a jövőt? 

- Célunk, hogy évente legalább egy nagyobb találkozót (kulturális, sport stb.) szervezzünk. 

Augusztus végén rendezzük meg harmadszor a Marktleugasti Utcai Ünnepséget, amelyre az 

énekkart már meghívtuk, és magánlátogatókat is szívesen látunk. 

- Tapasztalt-e hazánkban konkrét politikai vagy gazdasági változásokat az elmúlt időben? 

- Igen: a községben többet beszélnek németül; számomra nagyon kellemes meglepetés az új 

önkormányzat, amely szerintem keresztül tudja majd vinni az akaratát, de sajnos 

pénzgondokkal küszködik; a határon már kedvesen fogadnak, nem pedig fegyverrel, mint 

régebben. 

- Mesélje el legkedvesebb szentiváni élményét! 

- Olyan sok van! Az első batyubál nagyon tetszett, ilyesmi nálunk nincs. Mindenki a 

legjobbat készítette. Sosem fogom elfelejteni, amikor a kórus a szép régi német népdalokat 

énekelte. Libabőrös lett tőle a hátam. Végezetül arra kérem a szentivániakat, hogy 

beszéljenek többet németül a gyermekeikkel, mert ez a partnerkapcsolat fennmaradásának 

egyik záloga. 

- Köszönöm szépen! 
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Georg Bauer Initiator der Partnerschaft, Marktleugast: Marktleugast – Bordesholm – 

Sanktiwan  

Sicherlich werden sich noch viele an die Besiegelung der Partnerschaft 1988 zwischen 

Pilisszentiván und Marktleugast erinnern. Nur eine Woche vorher feierte der Gemischtchor 

von Sanktiwan sein 15 jaehriges Jubilaeum mit Gästen aus Bordesholm. Georg Bauer, 

Initiator der Partnerschaft mit seiner Frau, hatte damals an diesem Ereignis auch 

teilgenommen. Rührig, wie immer, nutzte er die Gelegenheit, in einem Gespraech mit dem 

anwesenden Kreispraesidenten von Rendsburg – Eckernförde, Herrn Reimer Struve, um 

über Fördermittel bzw. Finanzzuwendung für Pilisszentiván zu verhandeln. Dieses erste 

Gespraech war Anlass, dass man sich beim Besuch des Gemischtchores in Bordesholm 

1990, über weitere Möglichkeiten der Förderung unterhielt. Meine Frau und ich wurden zu 

dieser Reise vom Gemischtchor eingeladen, wofür wir heute noch dankbar sind, gottlob, 

möchte ich sagen. Nach dem wunderbaren Chorkonzert in Bordesholm kam es zu einem 

intensiven Gespraech zwischen Kreispraesident Struve, dem Bürgervorsteher Wolf, sowie 

meiner Wenigkeit. Nach diesem Gespraech waren wir uns einig, eine Schülermassnahme in 

die Wege zu leiten. Mein Bestreben ist immer darauf ausgerichtet, meine Heimatgemeinde 

Sanktiwan Hilfe angedeihen zu lassen, wo immer das möglich ist. Im Besonderen, dieses 

habe ich immer betont, liegt mir die Schule im Herzen. Bei dem Jubilaeum vom 

Gemischtchor hatte ich in einer kurzen Ansprache auch davon gesprochen, dass Bordesholm 

ein klein wenig daran beteiligt war, dass die Partnerschaft mit Marktleugast zustandekam. 

Wenn das einige auch nicht ganz verstanden haben, so möchte ich doch sagen, der 

Gemischtchor von Sanktiwan hat für die Partnerschaft und die Beziehungen mit Bordesholm 

weit mehr getan, als andere dafür haetten tun können. Nun aber zum Wesentlichen, mir ist 

es gelungen, für 23 Schüler und zwei Lehrkraefte, einen Schulaufenthalt in Bordesholm für 

vier Wochen zu bekommen. Dieser Aufenthalt ist dort so gedacht, dass die Kinder für vier 

Wochen dort zur Schule gehen und vorwiegend die deutsche Sprache intensivieren. Die 

Kinder werden bei Schülereltern untergebracht und werden mit der Bahn die Reise dorthin 

machen. Sie sehen also, was so eine Verbindung bedeuten kann. Im Übrigen möchte ich 

betonen, dass ich immer und alle Möglichkeiten ausschöpfe. Inwieweit diese Massnahme 

eine Weiterführung möglich macht, haengt im Wesentlichen davon ab, inwieweit und 

wieviel Finanzmittel für die Zukunft zur Verfügung stehen. Zwischenzeitlich sind die 

Kinder und die Lehrkraefte namentlich benannt und die Formalitaeten samt Fahrkarten 
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erledigt. Ich wünsche dieser Massnahme einen guten Erfolg und wünsche Euch eine gute 

Reise. 

Annette von Droste-Hülshoff: Mit einem Feldblumenstrauss 

Und ob der Maien stürmen will 

mit Regenguss und Hagelschlag 

wie ein verspaeteter April: 

er hat doch einen schönen Tag. 

 

Hat einen Tag, der schlimme Mai, 

viel lieber als das ganze Jahr, 

und wo es schien mir einerlei, 

ob trüb der Himmel oder klar. 

 

Und ist er trübe auch, ich fand 

mein Straeusslein doch im Wald und Ried 

und kann doch küssen deine Hand 

und sagen dir ein schlichtes Lied. 

Mai 1991 

Erster Mai 

Die Nacht zum 1. Mai wurde von den Burschen unseres Ortes natürlich zum Aufstellen des 

Maibaums, aber auch zu anderen lustigen Streichen genutzt. Sie faellten im Wald einige 

schöne Baeume und stellten sie beim Pfarrer, beim Dorfrichter und bei ihrer 

Stammwirtschaft auf. Für diese anstrengende Arbeit wurden sie vom Gastwirt mit Essen und 

Trinken reichlich belohnt. Besonders stolz konnten die Maedchen sein, bei denen am 

Morgen des ersten Mai ein mit farbigen Baenden verzierter Maibaum vor dem Haus stand. 

Der Maibaum blieb einen Monat an seinem Platze stehen, dann wurde er an einem Abend 

von der Jugend mit Musik unter grossem Jubel aus der Erde genommen, und ein Zweig des 

geschmückten Wipfels wurde dem, zu dessen Ehre der Maibaum gesetzt war, überreicht. Ein 

beliebter Streich war es auch, die Hoftüre der Haeuser irgendwohin zu verstecken (auf 

Baeume, oder in die naechsten Gaerten). So dass sich der Hausherr am naechsten Morgen 

auf die Suche nach seinem Eigentum machen musste. 
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Magyariné geb. Katharina Stocker: Erinnerungen aus meiner Kindheit 

Unsere Ahnen sind aus Deutschland nach Ungarn gekommen, weil sie gerufen worden sind. 

Die Leute haben sich freiwillig eine neue Heimat gesucht und ein besseres Leben geplant. 

Sie haben Feld bekommen, das war aber eine Wüste. Mit viel Arbeit, Fleiss und Mut ist das 

Dorf aufgebaut worden. Nicht zufaellig lautet ein alter Spruch so: Die erste den Tod, die 

zweite der Not, die dritte das Brot. Das heisst: die erste Generation der deutschen Siedler hat 

nur ein verwüstetes menschenleeeres Land gefunden, die zweite hat viel Not leiden müssen, 

und erst die dritte Generation hat hier das Brot gefunden. Meine Grossmutter hat es erzaehlt, 

dass nach dem ersten Weltkrieg im Dorf eine grosse Typhusepidemie war. Ihr Mann und 

Sohn sind daran gestorben, und sie selbst war auch erkrankt. Der Arzt hat ihr eine 

Rotweinkur verordnet. Aber sie war eine arme Witwe und hatte nicht viel Geld. Die Leute 

haben das gehört, und nicht nur die Verwandten, sondern auch andere Leute haben ihr von 

ihrem besten Wein gegeben, damit sie wieder gesund wird. Das ist nur ein Beispiel dafür, 

wie gutherzig die Menschen waren und wie sie zusammengehalten haben. Viele von unserer 

Generation haben nur wenig Ungarisch gesprochen. Bis ich in den Kindergarten gekommen 

bin, konnte ich auch nur „schwobisch”. Darum haben mir die Kinder den Spitznamen 

„mulya” gegeben. Natürlich habe ich dann doch schnell ungarisch gelernt. Wenn die Leute 

damals auch sehr arm waren, haben sie die Feste richtig schön gehalten. Das feine Gebaeck 

haben die Frauen schon eine Woche vorher gebacken. Wenn wir Namenstag zu feiern 

gegangen sind, ist mein Vater an der Haustür stehen geblieben und hat laut angefangen: Ich 

höre Glöcklein laeuten, und weiss nicht, was soll’s bedeuten. Endlich faellt’s mir ein, dass 

heute dein Namenstag soll sein. Herzlichen Glückwunsch! Dann hat er eine aufgeblasene 

Papiertüte platzen lassen. In der Faschingszeit waren viele schöne Baelle: der Ball für 

Verheiratete, für Musikanten, für die Feuerwehr, für Schuster, für die Jugend, und auch für 

die Rekruten extra ein Ball. Die meisten Burschen haben noch keine Freundin gehabt, die 

haben halt ihre Kusine mitgenommen. So war auch ich zweimal auf dem Rekrutenball. Nach 

der Einberufung sind dann die Rekruten zusammen nach Budapest gefahren. An den Hüten 

hatten sie ein rot-weiss-grünes Zier und lange Maschen. In der Stadt haben die Leute gesagt, 

dass man selten so hübsche ungarische Burschen sieht. Dieses Leben aus der früheren Zeit 

kommt nicht mehr zurück. Aber wir „Schwoben” und alle anderen Einwohner von 

Sanktiwan sollten zusammenhalten und unsere alten Braeuche wieder lebendig machen. Ich 

bitte sehr die alten Leute, die viel-viel mehr von den alten Braeuchen wissen als wir. Sollten 
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so gut sein, es im Muttersprachverein zu erzaehlen oder in dieser Zeitung bekannt zu 

machen. 

Piroska Neubrandt 

Ereignis: Herr Georg Bauer, Initiator der Partnerschaft, lud den ganzen Sanktiwaner Chor zu 

einem gemeinsamen Abendessen am 4. April in die Csali csárda ein. Resonanz:  

Froh sein mit Freunden 

Ja, tatsaechlich es geschah nichts weltbewegendes. Aber wir wissen alle: geteilte Freude 

verdoppelt sich, deswegen finde ich es wichtig, mich hier und jetzt nochmals im Namen des 

Pilisszentiváner Gemischtchores bei unseren lieben Freunden, Frau Elisabeth und Herrn 

Georg Bauer für den wunderschönen Abend in der Csali csárda herzlichst zu bedanken. Das 

Ehepaar Bauer hat nicht nur für unser leibliches Wohl gesorgt, wir wurden reichlich 

bewirtet, sondern es wurden auch anerkennende Worte für die Mitwirkung beim Erreichen 

der ausserordentlich guten privaten und auch amtlichen Kontakte mit Marktleugast und 

Bordesholm gefunden. Dieser Abend war wieder ein Beweis dafür, dass zwischen echten 

Freunden die Entfernung keine Rolle spielt. Wir haben zusammen geplaudert, gesungen und 

auch getanzt. Kurz gefasst: Wir haben uns alle sehr wohl gefühlt, und bedanken uns 

nochmals. Alles Gute weiterhin für das Ehepaar Bauer. 

Maria Mirk: Muttersprachverein 

Am 12. April hielt der im Maerz gegründete deutsche Muttersprachverein seine jüngste 

Zusammenkunft. Bei einem Glas Wein wurde ausschliesslich „Schwobisch” geredet, da das 

Ziel des Vereins die Erhaltung der alten deutschen Ortsmundart ist. Aeltere Leute erzaehlten 

von den Braeuchen, wie man früher Ostern feierte. Zum Schluss wurde auch gesungen. Bis 

zur naechsten Zusammenkunft werden einige Liedtexte abgeschrieben und vervielfaeltigt. 

Es wurde vorgeschlagen, vom Dorf eine Ansichtskarte machen zu lassen und zu verkaufen. 

Der naechste Abend findet am 10. Mai um 18 Uhr ebenfalls im Gemeindehaus statt. Es 

werden alle Lieder gesungen und kleine Blumenkraenze gebunden, die man früher zu 

Fronleichnam gemacht hat. Jeden Monat am zweiten Freitag sind alle Sanktiwaner 

herzlichst eingeladen. 
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Maria Klotz: Wir Eltern lachten auch (Eine Schaustunde in der Grundschule) 

Die Leitung der Sanktiwaner Grundschule ermöglicht den Eltern, am 20. April alle 

Unterrichtsstunden zu besuchen. Ich ging auch in die Schule und besuchte eine 

Deutschstunde von Herrn Lambert. Das Interesse der Eltern war sehr gross, es waren viele 

dabei. Es handelte sich um die Klasse 4.a, in der fünften, also letzten Stunde. Die Schüler 

kamen schon müde in den Klassenraum. Der Deutschlehrer, Herr Lambert tritt ein, und auf 

einmal vergassen sie, dass sie an dem Tag schon vier Stunden gehabt haben. Schon am 

Anfang war die Stimmung gelöst, die Kinder bemerkten nicht einmal, dass sie jetzt fleissig 

Deutsch lernen. Im Rahmen eines Tombolaspiels übten sie Einzahl und Mehrzahl, 

bemerkten den Unterschied zwischen bestimmten und unbestimmten Artikeln, und als 

Hauptziel praegten sie sich den Akkusativ ein. Ein jedes Kind gewann etwas beim 

Tombolaspiel, und alle mussten sehr viel sprechen. Der Lehrer legte besonderen Wert auf 

den kommunikativen Ansatz. Und natürlich verbesserte er immer die falsche Aussprache. 

Na ja, wie ich weiss, muss man bei Herrn Lambert mindestens einmal in der Stunde lachen. 

Die Kinder lachten nicht nur einmal, sondern oft! Der Lehrer lachte nicht nur einmal, 

sondern mehrmals! Und wir Eltern lachten auch! Die Kinder sind von ihm ganz begeistert, 

und haben die Deutschstunden sehr gern. Auf meine Frage: „Wie bringst du das zustande?” 

antwortete er: „Wir Lehrer arbeiten nicht mit Maschinen, sondern mit Menschen. Der 

Mensch hat Gefühle. Die Arbeit mit Schülern, besonders mit jüngeren macht mir viel Spass 

und Freude. Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht das Kind! Meine Stunden sollten möglichst 

fröhlich sein. Auflockerung muss sein! Ich bin der Meinung, dass man einmal in der Stunde 

lachen muss.” Die Schüler sprachen Deutsch, antworteten dem Lehrer, waren sehr aktiv, und 

natürlich lachten sie. Die Stunde war für sie ein grosses Erlebnis. Ich persönlich drücke noch 

den Daumen, dass Herr Rüdiger Lambert noch lange unsere Kinder unterrichten soll. 

Im Marktleugaster Gemeindeblatt gelesen 

-Das 4. Strassenfest findet am 1. September 1991 statt. 

-Neue Postdienstraeume vor Weihnachten eingeweiht. 

-Altpapierentsorgung statt Müllabfuhr einmal im Monat. 

-Schwester Irmgard Lex, seit 25 Jahren Kindergartenleiterin in Marktleugast, wurde 

ausgezeichnet. 

-Mit der Errichtung eines neuen Pflege- und Altersheimes in Marktleugast wird im Frühjahr 

begonnen. 
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-Am Kirchweihsonntag, 29. September dürfen die Geschaefte von 11 bis 16 Uhr ihre Waren 

feilbieten. 

-Am 20 Februar wurde der neue Konrektor, Herr Wolfgang Bobek aus Stadtsteinach, in sein 

Amt in der Marktleugaster Volksschule eingeführt. 

-Der Musikverein hielt am Samstag, 23. Maerz in der Schulturnhalle sein traditionelles 

Konzert zum Josefstag mit grossem Erfolg ab, 100 Musiker musizierten zusammen, das 

Publikum tobte.  

-Rotes Kreuz: Kleidersammlung am Samstag, 23. Maerz in Mannsflur. Eingrosser Teil der 

gesammelten Kleidung wird nach Aussortiereung an die Partnergemeinde Pilisszentiván 

überbracht. 

-Haushalt der Gemeinde Marktleugast hat ein Gesamtvolumen von 8,5 Millionen Mark. 

Metzger Ferenc: Négy hét Bordesholmban 

A Szentiváni Énekkar 1990. évi bordesholmi vendégszereplése idején, Georg Bauer és a 

helyi vezetők között lezajlott kötetlen beszélgetés során vetődött fel először annak 

lehetősége, miszerint Bordesholm szívesen vállalná szentiváni diákok nyelvi 

továbbképzését, utazásuk és ott tartózkodásuk finanszírozását. 1990 szeptemberében – 

Georg Bauer közvetítésével – megkezdődött az a hosszan tartó, minden részletre kiterjedő 

szervezőmunka, melynek eredményeként június 1-én 23 diák és 2 tanár kelhet útra. 

Időközben megtörtént a legjobb képességű, utazó gyermekek kiválasztása, akik – Rüdiger 

Lambert segítségével – nem kevés pluszmunkát végeznek azért, hogy a lehető legbiztosabb 

nyelvi alapokkal indulhassanak el a nagy útra. Március végén egy szülői értekezlet 

keretében (amelyet májusban még egy újabb követ) a szülők is megkapták az információkat. 

Mind az oda-, mind a hazautazás Berlinen és Hamburgon keresztül történik, s költségeit 

(mintegy 220000 Ft) a vendéglátók viselik. A négyhetes ott-tartózkodás során a szentiváni 

diákok rendes órarendi keretek között látogatják majd a helyi iskolát, és olyan intenzív 

nyelvgyakorlásban lesz részük, amilyen hasonló korú társaik közül csak keveseknek adatik 

meg. Elszállásolásukat, vendéglátásukat olyan bordesholmi családok vállalták, akiknek 

hasonló korú gyermekei vannak. A diákok és a vendéglátó családok között a 

kapcsolatfelvétel már megtörtént. A gyerekek fényképes bemutatkozó leveleket írtak, és az 

ottani alapos szervezés révén már most tudják, mely család fogja őket vendégül látni, 

Bordesholm mely részén, melyik utcában fognak lakni. A szabadidő kellemes eltöltéséről is 

a vendéglátó családok gondoskodnak, bár az előzetes elképzelések szerint lesznek közös 

programok is, melyek közül a hamburgi városnézés és a tengerparti kirándulás látszik 
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biztosnak. Az újság szerkesztősége nevében szeretnék nekik gondtalan utazást, elképesztően 

„tök jó” négy hetet, a szülőknek pedig aggódásmentes, egészséges várakozással teli egy 

hónapot kívánni. 

Juni 1991 

Michael Fogarasy /Fetter/: Der erste Tag in der Sankt-Iwaner Schule 

Als sich diese Geschehnisse abgespielt haben, war schon der Herbst da. Die Blaetter der 

Baeume faerbten sich bunt, einige fielen schon von den Aesten, das Wetter war aber noch 

günstig, Ausflüge zu machen, und die Sonne streichelte noch warm die Gesichter. Am 15. 

Oktober 1941 betrat ich zum ersten Mal die Sankt-Iwaner Schule. Im Klassenzimmer haben 

mich ungefaehr 40 Schüler empfangen. Bewegungslos und mit forschendem Blick starrten 

sie mich an. Ich stand stumm vor den Kindern – sind sie meine Freunde oder meine Feinde? 

Werden sie mit mir Mitgefühl haben? Können wir zusammenarbeiten? Die Gedanken 

klopften und pochten in meinem Kopf, und ich stellte immer neue Fragen an mich, aber die 

stummen Fragen konnte ich nicht beantworten. Eine Weile lang stand ich noch wortlos vor 

den Kindern, dann raffte ich mich auf und unterbrach die peinliche Stille: „Liebe Kinder! 

Von nun an bin ich euer Klassenleiter. Dieses Jahr beginnen wir das Schuljahr etwas 

spaeter. Trotzdem hoffe ich, dass ihr das ganze Jahr über fleissig lernen werdet. Und nun 

möchte ich mich vorstellen: Ich heisse Michael Fogarasy und lebe in Pilisvörösvár. Bisher 

unterrichtete ich an der westlichen Grenze Ungarns in Magyarbükkös. Diese kleine 

Ortschaft war für mich zu weit von meiner Heimat, darum bin ich nach der Entlassung vom 

Militaer mit Hilfe des Schuldirektors Frigyes Somlós gleich nach Sanktiwan gekommen. 

Jetzt möchte ich eure Namen hören.” Und die Kinder stellten sich in raschem Nacheinander 

vor: Ich heisse Maria Engert, ich heisse Gisela Engert, ich heisse Peter Marlok usw., usw. 

Am ersten Tag wollte ich die Kinder besser kennenlernen, darum haben wir lieber gespielt, 

Geschichten und Maerchen erzaehlt, damit sie sich an mich gewöhnen, mich annehmen und 

akzeptieren. Es hat sich bald herausgestellt, dass Maria Engert sehr viele Maerchen, Sagen 

und Geschichten von Eltern und Grosseltern gelernt hatte. Und die kleine Maria hatte uns 

den ganzen Vormittag hindurch mit überraschender Erinnerungsfaehigkeit mit ihren 

Geschichten unterhalten. An drei Geschichten kann ich mich noch heute nach 50 Jahren gut 

erinnern.   

Der „gescheite” Kovácser Richter 
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Der Kovácser Richter (der immer negativ vorgestellt wurde) hat gehört, dass die Sankt-

Iwaner einen sehr schönen und tiefen Brunnen graben liessen. Er ging nach Sankt Iwan und 

schaute den Brunnen an. Es war ganz natürlich, dass auch ihm ein solcher Brunnen sehr gut 

gefallen hat, und er rief einige Burschen zu sich und bestellte einen gleichen Brunnen. Als 

die Burschen fertig waren, wollte der Richter wissen, wie tief sein Brunnen ist. Deswegen 

liessen sich die Burschen hintereinander in den Brunnen hinunter, wobei sie sich einander an 

den Beinen gehalten haben. Der oberste, der sich an den Brunnenkranz anklammerte, spürte, 

dass seine Haende rutschten. Darum schrie er in den Brunnen hinunter: „Freunde, meine 

Haende rutschen, wartet ein bisschen, ich muss in die Haende spucken!” Und er hat es 

gemacht.  

Der adelige Dieb 

Ein ungarischer König hatte vor mehreren hundert Jahren hier in Sankt-Iwan ein schönes 

Kastell. Einmal hat man in der Umgebung eine grosse Jagd gehalten, an der auch der König 

teilgenommen hat. Die Jagd war sehr erfolgreich, darum wurde in dem Kastell ein festliches 

Mahl gehalten. Ein Zigeuner hatte davon gehört und ist in den Saal geschlichen. Er wollte 

von den Tischen für seine saemtlichen Backhaendel, verschiedene Braten und andere 

Esswaren stehlen. Inzwischen sind einige Herren in den Saal getreten. Der Zigeuner hatte 

sich schnell unter dem Tisch versteckt. Die Herren, besser gesagt die Verschwörer, haben in 

das Glas des Königs Gift geschüttet. Als die Herren das Festmahl begannen und mit dem 

König Toast trinken wollten, sprang der Zigeuner hervor und sagte dem König, dass in sein 

Glas Gift geschüttet worden war. Die Herren waren empört und wollten den Zigeuner aus 

dem Saal hinauswerfen. Der König hatte ihnen aber Halt befohlen und liess einen Hund 

holen. Nachdem der Hund das Getraenk getrunken hatte, verendete er. Als Belohnung 

bekam der Zigeuner, dessen Name „Takács” war, das Kastell und dazu einen adeligen 

Namen. Von nun an wurde er „adeliger Takács Tolway” genannt. 

Die „gescheiten” Grosskovácser und der Nussbaum 

Die Kovácser „Zinsner” (úrbéresek) hatten im Walde einen grossen Nussbaum, der jedes 

Jahr reiche Frucht brachte. Im September gingen mehrere Kovácser Maenner in den Wald 

und wollten die Nüsse herabschlagen. Sie nahmen eine grosse Leiter mit. Als sie in den 

Wald hinein gehen wollten, haben sie die Leiter quer gehalten. Sie wunderten sich, warum 

sie in den Wald nicht eindringen konnten. Nachdem sie es öfters versucht hatten und 

trotzdem den Nussbaum nicht erreichen konnten, haben sie ihre Anstrengungen eingestellt. 
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So wurden die Nüsse im Wald nicht herabgeschlagen. So „gescheit” waren die 

Grosskovácser Maenner. Wenn ich an die schönen Tage zurückdenke, werde ich immer 

traurig. Es ist doch schade, dass die unvergesslichen Zeiten so schnell vergangen sind. 

Schade, dass so viele Sankt-Iwaner Maenner und Frauen, die einst meine Schüler waren, 

nicht mehr am Leben sind. Aber diejenigen, die noch leben, grüsse ich vom ganzen Herzen 

und wünsche ihnen das Allerbeste, vor allem gute Gesundheit.  

Maria Klotz: Wir müssen Optimismus haben 

Im Rahmen des Muttersprachvereins wurde in Pilisszentiván (Sankt-Iwan) ein 

Nationalitaetenklub ins Leben gerufen. Hier wird viel geboten. Unter anderem haben die 

Kinder jeden zweiten Samstagmorgen ab 10 Uhr in der Grundschule Gelegenheit, Deutsch 

zu lernen. In einer Gruppe wird gebastelt, gesungen, getanzt, Theater gespielt, was den 

Kindern viel Spass macht, und ganz einfach deutsch gesprochen. Diese Freizeitaktivitaeten 

werden kostenlos angeboten. Das Ziel dieses Unternehmens ist, die Kinder zum 

Deutschlernen zu motivieren. Da sie keinerlei Notendruck verspüren, lernen sie mit viel 

Freude und Engagement. Ausserdem müssen wir Ungarndeutsche unsere alten Braeuche und 

Sitten wieder lebendig und bekannt machen. Als Vorbereitung auf Weihnachten übten die 

Kinder ein Christkindl-Singen ein, das von Haus zu Haus gesungen wurde. Einige alte Leute 

weinten sogar vor Freude und Überraschung. Zum Osterfest malten die Mitglieder des Klubs 

bunte Ostereier und lernten über den Osterhasen Lieder und Gedichte. Zum Frauentag 

trugen die Kleinen Sprüche vor, und bastelten schöne Tulpen. Am 4. Mai luden wir die 

Mütter zum Muttertagsfest ein. „Mutti, ich hab dich so lieb…” – sagten die Vorschul- und 

Unterstufenkinder, als sie die selbstgemachten kleinen Geschenke den Müttern überreichten. 

Zum Schluss der Feier tanzten sie lustig.  Ich meinerseits möchte mich bei den Eltern für 

ihre Hilfe recht herzlich bedanken und möchte gleichzeitig alle Grosseltern und Eltern 

bitten, mit ihren Kindern und Enkelkindern wieder deutsch oder „schwobisch” zu sprechen! 

Jetzt dürfen wir es wieder! Wir müssen diese Gelegenheit ausnützen! Es ist vielleicht noch 

nicht zu spaet! Wenn unsere liebe Muttersprache verschwindet, dann verlieren wir langsam 

unsere Nationalitaetenexistenz. Und ohne Sprache funktioniert keine Nationalitaet! „Das 

Zweiglein brach ab. Niemand sah es, nur der Gaertner. Die Adern spritzen noch Blut zur 

Wunde, aber das Zweiglein wurde immer dürrer. Und der Gaertner traurig.” – schrieb Claus 

Klotz im Schlusskapitel der Erzaehlung „Das Zweiglein”. Vielleicht hatte mein Bruder 

recht, aber wir Ungarndeutsche müssen treiben, sogar wieder Blüten hervorbringen! 
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Johannesfeuer im Frankenwald (Aus dem Marktleugaster Gemeindeblatt) 

Wohl kein Fest im Jahreskreis hat im Frankenwald so weite Verbreitung gefunden, wie das 

der Sommersonnenwende oder auch Johannisfeuer. Bereits in heidnischer Zeit feierte man 

im indogermanischen Raum das Fest der Sommersonnenwende, verbunden mit Dank und 

Bitte an die für Mensch und Natur lebenswichtige Kraft der Sonne, die am 24. Juni im Zenit 

zu unserem Breitengrad steht. Unsere Vorfahren im Nordwald (frühzeitige Bezeichnung für 

den Frankenwald), die ja notgedrungen und zwangslaeufig sehr naturverbunden leben 

mussten, um ganz einfach zu überleben, waren mehr als der Mensch am 20. Jahrhundert auf 

reichen Sonnenschein und gute Wetterbedingungen angewiesen. Mit der Christianisierung 

im mitteleuropaeischen Raum kam dann die Bezeichnung „Johannisnacht”, denn am 24. 

Juni feiert die christliche Welt das Fest zu Ehren St. Johannes des Taeufers, jenes mutigen 

und aufrechten Vorboten, der das neue Licht, das mit der Geburt Christi in die Welt kam, 

ankündigte und den Menschen Neuorientierung und Lebensinhalt brachte. Aufgrund dieser 

Tatsache verstehen wir heute mit der Bezeichnung „Sonnwendfeuer” nicht mehr Dank und 

Bitte an die Sonne selbst, sondern Ehre und Dankbarkeit gegenüber dem Schöpfer, Lenker 

und Leiter des gesamten Universums. 

Juli 1991 

Frau Piroska Neubrandt: Gaeste aus Marktleugast zum Sanktiwaner Tag 

Zwischen dem 20. und 24. Juni weilten Marktleugaster Gaeste in unserem Dorf. Die 

Delegation traf einer offiziellen Einladung folgend zur Veranstaltungsreihe des Sanktiwaner 

Tages ein. Die Mitglieder der Delegation waren: Manfred Huhs 1. Bürgermeister mit seiner 

Frau, 2. Bürgermeister, Georg Bauer Initiator der Partnerschaft mit seiner Frau, Gerd 

Fischer Geschaeftsstellenleiter, Otto Schramm, Norbert Volk und Alfred Gründonner. Sie 

nahmen vom Anfang bis zum Ende mit viel Interesse an der Veranstaltungsreihe teil. Die 

Kinderprogramme, Kindertaenze, Chöre und Musikstücke ernteten grossen Beifall. Dann 

gingen die Gaeste zur „Bierapotheke Schuck”, wo der Schaumarer Frauenchor und die 

Schrammelkapelle die Dorfleute unterhielten. Bürgermeister Manfred Huhs wurde im Nu 

von den Sanktiwanern umgeben, da er bei uns wohl bekannt ist, weil er seit der 

Unterzeichnung der Partnerschaft schon sehr oft hier war. Das Programm der Gaeste ging in 

der Gastwirtschaft „Fekete Gyémánt” weiter, wo alle Leute lustig tanzten. Den Höhepunkt 

des Abends stellte aber das Johannisfeuer dar. Frau Hannelore Huhs erzaehlte mir, dass das 

Feuermachen, der Tanz um das Feuer und die Zigeunermusik ein derartiges Erlebnis für sie 
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bedeuten, das sie nie im Leben vergessen wird. Alles in allem kann ich sagen, dass das 

Programm des ersten Sanktiwaner Tages allen Gaesten, mit denen ich darüber sprechen 

konnte, da sie bei uns untergebracht waren, sehr gut gefallen hat. Sowohl mit den 

niveauvollen Programmen als auch mit der Organisation waren sie sehr zufrieden. Ihren 

Erzaehlungen nach kann ich behaupten, dass alle Gaeste aus der Partnergemeinde 

Marktleugast mit guten Eindrücken und schönen Erlebnissen heimgekehrt sind.  

Euer gewesener Lehrer Michael Fogarasy/Fetter: Antwort auf einen bitteren, aber 

doch lieben Brief 

Es war einmal… eine stockhohe Schule und eine Kirche am Bergfuss. Ich erstieg das ganze 

Jahr den kleinen Berg. Taeglich schöpfte ich Kraft und Segen oben am Felsenkreuz und 

unten in der Kirche, damit meine Schüler im Laufe des neuen Tages das Gute in ihrer Seele 

und die Kenntnisse in ihrem Kopf von mir aufnehmen. Grausame Kriegszeiten wüteten 

damals. Viele Vaeter und Brüder kaempften zu dieser Zeit an der Front und verteidigten das 

liebe Vaterland. Viele Familien trauerten um ihre Angehörigen, die gefallen oder verletzt 

worden sind. Nervös und schlechtgelaunt waren die Menschen, die Familien. Kein Wunder, 

dass die Nervositaet auch in der Schule zu spüren war. Meine lieben „Schüler”, die ihr schon 

meistens Grossvaeter und Grossmütter seid! Euer Brief war ein teures Geschenk für mich. 

Ich bin Euch dafür vom ganzen Herzen dankbar. Bitte seid nicht böse, dass ich meine 

Gedanken in der Sanktiwaner Zeitung erscheinen liess und dass ich über die Geschehnisse, 

die vor 50 Jahren mit Euch und mit mir geschehen sind, zu rosenfarbig geschrieben habe. 

Soll das eine Sünde sein? Ich will nur an das Schöne denken, das Schlechte will ich 

vergessen und verzeihen. Mit dem Alter kommt auch die Weisheit! Mein Aufsatz in der 

Zeitung wollte eigentlich eine richtige Verzeihung sein. Wir sind Christen, wir dürfen 

keinen Zorn halten. In der Tiefe meiner Seele sind mir schon alle meine gewesenen Schüler 

gleich lieb. Bitte, seid nicht deswegen ungerecht zu mir! Schon 50 Jahre sind verlaufen, aber 

die schönen Tage kommen mir noch heute nicht aus dem Sinn. Auch ich denke oft an die 

schönen Frühlingstage, als mich meine Schüler bei der Werischwarer Bahnschranke mit 

Blumen erwartet und über den Berg in die Schule begleitet haben. Der Gedanke an diese 

Tage macht mich noch heute glücklich. Das Schuljahr konnte ich mit euch nicht beenden. 

Am 21. Mai 1942 (mein Geburtstag) bekam ich die Einberufung, und so hat uns der Krieg 

getrennt. Den Sommer, Herbst und Winter verbrachte ich auf der russischen Heide. Ihr seid 

fleissige Briefpartner gewesen. Die Briefe gingen und kamen. Weihnachten in den 

Schützengraben war bitter und schwer. Aber die Weihnachtsgrüsse (70 Briefe und Karten 
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habt Ihr im Dezember geschrieben) brachten und bereiteten mir eine sehr glückliche 

Weihnachtsnacht. Herzlichen Dank dafür! Ich glaube, wir haetten einander viel zu 

erzaehlen. Besucht mich, oder ruft mich! Treffen wir uns irgendwo! Es grüsst Euch und 

denkt an Euch immer mit Freude                                                                                                                               

Nikoletta Stattner: Meine Erlebnisse in Bordesholm 

Am 1-ten Juni sind wir nach Bordesholm gefahren. Neben das Lernen haben wir auch viele 

Programme gehabt. Wir haben einen Tag in den Hansapark verbracht. Ich war hier mit 

meiner Gastfamilie. In diesem Park gab es Wellenbahnen, Rutschen, eine Reitschule und 

auch ein Delphinarium. Die Delphine haben viele Übungen gemacht. Es war sehr 

interessant, dass die Delphine wie viele Sachen lernen können. Wir sind auch Boot gefahren. 

Dieser Tag war für mich ein unvergessliches Erlebnis. An einem Sonntag bin ich nach 

Daenemark gefahren. Die Fahrt zur See hat etwa 2 Stunden gedauert. Wir sind dort viel 

spaziert, und haben das Mittag gegessen. Ich habe mich in Deutschland sehr gut gefühlt. Ich 

habe mich sehr gefreut, dass ich meine Gastfamilie kennengelernt habe, und dass sie mit mir 

so nett waren. Meiner Meinung nach ist überall gut, aber am besten zu Hause.  

August 1991 

Maria Klotz: Ich höre noch seine Stimme (Erinnerung an Claus Klotz) 

„mein deutschtum ist 

die rodung im wald 

auch sankt iwan bei ofen genannt” 

Als mir Claus Klotz sein Gedicht „mein deutschtum” im Jahre 1988 zeigte, wusste ich noch 

nicht, dass ich seine Selbstbiographie und zugleich sein Vermaechtnis lese. Am 6. Juli 1990 

starb unser lieber „Miki Pue”, der berühmte ungarndeutsche Dichter und der aktive Streiter 

des Ungarndeutschtums. Er wurde am 19. Mai 1947 in Sankt-Iwan, in der Szabadság Strasse 

39, im alten Haus geboren. Das Dorf war immer sehr wichtig für ihn. Wie es auch im 

Gedicht „Mein Heimatdorf” zu lesen ist.  

„mein deutschtum ist das bröckelnde  

bauernhaus in leinwar 

der friedhof von steinen 

meinen 

namen tragen” 
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Unser Vater und der Name „Klotz” stammt aus Leányvár (Leinwar). 17 Jahre lang lebte 

Claus Klotz in diesem Dorf. Als Kleinkind war er immer gehorsam und brav, wie jetzt 

unsere Mutti erzaehlt.  

„mein deutschtum ist die alte nachbarin-anna 

die mich über hexen und berggeist 

aufklaerte” 

In der Wirklichkeit hiess die Nachbarin „Lisi Pasl”. Sie erzaehlte uns sehr viele Maerchen, 

Sagen und Sprüche. 

„mein deutschtum ist 

der hotter und sein duft” 

Claus ging immer gerne mit der Mutter in den Hotter, und half schon als Kind sehr viel. 

„das kohlenrevier 

wo vater jeden tag in die grube stieg 

und von mutter zitternd mit 

schmalzbrot und bergauf verabschiedet” 

Unser Vater arbeitete in der Doroger Grube, wahrscheinlich kommt das 

„kohlenrevier”Motiv von hier. Das Leben damals war schwer, er musste oft Schmalzbrot 

essen.  

„mein deutschtum ist die schule 

wo ich in der pause nur ungarisch sprechen durfte 

aber auch die wöchentlich zwei 

stunden muttersprache” 

Die Grundschule besuchte er in Leinwar, wo er immer der beste und fleissigste Schüler war. 

Er lernte nur in der Schule ungarisch, er sprach „schwobisch” und russisch. 

„mein deutschtum ist das 

graue gymnasium 

wo ich ungarischer dichter 

werden wollte” 

Claus Klotz besuchte das Gymnasium in Esztergom (Gran). Seine Lieblingsfaecher waren 

Literatur, Deutsch und Gedichte zu schreiben. „Das Germanistische Seminar Budapest und 

Leipzig” waren wichtige Wendepunkte bei ihm. Hier beschaefteigte er sich eindringlich mit 

der deutschen Literatur und Grammatik. Er las immer sehr viel und nahm das Studium sehr 

ernst. „Hat sich Claus Klotz bereits als Student der Germanistik in Budapest und in Leipzig 

seiner Volksgruppe verpflichtet, hat Mundarten gesammelt, wurde sich dessen bewusst, dass 
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man sich der Werte besinnen muss, die im Karpatenraum durch das deutsche Bürgertum, 

durch die deutschen Arbeiter hervorgebracht wurden und die uns an Europa binden.” 

Schrieb von ihm Johann Schuth. In Leipzig lernte er seine erste Ehefrau kennen, aber diese 

Ehe gelang leider nicht. Aus dem Verhaeltnis stammt seine erste Tochter, Daniela. Seine 

zweite Ehefrau war Gyöngyi Erdődy, die deutsch-ungarische Lehrerin des Árpád 

Gymnasiums in Óbuda (Altofen). Aus dieser Ehe stammen Barbara und Bettina. Leider 

starb Györgyi mit 41 Jahren in Berlin.  

„mein deutschtum ist  

die kirche 

in der ich zur ersten Kommunion ging 

der priester 

der mich die alten griechen und römer lehrte 

mein deutschtum ist der 

zögernde novizenanwaerter der piaristen” 

Diese Personalien gehörten auch zu seinem Leben. Er bekam eine katholisch-christliche 

Erziehung. 

„mein deutschtum ist 

aber auch der bolschewistische 

zum sozialdemokraten avancierte 

dann kommunistische und wieder 

zum sozialdemokraten abgestempelte 

grossvater” 

Hier handelte es sich um den Grossvater Jakob Klotz, der in Leányvár begraben wurde. 

„mein deutschtum ist 

klopstock und lenau 

marx 

und auch puschkin 

dessen verse die russische 

grossmutter an friedlichen abenden 

vorlas” 

Die russische Grossmutter hiess Katharina Ivanova. 

„mein deutschtum ist 

der gutmann geheissene urahn 

der hergelaufene 
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von dem man nichts weiss 

ob sein deutscher name echt ist” 

Die Grossmutter mütterlicherseits war Gutmann, und stammte aus Óbuda (Altofen). 

„mein deutschtum ist der ungarische  

freund der kindheit” 

Der Freund Balogh Jancsi lebte nicht weit von uns in Leányvár. Sie waren wirklich sehr gut 

miteinander befreundet. 

„der lehrer 

der petőfi und arany 

mich lieben lernen liess 

mein deutschtum ist illyés ja auch illyés  

und nicht zu vergessen 

auch hauptmann in agnethendorf 

mein deutschtum ist joyce und sartre 

der eiffelturm 

und das brandenburger tor 

das oktoberfest und die finnische sauna” 

Wie ich schon erwaehnte, las Claus Klotz sehr viel. Er zitierte viele Gedichte auswendig, er 

war hochintelligent. Das Reisen gehörte auch zu seinem Leben, es war sogar mit seiner 

Arbeit im Zusammenhang. Seine erste Arbeitsstelle war der Demokratische Verband der 

Ungarndeutschen, wo er von 1971 als Mitarbeiter, dann bis 1983 als Sekretaer diente.  Er 

wollte unbedingt generalsekreaer werden, aber die damaligen Wahlen ermöglichten es nicht, 

„die waren ungerecht” - wie er erzaehlte. Wegen seiner Offenheit und Freimütigkeit musste 

er viel Ungerechtheit erleben. „In einer kleinen Schar von Mitstreitern hat er in den siebziger 

Jahren viel für den kulturellen Aufstieg der Ungarndeutschen getan: <<Reicht brüderlich die 

Hand>>, Blasmusiktreffen, Herausgabe von Programmheften, Volkskundelager, die 

Einbindung von ungarndeutschen Künstlern in die Kulturarbeit, die Förderung der 

ungarndeutschen Literatur, die Konzeption des zweisprachigen Schulwesens – an all dem 

hat Klotz massgeblichen Anteil gehabt, er war für neue Ideen, neue Gedanken und für 

kritische Anseinandersetzungen stets aufgeschlossen. Seine Leitartikel in der Neuen Zeitung 

rüttelten auf, seine Vorschlaege zur Umstrukturierung des Verbandes vor dreizehn Jahren 

kosteten ihn fast seinen Posten als Verbandssekretaer”. – schrieb Johann Schuth über seine 

Taetigkeit im Verband. Auch für sein Heimatdorf tat er sehr viel (Chor, uws.) Leider bekam 

er nicht einmal eine ausgewaehlte Grabstaette im Friedhof! Die letzten 6 1/2 Jahren 
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verbrachte er mit seiner Familie in Berlin, wo er als Kulturdiplomat diente. Er war 

stellvertretender Direktor im Haus der Ungarischen Kultur. „Seiner Taetigkeit, seinem – 

leider unvollendet gebliebenem Lebenswerk – ist es auch zu verdanken, dass das deutsche 

Wort in Ungarn doch noch nicht verstummt. Für seine Leistungen wollte er ich nie feiern 

lassen, sondern stets mit Ideen und vor allem mit Taten seiner, unserer Volksgruppe 

gedient” (Johann Schuth)  

„mein deutschtum  

hört ihr  

hat einen weltpass”  

Er flog mit seinem letzten „Weltpass” nach Ungarn, sein Deutschtum war seine Leiche. Wir 

bekamen ihn kurz vor der Beisetzung in einem abgestempelten braunen Sarg. Aus Berlin 

kam er im letzten Jahr immer leise, traurig und unzufrieden nach Hause. Ich höre noch seine 

Stimme, wie er sagte: „Wenn mit mir etwas passiert, macht dann bitte, Marika, meine Arbeit 

mit den Ungarndeutschen weiter. Ich antwortete immer: Was könnte mit dir passieren?” 

Damals verstand ich noch nicht, es passierte doch etwas, er starb. „Das Zweiglein brach ab. 

Niemand sah es…„- nur das Geheimnis blieb für uns. 

 

September 1991 

Zusammengestellt von Maria Mirk: Partnerschaftsereignisse  Sanktiwaner überfielen 

Marktleugast 

Wie bereits bekannt, weilte der Sanktiwaner Chor vom 28. August bis zum 2. September in 

der Partnergemeinde Marktleugast, gab ein Konzert in der Wallfahrtskirche in Marienweiher 

und trat auf dem Strassenfest auf. Zur selben Zeit war auch die freiwillige Feuerwehr da, 

und zwar anlaesslich der Feier des 120 jaehrigen Bestehens der Marktleugaster Feuerwehr. 

Die beiden Besuche fanden ein grosses Echo in der lokalen Presse. Wir bringen einige 

Ausschnitte aus den Zeitungsberichten. Bayrische Rundschau, Freitag, 30. August 1991: 

„Bürgermeister Manfred Huhs betonte in seinem Grusswort (Mittwoch um 21 Uhr – die 

Red. -), dass die Marktleugaster seit 17 Uhr (die Gaeste waren zu diesem Zeitpunkt 

angekündigt) geduldig auf die ungarischen Gaeste gewartet haben.  Man freue sich deshalb, 

dass die Anreise trotz der Verspaetung ohne Zwischenfaelle und vor allem unfallfrei 

verlief… Das Gemeindeoberhaupt bezeichnete den Chor als das Rückgrat der Partnerschaft 

zwischen Marktleugast und Pilisszentiván, obwohl sich zwischenzeitlich auch im 

sportlichen Bereich (Fussball und Handball) Freundschaften entwickelten. Manfred Huhs 
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wörtlich: „Die besten Freunde werden immer die Chormitglieder werden”… Am gestrigen 

Donnerstag fand ein ganztägiger Besuch in der Domstadt Bamberg statt… Am Nachmittag 

ging die Fahrt weiter nach Vierzehnheiligen, wo der Chor auch einen Gottesdienst 

mitgestaltete… Am heutigen Vormittag ist für den Chor eine Probe in der Wallfahrtskirche 

zu Marienweiher vorgesehen. Am Abend beginnt um 18 Uhr ein Konzert unter der Leitung 

von Piroska und Ferry Neubrandt aus Pilisszentiván an gleicher Stelle. Das Programm 

verspricht einen musikalischen Leckerbissen. Der Eintritt ist kostenlos… Der morgige 

Samstag steht dann zur freien Verfügung Nachmittag laedt die Marktleugaster Feuerwehr 

die Gaeste aus Ungarn sowie die heimische Bevölkerung zu einer Demonstration ihres 

Könnens und der technischen Ausrüstung nach Marktleugast ein… Am Sonntag gestaltet der 

Chor ab 9 Uhr die Messe in der St.-Bartholomaeus-Kirche in Marktleugast. Am Nachmittag 

ergeht herzliche Einladung zum vierten Strassenfest in der Marktstrasse und rund ums 

Rathaus… Höhepunkt werden verschiedene Auftritte des ungarischen Chores sein. Am 

Montag wollen die Gaeste am frühen Morgen die Heimreise antreten.” 

Frankenpost, Montag 2. September 1991:  

„Ein wahres Musikerlebnis war für die Hunderte von Zuhörern das Chorkonzert am Freitag 

Abend in der Wallfahrtskirche in Mariaweiher: Zum zweiten Mal gastierte der grosse 

gemischte Chor der Marktleugaster Partnergemeinde in dem schönen Gotteshaus und sang 

sich in die Herzen des Publikums. Mit stehenden Ovationen bedankten sich die Zuhörer bei 

den singenden Freunden aus Ungarn und den Chorleitern und liessen sie nur ungern aus der 

Kirche ausziehen. Einen ebenso grossen Beifall erntete der junge Organist Árpád Vörös, der 

den Chor teils begleitete, aber auch mit Soli begeisterte. Bürgermeister Manfred Huhs und 

Serafin Latacz, der zu Beginn des Konzertes die grosse Zuhörerschar begrüsste, sagte ein 

herzliches <<Vergelt’s Gott!>> Für den über einstündigen musikalischen Leckerbissen… 

Mit einem dreistimmigen Kanon Non nobis Domine, << Nicht uns gehört der Ruhm, 

sondern für Dich erklingt das Gloria…>> von William Byrd stellte sich der Chor vor. Es war 

den Saengerinnen und Saengern dem gesamten Konzert über anzusehen und auch zu hören, 

mit welcher Liebe sie sich dem Gesang widmen. Sie verstanden es, Herz und Gemüt zu 

erfreuen. Mit Werken der bekannten ungarischen Komponisten Zoltán Kodály und Franz 

Liszt brillierten sie ebenso wie mit den Werken von Wolfgang A. Mozart oder dem grossen 

Johann S. Bach… Dass jeder Ton ganz praezise sitzt und welch gesangliches Können sich 

hinter jedem einzelnen Chormitglied aber auch hinter den beiden Chorleitern verbirgt war 

deutlich bei <<Tantumergo – Genitore>> von Zoltán Kodály zu hören, als die Maenner- und 

Frauenstimmen im Wechsel zu vernehmen waren. Begeistert war das grosse Publikum von 
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den deutschsprachigen Werken, die der Chor mit ins Programm aufgenommen hatte, wie 

<<Gross bist du Herr>> von Friedrich Haendel oder drei geistliche Marienlieder aus 

Pilisszentiván, die der Frauenchor zu Gehör brachte. Besonders beeindruckend waren die 

zwei Ave Maria, wobei bei einem Piroska Neubrandt das Solo sang… Die Zuhörer dankten 

mit grossem Beifall.” 

„Bei strahlend blauem Himmel und hochsommerlichen Temperaturen feierten gestern die 

Marktleugaster ihr viertes Strassenfest. So schön war das Wetter noch nie und so war es 

auch nicht verwunderlich. dass mit dem Festbeginn bereits am frühen Nachmittag in der 

Marktstrasse reges Treiben herrschte…. Zusammen mit den Marktleugastern und den vielen 

Gaesten feierten auch die Freunde aus der Marktleugaster Partnergemeinde Pilisszentiván. 

Vielleicht haben ja auch die Ungarn das schöne Wetter mitgebracht. Wenn Engel reisen, 

lacht nun mal der Himmel…” 

 

Bayerische Rundschau, Montag, 2. September 1991: 

„120 jaehriges Bestehen feierte die Freiwillige Feuerwehr Marktleugast am Wochenende. 

Im Rahmen eines Festabends am Samstag zeichneten stellvertretender Landrat Erhard 

Hildner und Kreisbrnd rat Fritz Schramm fünf verdiente Aktive für 25- und 40 jaehrigen 

Dienst aus… Kreisbrandinspektor Franz Gareis hatte zu Beginn der Zusammenkunft im 

Festzelt besonders die Gaeste aus der Partnergemeinde begrüsst. Eine Abordnung der 

dortigen Wehr mit Kommandanten Johannes John sowie dem Bürgermeister Gábor Pénzes 

überreichte der Marktleugaster Gemeinschaft eine Erinnerungstafel…” 

 

Maria Mirk: Was gib’s im Muttersprachverein? 

 

Geselliges Beisammensein jeden Monat einmal, am zweiten Freitag abends im 

Gemeindehaus oder im Dorfmuseum. Es wird „sandiwanerisch” gesprochen, öfters gibt es 

ein Glas Wein oder Bier, damit sich die Zungen lockerer bewegen. Die aelteren Leute 

erzaehlen Vieles aus der Geschichte des Dorfes. Schade, dass so wenig jungen kommen! 

Wir haben sogar schon Blumenkraenze geflochten und einen Film über die Aussiedlung der 

Budaőrser Schwaben gesehen. Im September geht es um die Heilpflanzen, die im 

Strassengraben, im Wald und in unserem Garten wachsen – natürlich im Sanktiwaner 

Dialekt. Zum Trinken gibt es Kraeutertee, zum Essen selbstgebackenen Kuchen. Das alles 

im hinteren Zimmer des Dorfmuseums. Wer sich für solche Sachen interessiert, ist 

herzlichst zu den Zusammenkünften des Muttersprachvereins eingeladen. 
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Witwe Gátas Istvánné: Über das Kreuz in der Sanktiwaner Kirche 

 

In meiner Geschichte möchte ich etwas von dem Kreuz erzaehlen, das in unserer 

Sanktiwaner Kirche über dem Altar haengt und die Handarbeit von Tiberius Metzger, 

meines mütterlichen Urgrossvaters ist. Früher war dieses Kreuz nicht in der Kirche. In den 

50er Jahren, als Pfarrer Ernő Roderburg unser Gemeindepfarrer war, war Josef Metzger, der 

Enkel von Tiberius Metzger, der Kirchendiener. Josef, der das ehemalige Grosselternhaus 

erbte, erwaehnte dem Herrn Pfarrer, dass auf dem Oberboden ein grosses Kreuz liege. Der 

Herr Pfarrer sah sich das Kreuz an, liess es restaurieren und in die Kirche bringen. Seit 

dieser Zeit haengt das Kreuz in unserer Kirche über dem Altar. Tiberius Metzger war ein 

Tischler, auch sein Sohn übernahm dieses Handwerk. Als der Sohn noch lebte, war ich 

einmal noch als Kind bei ihnen zu Besuch. damals sah ich dieses Kreuz in der „verzieredi 

Stuam” über den zwei Betten haengen. In den 70er Jahren besuchte ein 

Denkmalschutzkomitee der Diozöse unsere Kirche und schaetzte das Kreuz als wertvollstes 

Stück der Kirche. Ich erfuhr, dass mein Urgrossvater auch Bilder malte. Früher einmal war 

auch das Heilige Grab der Kirche gemalt. Es war auf eine halbrunde Holztafel gemalt, auf 

der Hinterseite stand mit schönen gotischen Buchstaben sein Name und die Jahreszahl, die 

habe ich mir leider nicht gemerkt. In seiner Zeit, so im 19. Jahrhundert schreinerte er Möbel 

für die Dorfsleute, die er auf blauem und gelbem Untergrund mit Blumenmuster bemalte. 

Ich habe noch einige von diesen Möbeln gesehen. Seine „Zweitbeschaeftigung” war 

Schulmeister. Das heutige Pfarrhaus war damals die Schule. Er war der Lehrer aller sechs 

Klassen. Jedermann nannte ihn „Tischle Piari”, und dieser Name vererbte sich in der ganzen 

Familie, sogar die Urenkel urden noch so genannt (Tiberius=Piari). Mein Grossvater war 

Schuster, er war der „Piari Schuaste Jouhann”. So blieb dieser „Spitzname” naengen. meine 

Grossmutter kaemmte die Haare der Frauen und Maedchen zu schönen Frisuren. An 

Samstagen, vor einem Ball oder vor einer Hochzeit war ihre „Stuam” immer voll mit 

Maedchen und Frauen, denen sie aus vielen kleinen Zöpfchen den festknoten „Schoupf” 

flochte. Der „pradi Zoupf” wurde mit blauen und rosaroten Schleifen „Mascheln” 

geschmückt. Ausserdem machte sie sehr viel Handarbeit für die Kirche, Altartücher mit 

stickereien und durchgebrochenen Ajurstickereien.  
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November 1991 

Maria Klotz: Positive Initiativen 

Ein ungarndeutsches Volksmaerchen erzaehlt von einem armen, alten Mann, der, seinen Tod 

spürend, seine sechs Kinder zur sich ruf, und ihnen sein Testament eröffnet: „Ich kann euch 

nichts ausser der Muttersprache hinterlassen. Pflegt und liebt sie, so lebe auch ich in ihr 

weiter.” Diese Wahrheit führt uns zur Erkenntnis, dass die Nationalitaet in ihrer Sprache 

weiterlebt. Der Muttersprachunterricht ist die Grundfrage der Existenz der Nationalitaeten. 

Deshalb ist es für uns wichtig, positive Initiativen zu ergreifen. Die Entwicklung der von uns 

erlebten jüngeren Geschichte hat leider auch dazugeführt, dass die Anwendung und Pflege 

der ungarndeutschen Muttersprache zu einem grossen Teil in einer Zeit aufgegeben wurde, 

in der subjektive Eigenverantwortlichkeit, Spontaneitaet und eigenstaendig begründete 

Identitaet alles andere als gefragt waren.” Es war und ist mittlerweile leichter, sich im zur 

Primaersprache gewordenen Ungarischen zu behaupten. Mit Beginn der Entwicklung zur 

Demokratie in unserem Land eröffneten und eröffnen sich neue Möglichkeiten in der 

Selbstbestimmung, was letzlich auch zu einer Neubesinnung in der Sprachenanwendung 

führt. Deutsch kann wieder öffentlich und ohne Vorsichtsmassnahmen gesprochen werden: 

von allen, die es wollen und (noch) können. Die verstaerkte Hinwendung zum Erlernen der 

deutschen Sprache vor allem in den Nationaliaetenschulen ist ein ausdruckstarkes Zeichen 

der Wende in unserem Land. Ebenso entdecken viele, die ihre Heimat verlassen mussten 

oder hatten, ihre alten Wurzeln wieder: man besucht sich, begeht Familien- und 

Gemeindeveranstaltungen zusammen, plant wieder gemeinsam. Es kam und kommt zum 

Teil sehr stark durch Initiativen alter Ungarndeutscher gefördert zu neuen Partnerschaften, 

die ebenso ihren Einfluss auf das neue Bewusstsein ausüben. So ist – wie oft schon erwaehnt 

– Gyuri (Georg) Bauer, ein alter Sanktiwaner, dem Franken zur zweiten Heimat wurde. 

Einer der „Gründevaeter” der Partnerschaft zwischen Sanktiwan und Marktleugast. Er ist 

immer aktiv, wenn es um die inhaltliche Füllung der Partnerschaft geht: zum Wohle der 

Gemeinde, der Schule, des Kindergartens. In ihm und seinen Bemühungen ist es wesentlich 

mitzuverdanken, dass im Juni ds. Jahres 23 Schulkinder aus den 5. und 6. Klassen der St. 

Iwaner Grundschule und 2 angehende Deutschlehrer für 4 Wochen bei Familien und in 

Schulen in Bordesholm hoch im Norden Deutschlands zu Gast waren. Die Gemeinde 

Bordesholm und ihr Kreis hatten durch eine wahrlich grosszügige Einladung ein starkes 

Fundament zum Brückenschlag zwischen dem Ofner Land und der Naehe zum offenen 

Meer in Schleswig-Holstein gelegt. Die Familien, die neuen Freunde, die Schulen, und die 
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Lehrer und Klassengemeinschaften in Bordesholm machten schliesslich die einmalige 

Architektur der Brücke aus. Ein noch so starkes „Danke” an alle Beteiligten, die dieses 

starkes „WERK” ermöglichten, kann nur bescheiden sein, gemessen an des, was geleistet 

wurde. Natürlich ist auch den St. Iwaner Schülern ein grosses Lob zu spenden: zusaetlichen 

Deutschunterricht in der frühen 0. Stunde, eine Einführung in die Landeskunde von 

Schleswig-Holstein im besonderen, und verstaerktes Lernen im allgemeinen nahmen sie 

bereitwillig als Zusatz zum „Normalstundenplan” auf sich. Ein „tolle Motivationshaltung” 

sagte mir der Gastlehrer Rüdiger Lambert, in einem Gespraech zum Thema des Artikels. Die 

vielen Begegnungen, Ausflüge, Freunde und Freundinnen, der Schulbesuch, die lange An- 

und Rückreise mit dem Zug über Prag, Berlin und Hamburg waren eine Bereicherung für die 

Schüler. Sie hatten kein Heimweh, aber am schönsten ist es doch zu Hause – sagten sie. 

Nach einem Gespraech mit Herrn Rüdiger Lambert. 

Eleanor Farjeon: St. Martin und der Bettler 

Martin, der spaetere Bischof von Tours, wurde um 316 in Ungarn geboren. Mit den 

römischen Legionen, in denen er gegen seinen Willen Kriegsdienst leisten musste, kam er 

als junger Offizier nach Gallien (Frankreich). Aus jener Zeit erzaehlt die Legende folgende 

Begebenheit: Eines Tages befand sich der junge Tribun vor den Toren von Amiens. Er ritt 

ein herrliches Pferd und trug über seinen Panzer einen reichen, roten Mantel. Die 

Fusstruppen passierten die Stadttore. Davor hockte ein nackter Bettler mit seinem Napf. Es 

war ein kalter Tag, und der Bettler zitterte vor Kaelte, waehrend er um Almosen bettelte. 

Keiner beachtete ihn, ab und zu nur traf ihn ein zorniger Blick, ein böses Wort oder ein 

Fusstritt. „Mitleid mit den Hungernden! Erbarmen für die Frierenden!” – bettelte der Alte. 

„In Christi Namen!” – stöhnte der Bettler. Aber die Soldaten dachten nicht an Christus. Sie 

verspotteten ihn und marschierten vorüber. Als die Fusstruppen das Tor passiert hatten, kam 

Martin dahergeritten. Rief der Bettler oder hielt er nur seinen leeren Napf vor den nackten, 

zitterten Körper? Ihre Augen trafen sich. Martin, wie es der Zufall wollte, hatte jedoch 

nichts bei sich. Da zog er sein Schwert, trennte seinen Mantel in zwei Haelften und liess die 

eine über die Nacktheit des Bettlers fallen. In der darauffolgenden Nacht, als der junge 

Tribun hingestreckt auf seiner Matraze lag, hatte er einen Traum. Er sah Christus, angetan 

mit der einen Haelfte seines Mantels, im Himmel thronen. Aehnelten Christi Augen nicht 

denen des armen Bettlers am Stadttor? Sprach nicht eine Stimme, die der des Bettlers glich, 

in der Dunkelheit des Zeltes: „Was du dem Aermsten tust, das hast du mir getan!” Der 
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Traum verliess ihn auch am naechsten Morgen nicht. Martin war noch nicht getauft, nun 

wollte er nicht laenger warten. Er ging und wurde in die christliche Kirche aufgenommen.   

Maria Mirk: Der Martinstag (11. November) 

Der Name MARTIN ist die Abkürzung vom lateinischen Martinus. Seine Bedeutung ist: 

dem Kriegsgott Mars aehnlich, kühn, tapfer. Mit diesem Tag sind in unserer 

Partnergemeinde und ihrer Umgebung einige Braeuche verbunden. Vor allem der 

Martinikirchweih in Marktleugast. Dann der Faschingsbeginn am 11.11. 11 Uhr 11 Minuten, 

der übrigens in ganz Bayern gefeiert wird. Vor der „geschlossenen Zeit” des Advents feiert 

man noch einmal. An diesem Tag wird es herumgetobt und werden lustige Streiche gespielt, 

wie zum Beispiel Frauen in Maennerkleiden und auch umgekehrt. Das „Laternengehen” der 

Kinder am Martinstag ist besonders für die kleineren Kinder ein Erlebnis. Sie ziehen am 

Abend mit bunten Laternen, Lampions und Fackeln durch die Strassen ihrer Orte. In vielen 

Gemeinden erscheint auch der heilige Martin zu Pferd und führt den Zug an. Vor der Kirche 

wird das Martinsspiel aufgeführt. Die Szene der Mantelteilung soll daran mahnen, den 

Bedürftigen immer zu geben und sei es, wie es der heilige Martin tat, die Haelfte des 

eigenen Mantels. Waehrend des Zuges singen die Kinder Martinslieder, wie zum Beispiel 

„Oben leuchten die Sterne, und unten leuchten wir…” Danach gibt es für die Maedchen und 

Jungen Martinswecken oder Martinsgebaeck. In Haslach gibt es den Ledigen- oder 

Martinimarkt, der am Montag nach dem Martinitag abgehalten wird. Seinen Zweitnamen 

„Ledigenmarkt” verdankt der Martinimarkt einer sehr alten Tradition. Schon immer war 

Martini ein Tag, an dem Bauernmaegde und Knechte ihre Stelle wechselten. Sie hatten also 

zu diesem Termin genügend Zeit, den Markt zu besuchen und dort einen möglichen Partner 

fürs Leben kennenzulernen. 

Januar 1992 

Johann Peter Hebel: Neujahrslied 

Mit der Freude zieht der Schmerz 

traulich durch die Zeiten. 

Schwere Stürme, milde Weste,  

bange Sorgen, frohe Feste 

wandeln sich zur Seiten. 
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Und wo eine Traene faellt, 

blüht auch eine Rose. 

Schon gemischt, noch eh wir’s bitten, 

ist für Thronen und für Hütten 

Schmerz und Lust im Lose. 

 

Wars nicht so im alten Jahr? 

Wirds im neuen enden? 

Sonnen wallen auf und nieder, 

Wolken gehen und kommen wieder, 

und kein Wunsch wirds wenden. 

 

Gebe denn, die über uns 

waegt mit rechter Waage, 

jedem Sinn für seine Freuden, 

jedem Mut für seine Leiden 

in die neuen Tage, 

 

jedem auf des Lebens hat 

einen Freund zur Seite, 

ein zufriedenes Gemüte 

und zu stiller Herzensgüte 

Hoffnung ins Geleite! 

Dezső Szabó: Ungarndeutsche in der Deutschen Wehrmacht und Waffen-SS 

Mit grosser Freude habe ich gehört, dass den im II. Weltkrieg gefallenen Soldaten – so auch 

meinen Grossvater – endlich ein Denkmal in Sanktiwan gesetzt wurde. Wie immer, wenn 

etwas wirklich Gutes geschieht, konnte man auch jetzt die Stimme der Widersprecher, der 

Besserwisser hören: „Na sowas! Die haben doch an der Seite der Faschisten gekaempft.” 

Stimmt’s. Wie kam es aber dazu? Mit der Ausweitung des Russlandfeldzuges trat der 

Mangel an kampffaehigen Maennern in den deutschen Armeen immer mehr zu Tage. Von 

deutscher Seite wurde deshalb auf die Verbündete mit deutschen Nationalitaeten – so auf 

Ungarn – starker Druck ausgeübt, dass naemlich auch Angehörige dieser deutschen 

Volksgruppen für deutsche Einheiten rekrutiert werden können. So kam es zwischen der 
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deutschen und ungarischen Regierung zu drei Abkommen (erstens 1.02.1942; 1.06.1943; 

14.04.1944), in welchen die ungarische Regierung den Deutschen erlaubt aus den Reihen 

der „Schwoben” Soldaten für die Deutsche Wehrmacht und die Waffen-SS zu rekrutieren. 

Zuerst war nur an die wehrfaehigen Maenner bis zu 35 Jahren gedacht (also die Jahrgaenge 

1912 bis 1925), spaeter schon bis zu 60 Jahren. Es handelte sich also um keine Freiwilligen, 

wie es manche Leute in unserem Land glauben und dadurch die Feindseeligkeit zwischen 

den Völkern Ungarns erwecken vermochten! Über die Auswirkungen dieser völlig falschen 

Denkweise können die Aelteren, die nach dem Krieg ihre nationale Zugehörigkeit 

verschweigen mussten, wohl vieles erzaehlen. Der dritte Vertrag von 1944 liess übrigens 

klar erkennen, dass es um zwangsweise Musterungen handelte, denen selbt die ungarische 

Polizei die Unterstützung nicht versagen durfte. Schon im Jahre 1941 wurden von 

Einzelpersonen Werbeaktionen unternommen, um Freiwillige zu gewinnen. Diese Aktionen 

sind wegen geringen Interesses selbst von den deutschen Behörden als gescheitert beurteilt. 

Tatsache ist es auch, dass die ungarndeutschen Angehörigen der Waffen-SS in Nürnberg 

nicht zur Verantwortlichkeit gezogen wurden. Das waere die Geschichte, aber abgesehen 

davon: Liebe Leute, ist es schon nicht egal, an wessen Seite die Soldaten gekaempft haben? 

Sie haben das Wertvollste, ihr Leben geopfert. Für uns, Nachfolger bleibt die Erinnerung 

und die Warnung: NIE WIEDER KRIEG!  

Maria Mirk: Kurz berichtet 

Der Musikverein Marktleugast besucht uns zwischen dem 28. April und dem 3. Mai 1992. 

Vorgesehen sind ein Ausflug nach Eger, ein gemeinsames Konzert des Sanktiwaner 

Gemischtchors mit der Marktleugaster Kapelle am 1. Mai, ein Platzkonzert vor der 

Bierapotheke sowie ein grossartiges Speckbraten im Wald. Vergessen Sie nicht den 

Zeitpunkt und achten Sie auf die weiteren Informationen!  

– Am 22. Dezember fand das Weihnachtsfest des Muttersprachvereins im Gemeindehaus 

statt. Die Mitglieder und auch alle Gaeste konnten an festlich gedeckten Tischen das 

Programm der Musikschule geniessen. Als Ehrengaeste sind Bürgermeister Herr Pénzes, 

sowie Schuldirektor Herr Szilvásy erschienen. Die bekannten und beliebten 

Weihnachtsmelodien erklangen bei Kerzenlicht, was der ganzen Veranstaltung eine 

feierliche, besinnliche Athmosphaere verlieh. Als Dank für das Konzert wurden die Kinder 

mit Süssigkeiten beschert, und anschliessend sassen die Vereinsmitglieder bei einem Glas 

Glühwein gemütlich beisammen, sangen Weihnachtslieder und erzaehlten alte 
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Weihnachtsbraeuche. Hier soll nochmals allen – besonders den Musikschullehrern Elek 

Harmati, József Kovács, József Gátas und der Kindergaertnerin Maria Klotz – gedankt 

werden, die Vereinsmitglieder mit diesen schönen Stunden erfreut haben.                                                                          

– Die Kleiderspende von Roten Kreuz Marktleugast wurde im November und Dezember 

unter den Sanktiwanern verteilt. Die Konderfürsorgerin, Kindergaernerinnen, Lehrer, 

Mitglieder des Roten Kreuzes und die Kreisaerztin sortierten erst die Kleider in der neuen 

Turnhalle der Schule. Es wurde von ihnen gemeinsam festgestellt, wer darauf angewiesen ist 

und die Kleider wurden dann speziell für die Personen oder Familien eingepackt. Die Pakete 

wurden mit dem Gemeindebus ausgefahren. Der Rest der Kleider wurde dann ins 

Warteraum des Sprechzimmers gebracht, wo die Leute an einem Samstag nach einem 

Plakataufruf für sich frei heraussuchen konnten. Der letze Rest geht an das Heim für 

Behinderte in Werischwar. Viele haben sich über diese notlindernde Gabe vor Weihnachten 

gefreut. Vergelt’s Gott!  

- Am 7. Jaenner wurde in der Schule ein Tageslichtprojektor für den Deutschunterricht von 

Herrn Georg Bauer für die Schüler- und Lehrerschaft übergeben. Es ist ein Markengeraet 

aus Franken und eine Spende der Baeckerei HERZ, des Textilgeschaefts SUTTNER und der 

SPARKASSE in Marktleugast, der Fahrschule LANG in Stadtsteinach, sowie des Herrn 

Bauern und seiner Frau. Es soll unseren Kindern helfen, die deutsche Sprache zu erwerben. 

Dann werden sie doppelte – ungarische und deutsche – Identitaet behaupten und dadurch das 

Fortbestehen des Deutschtums in Ungarn sichern können. Der ungarische Staatspraesident 

Dr. Árpád Göncz sagte bei seinem letzten Besuch in Deutschland: „Ich möchte es erleben, 

dass jedes ungarndeutsche Kind wieder fliessend deutsch spricht. Obwohl wir wissen, dass 

kaum mehr zu verwirklichen ist, streben doch danach, unseren Nachkommen so viel wie 

möglich vom Deutschtum weiterzugeben. Die Schulleitung, die Lehrer, die Schüler und alle 

Eltern drücken dieserorts wiederholt ihren herzlichsten Dank ihren Spendern aus. 

Anschliessend wurde vereinbart, dass in diesem Sommer 40 Kinder aus Marktleugast nach 

Sanktiwan kommen. 

 

Februar 1992 

Scheller Henrikné: Szentiváni farsang 

Farsang vasárnapját misével kezdték. Az asszonyok előre megsütötték a farsangi fánkot. 

„Foschingskropfe, Schatnkrpofe, Keemkropfne. ” A mulatság, zene a délutáni litánia után 

kezdődött, s hajnalig is eltartott. Hétfőn reggel a fiúk elmentek a lányokhoz „tse saini oidi” 
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harmonikaszóval. Ott megvendégelték őket fánkkal, borral, kolbásszal. Két fiú maskarába 

öltözött, ők voltak a farsangi bolondok, svábul „Fosingnoan” – nak nevezték őket. Lánytól 

lányig mentek, vidámak voltak. Egész gyereksereg szaladt mindig utánuk. Délután három 

órakor ismét játszani kezdett a rezesbanda, egészen kedd hajnal négyig. Kedden délelőtt egy 

érdekes játék volt szokásban: „Es Kokasopseln”. A fiúk vettek egy kakast, a plébánia előtt 

beásták a földbe, és csak a fejét hagyták kint. Tíz lépésről, bekötött szemmel kellett a kakas 

fejét levágni kaszával. A játék után a kocsmárosné megfőzte a legényeknek a lenyakazott 

kakast. Délutáni kedves szokás volt az öreglegények közt a hórostálás, a „Schneerieden”. Az 

öreglegények kezébe adták a rostát, hogy a maradék havat kirostálják. Akinek a rostájában 

nem maradt hó, az a jövő farsangra megnősül – tartotta a néphit. Ekkor mondták: „Wann 

fede Reide te Schnee olli foid, kriegst efs Joa e Weiwel poid.” A farsang záró motívuma a 

farsangtemetés, a „Fosingpikrom”. Egy legényt mosóteknőbe fektettek és a Szent Mihály 

lovára tették. Lepedővel letakarták, és mint egy gyászmenet vitték a kocsmába. A farsang 

koporsója mellett néhány szomorú, gyertyát tartó legény volt a kísérő. Kezükben kolbász 

volt a gyertya, és hogy fogyjon is, néha-néha haraptak belőle egyet. Szenteltvíz gyanánt 

finom házi bort kortyoltak. Vidám tort ültek a farsang temetésén. Éjfélig mulattak, éjfél után 

a böjt vette kezdetét. 

Német Kultúregyesület Magyarországi Német Ifjúsági Egyesület: Újra batyús svábbál! 

 

Nemzetközi svábbál és kulturális találkozó lesz 1992. február 22-én 18 órától a Budapesti 

Közgazdaságtudományi Egyetem épületében (Budapest, Fővám tér 8-10). Az a régi 

hagyomány elevenedik fel, hogy az ország minden részéből és külföldről is összegyűlnek a 

mulatni vágyó svábok – az 1960-70-es években 4-5 ezer résztvevő is volt -, ételt-italt hoznak 

magukkal és hajnalig táncolnak. Gazdag program is várja a vendégeket: 15 bel- és külföldi 

együttes mutatja be tudását, lesz népviseleti bemutató, táncverseny, tombola, borbemutató, 

valamint éjfélkor a hagyományos rozmaring-árverezés. Zene: a csolnoki Bányász 

Fúvószenekar, a szigetújfalusi Sramli Zenekar. Jegyek a helyszínen válthatók 16 órától 600 

Ft-os, diákoknak pedig 300 Ft-os áron. 

 

Frau Gábeli geb. Katalin Brandhuber: „Bald nun ist Faschingszeit, lustige Zeit…” 

 

Die Zeit vergeht. Vor kurzem haben wir erst die schönen, fröhlichen Weihnachten gefeiert, 

dann haben wir das alte Jahr mit all seinen Sorgen und Freuden – mit dankbarem Herzen – 
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verabschiedet und das hoffentlich glückliche Neue begonnen. Und nun steht schon der 

Fasching vor unseren Türen. Und Fasching ist zum Lustigsein, zum Fröhlichsein da. Unsere 

Vorfahren, Ahnen wussten es. Sie wussten es, dass es Zeiten gibt zur Arbeit (sehr oft zur arg 

harten, fleissigen Arbeit), aber dass es auch Zeiten zum Vergnügen da sind. Aus 

Erzaehlungen wissen wir es, wieviele Baelle zu dieser Zeit in Sanktiwan waren, wie schön 

sich Jung und Alt an diesen Baellen unterhalten hatten. Auch in meiner Kindheit gab es 

noch einen Ball für Sportler, einen für Verheirateten, aber in meiner Jigendzeit war nur noch 

mehr ein Bal, der Regruten als die Jungen, die im bestimmten Jahr regrutiert wurden, ihren 

ersten Ball gefeiert haben. Wie viel Freude eine Einladung zu so einem Ball bedeutete! Was 

für spannende, erfreuliche Vorbereitungen getroffen wurden, und welch ein grosser Tag 

voller Freude dann der Tag des Balles war! Die Maedchen bekamen Ballkleider wie ein 

Gedicht, die Jungs holten sie ab und den ersten drei Taenze durften sogar die Eltern bzw. am 

Ball nicht teilnehmenden Gaeste beiwohnen. Danach blieben die Jungen allein im Ballraum 

– im Kulturhaus – bis zur Mitternacht, dann gingen sie zum Nachtmahl ins Elternhaus der 

Maedchen. Lustig getanzt wurde es bis frühmorgens. Solch ein Ball war ein Erlebnis, das 

man im ganzen Leben nicht vergisst! Was ist aus Fasching in Sanktiwan in unseren 

hektischen Tagen, wo Stress- und Zeitmangel herrscht, noch geblieben! Es werden in den 

meisten Haeusern noch Faschingskrapfen gebacken (die unsere Mütter, Grossmütter auch 

besser gekonnt haben, als wir), ihre Krapfen hatten alle schöne Kraenze, wobei wir schon 

stolz darauf sind, wenn uns ein paar mir Kraenzen gelingen... Und die Baelle in Sanktiwan? 

Im Kindergarten und in der Schule gibt es hoffentlich noch welche, aber unsere 

Jugendlichen sind um ein Erlebnis aermer geworden, sie können den Fasching auch nur 

noch in Discotheken feiern. Und wir, die Aelteren, wir sollten wenigstens zur Faschingszeit 

folgenden Rat beherzigen. 

„Das Leben geht an uns vorüber, 

verteilt so manchen Nasenstrübe, 

Wir nehmen’s hin, und schaffen weiter, 

verbissen meist und selten heiter. 

Und so vergehen Jahr und Tag,  

mit Arbeit, Mühe, Sorg’ und Plag’. 

Doch einmal stehn die Raeder still, 

und meistens dann, wenn man nicht will. 

Drum liebet, geniesset das Leben,  

das Gott Euch gegeben 
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geniesset die Stunden voller Glück 

denn sie kehren nimmermehr zurück.” 

 

Deutscher Kulturverein Gemeinschaft Junger Ungarndeutschen: Wieder 

Landesschwabenball in Budapest! 

 

Am 22. Februar wird der traditionelle Landesschwabenball im Gabaeude der Universitaet 

für Wirtschaftwissenschaften wieder veranstaltet. Der Landesschwabenball blickt auf eine 

Tradition von 70 Jahren zurück. Nach dem Krieg wurde dieser Brauch erst 1958 zum neuen 

Leben erweckt. 20 Jahre lang wurde dieses Volksfest der Ungarndeutschen in der 

Universitaet für Wirtschaftswissenschaften abgehalten. Es trafen sich hier über 3000 Gaeste 

aus allen Teilen des Landes. Sie kamen meistens in Volkstracht, in der linken Hand mit 

einem Bündel voller Speisen und in der rechten mit einer grossen Weinflasche. nun wird 

wieder ein Binkelball veranstaltet, aber es gibt auch ein Buffet. Es spielen auf: die Fódi 

Blaskapelle aus Csolnok, die Ullmann Blaskapelle aus Soroksár, der Mini-Schrammel aus 

Szigetújfalu. Programm:  

17.30 – Einlass in die Saele 

19.00 – Die ungarische und die ungarndeutsche Volkshymne, Festrede, Aufmarsch der 

Kulturgruppen und Trachtenpaare, Tanzvorstellungen 

22.00 – Zweiter Programmteil in- und auslaendischer Gruppen 

24.00 – Versteigerung des Rosmarinestrausses, Auslosung der Tombola 

5.00 – Schlussstück: Der Radetzky-Marsch 

Eintrittskarten erhaeltlich vor Ort (Budapest, IX. Fővám tér 8-10.) zum Preis von 600 Ft, für 

Studenten für 300 Ft. Herzlich willkommen auf dem Landesschwabenball! 

 

A kórus íródeákja: Éva és a karvezetők: Rendhagyó énekpróba 

 

Eltelt újra egy év. A keddi (I. 14-i) próbán felelvenítettük 1991 örömteli, feledhetetlen 

pillanatait. Sok – a kórus mindennapjaival összefüggő – dolgot is megbeszéltünk. Ismét 

beigazolódott, hogy a kórus minden tagja számára érzelmi többletet, támaszt jelent feszült 

világunkban az éneklés öröme és a közösséghez tartozás kellemes érzése. Az elmúlt év sok 

élményén kívül sajnos egy kis szomorúság is ért minket, hiszen három lelkes, áldozatos 

tagunk vált meg a kórustól: Némethné, Ria néni, Gazda Kati néni és Gábeli Ferencné, 

Marika – ők a mai napig nagyon hiányoznak. Ezúton szeretnénk megköszönni hosszú 
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évekig tartó dalolásukat, mindig segítőkész munkájukat, mellyel hozzájárultak a kórus 

eredményeihez. Még egyszer hálásan köszönjük, hogy velünk voltak, s kérjük, hogy az 

élményeket megőrizvén, tartsanak meg minket is jó emlékezetükben. Kívánunk a 

továbbiakban jó egészséget mindhármójuknak! Új tagjainkat szeretettel fogadtuk, és várunk 

továbbra is minden dalos kedvű jelentkezőt! 

 

Dezső Szabó: Die „schwaebische“ Volksmedizin 

 

Wenn der geehrte Leser jetzt rumschaut und nachdenkt, muss er wahrscheinlich feststellen, 

wie viele Medikamente und Arzneien jeder Art allein in seiner Familie gebraucht werden. 

Hinzu kommen noch die verschiedenen aerztlichen Untersuchungen, Behandlungen in den 

Krankenhaeusern. Nun, wie haben das unsere Ahnen gemacht? Dem Volk standen 

Dorfgenossen naeher als der Arzt. Man kannte sie gut, man vertraute ihnen, und die 

Behandlung kostete wenig oder gar nichts. Die aermeren Leute wandten sich erst dann zu 

einem Arzt, wenn es unbedingt notwendig war. Wer waren diese Volksaerzte? 

Kraeuterkundige, Hebammen, Tieraerzte, Jaeger, Hirten, und vor allem die „Prauche oder 

Aunspreiche” (Braucher oder Ansprecher – man liess sich von ihnen brauchen oder 

ansprechen). Es waren meistens aeltere Frauen, seltener Maenner, die durch ihre magisch-

religiöse Heilmethode helfen konnten. Wie hat das Ganze funktioniert? Der Patient musste 

den Weg ungesehen zurücklegen, bei der Behandlung ernst und still sein. Der Braucher 

nannte den Kranken bei seinem taufnamen und sprach den Heilsegen: „Es helfe dir Gott 

Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist.” Den kranken Körperteil hat der Braucher 

behaucht und darüber mit der Hand gestrichen. Der Patient musste demnach drei Vaterunser 

und eine Ave Maria und das Glaubensbekenntnis beten bis zu einer Besserung des 

Zustandes. Bei Kleinkindern betete die Mutter. Wichtig war aber, daran zu glauben, beim 

Zweifel wurde der Patient sofort weggeschickt. Die Braucher verlangten keinen Lohn, man 

gab ihnen die drei weisse Gaben (Mehl, Zucker, Schmalz). Das Brauchen konnte nur ein 

Mann von einer Frau und eine Frau von einem Mann erlernen. Die Aerzte und Pfarrer waren 

natürlich gegen sie. Das Volk sah aber eine christliche, gottgefaellige Handlung darin. In 

Sanktiwan brauchten Ende der dreissiger Jahre Johann Russ für Rheuma, Anna Haber und 

Anna Hermann für Schwindsucht. Beliebt war in Werischwar die „Khouch Lisl” (Elisabeth 

Scheller) und in Schaumar „ti Heixnfaunge Lisipasl”  (Elisabeth Bruckner geb. Gábeli), die 

Heilkraeuter spielten auch eine wichtige Rolle. In unserer Umgebung war besonders „te 

Tschame Jage” (der Jaeger aus Piliscsaba) bekannt. In Werischwar „ti Poustseipü 
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Miadipasl” (Maria Sauer). Als Tierarzt war Thomas Midling in Piliscsaba anerkannt. Er 

behandelte das Vieh mit Schnaps (man behauptete, den Schnaps hat er selbst getrunken). 

Aber auch im Volk lebten Zaubersprüche und Beschwörungsformel, die man gern 

verwendet hat. Diese wurden mündlich weitergegeben. Sehen wir uns jetzt einige an, die in 

Sanktiwan gebraucht worden sind. 

„NN pist du pschrie 

von Maun owa Waip? von Puam owa Madl? 

Sou höf te Kout Voda, Kout Sun, 

Kout heilige Keist!” 

(beten Vaterunser) 

Wenn ein Kind an Nachtgeschrei litt, nahm die Mutter ihr Kind aus der Wiege, trat mit ihm 

vor die Eingangstür, schwang es dreimal nach aussen und sprach: 

„Mei liaws Nochtweib 

i schrei, tu schreist 

und mei Khind sui nimma schreie!” 

(beten drei Vaterunser und das Credo) 

Bei verrenktem Fuss fasste es der Braucher an und blies darauf. 

„Tu host tein Fuas vereinkt 

wi Jesus Christus unsa Heakoutt am Kreiz hod kheinkt.” 

(beten) 

Bei Schnittwunden nahm man einen Stein in die Hand und drückte ihn auf die Wunde mit 

den Worten: 

„I hob mi kschnin pis afs Pan 

sui sou weinik kschwiarik wean wia tei Stan!” 

Wenn ein Kind nicht wachsen wollte: 

„Heazkschpia und Undawoks 

ke aos ti Nian! 

Kristus te Hea hot fü fi tia klittn.” 

Gegen Warzen hatte man Erfolg, wenn man bei einem Begraebnis die grosse zehe des Toten 

anfasste und dabei sagte: 

„Tu kest jeiz in ti Ewichkheit, ins tiafa Krop. 

Nimm tu meini Wazn op! 

Tozua höfte Koutt Vode, Koutt Sun, Koutt Heilige Keist!” 

Eine andere Möglichkeit ist, in die aufgehende Sonne zu blicken und zu sagen: 



66 
 

„Wos i aunschau, teis wokst, 

wos i aunkreif, teis nimmt op.” 

Heute lachen wir darüber. Aber es hat doch einen Sinn, diese Traditionen nicht zu 

vergessen, denn ohne sie waeren wir viel aermer. Und wir können doch noch einiges von 

unseren Grosseltern und Urgrosseltern lernen. Sie hatten noch eine enge Verbindung mit der 

Natur, miteinander. Sie konnten noch glauben. Und vielleicht das Glauben ist es, was wir 

heute am meisten brauchen. Glauben an die Besserung… Dieses kleine Schreiben habe ich 

aufgrund der Arbeiten von Eugen Bonomi, Matthias Ludwig, Anton Peter Petri verfasst. 

  

März 1992 

 

Dezső Szabó: Das Musikleben in dem alten Sankt-Iwan 

 

Die Sanktiwaner Zeitung hat sich schon mit den Unterhaltungsmöglichkeiten im Dorf 

beschäftigt. Viele beklagen sich, dass man hier nichts machen kann. Unsere Väter und 

Mütter haben stattdessen eigene Initiativen entwickelt. Wie? Ich möchte jetzt nur eine von 

ihnen herausheben, nämlich die Musik. Wenn man auf dem Dorf so richtig feierte, musste 

auch eine Blaskapelle dabei sein. Bei politischen, aber auch bei kirchlichen Anlässen. Sie 

hatte eine große soziale Bedeutung. Die einzelnen Gemeinden waren stolz, wenn ihnen die 

Gründung einer Kapelle gelang. Bei mehreren Kapellen war das Verhältnis zueinander 

freundschaftlich. Durch die Zunahme der Bevölkerung und ihre Differenzierung wuchs auch 

die Zahl der Kapellen. Sie waren freie Zusammenschüsse von Musikern. In Sankt-Iwan 

bestanden noch Anfang der 40er Jahre zwei Kapellen: „ti ojdi Muusi” (die alte Blaskapelle). 

Ende der 20er Jahre übernahm Johann Ziegler (geb. 1878 Landwirt) „ti ojdi Muusi” vom 

Landwirt Georg Schuck und leitete diese bis 1942/43. Von da an wurde die Kapelle auch 

Zieglersche Blaskapelle genannt. Dann war noch „ti levente Muusi” (oder die Metzgersche 

Blaskapelle). Sie wurde von Johann Metzger (geb. 1897) geleitet. Er wurde Anfang der 30-

er Jahre Nachfolger eines gewissen Schneider, der aus Soroksár oder Dunabogdány 

stammte. Dieser erteilte 25-30 Jungen Musikunterricht und bildete aus ihnen die Levente-

Kapelle. Bis 1944 konnte Metzger seine Kapelle zusammenhalten. Diese Levente-Kapellen 

sollen sich übrigens für Zwecke der Staatsjugend „Levente” zur Verfügung stellen. In den 

Verbänden der Staatsjugend hatten die Jugendlichen eine vormilitärische Ausbildung. Die 

Kapelle spielte z.B. auch bei Aufmärschen und Feierlichkeiten. Die Kapelle hat man im 

allgemeinen als „Muusi” oder „Panda” bezeichnet. Die Unterscheidung folgte nach der 
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Gründungszeit „ti ojdi Panda und ti näichi Panda” aber auch nach Ortsteilen „ti ouwri Muusi 

bzw. ti unteri Muusi”. Wer waren die Mitglieder? An der Spitze stand der „Khopömaaste”. 

Er spielte in der Regel mit, und zwar meistens Flügelhorn. „Ti Musikanenten” waren 

ortsansässige Leute im Alter von 13 bis 70 Jahren. Durch gemeinsames Spiel, gemeinsame 

Erlebnisse waren sie miteinander eng verbunden. Die Musiker stammten nicht aus den 

begüterten Schichten, die Musik wertete aber ihre Stellung innerhalb der Dorfgemeinschaft 

auf. Sie trugen im allgemeinen die ortsübliche Männertracht. Einmal die Woche war eine 

Probe in einer Werkstatt oder im Weinkeller. Durchs Musizieren konnte man natürlich etwas 

verdienen. Im allgemeinen wurde ein bestimmtes Honorar vereinbart und gleimäßig unter 

den Musikern verteilt. Bei Tanzveranstaltungen haben sie den Eintrittspreis bekommen. Bei 

Hochzeiten sollten die Gäste die Kapelle entlohnen. Nach der Faschingszeit versammelten 

sich die Musiker am Abend des Aschermittwoch im Wirtshaus, wo sie gespielt haben. Zum 

Dank ihrer Leistung waren sie nun Gäste des Wirtes. Dann kamen die Fasttage und die 

Musik blieb still, denn es stimmt zwar, daß „die Schwoben denken immer an das eine, an die 

Musik, an die Tanz”, aber in dieser Zeit kennte selbst ein Schwabe die Unterhaltung nicht. 

Diese Zeit war für etwas anderes bestimmt… Eine andere Tradition war es, daß nach dem 

Schlußgottesdienst in der Kirche am Silvester, die Kapelle noch ein Stück vor der Kirche 

spielte. Ehe der Tanz begann – immer erst nach dem Mittagsgottesdienst! – stellten sich die 

Kapellen überall vor vor ihrem Wirtshaus auf und spielten 3 Stücke: 3 Märsche, 2 Märsche 

plus eine Polka oder einen Marsch und 2 Polkas. Die Blasmusik war natürlich nicht für alle 

Gelegenheiten geeignet, es mußte auch eine kleinere geben. Das war die Schrammelmusik. 

Oft genügte schon eine Ziehharmonika. Es musizierten in der Regel 4-5 Männer. In Sankt-

Iwan Josef Ostheimer bis zum Kriegsende. 1930-35 leitete die Schrammelkapelle Johann 

Marlok, genannt „te Tilili-Hansi-Vette”, und zwar deswegen, weil er in der Kapelle häufig 

Klarinette-Solos spielte. Dies alles war natürlich nur deshalb möglich, weil die Ansprüche 

von der Seite der Bevölkerung vorhanden waren. Ich meine, heute, wenn wir über die 

fehlende Möglichkeiten klagen, sollten wir erst die Frage beantworten, ob überhaupt wir den 

Anspruch haben… Wir hatten ein Kulturhaus, ein funktionierendes Bibliothek, verschiedene 

Tanzveranstaltungen und Traditionen. Unsere Väter und Mütter hatten wenigeres als wir. 

Sie konnten das aber noch schätzen. Aber es ist und wird nie spät etwas wertvolles zu 

beginnen. Eine gute Beispiele dafür: die Feier des Dorfes, der Sankt-Iwan Tag, oder die 

Arbeit des Chores seit vielen Jahren, der Heimatsverein, und es gibt ganz bestimmt, von 

denen wir einfach kein Bescheid wissen, nicht weil etwa nicht gut arbeiten, sondern weil wir 

keine Ansprüche dafür haben. 
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Die Quellen stammen aus dem Südostdeutschen Archiv, München und aus dem 

Donauschwäbischen Institut, Tübingen. 

 

Ältester Bürger Illingens: Martin Ostheimer heute 98 Jahre alt 

 

ILLINGEN (zr.) Am heutigen Dienstag feiert Illingens ältester Bürger, Martin Ostheimer, in 

der Gänsheide 85 seinen 98. Geburtstag. Der im ungarischen Pilisszentiván geborene Jubilar 

erlernte zuerst das Maurerhandwerk. Seine Gesellenzeit wurde durch den ersten Weltkrieg 

unterbrochen. Infolge des zweiten Weltkrieges mußte er 1944 zusammen mit der Familie die 

Heimat verlassen. Erk am ins oberfränkische, von wo aus 1955 der Umzug nach Illingen 

erfolgte. Bereits 1957 zog man ins Eigenheim in den Eichwald, und hier wohnt Martin 

Ostheimer heute noch, wo ihn seine Tochter liebevoll versorgt. Wenn auch Hör, und 

Sehvermögen altesbedingt in den vergangenen Jahren nachgelassen haben, kann Martin 

Ostheimer heute noch jeden Tag aufstehen; bei schönem Wetter hält er sich gerne im Garten 

auf. Nicht nehmen lässt sich der Jubilar seinen sonntaglichen Kirchgang, der seit 

Jahrzehnten zu seinem Lebensrhytmus gehört. Vier Kinder, fünf Enkel und fünf Urenkel 

gratulieren zum Ehrentag und wünschen ihrem Opa noch eine schöne Zeit im Kreise der  

Familie. Auch das Müchlacker Tagblatt gratuliert und schließt sich den guten Wünschen 

gerne an.  

 

April 1992 

 

Frau Maria Engert: Unsere Osterbräuche 

 

„Palsonntag-Palmweihes” 

Die Kinder fragen voller Freude die mit Blumen und Jarligen Maschen geschmückten 

Palmbüsche in die Kirche. Dort werden die Palmen geweiht zur Erinnerung daran, als Jesus 

am Esel geritten den Einzug machte in Jerusalem. Nach dem folgt die Palmsonntags 

Passion, die vom Kirchenchor gesungen wird. Dann folgt die heilige Messe. Die Kinder 

tragen den geweihten Palmbusch Heim, und stecken ihn in den Garten bis Ostersonntag. 

Dann bekommen sie dafür rote Eier.  

„Grün Donnerstag” 

„Mittag flogen die Glocken nach Rom.” Zur Abendmesse wird geratscht. Nach der Messe 

wird das Altar abgeräumt. Nachher eine einstündige Anbetung zur Erinnerung, als Jesus an 
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diesem Tag das Altarsakrament eingesetzt hat. Nach der Messe gingen die Ratscher-Büben 

durch das Dorf, und beten laut das Ave Maria: „Wir ratschen, wir ratschen den Engel sein 

Gruß, was jeder Christ beten muß: Betet ein Vaterunser, und drei Ave Maria!” Dann 

ratschen sie. 

„Karfreitag” 

Früh folgt auch das Ratschen, und Ave Maria Nachmittag um drei Uhr geht die Prozession 

zur Kalvarienberg, und dort an den Kreuzweg teilzunehmen. Abends wird in der Kirche die 

deutsche Passion gesungen, und die heilige Messe gefeiert. 

„Karsamstag” 

In der Früh, und Mittag noch das Ave und das Ratschen. Abends folgt in der Kirche die 

Oster-Zeremonie, Wasser- und Feuerweihe. Dann zur die Anferstehungsmesse wird schon 

mit die Glocken geläutet. Nach der Messe beginnt die Auferstehungs-Prozession (Umgang) 

mit Fahnen, und Kerzenlicht. Das Gesang wird von der Blasmusik begleitet. Nach dem 

Ungang essen die Leute zum ersten Mal von dem feinen Osterschinken. Am späten Abend, 

und früh Morgen gingen die Leute zum Kalvarienberg beten und wachen. Am Weg zum 

Kalvarienberg geht man in der größten Andacht, wo man mit niemand spricht. 

„Ostersonntag” 

Das ist einer der größter Feiertage, wo wir den Anferstandenen Christus feuern. Früher war 

es der Brauch, daß die Taufpatin den Taufhindern rote Eier, Hasen, Ӓpfel, Lebzelten, 

manchmal Osterlamm aus Kuchen schenkte. Das tragen die Kinder im Binkel zur „Kodl”. 

„Ostermontag” 

Emmaus gehen. Früh Morgen gehen vier oder fünf Männer auf den Hotter, im jeder andere 

Richtung zu. Auf dem Berg beten sie andächtig. Am Spitze der drei Hotter (Sanktiwan, 

Kauwatsch, Tschawa) treffen sie sich, und beten gemeinsam um eine gute Frucht und Ernte. 

Dann setzen sie die Palmzweige auf die Erde. Nachdem essen sie ihre Frühstück, das sie 

mitgenommen haben. Diesen Tag gehen die Burschen zu die Mädchen „Spitzen”, daß sie 

hübsch bleiben, da bekommen sie auch rote Eier dafür. Nachmittag sind die Kinder zum 

Kirchenberg, oder zum Kalvarienberg gegangen Eier schieben, und Eier zielen. 

„Osterdienstag” 

Gehen die Ratschen-Büben sammeln, für das ratschen bekommen sie Eier und Geld. 

 

Maria Mirk: Eine Volksliedsammlung wird geboren… 
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Wer kennt nicht die 11 singenden Frauen aus Schaumar? Sie sind schon öfters bei uns im 

Kulturhaus oder in der Kirche aufgetreten. Sie gestalteten sogar ein selbständiges 

Fernsehprogramm im Ungarischen Fernsehen, haben ein Kassette besungen und sie sind 

weit über die Grenzen Ungarns hinaus bekannt. Ihre musikalische Leiterin ist Frau Margit 

Kelemen, für viele als „Gréti néni” bekannt. Ich habe sie aus dem Anlaß besucht, daß sie zur 

Zeit an einer Liedersammlung arbeitet, die in der nahen Zukunft herausgegeben werden soll. 

- Liebe Gréti néni, Sie sind ja keine gebürtige Schaumarerin. Woher kommen Sie denn?  

- Meine Mutter wurde in Eisenstadt, mein Vater in Sopron, ich selbst in Kaposvár geboren, 

wir stammen also aus Westungarn. Mein Vater hieß Hauer, und war deutscher 

Abstammung. Er war Angestellter bei der Ungarischen Nationalbank. Nach dem ersten 

Weltkrieg erhielt er einen Ritterorden (vitéz), und dazu paßte der deutsche Name nicht. 

Darum ließ er seinen Namen in Hansági „magyarisieren”. Als Bankangestellter wurde er 

einige Male im Land versetzt, die meiste Zeit meiner Kindheit wohnten wir aber in 

Budapest. Dort habe ich mein Diplom als Lehrerin für die Unterstufe in Ungarisch und in 

Deutsch gemacht.  

- Ja, wenn wir schon beim Deutschen sind… Wie haben Sie es erlernt, und welche Rolle 

spielte es in Ihrem Leben? 

- Meine Großmutter konnte kein Ungarisch, und meine Eltern sprachen noch ihre deutsche 

Mundart. Ich kann sie auch noch sprechen, sie ist dem Österreichischen ähnlich. 

Hochdeutsch lernte ich in der Volksschule privat, und dann im Lehrerbildungszentrum in 

Budapest in der Csalogány utca. 1941 wurde ich als angehende Lehrerin in Schaumar 

eingesetzt, weil ich deutsch unterrichten konnte. Deutsch bedeutete für mich damals also das 

Brot.  

- Wie waren Ihre ersten Eindrücke von Schaumar, Ihre ersten Erlebnisse? 

- Ich verstand kaum etwas von der Mundart. Die Wörter und die Aussprache sind anders als 

bei uns in Westungarn. Sogar heute lächele ich darüber, daß ich damals tagelang den 

einfachen Satz „Keims me zein Deka Keam.” geübt habe, um ihn im Geschäft verständlich 

aussprechen zu können. In meiner esrten Klasse waren 25 Mädchen. Sie trugen Volkstracht, 

und hatten alle zwei Zöpfe… Hübsch waren sie in der Schule. In den Pausen sangen sie von 

der Mutter gelernte deutsche Lieder, oder sie spielten im Hof im Kreis. Die Lieder und 

Spiele kamen aus ihren Herzen, sie waren einfach und natürlich.  

- Die Musik ist ein Teil Ihres Lebens. Wie ist es dazu gekommen? 
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- 1955 absolvierte ich an der Hochschule das Fach Musik. In Schaumar wurde immer viel 

gesungen. Sonntags auf der Straße, im Wirtshaus, in der Kirche – man konnte überall alte 

deutsche Lieder hören. das war aber nur bis zum Krieg so. Vom Kriegsende bis in die 60er 

Jahre war es still… Deutsche Lieder wurden nicht gesungen. Sie schienen tot zu sein. Nach 

einem 15-17jährigen Scheintod begannen sie langsam wieder zu sich zu kommen. Dann 

ging es allerdings spontan nicht mehr, es mußte organisiert werden. 1968 gründete ich den 

Männerchor. Wir sangen vor allem klassische und Kunstlieder sowie Chorwerke. Als ich 

dann begann, die alten Schaumarer Lieder ins Repertoire aufzunehmen, verließen einige den 

Chor, weil sie solche dummen Lieder, die ein jeder kennt”, nicht singen wollten. Sie wußten 

ihre eigenen Volkslieder nicht zu schätzen. 1974 wurde dann der „Traditionspflegende 

Volksliederkreis der Schaumarer Frauen” ins Leben gerufen. Der Strom der alten Lieder war 

nicht mehr aufzuhalten. Ich ging von einem Bekannten zu dem anderen und schrieb die 

Lieder nieder. Heute ist es schon leichter. Ich mache Tonbandaufnahmen, und die Noten 

kann ich dann schreiben, wenn ich Zeit habe. Bisher sammelte ich schon über 500 Lieder, 

davon die Hälfte Kirchenlieder. Ein großer Teil davon wurde sicherlich auch in Sanktiwan 

gesungen. Die Quelle der Lieder ist aber noch längst nicht ausgetrocknet. Ich finde immer 

wieder neue. Sehr viele stammen aus der Madáchgasse, aus der sogenannten „Zigajnekozn”. 

Dort wohnten die Armen. Die Wohlhabenderen in der Mátyás-gasse sangen mehr 

Kunstlieder, wodurch sie zum Ausdruck bringen wollten, daß sie „bessere Leute” sind. 

- Wie können Sie denn diese Tätigkeit mit der Familie vereinbaren? Sie haben ja 7 Kinder 

großgezogen. 

- Ja. Es war nicht immer leicht. Für mich ist die Sammlung und das Singen eine 

Ausspannung. Da meine Familie die Musik liebt, hat sie dafür Verständnis. Auch mein 

Mann unterstützt mich dabei und kommt sogar sehr oft mit. 

- Ich habe gehört, daß Sie auch Kirchenlieder sammeln.  

- Besser gesagt: ich schreibe sie in Noten. Im Jahr 1926 gab es noch in Schaumar ein 

Textbuch der Kirchenlieder. Der Kantor besaß die Noten, und das Volk konnte die Melodie 

aus dem Gedächtnis singen. Deshalb fanden sie es für unnötig, das alles in einem Buch 

herauszugeben. Der Kantor ist gestorben, die Noten wurden verbrannt, und wir standen in 

der Kirche da, nur aufs Gedächtnis der Alten angewiesen. Deshalb sammelte ich Lieder, 

schrieb sie nieder und ordnete sie. So habe ich jetzt eine Sammlung von etwa 250 

Kirchenliedern. Die müssen aber auch noch in die Druckerei kommen.  

- Wie sind Sie auf die Idee gekommen, eine Schaumarer deutsche Volksliedersammlung 

herauszugeben? 
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- Für mich bedeutete das Volkslied immer einen großen Schatz. Darum will ich die 

Schaumarer Lieder für die Nachwelt retten. Vor etwa 3 Jahren lernte ich durch Zufall einen 

Mitarbeiter des Instituts für Musikwissenschaften an der Ungarischen Akademie der 

Wissenschaften kennen. Ich zeigte ihm meine Notenhefte und Tonbänder, wovon er Feuer 

und Flamme wurde, seine Hände zitterten vor Aufregung. „Welch ein großer Schatz! Ihre 

Sammlung ist eine einmalige Leistung!” Er archivierte den ganzen Stoff, damit er für immer 

unser Gemeingut bleibt. Er spornte mich an, viel zielbewußter an die Herausgabe einer 

Liedersammlung heranzugehen. Ich bewarb mich um finanzielle Unterstützung beim 

Kultusministerium (Közművelődési pályázat). Ich hoffe, daß diesem Plan das Geld 

zugesprochen wird. Das Büchlein wird 150 Lieder umfassen, und gibt einen Querschnitt des 

deutschen Volksliederguts der Schaumarer.  

- Es wäre wirklich eine herrliche Sache, es in der Hand zu halten. Viele Sanktiwaner würden 

es auch bestimmt kaufen: die Ӓlteren – um die Lieder wiederzuerwecken, die Jüngeren – um 

sie zu erlernen. Aus ganzem Herzen wünsche ich zu Ihrem Vorhaben ein gutes Gelingen, 

Ihnen gute Gesundheit, damit Sie Ihr Lebenswerk vollenden können. Vielen Dank für das 

Gespräch. 

 

Mai 1992 

Inhalt des Pfingsttages 

Der Inhalt des Pfingsttages besteht darin, daß Jesus den Heiligen Geist den Menschen 

mitteilt und in den Menschen wirksam werden läßt, bei den Aposteln zuerst und dann in 

allen Menschen, die sich im Glauben und Leben zu Jesus Christus bekennen. Ihnen allen 

ruft er zu: „Empfangt den Heiligen Geist!” (Johann 20, 22). Am Pfingstage sandte der 

Heiland seinen Jungen den Heiligen Geist. das heißt an diesem Tage erst fand er  

staubgeborene Menschen würdig, sein Wort zu predigen, sein Werk fortzusetzen, den er 

selbst hatte kurz vorher die sündige Menschheit durch seinen Tod am Kreuz erlöst. 

Pfingsten ist das Fest des scheidenden Frühlings und zugleich auch das Fest des 

beginnenden Sommers. Um diese Zeit öffnen sich die Knospen zu Blüten, die Blüten zu 

Blumen und es gießt in seiner geheimnisvollen Weise in Halm, Stamm und schafft die 

wunderbare Kraft, Früchte zu reifen. Das ist der heilige Geist, der am Pfingstsonntag über 

die ganze Natur ausgegossen wird: die Zeugungs- und Mehrungskraft zu Heil und Segen der 

gesamten Menschheit. 
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Maria Mirk: Besuch des Musikvereins Marktleugast 

Fast auf den Tag genau, vor sechs Jahren am 1. Mai abends erfreute uns die Marktleugaster 

Blaskapelle mit einem Programm im Kulturhaus. Das war ihr erster Besuch in Sanktiwan, 

den man auch den Grundstein der Partnerschaft nennen kann. Damals verbrachten die 

Musiker nur einen Abend bei uns, sie machten einen Abstecher in den ungarischen 

Heimatort vieler Marktleugaster. Der ist aber so gut gelungen, daß sie nun wieder 

gekommen sind. Am 29. April (Mittwoch) kam der hochdecker Schuberth-Reisebus kurz 

nach vier Uhr vor dem Gemeindehaus an. Alte Bekannte fanden sich schnell wieder, die 

Erstbesucher standen noch etwas ratlos herum. Eine zwölfstündige Busfahrt, ein viel zu 

üppiges Mittagessen (Vorspeise, eine große Portion Fleischgericht und Strudel) in der Csali 

csárda und eine Stadtrundfahrt in Budapest standen bereits hinter ihnen. Es wunderte 

deshalb keinen, daß der Festsaal des Gemeindehauses nach der absichtlich kurz gefaßten 

Begrüßung schnell wieder leer wurde. Man ging nach Hause, um sich von der anstrengenden 

Reise zu erholen. Abends von acht bis zehn Uhr war eine gemeinsame Probe mit dem Chor 

in der Schule. Es kamen so viele Zuschauer, daß ein Saal nicht ausreichte, die Trenntür 

zwischen den zwei Klassenräumen mußte aufgemacht werden. Der Chorleiter, Franz 

Neubrandt, dirigierte das erste Mal in seinem Leben eine Blaskapelle. Aber einwandfrei. Der 

Donnerstag war mit einem Ausflug nach Eger voll ausgefüllt. Der Freitag fing etwas früher 

an: viertel nach acht starteten die zwei Busse nach Budapest. In der Kirche, benannt nach 

den Wunden des Hl. Franziskus, gestalteten die Kapelle und der Chor gemeinsam eine 

heilige Messe musikalisch aus: sie spielten und sangen die Messe von Schubert. Die 

herrliche Akustik der Kirche ließ die Töne wunderbar klingen. Die Messe wurde vom Prälat 

Franz Walper zelebriert. Leider war die Kirche nicht ganz voll, ich konnte an die 100 Leute 

zählen. Hinterher spielte die Kapelle auf dem Batthyány Platz für die Budapester. Es kam 

lustige Stimmung auf, viele blieben stehen und freuten sich über die mitreißende Blasmusik. 

Trotz des Erfolges hatte ich aber den Eindruck, daß die Budapester sogar an Feiertagen viel 

zu hektisch sind, es hätten viel mehr Leute stehen bleiben können… Am späten Nachmittag 

zogen die Chormitglieder mit ihren Gästen und Familien in die Jagerwiesen. In großen 

Körben trugen sie Speck, Brot, Spieße und Getränke zum Speckbraten. Da das Wetter sehr 

schön war, kamen auch viele Dorfleute hinaus. Unzufriedenheit kam in einigen Leuten nur 

darum auf, weil Essen und Getränke nicht frei verkauft wurden. Ja, man konnte hinkommen, 

der Musik zuhören, essen mußte aber selber mitgebracht werden, und das Getränk wurde 

vom Chor bezahlt. Auf 1-2 Flaschen Bier kommt es natürlich nicht an, aber der Chor kann 
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nicht das ganze Dorf bewirten… Die Bläser spielten lustig auf, und dem Geburtstagskind 

Ernő Gátas, wurde ein „Hoch soll er leben!” angestimmt. Kapellmeister Paul Schramm und 

2. Bürgermeister Raimund Huber waren bei der Familie Gábeli untergebracht. Da sie mit 

ihrem späten Heimkommen und vielem Weintrinken zu Hause viel Ӓrger bereiteten, spielten 

sie für die Hausfrau Theresia zur Versöhnung „Resi, ich hol’ dich mit dem Traktor ab.” Bis 

es ganz dunkel wurde, blieb die lustige Gesellschaft im Wald. Obwohl alle spät ins Bett 

gingen, konnte die Feldmesse im Sanktiwaner Schulhof pünktlich angefangen werden. Viele 

Dorfleute kamen, um sich die Messe von Schubert und die Predigt vom Prälat Franz Walper 

anzuhören. Musikalisch war die Messe genau so schön wie am Vortag, obwohl die 

Kirchenakustik fehlte. Nachher spazierten die Marktleugaster in die Csali csárda, wo sie 

zum Mittagessen Gäste der Gemeinde waren. Bei Sommertemperaturen konnte man sich 

danach noch in die Sonne legen, um sich etwas Urlaubsfarbe zu holen. Um drei Uhr begann 

die Platzmusik im Zelt vor der Bierapotheke, die viele Leute heranlockte. Dann war nur eine 

kleine Verschnaufspause, denn um sieben ging es schon in der neuen Turnhalle los. Weil es 

um einen Bingerlball ging, brachten alle belegte Brote und Getränke mit. Kurz nach sieben 

war der Saal voll, aber das Programm begann erst um acht Uhr, und dauerte bis zehn. Ein 

bißchen zu viel für die Geduld des Publikums, das schon auf den Tanz wartete. Nach kurzen 

Ansprachen und Geschenkeübergabe vom Bgm. Pénzes, Herrn Georg Bauer, Kapellmeister 

Paul Schramm, 2. Bgm. Raimund Huber und Chorleiter Franz Neubrandt, zeigten die 

Schulkinder mit Anleitung von Frau Renate Scheller deutsche Kinderspiele und Tänze. 

Danach folgte die Schultanzgruppe mit einem Walzer und einem Rock’n Roll, einstudiert 

vom Lehrer Gábor Szöllősi. Herr Gábor Osztheimer und seine Enkel erfreuten das Publikum 

wieder das gewöhnte künstlerische Niveau, auf ihn kann man sich zu jeder Zeit verlassen. 

Die Marktleugaster Musikanten marschierten ganz ungezwungen in den Saal hinein und 

spielten ein paar Stücke. Dann durften endlich auch sie ihr Tanzbein schwingen. Bis ein Uhr 

in der Nacht gab es noch Tanz in der Turnhalle. Sie hat die Prüfung übrigens gut bestanden, 

obwohl die Sanitäranalagen noch fehlen. Am Sonntag um neun Uhr war es wieder so weit, 

es hieß, Abschied nehmen. Viele Tränen fielen nicht, weil die Lustigkeit und das feste 

Glauben an ein baldiges Wiedersehen überwogen.  

Maria Mirk: Partnerschaftsereignisse Geschenk für den Kindergarten 

 

Es ist sozusagen Tradition geworden, daß mit den Besuchergruppen aus Marktleugast auch 

Geschenke an eine öffentliche Einrichtung der Gemeinde ankommen. Am 22. April ist Herr 



75 
 

Georg Bauer mit seiner Frau in Sanktiwan angekommen, und gleich am nächsten Tag fand 

eine Geschenkübergabe im Kindergarten statt. Der Kulmbacher Landrat Herr Herbert 

Hofmann ließ unserem Kindergarten ein Spielzeuggeschenk im Wert von 500.- DM 

zukommen. Nach vorheriger Absprache mit den Kindergärtnerinnen kamen 24 

Spielzeugkästen an, in denen zum Beispiel Memory-, Lotto- (aus Holz!) und Puzzle-Spiele 

waren, außerdem waren noch Bücher und eine große Backform, in der man zu Ostern einen 

Osterlammkuchen backen kann, dabei. Besonders die Bücher können im Deutschunterricht 

viel helfen. Bei der feierlichen Übergabe war auch der Bürgermeister Herr Gábor Pénzes 

dabei. Die Spiele wurden auf einem Tisch schön geordnet, und Herr Bauer übergab sie mit 

feierlichen Worten an den Kindergarten. Die Worte des Dankes blieben seitens der 

Kindergartenleiterin Frau Ilona Nádudvari, des Bürgermeisters Pénzes und nicht zuletzt der 

Kinder nicht aus. Die Kinder bedankten sich sogar deutsch für das Geschenk, und weil am 

nächsten Tag Georgi war, sangen sie Herrn Bauer „Zum Namenstag viel Glück!” Die 

Kindergartenleitung bringt auch dieserorts ihren Dank an Herrn Landrat Herbert Hoffmann 

für die Geschenke zum Ausdruck. 

 

Franz Neubrandt jun.: Ein Ausflug in die Weinstadt Eger/Erlau 

 

Der Gästegruppe aus Marktleugast, die Ende April/Anfang Mai bei uns weilte, wurden 

einige Programme angeboten. Darunter ein Ausflug in die berühmte Weinstadt Eger/Erlau, 

die eine bedeutende Rolle auch in der ungarischen Geschichte spielte. Die Gruppe fuhr am 

Donnerstag, den 30. April um 9 Uhr vom Gemeindehaus ab. Schon von Anfang an war die 

Gruppe sehr lustig und vergnügt, was für den ganzen Tag charakteristisch blieb. An der 

Reise nahm auch unser Bürgermeister, Herr Gábor Pénzes, teil. Unterwegs informierte ich 

die Reisegruppe über die Städte Hatvan und Gyöngyös. In der Nahe von Eger erzählte Herr 

Georg Bauer über die Erlauer Geschichte und die dortigen Sehenswürdigkeiten. Er machte 

die Gruppe auch darauf aufmerksam, dass man nur hier bei Eger – und das ist einzigartig auf 

der Welt – Ölpumpen zwischen Weingärten sehen kann. Nach unserer Ankunft machten wir 

einen kleinen Spaziergang, und schon waren wir im historischen Stadtviertel. Hier, auf dem 

Dobó István Platz (der Hauptplatz von Eger) besichtigten wir die Dobó István Statue und die 

Statuengruppe „Grenzfestungkämpfer”. Dann besuchten wir die Minoritenkirche, die ein 

Barockkunstdenkmal von besonderer Bedeutung ist. Ich erzählte die Geschichte der Kirche. 

Anschließend führte uns der Priester in der Kirche herum. So konnte die Gruppe einen 

anschaulichen Einblick in einen Teil der Geschichte von Eger gewinnen. Nach so viel 
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Kultur und Informationen waren wir recht speisefreudig geworden. Es ging in den Belvárosi 

Speisesaal, wo schon ein ordentliches Mittagessen auf uns und unsere Freunde wartete, 

natürlich nicht ohne das weltberühmte Erlauer Stierblut. Während der Mahlzeit versuchte 

uns eine Volkstanzgruppe klar zu machen, was es heißt, wenn man „mit Stierblut getauft 

wurde”. „Die feine Speise, der ausgezeichnete Wein und die Tanzgruppe waren wunderbar”, 

sagten die Leute nach dem Mittagessen. Danach machten wir einen Rundgang um die Burg. 

Die Gruppe konnte hierbei die Geschichte der Burg kennenlernen, was sehr positiv und 

interessiert aufgenommen wurde. Die schöne Ansicht der Stadt beeindruckte die Gäste auf 

ihre Weise. Von der Burg ging es in die Domkirche. Da die Domkirche auf einer kleinen 

Erhöhung steht, beherrscht sie mit ihrer Größe die Umgebung. „Das ist fantastisch!”, haben 

mir viele gesagt. Ein anschließender Bummel durch den Stadtkern rundete den Besuch in 

Eger ab. Um halb fünf fuhren wir ins „Tal der schönen Weiber”. Hier wurden in einem 

Weinkeller die vier Sorten der Erlauer Weine und eine echte ungarische Gulaschsuppe bei 

Zigeunermusik genossen. Die Stimmung war wunderbar. Bei schönem Gesang und 

munterem Plaudern bis gut in den Abend hinein saßen wir im Keller. Nach der Heimkehr 

waren viele einer Meinung: „Der Tag ein schönes Erlebnis.” 

 

Juni 1992 

In der Neuen Zeitung gelesen   Fünf Tage in Sanktiwan 

Ein abwechslungsreiches Programm und eine Gastfreundschaft, die an Herzlichkeit kaum zu 

überbieten ist, das sind die herausragenden Eindrücke, die die Mitglieder des Marktleugaster 

Musikvereins bei einem fünftagigen Besuch in der ungarischen Partnergemeinde 

Pilisszentiván/Sanktiwan bei Ofen sammeln konnte. Nach der Ankunft in Sanktiwan, wo die 

Reisegruppe bereits von Organisator und Initiator Georg Bauer erwartet wurde, machte es 

sich die Gruppe zunächst auf der Seeterrasse der „Csali Csárda” gemütlich und verbrachte 

die Zeit bis zum Mittagessen. Danach wurden die Instrumente ausgepackt und zum Dank für 

das leckere Essen dem Wirtsehepaar ein Ständchen gespielt. Kati Gábeli - zugleich 

stellvertretende Bürgermeisterin von Sanktiwan -, machte die Gäste anschließend mit den 

Sehenswürdigkeiten von Budapest vertraut. Nach Sanktiwan zurückgekehrt, wurde die 

Gruppe vom Bürgermeister Gábor Pénzes im Rathaus begrüßt. Noch am selben Abend 

trafen sich die Musiker mit dem gemischten Chor von Sanktiwan zur Generalprobe für die 

gemeinsamen Auftritte. Tags darauf unternahmen die Marktleugaster, unter der Führung des 

Initiators, Georg Bauer, einen Ausflug in das Weingebiet Erlau im nordöstlichen Teil von 
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Ungarn. Bei herrlichem Sonnenschein genoß man die Sehenswürdigkeiten dieser, nach 

Budapest, am meisten besuchten Stadt Ungarns. Die Minoritenkirche, die Burganlage von 

Eger, sowie die Basilika, das zweitgrößte kirchliche Bauwerk Ungarns) beeindruckten dort 

am meisten. Begeistert war die Gruppe vor allem von dem nach Hochzeitsmanier 

dargebotenem Mittagessen, welches durch Folkloredarbietungen aufgelockert wurde. Seinen 

Abschluß fand dieser schöne Tagesausflug im „Tal der schönen Weiber”, wo in einem 

rieseigen Weinkeller bei einem zünftigen Gulasch ungarischem Schmalzbrot und 

Zigeunermusik die verschiedenen Weine reichlich probiert wurden. In der Kirche der 

deutschen Kolonie von Budapest, Sankt-Franz-Sebei wurde tags darauf gemeinsam mit dem 

gemischten Chor von Sanktiwan die Deutsche Messe von Franz Schubert durch den 

Musikverein Marktleugast aufgeführt. Zahlreiche Sanktiwaner wohnten dieser Messe bei. 

Die Messe wurde von Prälat Walper, einem Ungerndeutschen und Freund der Sanktiwaner 

gehalten. Die Stabführung bei diesem sicherlich ergreifenden Erlebnis oblag dem Dirigenten 

des gemischten Chores von Sanktiwan, Herrn Franz Neubrandt. Diese Messe wurde sogar 

vom ungarischen Fernsehen in Ton aufgezeichnet, und soll in eine jahreszeitliche 

Brauchtums – und Sittenpflegesendung von Sanktiwan Eingang finden. Danach gestaltete 

der Musikverein ein Platzkonzert zum 1. Mai an einer Metrostation. Dort hatten die 

Marktleugaster ebenfalls sehr viele Zuhörer. manche tanzten sogar und schenkten Blumen 

und natürlich viel Beifall. Am Nachmittag ging es dann in die sogenannte „Jagerwiesen”. 

Dieses Gelände liegt am Rande eines Naturschutzgebietes und dient seit vielen Jahren als 

Grillplatz. Bei zünftiger Blasmusik wurde gegrillt und Speck gebraten, Wein probiert, 

getanzt und gesungen. Noch lange nach Einbruch der Dunkelheit loderte das Feuer und die 

Gesänge wollten kein Ende nehmen. So viele Menschen hat dieser Platz wahrscheinlich 

noch nie gesehen. Der nächste Tag wurde ebenfalls mit einer Messe, diesmal in Sanktiwan 

eingeleitet. Diese Messe wurde ebenfalls von Prälat Walper gehalten, wiederum wurde die 

Deutsche Messe aufgeführt, und man konnte spüren, wie die Menschen in der Erinnerungen 

an längst vergangene Tage schwelgten. Es war sicherlich ein sehr wichtiger Beitrag, den der 

Musikverein den Sanktiwanern schenkte. Nach der Messe wurde die Gruppe von der 

Gemeinde zum Mittagessen in die „Csali Csárda” eingeladen, wo für sich der Initiator der 

Partnerschaft, Herr Georg Bauer, bei der Gemeinde und dem Bürgermeister Gábor Pénzes 

sehr herzlich bedankte. Am Nachmittag gestaltete die Blaskapelle ein Unterhaltungskonzert 

vor der „Bierapotheke” Schuck. Dieser Auftritt wurde zu einem Riesenspektakel, und die 

Zugaben sowie der Beifall wollten kein Ende nehmen. 19 Uhr ging es dann in die Turnhalle 

zum „Pingerlball”, wo jeder Gastgeber sein Bündel mit Essen und Trinken mitbringt. Diese 
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Abschiedsveranstaltung, geprägt vom gemischten Chor, hat schon Tradition in den 

partnerschaftlichen Beziehungen. Mehr als 450 Gäste waren zu dieser Veranstaltung 

erschienen, was wiederum beweist, daß die Partnerschaft auf breiter Basis lebt und von der 

Bevölkerung bejaht wird. Nach der Begrüßung durch den Bürgermeister Pénzes, einer 

Tanzeinlage der Schulkinder, sowie einem Auftritt des Schulchores verwies der Initiator der 

Partnerschaft, Georg Bauer, auf Verbindung zwischen dem Chor und dem Musikverein.  

Gäste aus Sanktiwan in Marktleugast-Marienweiher 

Während der Musikverein Marktleugast in Sanktiwan weilte, befanden sich 18 Altligaspieler 

des Sportvereins Sanktiwan in Marktleugast-Marienweiher. Eingeladen vom SV-

Marienweiher waren sie bei den Sportfreunden dort untergebracht. Bürgermeister manfred 

Huhs begrüßte die Gäste am Donnerstag und wünschte ein paar schöne Tage. Am 1. Mai 

stand eine Maiwanderung auf dem Programm, am Nachmittag waren die Sportler beim 

Maibaumaufstellen des SV-Marienweiher zu Gast. Am Samstag absolvierten die alten 

Herren ein Freundschaftsspiel, welches auch so, nämlich 1:1 endete. Das anschließende 

Abendessen wurde von der Reichelbräu-Kulmbach, Autohöpfner Marktleugast, Eiermann-

Hoffmann Marienweiher, und der Heizungsbau-Hörath Marienweiher gespendet. Am 

Sonntag fuhren die Alten Herren wieder nach Hause.  

Szabó Dezső: „Senki sem lehet próféta a saját hazájában“ 

 

Újságunkat jelentkezésekor több kritika érte (és éri) azért, mert németül is jelennek meg 

benne cikkek. Feleslegesnek tartom ezeket az embereket a nyelvtudás előnyeiről meggyőzni. 

Inkább ahhoz szolgáltatok kis adalékot, hogy mint gondolkoznak erről hazánkon kívül. 

Közel egyéves tanulmányúton tartózkodom Németországban, közelebbről Tübingenben. A 

híres egyetemi város ad otthont a dunai svábság történetét, kultúráját tanulmányozó 

intézetnek is, ahol magam is tevékenykedem. Így kerülhetett sor arra, hogy megismertessem 

újságunkat az intézet vezetőivel. Meglepődtem, milyen örömmel fogadták, és rögtön 

megrendelték az összes eddig megjelent számot. Kiemelták az újság kétnyelvűségét, mely 

hozzájárul a különböző nemzetiségű, de egyazon haza azonos gondjai és örömei által 

összekapcsolt emberek békés és gyümölcsöző együttéléséhez. Azt hiszem, a kétkedők ennél 

csattanósabb választ nem is kaphattak volna. Kedvükért magyar fordításban is közreadjuk az 

intézet hozzánk intézett levelét. 
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Dr. Horst Fassel Geschäftsführer: An die Landsleute in Sanktiwan! 

 

Liebe Landsleute, 

unser Donauschwaben-Institut beschäftigt sich mit der Geschichte und Kultur der 

Donauschwaben. Deshalb war ich sehr froh, als wir zwei Nummern Ihrer zweisprachigen 

Zeitung erhalten haben. So ist es gut: Sie schreiben in Ihrer Muttersprache und in der 

Landessprache! Da diese Zweisprachigkeit ein Verständnis füreinander bedeutet, begrüße 

ich sie und warte mit Spannung auf die nächsten Nummern der Zeitung aus Sanktiwan. Ich 

und alle Mitarbeiter unseres Instituts wünschen Ihnen Glück und viel Freude an Ihrem 

Mitteilungsblatt. Mit herzlichen Grüßen verbleibe ich 

Ihr 

 

Szeniváni barátainkhoz! 

 

Kedves barátaink, 

intézetünk a dunai svábok történetével és kultúrájával foglalkozik. Ezért nagyon boldog 

voltam, amikor az Önök kétnyelvű újságának két számát megkaptuk. Így van ez rendjén: 

Önök anyanyelvükön és az ország nyelvén írnak! Mivel ez a kétnyelvűség az egymás iránti 

megértést jelzi, köszöntöm Önöket, és érdeklődve várom a Szentiváni újság következő 

számait. Magam és az intézet nevében kívánok Önöknek sok sikert és örömet újságjukhoz. 

Szívélyes üdvözlettel: 

Dr. Horst Fassel 

ügyvezető igazgató 

 

Juli 1992 

 

In der Neuen Zeitung gelesen 

Dr. Georg Zielbauer: Entschädigungsgesetz II vom Gesichtspunkt der 

ungarländischen und der ausgesiedelten Deutschen 

Nach mehrmonatiger Debatte billigte das Parlament am 7. April das sogennate 

Entschädigungsgesetz II, welches nach Unterzeichnung durch Staatspräsidenten Árpád 

Göncz in Nummer 47/1992 von Magyar Közlöny veröffentlicht wurde. Im Sinne der 

Durchführungsanordnung der Regierung können ab 8. Juni 1992 binnen 120 Tagen all jene 
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ihren Anspruch auf teilweise Entschädigung einreichen, denen durch die Anwendung von in 

der Zeit zwischen dem 1. Mai 1939 und dem 8. Juni 1949 erbrachten Rechtsregeln 

ungerechterweise Schaden zugefügt worden war.  

Was bedeutet dies für das inländische und für das ausgesiedelte Deutschtum?  

All jenen steht Entschädigung zu, denen aufgrund der Anlage I von Entschädigungsgesetz I 

gennanten gesetzlichen Rechtsregeln das Eigentum konfisziert wurde. Das Gesetz erstreckt 

sich also auch auf jene Deutschen, die im Sinne der Anordnung 12.330/1945 ME und der 

Regierungsanordnung 12.220/1947 ausgesiedelt wurden. Entschädigung steht auch jenen 

33308 deutschen Familien zu, die durch die Anordnung 600/1945 ME - oder aufgrund der 

Bodenreform - bereits 1945 ihres Bodens beraubt wurden.  

Wie ist der Entschädigungsanspruch einzureichen?  

Zur Einreichung der Ansprüche aufgrund von Entschädigungsgesetz II sind in den 

Postämtern von Städten und Gemeinden für 50 Ft Entschädigungsformulare erhältlich. 

„Formular A” Anlage dazu ist „Formular F” (Boden, Gehöft usw.) sowie „H” bei der 

Enteignung von Haus, Wohnung.  

Welche Dokumente sind zur Beweisführung erforderlich?  

Vor allem müssen von dem Boden- (Liegenschafts-) ämtern sog. Grundbuchauszüge 

(telekkönyvi szemle) eingeholt werden. In diesen Dokumenten figuriert die Beschreibung 

der Immobilie, Liegenschaft (also Größe, Goldkronenwert, Parzellenzahl usw.) und der 

Name der/des Besitzer/s sowie der Vermögensanteil. Bei den Ungarndeutschen überschrieb 

der Groß- oder Urgroßvater erst dann seinen Kindern den Besitz, wenn er selbst bereits 

außerstande zudessen Bebauung war. Darum ist die Frage so wichtig, weil ab diesem Punkt 

die Ableitung des Stammbaumerbzweiges beginnt, die vom allgemeinen Erbrecht völlig 

abweicht. Zur Berechtigungbeweisführung sind Eheschließungs-, Todes- und 

Geburtsurkunde erforderlich. Ausgesiedelte müssen besonders darauf achten, daß die 

Sterbeurkunde dort zu beschaffen ist, wo der Ex-Eigentümer verstorben ist.  

Was passiert, wenn der Eigentümer im Krieg oder in Gefangenschaft verstarb, er jedoch 

noch als verschollen gilt?  

Wenn von den Kindern des Ex-Eigentümers eine oder zwei ledig blieben und also keine 

Nachkommen da sind, ist ein Seitenlinien-Erbe nicht möglich, für diesen Teil gibt es keine 

Entschädigung. Beispiel: Die verstorbenen Eltern hatten 20 Katastraljoch Boden. Das wurde 

unter ihren beiden Kindern, einem Sohn und einer Tochter, aufgeteilt. Der Sohn ist im Krieg 

verschollen. Die überlebende Schwester kann also 10 Joch des Bruders nicht als 

Entschädigung verlangen. Die Überlebende kann also von der Liegenschaft, der Immobilie 
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der Eltern nur auf den auf sie entfallenden Teil Anspruch erheben. Eine Schwester oder ein 

Bruder kann nicht zugunsten des/der anderen auf die Entschädigung verzichten. Was ist mit 

den ausgefüllten und mit Liegenschaftsurkunden Entschädigungsfor-mularen zu tun?  

Die Ausgesiedelten, also heute nicht mehr ungarische Staatsbürger müssen diese bis zum 7. 

Oktober 1992 dem Hauptstädtischen Entschädigungsamt (Fővárosi Kárrendezési Hivatal, 

Budapest, V. Kecskeméti út. 10-12.) zustellen. Ungarische Staatsbürger müssen ihren 

Anspruch bei zuständigen Komitats-Entschädigungsamt einreichen (Pest megyei 

Kárrendezési Hivatal, 1117 Budapest, Karithy Frigyes út 3.). Adresse: 1519 Budapest, Pf. 

230 Tel.: 185-24-11, 185-20-48, 185-06-26), und zwar ist hier als letzer Termin der 

Poststempel vom 7. Oktober 1992 ausschlaggebend.  

Aufklärung und Informationen für Deutsche mit ehemaliger ungarischer Staatsbürgerschaft?  

Mit ihren Angelegenheiten ist das Hauptstädtische Entschädigungsamt befaßt. Seit dem 1. 

Juni sind die Landes-, Hauptstädtische und das Entschädigungsamt des Komitates Pest im 

V. Bezirk von Budapest, Kecskeméti út. 10-12. zu finden. Spechstunden montags bis 

freitags ab 9 Uhr.  

Wie können sich ausländische Staatsbürger die erforderlichen Liegenschaftsamts-dokumente 

beschaffen?  

Bei jenen Komitats- und Stadt- (früher Kreis-) Bodenämtern, wo der Betreffende früher 

seinen Wohnsitz hatte. Da 1950 in mehreren Komitaten eine Gebietsumordnung erfolgte, 

sind diese Veränderungen im Bürgermeisteramt des früheren Wohnsitzes in Erfahrung zu 

bringen. Dokunemte mit persönlichen Angaben bezüglich der Zeit vor dem 1. Oktober 1896 

sind bei den zuständigen Kirchenbehörden einzuholen, da erst ab diesem Zeitpunkt die 

staatliche Matrikelführung obligatorisch war.  

Entschädigungswerte 

Die Entschädigungsprinzipien sind bei Entschädigungsgesetz I und II einheitlich. Bei 

Bodenbesitz (Wald, Wiese, Weingarten usw.) ist der Goldkronenwert maßgebend. Für eine 

Goldkrone werden Entschädigungsscheine im Werte von 1000 Ft gereicht. Bei Wäldern 

wird der festgestellte Goldkronenwert mit 4 multipliziert. Bei Wohnhäusern determinieren 

Wohnungsgröße und Lage die Entschädigungssumme. In Budapest liegt der Wert für einen 

Quadratmeter Wohnfläche zwischen 1000 bis 2000 Forint, in anderen Städten bei 800 -, in 

Dörfern bei 500 Ft. Für unbebaute, innere Grundstücke 200 Forint pro Quadratmeter. 

Verwendung der Entschädigungsscheine? 

Jene, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, können im Sinne eines Sondergesetzes um das 

Einlösen der Entschädigungsscheine in Lebensrente ersuchen. In jedem Komitat halten die 
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Entschädigungsämter übrigens Sprechstunden ab, wo die Betreffenden detaillierte 

Informationen erhalten.  

 

Szabó Dezső: Die Rosenhochzeit in Sanktiwan, Werischwar und Schaumar 

 

Es ist manchmal seltsam: man erfährt irgendwas interessantes über die Heimat - weit von ihr 

entfernt. In Deutschland habe zu erst von der berühmten „Rosenhochzeit” gehört. Es hat mir 

keine Ruhe mehr gelassen, so habe ich im Institut, wo ich arbeite, nachgesucht und habe 

folgendes herausgefunden: Graf Guido Karátsonyi, Grundherr von Werischwar, Sankt Iwan 

und Schaumar stiftete 1822 eine Summe von 40 000 Gulden (zur Erinerrung an die 

Vermählung des Kronprinzen Rudolf mit der Prinzessin Stephanie). Deren Zinsen sollten 

jährlich einer Braut als Tugendpreis zuerkannt werden. Es konnten aber nur arme, fromme 

Mädchen erhalten, die auch ungarisch gesprochen haben. Die auserwählte Jungfrau sollte 

den Ehrentitel „Rosenmädchen” führen, und ihre Hochzeit am ersten oder zweiten 

Maisonntag mit großer Feierlichkeit begehen. Der Verlauf der Feier war wie folgt. Die 

„Rosenmutter” und die Ehrengäste empfingen eine Abordnung außerhalb des Dorfes. Sie 

leitete die Gäste in den Ort. Unterwegs fielen Freudenschüsse und dröhnten Böller 

(mozsárágyú). Aufgabe der Rosenmutter war der Braut einen Kranz auf das Haupt zu setzen, 

sie praktisch also zu „krönen”. Den Kranz trug eine Brautjungfer auf einem Teller. Bei uns 

in Sanktiwan wurde der Kranz auch kirchlich geweiht. Nach der Trauung begab man sich 

auf das Gemeindehaus, wo man der Braut den Tugendpreis aushändigte. Tanz und ein 

reichliches Essen schlossen das Fest. Rosenmädchen standen natürlich stets in hohen Ehren. 

Lehrreich ist es, dass allein die Existenz eines solchen Preises sich im moralischen Leben 

dieser Gemeinden günstig auswirkte. Wie die damaligen Zeitungen (Buda és vidéke, 

Szentendre és vidéke) berichten, wurden von 1883 bis 1914 in diesen Gemeinden – aber 

jedes Jahr anderswo – Rosenhochzeiten abgehalten. 

 

Kati Gábeli, geb. Brandhuber: Start! Richtung Tata/Totis! 

 

„An einem Sonntagmorgen,  

da nimm den Wanderstab, 

es fallen deine Sorgen, 

wie Nebel von dir ab.” 
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Unter diesem Motto versammelte sich am letzten Juni-Samstag eine kleine, frohgelaunte 

Gruppe vor dem Gemeindehaus. Die Geschichte des Muttersprachvereins bereicherte sich 

mit einem besonderen Ereignis: mit dem ersten gemeinsamen Ausflug. Nach kurzer 

Begrüßung und einleitenden Reisegebeten und –gedanken fuhren wir in guter Stimmung – 

unserer Meinung nach in arg schnellem Tempo – mit unserem Bus bis Totis. Nach einem 

gemütlichen Spaziergang im Burghof und in der Umgebung haben wir das Heimatmuseum 

besichtigt: hier kam uns alles ganz heimisch, vertraut vor, als wie im Elternhaus. Alte 

Trachten, Möbel, Bauernwerkzeuge und Fotos erinnerten uns daran, wie unsere Ahnen 

gelebt, gearbeitet und gefeiert haben. Nach dieser Stunde der Erinnerung zogen wir bald 

nach Majkpuszta weiter. Da ist eine alte Siedlung der „stummen” (stillschweigenden) 

Mönche renoviert worden. Durch eine begeisterte, vielsagende Führung haben wir erfahren, 

wie hier die Geistlichen früher gelebt haben, was mit dem Gebäudekomplex in den letzten 

paar Jahrzehnten geschah, und wie wieder ein Hauch der ehemaligen Gedanken hier 

einzieht. Bei unserer nächsten Station Várgesztes/Gestiz haben wir im Burgrestaurant - dank 

der herrlichen Organisierung der Reise – mit einem reichhaltigen, schmackhaften 

Mittagessen auch unseren Leib gestärkt. Nach Bewunderung der schönen Gegend des 

Gebirges Vértes/Schildgebirge (was sich sogar die bejahrten Mitglieder der Gruppe nicht 

nehmen ließen) sind wir gleich zu unserer nächsten Station nach Vértessomló/Schemling 

losgefahren. In der schönen, gepflegten Kirche hielten wir dann eine deutsche Litanei mit 

einer stimmungsvollen, herzrührenden Andacht, die vielen von uns und den Schemlinger 

Schwaben Tränen ins Auge lockten. Und schon waren wir – leider – auf dem Heimweg. Im 

Bus herrschte eine wunderbare Stimmung: die Mitreisenden wurden im eigenen „Gruß und 

Kuß am Bus”-Programm mit passenden, zielgerichteten Liedern begrüßt. Zum Schluß wurde 

noch ein Gedicht als Lobgesang unserer eigenen Heimat Sanktiwan vorgelesen. Das war der 

erste und hoffentlich nicht der letzte gutgelungene Ausflug des Muttersprachvereins. Zum 

nächsten Mal brauchen wir wahrscheinlich schon zwei Busse. Auf diesem Wege möchte ich 

im Namen aller Teilnehmenden unseren innigsten Dank für die gute Organisierung dieser 

Reise an Elisabeth und Gyula Marlok, an Theresia Schuk/Bráder und an Franz Neubrandt 

aussprechen. 

 

Maria Mirk: Ein Gedanke zum Sanktiwaner Tag 

 

Dieser Feiertag gedeiht Jahr für Jahr und gewinnt ständig an Beliebtheit. Es kommen immer 

mehr Gäste und auch Einheimische, um den Programmen beizuwohnen. Heuer hatten wir 



84 
 

dazu auch ein herrliches Sommerwetter. Besonders am Abend und nachts war es angenehm. 

Mir fehlte doch etwas: die deutsche Sprache und Kultur. Außer den deutschen Liedern 

unseres Chors und der Werischwarer Tanzgruppe hörte man im Programm kein deutsches 

Wort. Es liegt nur an uns Sanktiwaner „Schwaben”, daß wir unsere Kultur und unseren 

Brauchtum präsentieren. Ich meine, es fehlt bei uns an Aktivität. Zum Beispiel: Schulkinder 

mit Liedern un Tänzen; Jugendliche mit Schauspielen; ältere Leute mit Erzählungen und 

Anekdoten… Unsere Tanzbeine bewegen sich am liebsten auf Polka oder Walzer. Vielleicht 

im „Kras hupfe” ums Feuer… Das sollen Anregungen für die nächsten Sanktiwaner Tage 

sein. Der heurige Sanktiwaner Tag ist noch besser gelungen als der vorjährige. Großer Lob 

und ein herzliches Dankeschön gebührt allen Organisatoren für ihre selbstlosen 

Bemühungen.  

 

August 1992 

 

Eugen Bonomi: Der Nachtwächter im Ofner Bergland 

Der Nachtwächter ist in unserem Gebiet noch nicht verschwunden. (Der Artikel wurde 1940 

veröffentlicht. Die Red.) Obwohl die Gendarmerie für die Ordnung und Sicherheit in den 

Dörfern eine Gewähr bietet, hält man an dieser alten Einrichtung dennoch fest. Das 

Bewußtsein, während der Nacht auch einen Dorfgenossen wach zu wissen, der mit dem 

Leben der Gemeinde vertraut ist, dem das Wohl seines Heimatdorfes doch mehr am Herzen 

liegen muß als einem Ortsfremden, trägt zum Gefühl der Geborgenheit nur noch bei. Der 

Nachtwächter von heute erinnert natürlich nur wenig an den von einst. Ein Horn fährt er nur 

noch in Üröm mit. Seine Waffe, die Hellebarde oder der Spieß wurde schon in den meisten 

Dörfern außer Gebrauch gesetzt. Stundenrufe oder Lieder bekommt man nirgends mehr zu 

hören. Über den Wächter vergangener Zeiten und über das einstige Treiben bei Nacht ist 

noch eine Reihe heiterer Geschichten im Umlauf. Vom heutigen Nachtwächter, der ja nur 

Hilfsperson ohne bedeutende Macht ist, weiß man wenig zu erzählen. Den Nachtwächter 

wählt der Gemeinderat von Jahr zu Jahr. Er erhält in der Regel ein Monatsgehalt (20-50 

Pengő), mancherorts, nach altem Brauch, auch freie Wohnung im Hirtenhaus, ein Paar 

Stiefel und einen Mantel, hier und dort auch Weizen. Seine Pflicht ist, von 9-10 Uhr abends 

bis 3-4 Uhr morgens im Dorf umherzugehen, um Diebstähle, Einbrüche und Ruhestörung zu 

verhindern und Feuergefahr rechtzeitig zu melden. Einst mußte er auch während seines 

nächtlichen Rundgangs die Stunden mit einer entsprechenden Zahl von Hornstößen 
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anzeigen. (In Pilisszentiván stößt er seit dem Krieg nicht mehr ins Horn.) Aus einigen 

Gemeinden sind auch Wächterrufe und –lieder belegt. Gleiche oder ähnliche wurden auf 

deutschem Sprachgebiet oft aufgezeichnet. Eine Verordnung, die dem Wächter das Ausrufen 

der Stunden oder gar das Absingen eines bestimmten Liedes zur Pflicht gemacht hätte, soll 

es, wie man behauptet, nirgends gegeben haben. Unsere Lieder und Rufe führten nur 

manche Nachtwächter im Munde. Legten sie ihr Amt nieder, war es auch um diesen schönen 

Brauch geschehen. Nachstehend einige Beispiele: 

Budakalász: 

Mäini lie(b)m Hean und Fraun, loßt eing soogn, 

Näin Ue hots sche k’schloogn. 

Keipts Ocht efs Fäie und efs Liecht, 

Tas khen Unklick kschiecht. 

Budakeszi: 

Hausdien, stee auf, 

Ti Veegiläin singen ef kriene Häid, 

Te Fuernaun ef te Strooßn, 

Kout weat iem nicht velosn. 

Trääi Ue wiets schloogn. 

 Selten bekleidet der Nachtwächter nur eine Stelle. Er ist oder war im allgemeinen oft auch 

Totengräber, „Bettelrichter” (bis zum Krieg auch in Pilisszentiván), mancherorts 

Kleinrichter, Helfer des Gerichtsvollziehers oder Begleiter von Schüblingen. Hier wollen 

wir nur kurz auf den sogenannten Bettelrichter (Wächter bei Tag) eingehen, nicht nur, weil 

er zumeist mit dem Nachtwächter identisch war, sondern auch deswegen, weil er ihn 

gewissermaßen ergänzt. Dem Bettlerrichter obliegt es, die im Dorf umherziehenden 

Fremden verdächtigen Personen, namentlich Zigeuner und Bettler im Auge zu behalten und 

nötigenfalls aus der Gemeinde zu weisen. Außerdem musste er mancherorts auch gewisse 

Arbeiten verrichten, z.B. die Kirchentür öffnen, im Winter vor der Kirche den Schnee 

kehren u. dgl. Als Lohn für seine Dienste ist er berechtigt, an bestimmten Tagen der Woche 

von Haus zu Haus gehend Gaben zu sammeln, also zu betteln. Daß der Bettelrichter schon 

seiner Beschäftigung wegen, nie eine besondere Achtung genoß, ist klar. Auch schon 

deswegen nicht, weil sich um diese Stelle seit jeher nur Arbeitsunfähige, Arme oder Krüppel 

zu bewerben pflegen. Eine Respektperson ist der Bettelrichter nur dort, wo er auch 

Nachtwächter ist. Die Bettelrichter wurden schon fast überall abgebaut. Wie lange sich noch 
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der Nachtwächter behaupten kann, ist fraglich. Der Neuzeit ist schon viel Althergebrachtes 

zum Opfer gefallen. Früher oder später wird der Nachtwächter auch weichen müssen.  

(Der Artikel wurde von Maria Mirk leicht abgekürzt.) 

 

ifj. Neubrandt Ferenc: Volt egyszer egy kastély … 

Júniusi számunkban azzal fejeztük be a kastélyról szóló írásunkat, hogy a grófi család 

amolyan hétvégi kúriának használta az épületet és a hozzá tartozó grófi birtokot. Ám 

nemcsak mulatni jártak ide népes társaságukkal, hanem más, a falu számára fontos 

események alkalmával is. Ilyen volt például 1930-ban a bérmálás. A bérmálás előtti napon 

megérkezett már Svoj püspök úr, aki a ksatélyban lett elszállásolva. Este az énekkar a 

„Kántor bácsi” (id. Gátas József) vezetésével még szerenádot is adott neki. A gróf úr és a 

grófné természetesen szintén részt vett a bérmáláson és a hittanvizsgán, mely a templom 

udvarán zajlott. A gyerekek az iskola felőli oldalon sorakoztak fel. Velük szemben, a 

templom felőli oldalon, hársfa alatt, székeken ültek az előkelőségek. A grófi családon kívül 

ott volt Scheier képviselő úr, a főjegyző úr és a falu vezetése. A gróf úr közepes termetű, 

inkább köpcös, pofaszakállas ember volt, fekete öltönyben. A grófné borsózöld, hosszú 

csipkegalléros ruhát viselt, egy nagy karimájú fehér kalappal. A hittanvizsgán az a két leány, 

aki a legjobban felelt, aranyláncot kapott a grófnétól ajándékba. Ők még ma is élnek, az 

egyik Krizsek Jánosné, a másik Bráderné Rózsika néni. Ez akkor nagy elismerést jelentett. 

A grófné egyébként igyekezett patronálni a faluban lakó szegényebb lányokat. Ennek egyik 

példája volt, hogy általában kétévenként kiszemeltek egy lányt és azt kiházasították. A 

kritériumok a következők voltak: a lánynak szegénynek, tisztának és erkölcsösnek kellett 

lennie. Különösen fontos volt a buzgó vallásos élet. Ezeket a lányokat rózsa-

menyasszonyoknak hívták. Egyébként, ha a kiválasztott lánynak nem volt vőlegénye, három 

hét alatt keresni kellett. Természetesen a grófné állta a hatalmas, parádés esküvőt. A fiatal 

házasok pénzt is kaptak, sőt a grófné ki is stafírungozta őket. Ezek az esküvők olyan nagyok 

voltak, hogy két külön helyen folyt a mulatság. A menyasszony házánál, és a vőlegény 

házánál. A grófi család általában a menyasszony házánál dáridózott. Az utolsó 

rózsamenyasszony a „Reinhardt Pazl” (Háber Ádámné) volt. Őt már nem tudtuk ez ügyben 

meginterjúvolni, mert már sajnos elhunyt. Mindenesetre ezekből a példákból is látszik, hogy 

gróf Karácsonyi Jenő és felesége nemcsak a saját szórakozásukra költöttek Pilisszentivánon, 

hanem kinyitották a pénztárcájukat a faluért is. Persze volt mit kinyitni, zsugoriak nem 

voltak, de szórakozni, mulatni azt szerettek, hisz az ilyen rózsalagzik is alkalmat adtak egy 
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jó mulatságra, és nem kerültek többe egy átlagos kastéybeli partinál. A kastélyt egyébként 

nemcsak két vadász (az egyik az akkor még fiatal, idősebb Markos Feri bácsi) őrizte, hanem 

négy hatalmas fehér kuvasz is. A kutyákat minden este kiengedték a kastélyt övező parkba, 

de ők jó kutya módjára valahol kiszöktek a kerítésen és minden este meglátogatták Gábeli 

Jakab pékségét a mai Dózsa közben abból a célból, hogy a pékség sufnijában álló hordóból 

igen finom tésztalevet igyanak. Ezzel kapcsolatban elmesélek egy történetet. Gábeli 

Jakabéknál, aki egyébként dédapám volt, minden télen összejöttek az asszonyok 

tollfosztásra. Ilyenkor több mint húsz asszony ült egy hosszú asztal mellett, és énekelve, 

pletykálkodva dolgoztak egészen éjfélig. A háziasszony süteményeket és forralt bort szolgált 

fel, hogy a hangulat is meglegyen. Az egyik ilyen alkalommal, mikor már végeztek a 

munkával, az asszonyok elindultak hazafelé a sötétben. De alighogy kiléptek az ajtón, már 

rohantak is vissza kiabálva, hogy a „wiesi Geist to”. Mármint, hogy a fehér szellem van itt. 

Természetesen a kastély kutyái érkeztek éppen szokásos tésztaléivásukra, de az asszonyok a 

sötétben csak egy nagy mozgó fehérséget láttak, és nagyon megijedtek. A kutyák egyébként 

onnan ismerték a pékséget, hogy a kastély dolgozói innen vásárolták a kenyeret és a 

különböző péksüteményeket, és olykor-olykor a kutyákat is magukkal vitték. Következő 

számunkban betekintést próbálunk adni abba, hogy milyen munkalehetőséget adott a birtok 

a szentivániak számára, és mi lett a kastéllyal a gróf halála után. Az írás összeállításában 

segítségemre volt özv. Gátas Istvánné. 

Oktober 1992 

Dr. Horst Fassel: Bescheiden aber selbstbewusst 

Im Dezember 1990 erschien, in bescheidener, aber selbstbewusster Aufmachung eine 

Probenummer: Szentiváni újság/Sanktiwaner Zeitung. Die Initiatoren waren meist 

jugendliche, denen es darum ging, ihren Landsleuten sowohl in der Landessprache als auch 

in der deutschen Muttersprache zahlreicher Dorfbewohner Mitteilungen von lokalem 

Interesse zukommen zu lassen. Inzwischen sind Monat für Monat neue Ausgaben der 

Zeitung erschienen: 18 Nummern liegen vor. Von den ca. 3500 Einwohnern von Sanktiwan 

sind inzwischen 400 Abonnenten der Monatsschrift, weitere 400 erstehen das Blatt in den 

kleinen Läden des Ortes, wo es überall aufliegt und für 25 Forint gekauft werden kann. 

Nehmen wir die Nummer 4 (April), die in diesem Jahr erschien: Auf dem Titelblatt ein 

ungarisches Gedicht, danach drei ungarische Artikel (zwei von Metzger Rezső), daran 

schließen sich - ebenfalls in ungarischer Sprache - Kommentare zu Ereignissen an. 
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Schließlich finden wir auf Seite sieben einen Artikel von Maria Engert „Unsere 

Osterbräuche”. „Osterdienstag: Gehen die Ratschen-Buben sammeln, für das Ratschen 

bekommen sie Eier und Geld.” Maria Mirk, die häufig deutsche Beiträge publiziert, schreibt 

über die Volksliedersammlung der „Gréti néni” aus Schaumar. Es folgen ungarische 

Bekanntmachungen, ein Sportteil, Werbung, denn die computergesetzte Zeitung muß auch 

finanziert werden. So ähnlich sieht es oft genug aus, wenn man die Arbeit von Brandhuber 

István, Fogarasy Attila, Szabó Dezső, Fogarasy Attiláné u.a. an der Sanktiwaner Zeitung zur 

Kenntnis nimmt: unaufdringlich mit der Geste des Normalen, verständigungswillig. In 

einem Dorf, das in den letzten zehn Jahren durch Stadtflucht beträchtlich angewachsen ist; 

viele Pendler in das 16 km entfernte Budapest leben jetzt da, könnte es Probleme geben: die 

Einwohner des Dorfes waren bis vor kurzem in der Mehrzahl Deutsche, die Zusiedler aus 

Budapest sind meist Ungarn. Dennoch gibt es keine großen Schwierigkeiten. Die Neuen 

müssen die Traditionen mitlernen und mitgestalten. Dazu gehört eben auch die Kenntnis der 

deutschen Sprache. Da lassen die Jugendlichen nicht locker. Waren es früher vor allem die 

Ӓlteren, die noch die deutsche Mundart sprachen, so ist es jetzt anders: Ein DAAD-Lektor 

unterrichtet in Sanktiwan Deutsch. Das Sprachlabor, die Spenden des Goethe-Instituts 

werden gut eingesetzt: mit zehn Jahren sprechen die meisten Schüler ein sehr gutes Deutsch. 

Auch haben Sie eine Schülerzeitung („Patzer”). Seit kurzem gibt es einen deutschen 

Mutterspracheverein in Sanktiwan, das Heimatmuseum in einem alten Haus hat schon 

Tradition. Dem gebürtigen Sanktiwaner, Georg Bauer, ist es zu verdanken, daß Sanktiwan 

seit 1988 sehr früh eine Partnerschaft mit Marktleugast abschloß. Diese Partnerschaft hat 

auch Initiative mit der zweisprachigen Zeitung geführt. Über die Partnerschaft ist hier häufig 

berichtet worden. Daß die Partnerschaft Kräfte freisetzen kann, ist dadurch deutlich 

geworden. Daß der deutschsprachige Teil der Zeitung noch bescheidenere Ausmaße 

annimmt wie der ungarische: das hängt auch mit den Sprachkenntnissen der Leser 

zusammen, die sich nicht von heute auf morgen ändern. Den Landsleuten in Sanktiwan, 

ihrem mit jugendlichem Enthusiasmus begonnenen Versuch, eine lokale Monatsschrift in 

deutscher und ungarischer Sprache herauszubringen, sollte man unter die Arme greifen. 

Vorläufig gibt es 60 Bezieher der Zeitung in der Bundesrepublik Deutschland. Ermutigen 

sollte man diesen Versuch, sich in der Muttersprache zu behaupten, auf jeden Fall. Die 

geschlossene Kollektion der Zeitung kann im Donauschwaben-Institut in Tübingen 

eingesehen werden. 

November 1992 
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Gábeli Kati, Kovács Józsefné, Pénzes Gábor: Partnerschaft 

Im Zeitraum vom 15-18. Oktober bereicherte sich die Geschichte der Partnerschaft mit einer 

neuen Episode. Besser gesagt, war es gar keine Episode, es war eine der bedeutendsten 

offiziellen Besuche der Partnergemeinde – es weilte nämlich – bis jetzt die größte 

Gemeinderat-Delegation in Pilisszentiván. Nach anstrengender Reise kamen die Gäste am 

frühen Vormittag in guter Laune vor dem Gemeindehaus an, da wurden sie vom 

Bürgermeister Pénzes offiziell und von Frau Gábeli mit einem kleinen eigenen Gedicht 

begrüßt und ein bischen bewirtet, danach von den Gasteltern „entführt”. Nach kurzer 

Schnaufpause folgte schon der nächste Tagesordnungspunkt in der Schule, wo großzügige 

Geschenke (ein Video-Gerät, ein Fersehgerät, Gardinen, Übergardienen, eine Tafel und 

zahlreiche Bücher) der Schule überreicht wurden, wofür wir uns in Namen aller Sanktiwaner 

Eltern und Kinder herzlichst bedanken möchten. Nach dem ungarischen Mittagessen bei den 

Gasteltern folgte sofort eine kurze Besichtigung der altrömischen Siedlung Aquincum und 

nachher ein kleiner Spaziergang in der Budaer Burg. Man hätte noch Vieles besichtigen 

können, aber schon mußten die Gäste nach Pilisszentiván zurückkehren, wo abends der 

„Höhepunkt” des Besuches, die Gemeinderatsitzung stattgefunden hat. An der 

Tagesordnung standen folgende Themen: 

- Bericht über die finanzielle Abrechnung des Budgets ’92. I. Halbjahr. Nach guter 

Vorbereitung und langen Diskussionen auf den vorherigen Sitzungen wurde der Bericht nun 

einstimmig akzeptiert.  

- An der Preisausschreibung des Ministeriums für Volkswohlfahrt hat unsere 

Gemeindeverwaltung zusätzlich 831000 Ft Unterstützung für 1992 bekommen. Es wurde 

abgestimmt, 250000 Ft für die Unterstützung der Schulkinder, 100-150000 für die 

Unterstützung der Kinder im Kindergarten, 200000 Ft für die restlichen Kinder als 

außertourliche Hilfe gewährleistet werden. Das übrige Geld wird für Weichnachten – 

aufgrund konkreter Vorschläge des Sozialkomitees ausgeteilt. Die ganze Angelegenheit der 

Wohlfahrtsfragen wurde in Ungarn als Befugnis der Gemeinderäte überwiesen, deshalb muß 

sich der Gemeinderat hier so intensiv mit diesen Fragen beschäftigen.  

-Verteilung der noch zur Verfügung stehenden Summe 382000 Ft als Sozialhilfe. Der 

Vorschlag, wonach die 295 über 70 jährigen Einwohner ein Geschenkpaket im Wert von 

1000 Ft, und die die älter als 80 Jahre sind eine einmalige Sozialhilfe zu Weichnachten 

bekommen – wurde angenommen. 
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- Das Angebot der LUX-FERRI GmbH – an den Gräben des Pilisszentiváner Friedhofs 

Leuchten anzubringen – wurde vom Gemeinderat abgelehnt. 

An der Tagesordnung waren noch Fragen über den Dachausbau der unteren Schule, 

Erneuerung von Wasserohren und über die Arbeitsgenehmigung der Ausländer, die in 

unserem Dorf beschäftigt werden. Als festlicher Abschluß der Sitzung zapfte der Spender, 

Gemeinderat Odörfer ein Faß feines Bier an, wofür wir wiederum unseren Dank 

aussprechen möchten. Nach dem anstrengenden Tag fand noch ein gemütliches 

Beisammensein und Plaudern in der Bierapotheke statt. Am nächsten Tag erlebte die 

Delegation einen erlebnisreichen Tag in der Großen Ungarischen Tiefebene. Nach einer 

Stadtbesichtigung in Kecskemét begab sich die Gruppe in die Likörfabrik, wo allen die 

ganze Unternehmung, besonders aber die Verkostung sehr gut gefiel. Mit Fuhrwerken sind 

wir dann nach Bugacpuszta gelangt, wo eine sehr eindrucksvolle außerordentliche 

Reitervorstellung zu sehen war. In der Csarda schmeckte nachher die köstliche 

Gulaschsuppe ausgezeichnet. Den Abend verbrachten wir in der Budapester Gaststätte 

Radeberger, wo wieder feine Speisen auf uns warteten. Da alle gute Laune mitgebracht 

hatten, wurde nach ungarischer Zigeunermusik auch getanzt. Nach dem langen Ausflug am 

Freitag sind Gastgeber und Gäste auch am Samstag sehr früh aufgestanden. Laut Programm 

begann der Tag mit der Parlamentsbesichtigung. Fast eine ganze Stunde lang durften wir das 

Haus des Landes bewundern, wo besonders drin von der Innengestaltung die Besucher 

begeistert waren. Einige unsrer Gäste konnten es schon vor drei Jahren bewundern – aber 

diesmal war die Zauberei vielleicht noch eindeutiger. Dazu trug diesmal auch Frau Klara 

Csabai bei, die auf die Fragen der Gäste – die in den Reihen des Saales saßen – freundlich 

geantwortet hat. Vielen Dank auch an sie für die Führung. Danach folgte ein kurzer 

Stadtbummel in der Innenstadt mit Einkaufsmöglichkeit am Markt Lehel. Nach kurzer 

Erholung fand eine gemeinsame, rührende Messe mit Mitwirkung des Gemischtchores 

Pilisszentiván statt, wo unser sehr geliebter und hochgeehrter Pater Seraffin schöne 

Gedanken über die Freundschaft gesagt hat. Um 7 war ein Treffen in der Csali csárda, wo 

Gastgeber und Gäste in froher Stimmung bis halb 3 beisammen waren. Man hat sich gut 

unterhalten und gar nicht auf den schweren Abschied am Sonntag gedacht. Vielen Dank von 

uns wiederholt an Herrn Georg Bauer, Initiator der Partnerschaft, der wieder vieles für 

diesen gutgelungenen Besuch getan hat. 

Dezső Szabó: Der Ehrentag 
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Am Hochzeitsmorgen ging das Paar in der Frühmesse zur Beichte und Kommunion. Die 

Braut trug ihr „nochseinszti” (nachschönstes = zweitbestes) Kleid. Der Bräutigam hatte in 

den Beichtstuhl den Vortritt, ihm folgte die Braut. Zur standesamtlichen Trauung ging man 

nur mit den Zeugen, die Gäste waren nicht da. Der Bräutigam ging mit Berufung auf die 

patriarachalen Gewohnheiten immer rechts von der Braut. Vor der kirchlichen Tranung 

reichte die Köchin dem Brautpaar einen Teller Suppe, die gemeinsam auslöffeln sollten, 

damit sie sich aneinander gewöhnen. (In Sankt-Iwan nach der Trauung!) Die Trauung fand 

in Sankt-Iwan meist nachmittags statt, in anderen schwäbischen Dörfern jedoch schon um 

10 Uhr (Zsámbék, Budaörs, Perbál z.B.). Die Gäste versammelten sich zum Brautzug 

jeweils nach ihrer Familienzugehörigkeit im Haus des Bräutigams, oder der Braut. Dann 

zogen die Burschen mit ihren Kranzmadeln und der Blaskapelle vom Haus des Bräutigams 

ins Brauthaus. Wurde aber die Hochzeit im Haus des Bräutigams gefeiert, so mußte die 

Braut mit Musik dorthin abgeholt werden. Die Mädchen sorgten für den Rosmarinzweig, der 

auf den Hut gesteckt wurde. Die Instrumente der Kapelle wurden mit weißen Bändchen 

geschmückt. Bevor sich der Hochzeitszug zur Kirche in Bewegung setzte, stellten sich 

Brautpaar und Zeugen in der Mitte auf. Der Brautführer trat herein, zog seinen Hut und 

sprach den Kirchenspruch. In diesem wurde um Entlassung des Brautpaares aus dem 

elterlichen Haus gebeten. Anschließend verabschiedeten sich Braut und Bräutigam von den 

Eltern. Dann stellte sich der Zug auf wie folgt: zuerst die Banda gefolgt vom den Kindern, 

die Junggesellen paarweise, die Braut vom Brautführer geführt, die Brautführerin mit dem 

Bräutigam, dahinter die Trauzeugen, die Paten, alle übrigen Gäste. Die Eltern und 

Großeltern gingen immer am Ende. Auf dem Weg zur Kirche böllerten dazu mit Schlüsseln. 

Zum Ehrentagschauen war jung und alt auf der Gasse. Neugierige Frauen luden sogar ihre 

Bekannten zum Hochzeitschauen ein. In der Kirche legte die Brautführerin eine Orange 

(Pumarantschn) auf den Altar, in der ein Rosmarinzweig gesteckt war. (In Sankt-Iwan war 

es nicht im Brauch!) Es ist selbstverständlich, daß Braut und Bräutigam vor dem Altar dicht 

nebeneinander standen. Das ist heute auch so. Wenige wissen, warum? Die Antwort: damit 

sich das Böse nicht dazwischen drangen kann. Nach der Trauung, im Hof des 

Hochzeitshauses angekommen, fand die Gesellschaft das Haus oft geschlossen. Nur nach 

eine Frage – Antwortspiel mit der Köchin – konnten sie rein. Dann hat das Brautpaar die 

Glückwünsche entgegengenommen. Die Zeugen gratulierten zuerst, die Eltern am Schluß. 

Für das Festessen war der Haupttisch so aufgestellt, daß die Braut in der Ecke sitzen konnte. 

Diesen Tisch zu bedienen, war die Aufgabe des Bräutigams, während die Junggesellen die 

anderen Tische übernahmen. Zur Rechten der Braut saß der Brautführer, zu ihrer Linken die 
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Brautführerin. Die Jugend zog zum Bäcker, um von dort den Braten und die Torten 

abzuholen. Mit dem Auftragen des Bratens begann man Trinksprüche auf das Brautpaar und 

die Musikanten aufzusagen. das wurde durch die Musikanten selbst eingeleitet. Es folgten 

weitere – recht eindeutige – Wünsche für das Brautpaar und lustige kurze Trinksprüche. 

Während dessen versuchten die Kinder der Braut einen Schuh zu stehlen, der Brautführer 

mußte dann den Schuh einlösen. Der Braut wurde oft das mit Rosmarin und Mascherl 

verzierte Schwänzchen des Spanferkels überbracht. Es ist mancherorts auch heute im 

Brauch, und ist eine ziemlich eindeutige Anspielung auf die ab jetzt sanktionierte Sexualität 

einerseits, und auf die vorgezeigte Potenz des Bräutigams, schließlich also auf den erhofften 

Kindersegen. Auch die Köchin trat noch klagend und jammernd ein, mit verbundenem Arm, 

sie habe sich den Arm verbrüht. Sie ging mit einem Schöpflöffel herum um Geld zu 

kassieren. Zu Eröffnung des Tanzes sprang die Braut vom Tisch und tanzte einige Takte mit 

dem Brautführer. Um Mitternacht hörte der Tanz auf und alles wurde still. Die Braut setzte 

sich in der Mitte auf einen Stuhl, und die Patin nahm ihr Kranzl ab. Darauf folgte der 

eigentliche Brauttanz, nach strenger Ordnung. Nach Brautführer kamen die Zeugen und 

deren Frauen, dann die Jugend und die andere Gäste, schließlich die Eltern des Bräutigams 

an die Reihe. In Sankt-Iwan erhielt dann der Vater seine Tochter und gab sie dem Bräutigam 

auch damit zu betonen, daß sie jetzt eine Frau geworden ist, und nicht mehr nur seine 

Tochter. Inzwischen versammelten sich Burschen und Männer mit Tüchern, mit Knoten 

bewaffnet an der Tür um das junge Paar mit Schläger hinauszutreiben. Das Paar kehrte nach 

einiger Zeit wieder zurück, die junge Frau hatte sich umgezogen. Die Sitzordnung war von 

nun an aufgehoben, es wurde getanzt, gesungen und Spaß gemacht. Erst gegen Morgen löste 

sich die Gesellschaft auf. Die Jugend zog oft noch singend ins Vaterhaus des Mannes, wo 

ein kleiner Imbiß eingenommen wurde. Es ist erfreulich, daß viele dieser Traditionen auch 

heute noch weiterleben. Ich habe bloß versucht ein allgemeines Bild zu „malen”, es gibt 

gewiß Abweichungen, was man hier anders gemacht hat. Die Leute die ich gefragt habe, 

konnten sich nicht immer genau erinnern. Deshalb bitte ich herzlich die ältere Leute, wenn 

ihnen etwas einfällt, woran sie noch zurückerinnern können, um zu mir zu kommen und es 

mir zu erzählen. Denn ich halte es für sehr wichtig, daß diese Sitten und Bräuche erhalten 

werden, das ist nämlich ein Pflasterstein auf dem Weg, die „Schwaben” und ihre Sprache 

hier in Ungarn und in unserem Dorf lebend zu bewahren.  

Dezember 1992 

aus Theodor Körner: Monatssteine: In Dezembers Wut 
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Starrt all der Natur lebendig’s Blut. 

Es birgt sich die Erde im Nebelkranze, 

es deckt sich die Flur mit des Schnees Glanze. 

Nur in das Chrysopras lichtem Blick 

kehrt des Lebens Farbe zurück. 

Und wie er im abgestorb’nen Greis 

das künftige Leben verkündet leis, 

und so die Hoffnung nicht sinken läßt, 

so hält er im Herzen die Hoffnung fest. 

Trag’ ihn voll Glauben, wenn du bangst, 

er bezwingt des Lebens gnälende Angst, 

macht die Seele freudig in Gefahr 

und schließt im heiligen Kreise das Jahr. 

Frau Anna Gátas: Advents- und Weihnachtsbräuche in unserem Dorf 

Die vier Woche des Advents bedeuten die viertausend Jahren, als die Menschen auf den 

Messias warteten. Es ist die Zeit der Busse und Versöhnung. Die Menschen bereuen ihre 

Sünden, indem sie mit ihren Herzen und Seelen auf den Heiland warten. In den früheren 

Jahren, in der Adventszeit war im Brauch des Herbergsuchen. Die Kinder haben das heilige 

Familienbild jeden Tag in ein anderes Haus getragen. Dort wurde gebetet und gesungen; zur 

Erinnerung, als die heilige Familie sich zu ihrer Zeit ein Herberg suchte, und man hat sie 

überall abgewiesen. Sie wurden gezwungen in den Viehstall sich unterbringen.  

„-Wer klopfet an? 

-O zwei gar arme Leut! 

-Was wollt ihr denn? 

-O gibt uns Herberg heut! 

O durch Gotteslieb wier bitten, 

Öffnet uns doch eure Hütten! 

-O nein, o nein! 

-O lasset uns doch ein! 

-Das kann nicht sein! 

-Wir wollen dankbarr sein! 

-Nein, es kann nicht einmal sein, 

Drum geht nur fort, 
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Ihr kommt nicht rein!” 

 

„Wer’s vor der Tür? 

-Ein Weib mit ihrem Man, 

-Was wollt ihr denn? 

-Hört unsre Bitte an, 

Lasset uns bei euch heut wohnen. 

Gott wierd euch schon alles lohnen. 

-Was zahlt ihr mier? 

-Kein Geld besitzen wier. 

-Dann fort von hier 

-O öffnet uns die Tür! 

-Ei macht mir kein Ungestüm, 

Da packt euch, 

Geht wo anderst hin!” 

„-Geht nur gleich fort! 

-O Freund wohin? Wo aus? 

-Zum Viehstall dort! 

-So gehn wier halt hinaus. 

-O mein Gott nach Deinem Willen, 

-Wollen wier die Armuth füllen. 

-Jetzt packt euch fort! 

-O dies sind harte Wort! 

-Zum Viehstall dort! 

-Ach wohl, ein schlechter Ort, 

-Ei der Ort ist gut für euch, 

-Ihr braucht nicht mehr, 

-Da geht nur gleich!” 

 

„Komm Sünder her, jetzt Sünder hör mich an, 

Ja komm nur her, und sieh was hast du getan. 

Du hast Jesus so verlassen, 

Hast ihm jede Tür verschlossen. 

Jetzt Sünder wein! O sieh des Jesulein, 
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Muss jetzt – o Pein, im kalten Stalle sein! 

O wie grausam ist die Sünd, 

Die so verstosst das beste Kind!” 

Am Heiligen Abend feiert man Kristi Geburt. Dann ist Weinsuppe auf den Tisch gekommen 

und Apfelstrudel. Die Mädchen sind von Haus zu Haus Kristkindl singen gegangen. In die 

Heiligen Nacht gehen die Leute zur Messe. Nächster Tag ist der Heilige Tag, da geht man 

auch zur Heiligen Messe. Nachher geht man nirgends hin, weil diesen Tag verbringt man in 

der engsten Kreise der Familie. In der Reihe der kleinen Feiertage kommt erstmal Stefani, 

dann Johannes. An diesem Tag wird in der Kirche Wein geweicht. Den geweichten Wein 

trug man nach Hause, den kosten sie im Namen der drei Höchsten Namen: Gott Vater, Gott 

Sohn, Gott Heiliger Geist, damit keine Krankheit angreifen kann. Den Rest schenkt man 

zurück in den Weinfassel, damit es nicht verdirbt. Nächster Tag ist „unschuldig er Kindls 

Tag”. Da gehen die Kinder von Haus zu Haus mit einen Fichten- oder Kronenwetterzweig 

zu den schlafenden Kindern um sie aufzumündern, und ein Sprüchlein sagen. An diesem 

Tag darf man nicht nähen, weil man mit den Nädeln die unschuldige Kinder tötet. 

 

Michael Fogarasy/Fetter: Weihnachten im Schützengraben 1942 

Vor 50 Jahren – weit von der Heimat – feierten wir Christus – Geburt, die Heilige Nacht. 

Der Schnee bedeckte mit weißer Decke die russische Steppe. Große Stille herrschte über 

dem Frontgebiet. Der Mond versteckte sich hinter den weißen Wolken. Unter unserem 

Hügel schlängelte sich der eingefrorene Don. Alles war still, nur einige unruhige Hunde 

brachen mit ihrem Bellen die Stille. Alles erwartete die Heilige Nacht. Im Bunker, unter der 

Erde war es schön warm. Unser „Franci”, der Tát-er Schuster hatte mich nicht frieren lassen. 

Meine Gedanken flogen über die Grenzen und verweilten an einem kleinen Dörflein, wo 

meine Schule steht, und wo meine Schüler wohnen. Ich dachte an das Kirchlein mit dem 

großen Lindenbaum, und an das Kreuz am Hügel, wohin so viele Stiegen leiten. Die 

Aufklärungsabteilung hatte Franci und mich zu ihrem kleinen Feierabend eingeladen. Und 

wir feierten mit frohem Herzen. Die Telephonisten begannen das Weihnachtslied: 

„Mennyből az angyal…” Und wir alle sangen… und dachten an unsere Lieben, an unsere 

Angehörigen. Dann strömte das Lied in die Höhe: Stille Nacht, heilige Nacht… Es war ein 

feierliches Zusammensein. Alle fühlten die Zusammengehörigkeit. Als sich die heilige 

Nacht näherte, brachte Franci einen winzigen Weihnachtsbaum und stellte vor das 

Bäumchen ein kleines – von ihm gebasteltes – Holzkreuz. Aber woher er die Fichte 
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verschaffen hatte, das hatte er uns nicht verraten. Als ich im Schützengraben den 

Wachposten beaufsichtigte, hörte ich auch jenseits des Flusses Weihnachtslieder singen. 

Auch die Russen dachten auf ihre Angehörigen. Ich glaube, daß unser Herrgott im Himmel 

nicht nur unsere, sondern auch ihre Weihnachtslieder angehört hatte. Die Gedanken und 

Fragen wirbelten noch lange in meinem Kopf: Werden wir unsere Heimat, unsere Lieben 

noch sehen? Die Fragen blieben aber nur Fragen, Antwort kam nicht darauf. Die st ille Nacht 

hatte mich bald in einen leichten Traum eingewiegt.  

Maria Mirk: Sprachgebrauch in Sanktiwan 2.  

Vielleicht erinnern Sie sich noch daran, daß ich vor etwa anderthalb Jahren die ersten 

Ergebnisse meiner Umfrage über den Sanktiwaner Sprachgebrauch in der Sanktiwaner 

Zeitung veröffentlicht habe. Nun ist die weitere Auswertung im Laufe, der versucht, einige 

Zusammenhänge zwischen den Zahlen zu entdecken und sie zu erklären. Einleitend fasse ich 

kurz die Angaben den ersten Auswertung zusammen: 

-Bevölkerungszahl am 1.1.1990: 3541 

-ausgewertete Fragebögen: 2285 (2/3 der Gesamtbevölkerung) 

-über 90% der Befragten sprechen tagsüber meist ungarisch, fast 10% (182 Personen) 

schwobisch oder schwobisch und ungarisch gemischt. 

-80% hatten Ungarisch als Muttersprache, 17% (403 Personen) Schwobisch, 3% (58 

Personen) Ungarisch und Schwobisch 

-30% (700 Personen) gaben an, daß sie Schwobisch sehr gut oder gut sprechen und 

verstehen können. Als Vergleich führe ich hier Zahlen an, die in einem Heft über die nicht 

ungarische Bevölkerung Ungarns vom Zentralamt für Statistik (KSH) veröffentlicht wurden. 

Laut dessen ergab die Volkszählung vom 1.1.1990, daß in Sanktiwan: 

-180 Personen Deutsch als Muttersprache hatten, 

-809 Personen Deutsch sprechen können, 

-289 Personen deutscher Nationalität sind. 

Wie ist denn der große Unterschied zwischen meinen Ergebnissen und denen des KSH zu 

deuten? Bei der Frage über die Muttersprache nehme ich an, daß die Leute einerseits mir 

gegenüber ein größeres Vertrauen hatten, andererseits habe ich nach dem Schwobischen als 

Muttersprache gefragt, das Amt dagegen nach dem Deutschen. Beim Sprachgebrauch ging 

es mir darum, wie die Leute tagsüber sprechen, und nicht darum, wie sie sprechen können, 

wenn es sein muß, wenn sie vielleicht im Ausland sind oder deutsche Gäste haben. Die 

Frage nach der Nationalität ist unheimlich schwer zu beantworten. Kann ich noch Deutsch 
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angeben, wenn ich einen deutschen Familiennamen besitze? Oder welche überhaupt die 

Kriterien der Zugehörigkeit zu einer Nationalität sind? Nach solchen und ähnlichen 

Überlegungen haben sich dann schließlich 289 Personen zur deutschen Nationalität bekannt. 

Ich meine aber, daß all die Menschen, die Schwobisch gut sprechen und verstehen, obwohl 

sie es im täglichen Umgang nicht mehr gebrauchen, zur deutschen Nationalität gezählt 

werden können. Schwobisch erlernt man nämlich nicht in der Schule oder anderswo, 

sondern nur im Elternhause. Solche Leute machen schließlich fast 1/3 der Bevölkerung aus, 

dazu kommen noch die 136 Personen, die Schwobisch gut verstehen, aber schlecht sprechen, 

und 233 Personen, die Schwobisch schlecht verstehen und sprechen können. Im zweiten Teil 

der Auswertung habe ich Ortsgebundenheit, Schwobischgebundenheit und 

Deutschgebundenheit der Menschen meßbar gemacht. Für die Antworten wurden Punkte 

gegeben und daraus eine Indexzahl gemacht, mit der die Stärke der Ortsbindung bzw. 

Sprachbindung charakterisiert werden kann. 

Ortsgebundenheit 

Für die Antworten auf die Fragen Wo haben Sie Ihre Kindheit verbracht? Seit wann wohnen 

Sie hier? Wo haben Ihre Eltern bzw. Großeltern gewohnt? Wo arbeiten Sie? Würden Sie von 

hier wegziehen?, wurden Punkte zwischen 0-3 gegeben. Maximal 10 Punkte konnte man 

erreichen, was dann eine sehr starke Bindung an den Ort Sanktiwan bedeutet. Der 

Durchschnitt liegt bei 6,6. Mit dem Alter verändert sich diese Zahl: 

-über 82 Jahren – 7,4 

-zwischen 30-45 Jahren – 5,8 

-unter 15 Jahren – 7,6 

Kinder sind also am stärksten an ihren Wohnort gebunden, dann folgen die alten Leute, was 

im Grunde natürlich ist. Die heute aktivste Generation ist am schwächsten an den Ort 

gebunden, weil sie meistens arbeitet (vor allem in Budapest) und nach einer Karriere strebt. 

Wer anderswo eine leitende Stelle hat, wird hoch eingeschätzt. Die Wahrheit der Bibel 

bewahrt sich auch in Sanktiwan: „Der Prophet gilt nichts in seinem Vaterlande.” (Matth. 

13,57)  

Schwobischgebundenheit  

Für die Antworten auf die diesbezüglichen Fragen wurde Punkte zwischen 0-4 gegeben. 

Wer zum Beispiel tagsüber meist Schwobisch spricht, bekommt 4 Punkte. Wer aber 

Ungarisch spricht, bekommt keinen Punkt. (Wenn jemand z.B. Schwobisch schlecht 

verstehen kann, bekommt einen Punkt. Wenn er aber Schwobisch schlecht sprechen kann, 

das ist mehr wert, als das Verstehen), dann 2 Punkte und so weiter. Maximal 25 Punkte 
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konnte man erreichen. Der Durchschnitt liegt bei 9,5. Wird der Durchschnitt bei den 

verschiedenen Altersgruppen gesondert ausgerechnet, ergibt sich eine deutlich abnehmende 

Tendenz: 

-über 82 Jahren – 15,3 

-zwischen 65-82 Jahren – 13,8 

-zwischen 45-65 Jahren – 12,5 

-zwischen 30-45 Jahren – 9,2 

-zwischen 15-30 Jahren – 7,0 

-zwischen 3-15 Jahren – 5,7 

Die Zahlen weisen leider darauf hin, daß die Gebundenheit ans Schwäbische immer 

schwächer wird, und so läßt man den alten deutschen Dialekt in Sanktiwan aussterben. Es 

besteht ein interessanter Zusammenhang zwischen der ausgeübten Tätigkeit (Beruf) und der 

Schwobischgebundenheit: Bei Leuten, die eine körperliche Arbeit verrichten, ist sie größer 

(11,0), als bei Leuten mit geistiger Arbeit (7,4).  

Deutschgebundenheit 

Über die Gebundenheit an der deutschen Hochsprache liefern uns folgende Fragen eine 

Antwort: Welche Sprachen gebrauchen Sie tagsüber am meisten? Welche Sprache haben Sie 

von der Mutter gelernt? Wo haben Sie Deutsch gelernt? In welchem Maße beherrschen Sie 

Hochdeutsch? Es wurden Punkte 0-4 gegeben. Wer z.B. tagsüber gleich viel Ungarisch und 

Hochdeutsch spricht, bekommt 2 Punkte. Wer Hochdeutsch sehr gut sprechen kann, 

bekommt 4 Punkte, wer es aber schlecht verstehen kann, 1 Punkt. Usw. Maximal 12 Punkte 

konnte man erreichen. Der Durchschnitt liegt bei 3,8, also ziemlich niedrig. Aber mit dem 

Alter korreliert läßt sich ein interessantes Bild umreißen:  

-über 82 Jahren – 4,2 

-zwischen 65-82 Jahren – 3,5 

-zwischen 45-65 Jahren – 3,4 

-zwischen 30-45 Jahren – 3,7 

-zwischen 15-30 Jahren – 4,2 

-zwischen 3-15 Jahren – 4,4 

Die Kinder überbieten die Alteren an der Bindung ans Hochdeutsche! Diese Tatsache ist als 

Ergebnis der neuen Schul- und Sprachenpolitik in Ungarn, sowie der jüngsten Entwicklung 

in unserem Dorf zu deuten. In den 60-er Jahren hatten wir in der Schule nur in 2-3 

Wochenstunden Deutsch. Seitdem sowohl im Kindergarten als auch in der Schule mehr 

Wert auf den Deutschunterricht gelegt wird, sind diese Erfolge auch viel größer. Nun haben 
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die Kinder in der Schule täglich mindestens eine Stunde Deutsch, und das in kleineren 

Gruppen, was eine viel wirksamere Arbeit ermöglicht. Die persönliche Wirkung unseres 

beliebten Deutschlehrers Herrn Rüdiger Lambert spielte in den Ergebnissen des 

Deutschunterrichts eine sehr wichtige Rolle. Außerdem haben die Partnerschaft mit 

Marktleugast und die gute Beziehung zu Bordesholm eine außerordentlich große Bedeutung 

in der Sprachentwicklung unserer Kinder. Schüleraustausche finden statt, Freundschaften 

werden geschlossen, und die deutsche Sprache wird tatsächlich als Kommunikationsmittel 

gebraucht. Seit 2 Jahren ist das Dorf „verkabelt”, und so können mehrere deutschsprachige 

Fernsehsendungen empfangen werden. Aufgrund der Ergebnisse meiner Umfrage ist 

eindeutig festzustellen, daß in Sanktiwan der alte deutsche Dialekt langsam verschwinden 

wird, was ich persönlich, mit vielen anderen Dorfbewohnern zusammen, sehr bedauere. Die 

Kinder bekommen stattdessen die deutsche Hochsprache, mit der sie sich fast überall auf der 

Welt - aber in Europa ganz bestimmt - durchsetzen können. Die Tür ins „Europa-Haus” tut 

sich für sie auf…  

 

Dezső Szabó: Wo leben Deutsche in Ungarn? 

Sanktiwan ist - wie bekannt – eine schwäbische Siedlung. Aber nicht die einzige in Ungarn. 

Vielleicht nicht alle wissen, daß es in Ungarn mehrere Gebiete gibt, wo zerstreut Deutsche 

gelebt haben bzw. auch heute leben. Das älteste deutsche Siedlungsgebiet ist Westungarn, 

also die Komitate Győr-Sopron, Vas und Zala. Vor dem Krieg lebten hier 80 000 Deutsche. 

Die zweite größere Deutschgruppe befindet sich im Buchenwald (Bakony), und zählte etwa 

4000 Seelen. Das Deutschtum im Schildgebirge (Vértes) wird mit 39 000 beziffert. Eine 

kleine Gruppe lebt in der Stadt Stuhlweißenberg (Székesfehérvár) und Umgebung. Das 

zahlmäßig größte deutsche Gebiet, die  „Schwäbische Türkei” zählte mehr als 250 000 

Deutsche. Die Komitate Tolnau, Baranya und Somodei gehören hierher. Dieses Gebiet steht 

auch heute noch in Rivalität mit den anderen großen „Schwobengebiet”, nämlich mit dem 

Ofner Bergland, wo sich unser Dorf befindet. 240 000 Deutsche lebten hier, davon allein in 

Budapest 90 000. Wieder eine kleinere Gruppe des Deutschtums befindet ich in 

Nordungarn, mit etwa 14 000 Seelen. Auf der großen Tiefebene (Alföld) blühten mehrere 

reindeutschen Gemeinden (z.B. Hajós). Bis zum Krieg lebten hier 40 000 Deutschstämmige. 

Der ungarische Teil des Batschka zählte etwa 35 000 Deutsche. Und schließlich die 

Restgebiete der Gegende Sathmar und Banat, wo etwa 13 000 Leute mit deutscher 

Abstammung zu finden waren. Die Zahlen sind heute nicht mehr gültig. Mehr als 60% der 
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Deutschen wurden ausgesiedelt oder vertrieben aus Westungarn, Ofner Bergland, Alföld, 

Batschka. Mehr als die Hälfte der Deutschen wurden ausgesiedelt oder vertrieben aus 

Vértes, Baranya, Somogy, Szatmár. Mindestens 20% der Deutschen wurden aus den anderen 

Gebieten vertrieben. Das bedeutete der Internationalismus der Kommunisten. Heute wissen 

wir, daß die Verschiedenheit bereichert. Unsere Heimat wäre ohne den „Schwoben”, 

„Tóten”, Slowaken, Zigeuner genauso arm, wie ohne Ungarn. Die Weihnachtszeit ist nahe. 

Denken wir an unsere ausgesiedelte Verwandte, Freunde, und lassen wir nie mehr zu, daß 

diese Tragödie mit anderen Menschen geschieht. Und vergessen wir nicht:  

„Deine Sprache, deine Sitte, 

deinen Toten bleibe treu! 

Steh in deines Volkes Mitte, 

was sein Schicksal immer sei! 

Wie die Not auch droh und zwinge,  

hier ist Kraft sie zu bestehn. 

Trittst du aus dem heiligen Ringe, 

wirst du ehrlos untergehn.” 

(Ernst Imrich 1918) 

 

Januar 1993 

Szabó Károly: Über die Glocken 

Es gibt gewiss sehr vieles, was wir von unseren Grosseltern, Urgrosseltern lernen müssen. 

Sie haben die Welt ganz anders gesehen, wie wir. Wo sie gelebt haben, dort haben sie 

wirklich gelebt. Und nicht nur da gewesen. Sie wussten noch, wie man mit den 

Gegenständen um sich umzugehen hat. Alles hatte seinen Wert, seine Bedeutung. Auch zum 

Beispiel die Glocken. Wenn es nicht ganz bekannt war, woher eine Glocke stammt, dann 

war man besonders stolz auf sie. Es gab eine Menge von Sagen, die die Herkunft einer zu 

erklären versuchten. Wie steht’s aber mit unserer Glocke in Pilisszentiván? Sie hat die 

Inschrift „ANNO DOMINI 1665” (übrigens die älteste Glocke in dieser Gegend!) Hier ist 

die Geschichte dieser Glocke, wie das Volk sich daran erinnern konnte: „Ti ojdn Leit haum 

ksookt, tas teis Kleikl, woses Zingkleikl is, tas sie teis in Wosse kfuntn haum. Teis hots 

Wosse proocht in Jaagewiiskroobm. Unse Klaubm is ne sou, tas waumme mit tein Klaikl 

leitn tuet, weichn ti Wetter op. Wauns kseegn haum, tases net weicht, haums ti kroussi 

Kloukke schteen lousn und haum mit tein kliidn. Noche haums ksookt friie, wi to no khe 
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Khieche is kweest, noche is teis Kleikl en en Paam kheingkt, teer is tuet kschtauntn, wou ti 

Khiecker is. Noche wi ti Khieker is pout woen, houmses in ti Khieche knaume, no is si tuet 

ti Kloukke kweest.” (Pilisszentiván, 11. Februar 1937. – erzählt von Frau Witwe Georg 

Eisenkramer, geb. Anna Marlok). Der schwäbische Text ins Hochdeutsche übersetzt: „Die 

alten Leute haben gesagt, daß diese Glocke, daß eine Zügenglocke ist, dass sie diese im 

Wasser gefunden haben. Das hat das Wasser gebracht in den Jägerwiesengraben. Unser 

Glauben ist nur so, daß wenn man mit dieser Glocke läutet, weichen die Wetter ab. Wenn sie 

gesehen haben, daß es nicht weicht, haben sie die grosse Glocke stehen lassen, und haben 

mit der kleinen geläutet. Noch haben sie gesagt, früher als da noch keine Kirche gewesen ist, 

noch ist die Glocke auf einem Baum gehangen; der ist dort gestanden, wo heute die Kirche 

ist. Als dann die Kirche gebaut worden ist, haben sie es in die Kirche genommen, dann ist 

sie dort die Glocke gewesen.” Unsere Ahnen haben miteinander mit den Glockentönen auch 

gesprochen, das war die Glockensprache. Gewöhnlich, wenn jemand gestorben war, wurde 

es geläutet, damit aber die Dorfleute wissen konnten, ob eine Frau oder ein Mann gestorben 

sei, hat man bei einer Frau zwei Absätze, bei einem Mann drei Absätze geläutet. Soviel ich 

weiss, das gilt im Dorf auch noch. Ein Absatz bedeutete übrigens in Pilisszentiván 20-25 

Züge. Es wurde nicht geläutet, wenn jemand Selbstmord begangen hat oder sich die 

Sterbesakramente zu empfangen weigerte. Ebenso bei Kindern, die nicht kommuniziert 

haben. Die Nachbardörfer amüsierten sich recht herzlich über die Glocke des anderen. Wenn 

die Schaumarer zum Beispiel die Glocken von Sanktiwan läuten hörten, sagten sie, dass in 

Sanktiwan die Mistgabeln und Deckel zu Boden gefallen seien. Es gab auch Redensarten, in 

Beziehung mit Glocken. Wenn man jemandem eine Ohrfeige geben wollte, die Einführung 

lautete: I hau ter aans auffi, tas ti Kraane Kloukke lejtn heest”.„(Ich gebe dir eine, dass du 

die Graner Glocken läuten hörst.) Oder ein Wortspiel „Woum simi schloogt, is ti kfelichsti 

Stund.” Da „simi” hier doppeldeutig ist, können wir es zweierlei verstehen. Einmal: „Wenn 

es um sieben schlägt, kommt die gefährlichste Stunde”. Oder: „Wenn sie mich schlägt, 

kommt die gefährlichste Stunde.” Hier muss ich aber aufhören, denn ich höre Glockentöne, 

ja, es wird geläutet. Ich sehe nach. Es ist bestimmt etwas los im Dorf… (Frei nach Eugen 

Bonomi) 

Februar 1993 

Maria Mirk: Deutsch als Minderheitensprache in Ungarn 
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Dr. Klaus J. Mattheier, Professor der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, unterrichtet 

und betreibt Sprachforschungen am Germanistischen Seminar in Heidelberg. Er ist ein 

bekannter Sprachsoziologe (Wissenschaftler, der die Zusammenhänge zwischen Sprache 

und Gesellschaft untersucht) im deutschen Sprachraum und kennt die Lage der deutschen 

Dialekte nicht nur in Deutschland, sondern auch in den Sprachinseln Europas und Amerikas.  

-Herr Mattheier, ich komme aus Pilisszentiván bei Ofen, wo noch ziemlich viel Deutsch 

gesprochen wird. Es wäre für mich interessant, was ein guter Kenner der Dialekte über die 

alte, leider immer weniger gesprochene Sprache meines Heimatortes sagt.  

-Diese Sprachinseln sind für uns, wie kleine Laboratorien, in denen oft alles übersichtlich 

ist. Die Leute, die dort leben. wissen sehr gut genau Bescheid über ihre Vorfahren, wie sie 

gesprochen haben, wann sie gekommen sind und all das. So was ist ja häufig in den 

hektischen Kriegsentwicklungen hier im binnendeutschen Raum verlorengegangen. Wenige 

Leute leben heute noch da, wo sie vor 100 Jahren gelebt haben.  

-Haben Sie auch mit Dialektsprechern vor Ort gesprochen, sagen wir in einem kleinen Dorf, 

wo in Ungarn noch Dialekt verwendet wird?  

-Also ich habe das getan, aber noch sehr viel zu wenig. Wir haben im Moment einen Plan: 

einige deutsche und amerikanische Wissenschaftler wollen ein Anleitungsbuch für 

Sprachinselforscher erarbeiten, damit sie die Sprachinseln mitenander vergleichen können. 

Wir wollen einerseits in den USA, andererseits in Ungarn erproben. So dass wir also 

wahrscheinlich schon im nächsten Jahr mit einer Gruppe von Wissenschaftlern in Ungarn 

sein werden, um es hie und da zu erproben.  

-Wenn Sie dann mit dieser Gruppe in Ungarn sind, können Sie auch in Sanktiwan 

vorbeikommen. Herr Mattheier, wie sehen Sie die Lage der deutschen Dialekte in Ungarn? 

Ist sie mit der deutschen Dialekte in Deutschland vergleichbar? Es wurde doch immer 

wieder prophezeit, daß sie aussterben, aber wie man sieht, werden sie immer noch 

gesprochen. In Deutschland haben die Dialekte die Hochsprache als Stütze, in Ungarn haben 

sie nicht einmal das… 

- Ich meine, dass in Deutschland die tiefen Dialekte, die nur an einzelnen Orten gesprochen 

werden, unter dem Einfluss der Verstädterung und Industrialisierung, also Modernisierung 

der Gesellschaft allgemein, sicherlich verlorengehen. Andererseits zeigt sich doch, dass sie 

nicht einfach verlorengehen, sondern es entstehen regionale Umgangssprachen, in denen 

sich die Dialekte festhalten. In Ungarn fehlt aber die Überdachung durch die deutsche 

Hochsprache und die Modernisierung der Gesellschaft führt natürlich auch hier zur 

Rückdrängung der Dialekte und dann zu einem Ersatz nicht durch die deutsche Hochsprache 
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oder eine Regionalsprache wie in Deutschland, sondern durch das Ungarische, damit muss 

man rechnen.  

-Hat dann der Deutschunterricht ohne dialektale Basis überhaupt noch eine Bedeutung? 

Kann er helfen, den Dialekt zu bewahren? 

-Wenn der Dialekt noch da ist, zumindest passiv, dann kann er den Deutschunterricht schon 

fördern. Dem Sprecher, dem Kind, den Deutschlernern wird dann auf einmal bewusst: „Du 

hast ja da etwas, was du lange nicht benutzt hast, was du nur passiv kennst, was dir doch 

helfen kann beim Durchschauen dieser Sprache, die du da lernst!” 

-Da kommen aber eben die Probleme. Zu Hause im Dorf sagt ein jeder, „Mit die Kinder und 

plötzlich hört dann der Schüler in der Schule, dass es falsch ist, richtig muss es „mit den 

Kindern” heissen. 

-Ja, das ist natürlich richtig, denn das System des Hochdeutschen und das der Mundart 

entsprechen sich nicht vollständig, und das erzeugt Sprachprobleme. 

-Was könnte man als einzelner Sanktiwaner im Interesse der Dialekte tun? Soll man sich zu 

Hause dazu zwingen, auch wenn es einem die Worte nicht so leicht über die Lippen 

kommen, den Dialekt zu sprechen? 

-Also das Schlimmste, was man einem Dialekt antun kann, ist sich krampfhaft zu bemühen, 

ihn zu erhalten. Denn, wenn es darum geht: „Ich möchte ihn eigentlich viel lieber aufgeben, 

aber ich meine, ich habe die Verpflichtung, ihn zu erhalten.” 

-Dann wird Dialektsprechen zur Mühe. Der einzelne muss darin einen persönlichen Sinn 

sehen, er muss es gerne tun, dann bleibt der Dialekt erhalten.  

 

März 1993 

nach Johann Melcher: Wallfahrtsort Csobánka 

In Csobánka, nördlich von Budapest, gibt es ein Wallfahrtskirchlein, Maria-Bründl genannt, 

Hierher kamen und kommen! – aus den umliegenden schwäbischen Gemeinden, so aus 

Sanktiwan viele Wallfahrer. Sie kamen zu Fuss, gefahren oder in Prozession. Ausser den 

Schwaben beteiligten sich besonders die Slowaken des Piliser Gebirges an den Wallfahrten. 

In früheren Zeiten wallfahrten auch die griechisch-orientalischen oder die orthodoxen 

Serben zum Maria-Bründl. Anfangs des 19. Jahrhunderts war an der Stelle nur eine Quelle 

sichtbar. In den vierziger Jahren brach in der Umgebung eine Fieberkrankheit aus, von der 

die Bewohner der umliegenden Ortschaften sehr geplagt wurden. Viele Arbeiter wurden auf 

den Feldern plötzlich von der Krankheit befallen. Die so schnell Erkrankten verlangten nur 
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nach Wasser, das ihnen auch von der nahen Quelle gegeben wurde. Zum grossen Erstaunen 

der übrigen erholten sich die Kranken, welche das Wasser getrunken hatten, so rasch, dass 

sie ihre Arbeit wieder aufnehmen konnten. Die Kunde von diesen Vorgängen verbreitete 

sich im nahen Csobánka und der ganzen Umgebung, worauf das Volk scharenweise kam, 

um aus der Heilquelle für ihre daheimliegenden Kranken Wasser zu holen und zu schöpfen. 

Die meisten wurden gesund, die Quelle aber nun Fieberbründl genannt. Im Jahre 1842 sah 

ein Hirte, der in der Nähe seine Schafe hütete, plötzlich aus der Quelle einen hellen Schein 

hervorleuten. Er erschrek heftig, näherte sich jedoch der Quelle und erblickte in der selben 

das Bild unserer lieben Frau mit dem göttlichen Kinde auf dem Arme. Er eilte in das Dorf 

und erzählte das Ereignis den Bewohnern. Viele gingen sofort zu der Quelle und sahen mit 

eigenen Augen das Bild der Gottesmutter. Ein anderes Mal geschah wieder, dass ein 

serbischer Bauer in der Umgebung Hafer mähte. Zu Mittag schickte er seine Tochter in die 

Waldschlucht, um von dortigen frischen und klaren Quelle einen erlabenden Trunk zu holen. 

Bei der Quelle angekommen, stand eine schöne Frau vor ihr und sprach: „Gehe zum 

Sweschdenik (Pfarrer) und sage ihm, ich wünsche, dass viele Leute hierherkommen, um 

Heil und Gnade zu suchen. „Der Pfarrer meldete das seinem Bischof in Sankt Andrä und es 

wurde beschlossen, dass am nächsten Feiertag alles zur Quelle kommen soll, um dort die 

Muttergottes zu verehren und ihr zu huldigen. Danach wurde an der Stelle ein Kreuz mit 

dem Marienbild aufgestellt. Es ist selbstverständlich, dass nun das Volk zahlreich erschien 

und Hilfe in der Not, Linderung in der Krankheit erflehte. Die Quelle wurde als eine Gabe 

Gottes betrachtet und von nun an Maria-Bründl gehiessen. Der Ruf des Gnadenortes breitete 

sich immer mehr aus, fast täglich wurde die Quelle von Kranken und Notleidenden besucht. 

 

April 1993 

 

Partnerschaft Bordesholm-Marktleugast-Pilisszentiván 

 

Eine freudige Nachricht erreicht uns aus Marktleugast. Herrn Georg Bauer, Initiator der 

Partnerschaft mit Marktleugast ist es gelungen, eine erneute Schulmassnahme zu initiieren. 

Wie schon vor zwei Jahren, so bekommen auch heuer wieder 23 Schüler und zwei 

Lehrkräfte die Möglichkeit, für vier Wochen nach Bordesholm zu fahren, und dort ihre 

Deutschkenntnisse wesentlich fortzubilden. Diese erneute Möglichkeit verdanken die Kinder 

von Pilisszentiván nicht zuletzt dem gemischten Chor von Szentiván, mit Piroska und Franz 

Neubrandt. Erst durch den freundschaftlichen Kontakt mit der Liedertafel Bordesholm 
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einerseits, sowie durch die Initiative von Herrn Bauer, konnten die Weichen für diese 

herausragende Schulmassnahme gestellt werden. Herr Bauer pflegt einen guten Kontakt zu 

Bordesholm allgemein, jedoch einen besonderen zu den Kreispräsidenten von Rendsburg-

Eckernförde, Herrn Reimer Struve, welcher sich vornehmlich um die 

Finanzmittelbereitstellung kümmert. Weiterhin unterstützt auch der Bürgervorsteher von 

Bordesholm, Herr Wolf die Schulmassnahme, zuletzt, jedoch sehr intensiv und engagiert, 

kümmert sich Herr Klaus Markqart, Lehrer und Vorsitzender der Liedertafel um das 

Organisatorische, wie um Unterkunft bei den Gasteltern sowie in der Schule. Diesen drei 

Herren gebührt ein ganz besonderes Lob, sowie Dank und Anerkennung für ihren Einsatz 

zum Zustandekommen dieser Schulmassnahme. Nicht vergessen wollen wir die Gasteltern, 

welche die Schüler zu dieser Massnahme kostenlos empfangen und während der vier 

Wochen betreuen, ihnen gilt schon heute unser allerherzlichster Dank und hohe 

Anerkennung. Die erneute Schulmassnahme findet im Monat Juni 1993 statt, als Abreisetag 

ist der 31. Mai 1993 ins Auge gefasst, weil in Schleswig-Holstein ab 2. Juli 1993 ja schon 

die Sommerferien beginnen,  und bis dahin die Massnahme beendet sein soll. 

Vorausschauend kann heute schon gesagt werden, dass verschiedene Eltern von den 

Schülern aus Szentiván eventuell die Möglichkeit haben werden, sich bei den 

Bordesholmern Gasteltern persönlich zu bedanken. Im Oktober 1993 wird nämlich eine 

Reisegruppe der Bordesholmer Liedertafel in Szentiván zu Besuch weilen, um aus Anlass 

des zwanzigjährigen Jubiläums von gemischen Chor Pilisszentiván diesem einen kurzen 

Besuch abzustatten und die Freundschaft aufzufrischen. Auch werden, so zumindest das 

Versprechen, die Herren Struve und Marquart unter den Teilnehmern sein, inwieweit sich 

Herr Wolf der Reisegruppe anschliesst, ist heute noch nicht bekannt. Somit ergibt sich die 

wunderbare Gelegenheit, sich bei den massgeblichen Herren auch persönlich zu bedanken.  

 

Kulturális palettánk 

Egy falusi újság feladata, hogy tudósítson a helyi történésekről. Most különösen örömmel 

teszünk eleget ennek, mikor lapunkban beszámolhatunk a Pilisi-medence kulturális 

folyóiratának, az OPUS-nak megjelenéséről. Jelentőségét felesleges hangsúlyozni, aki 

kezébe veszi, maga is meggyőződhet arról, milyen színvonalas, értékes anyagot hozott össze 

a lelkes szerkesztőgárda. Büszkék vagyunk arra, hogy Szentiván oroszlánrészt vállalt mind a 

szerkesztés, mind az anyagi finanszírozás terén. Elég ehhez az alapítók és szerkesztők 

névsorát végigböngészni. A környék önkormányzatai közül csak a szentivániban talált értő 
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fülekre a szegény, félrelökött kultúra esdő szava. Reméljük, ez a példa hatással lesz a még 

húzódzkodó önkormányzatokra, és felhívjuk Olvasóink figyelmét a lapra, mely előfizethető 

a Pilisszentiváni Általános Iskolában. Bővül tehát a sajtórokonság. Újszülött testvérünk, az 

OPUS mellé újabb sajtóbébi érkezett- a cserkészek lapja. Őket is szeretettel köszöntjük, és 

felajánljuk segítségünket, tanácsainkat a kezdési nehézségek idejére. Egyébként lassan 

gondolkodni kezdünk egy sajtótalálkozó megrendezésén, hiszen ha a Pacát, Törppacát is 

megemlítjük, bizony 5, azaz öt újság szolgálja akácvirágos kis falunk épülését. Nem semmi! 

 

Dezső Szabó: Wer sind die Schwaben? 

 

Nach 1686 wurde Ungarn allmählich von der türkischen Herrschaft befreit. Die Türken 

hinterliessen ein Gebiet, das aus verödeten und entvölkerten Landstrichen bestand. Es 

begannen früh Werbungen um Siedler, und schon nach 1683 wanderten schwäbische 

Kolonisten in das von den Türken befreite Gebiet ein. Es handelte sich dabei vorwiegend um 

Bauerndörfern, denn Ziel war eben die landwirtschaftliche Nutzbarmachung der verödeten 

Gebiete. Wie ein Dichter formuliert hat: „Aus einer Wüste wurde ein blühend Garten-Eden.” 

Diese Kolonisten waren keineswegs reiche Leute. Es waren Agente damit beauftragt, 

Kolonisten anzuwerben, und diese haben mit Versprechungen und glanzvollen 

Schilderungen über das Ungarnland nicht gespart. Den Kolonisten wurde ausserdem 

persönliche Freiheit, Bauhilfe, Gleichberechtigung der Nationen und Konfessionen und die 

steuerliche Gleichstellung mit den Bürgern der Städte zugesichert. Dies alles bedeutete 

damals eine ziemlich gute Chance, um ein neues Leben aufbauen zu können. Die meisten 

Auswanderer kamen aus den kleineren Fürstentümern Südwestdeutschlands, aus der 

Rheinpfalz, von der Mosel, aus Südhessen und aus dem Elsass. Hier möchte ich ein altes 

Missverständnis klären. Wie wir gesehen haben, nicht alle Deutsche kamen aus Schwaben, 

folglich sind sie auch nicht alle „schwoben”. Die Erklärung dafür, dass die Ungarn sie 

einfach und generell so genannt haben. Schliesslich haben dann die Deutschen diese 

Bezeichnung allgemein akzeptiert. Nun, wie kamen unsere Ahnen ins Land? Die 

Auswanderer zogen meist in grösseren Truppen entlang der Donau nach Wien. Die meisten 

fuhren ab Ulm auf flachen Schiffen. In Wien wurden sie von einer Komission geprüft, 

registriert und dann wider mit einem Schiff weitergebracht. Zwischen 1686 und 1829 kamen 

fast 150.000 deutsche Siedler in die spateren donauschwäbischen Gebiete. Die drei grossen 

Schwabenzüge fanden im 18. Jahrhundert statt: Der erste unter Kaiser Karl VI. von 1723 bis 

1726 der zweite unter Kaiserin Maria Theresia 1763 bi 1773 und der dritte unter Kaiser 
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Joseph II. 1782 bis 1787. Die deutsche Ansiedlung hatte neben ihrer wirtschaftlichen 

Bedeutung auch ein politisches Gewicht. „Das hungarländische zu Revolutionen geneigte 

Geblüt sollte mit dem teutschen temperiert werden” – wie Kardinal Kolonitsch es formuliert 

hatte. Viele Kolonisten starben an Seuchen und Krankheiten. Einige zogen in die Heimat 

zurück, als sie ihre Hoffnungen nicht erfüllt sahen. Die meisten harrten aber aus, arbeiteten 

hart und verwandelte das Land langsam in einen fruchtbaren Boden. Wo Schwaben lebten 

herrschte Reinheit und Ordnung. Nun ja in Sanktiwan leben eigentlich schwoben, nicht 

wahr?  

 

id. Szabó Dezső: Egy testvérfalu margójára… 

Ünnepeltük március 15-ét felbuzdulva, reményekkel telve, de főképpen tisztelettel 

gondoltunk azokra, akikre minden magyar hazafinak legalább ezen a napon gondolnia kell. 

Ünneplésünk a Hősök-emlékműnél kezdődött, majd a pilisvörösvári református templomban 

folytatódott. Aki ott jelen volt, olyan ünneplésben vehetett részt, amire nemigen volt példa 

az utóbbi időben. Szólott a Halleluja, magyar népdal, szavalat neves költőnktől; s ami 

mindezt, mindezek értékét megszentesítette, hogy éppen Pilisvörösvár vendégeként itt 

tartózkodó erdélyi magyarok részvételével történt. Szent volt az együttlét mindannyiunknak. 

Közelről-távolról összegyűlt emberek, néztünk egymásra könnyes szemmel, elcsukló 

hangon köszöntöttük egymást. Nem tudtuk miért, de azt éreztük, hogy összetartozunk, a 

határvonalon túlmenően mégis olyan nagy szakadék van közöttünk. Mindezekből 

felocsúdva mégis boldogok voltunk… Ezeket a sorokat olvasva, a közös ünneplés 

hangulatát átérezve, tán kis falunk lakóiban is felmerül a kérdés: nem gazdagítaná-e 

életünket egy erdélyi faluval való kapcsolatfelvétel. Gondolok itt kórustalálkozókra, 

gyermek-csereüdültetésre (a német kapcsolatok mintájára) stb. Örvendetes lenne, ha a sváb 

hagyományok mellett, a magyar népi kultúra is feléledne. Találhatnánk-e erre alkalmasabb 

bölcsőt, mint Erdély területe? 

 

Pénzes Gábor polgármester: Egy testvérfalu margójára 

 

Bizonyára sokan emlékeznek arra, amikor 1988. október 21-én a művelődési házban a 

korábbi személyes kapcsolatok nyomán hivatalosan is testvérkapcsolatot létesítettünk 

Marktleugasttal. Ez a kapcsolat szinte élő és önszervező. Id. Szabó Dezső úr áprilisi 

újságban felvetett javaslatára reagálva csupán személyes véleményemet írhatom le, miután a 
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képviselő testület ezt a lehetőséget nem tárgyalta, nem ismerem álláspontjukat. Tudom, 

hogy Pilisvörösvár nagyközségnek kapcsolata van egy erdályi településsel. Személyes 

találkozásom is volt egy kulturális csoporttal, akik a nemzetiségi oktatási központ avatásán 

vettek részt. Élmény volt csodálatos zenei és kulturális programjuk, tiszta és eredeti 

népdalműsoruk. Minden bizonnyal hasznos és értéknövelő lenne egy másik kapcsolat is. 

Ennek lehetőségét alaposan meg kellene vizsgálni, és a kezdeti lépéseket is szükségesnek 

vélem megtenni. Egy újabb kapcsolat csak előnyére válna községünk polgárainak, hiszen a 

lehetőségek tárháza szélesedne, kulturális kapcsolatainak erősödnének, ismereteink 

gazdagodnának, mozgáskörünk szélesedne, nyelvi ismereteink gazdagodnának. Mindent 

összegezve id. Szabó Dezső úr javaslatával azonosulni tudok és a támogatásomról szeretném 

biztosítani. 

 

Mai 1993 

 

nach Prof. Emil Maenner: Szabó Dezső: Jakob Bleyer 

„Wir sind unerschüttlich davon überzeugt, dass wir, indem wir um unser deutsches 

Volkstum und unsere volkliche Zukunft kämpfen und arbeiten, auch den Interessen Ungarns 

und des Ungarntums dienen. Es gibt keinen anderen Weg für das Ungarntum, als den mit 

dem Deutschtum; wohl kaum auch dieser zu vorübergehenden Katastrophen führen, aber ein 

Weg gegen das Deutschtum wäre das sichere Verderben.” Dies hat Jakob Bleyer 1932 

gesagt. Wer war eigentlich dieser Mann? Als Professor für Germanistik war er in 

Klausenburg und Budapest tätig. 1918 steht er an der Spitze des Deutschen Volksrates in 

Ungarn. Kurz darauf wurde er als Nationalitätenminister in die Regierung berufen. Dort hat 

er für die ungarischen Schwaben sowie für die andere Minderheiten sehr viel getan. Er rief 

1924 den Ungarländischen Deutschen Volksbildungsverein ins Leben und schafft seinen 

schwaben damit eine Organisation, in deren Rahmen sie ihre völkische und kulturelle 

Erziehungsarbeit aufbauen können. Am besten lassen wir ihn reden: „Wer sein Volkstum 

verrät, der kann auch einmal seinen Staat verraten. Meine Schwaben waren gerade deshalb 

so gute ungarische Staatsbürger, weil sie diesem Staat im deutschen Treue zugetan waren. Je 

freier sie sich hier entfalten, der Väter Art und Sitte pflegen und ihre nationale Kultur 

wahren können, umso mehr wird Ungarn ihr Vaterland werden, um so freudiger werden sie 

dem Staate geben, was des Staates ist. Jedes Volk aber muß eine Geschichte, eine 

Überlieferung haben, wenn es nicht haltlos durch die Welt taumeln soll. Ich muß daher 
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meinen Schwaben einen Glauben an sich selbst geben – einen neuen festen Glauben – ich 

muß dem ungarländischen Schwabevolk zeigen, wieviel Gut und Blut seine Ahnen alle Zeit 

tatbereit für ihr ungarisches Vaterland hingegeben und was für gewaltige Leistungen sie in 

friedlicher Arbeit vollbracht haben, auf das es stolz und frohgemut seines Weges schreite.” 

Er gibt seinem Volk ein volkstümliches Gesichtsbuch in die Hand, auf daß ihm sein eigener 

Werdegang klar werde. Er richtet die schwäbischen Musikfeste ein, wo über dem fröhlichen 

Wettstreit der Bläserkapellen und der neu erstandenen deutschen Gesangsvereine die 

Wanderfahne des ungarländischen deutschen Vorbildungsvereins flattert. Vor allem wendet 

Jakob Bleyer seine Aufmerksamkeit der Frage der deutschen Schule in Ungarn zu, in der er 

eines der wichtigsten Lebensprobleme des ungarländischen Deutschtums erkennt. Wir 

glauben, dass er ein gutes Beispiel dafür gegeben hat, wie man für das Wohlergehen einer 

Volksgruppe sich einsetzen kann, das zugleich dem Mutterstaat nütz ist. In ihm verkörpert 

sich ein modernes Bild des Paneuropäers und überhaupt des humanen Wesens. Er ist der 

Erinnerung besonders des Schwabentums in Ungarn würdig.  

 

Juni 1993 

 

Peter Härtling: Wenn jeder eine Blume pflanzte 

Wenn jeder eine Blume pflanzte, 

jeder Mensch auf dieser Welt, 

und, anstatt zu schießen, tanzte 

und mit Lächeln zahlte statt mit Geld- 

Wenn ein jeder einen andern wärmte, 

keiner mehr von seiner Stärke schwär 

keiner sich verstrickte in der Lüge, 

wenn die Alten wie die Kinder würden 

sie sich teilten in den Bürden, 

wenn dies WENN sich leben ließ, 

wär’s noch lang kein Paradies- 

bloß die Menschenzeit hätt’ angefangen, 

die in Streit und Krieg uns beinah ist vergangen. 

Johann Peter Hebel: Unverhofftes Wiedersehen 
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In Falun in Schweden küßte vor guten fünzig Jahren und mehr ein junger Bergmann seine 

junge, hübsche Braut und sagte zu ihr: „Auf St. Luciä wird unsere Liebe von des Priesters 

Hand gesegnet. Dann sind wir Mann und Weib und bauen uns ein eigenes Nestlein”. – „Und 

Friede und Liebe soll darin wohnen,” sagte die schöne Braut mit holdem Lächeln, „denn du 

bist mein einziges und alles, und ohne dich möchte ich lieber im Grab sein, als an einem 

anderen Ort.” Als sie aber vor St. Luciä der Pfarrer zum zweiten Male in der Kirche 

ausgerufen hatte: „So nun jemand Hindernis wüßte anzuzeigen, warum diese Personen nicht 

möchten ehelich zusammenkommen,” da meldete sich der Tod. Denn als der Jüngling den 

anderen Morgen in seiner schwarzen Bergmannskleidung an ihrem Haus vorbeiging, der 

Bergmann hat sein Totenkleid immer an, da klopfte er zwar noch einmal an ihrem Fenster 

und sagte ihr guten Morgen, aber keinen guten Abend mehr. Er kam nimmer aus dem 

Bergwerk zurück, und sie saumte vergeblich selbigen Morgen ein schwarzes Halstuch mit 

rotem Rand für ihn zum Hochzeitstag, sondern als er nimmer kam, legte sie es weg und 

weinte um ihn und vergaß ihn nie. Unterdessen wurde die Stadt Lissabon in Portugal durch 

ein Erdbeben zerstört, und der siebenjährige Krieg ging vorüber, und Kaiser Franz der Erste 

starb, und der Jesuitenorden wurde aufgehoben und Polen geteilt, und die Kaiserin Maria 

Theresia starb, und der Struensee wurde hingerichtet, Amerika wurde frei und die vereinigte 

französische Macht konnte Gibraltar nicht erobern. Die Türken schlossen den General Stein 

in der veteraner Höhle in Ungarn ein, und der Kaiser Joseph starb auch. Der König Gustav 

von Schweden eroberte russisch Finnland, und die französische Revolution und der lange 

Krieg fing an, und der Kaiser Leopold der Zweite ging auch ins Grab. Napoleon eroberte 

Preußen, und die Engländer bombardierten Kopenhagen, und die Ackerleute säeten und 

schnitten. Der Müller mahlte, und die Schmiede hämmerten, und die Bergleute gruben nach 

den Metalladern in ihrer unterirdischen Werkstatt. Als aber die Bergleute in Falun im Jahre 

1809 etwas vor oder nach Johannis zwischen zwei Schachten eine Öffnung durchgraben 

wollten, gute dreihundert Ellen tief unter dem Boden, gruben sie aus dem Schutt und 

Vitriolwasser den Leichnam eines Jünglings heraus, der ganz mit Eisenvitriol durchdrungen, 

sonst aber unverwest und unverändert war, also daß man seine Gesichtszüge und sein Alter 

noch völlig erkennen konnte, als wenn er erst vor einer Stunde gestorben oder ein wenig 

eingeschlafen wäre an der Arbeit. Als man ihn aber zu Tag ausgefördert hatte, Vater und 

Mutter, Gefreundte und Bekannte waren schon lange tot, kein Mensch wollte den 

schlafenden Jüngling kennen oder etwas von seinem Unglück wissen, bis die ehemalige 

Verlobte des Bergmanns kam, der eines Tages auf die Schicht gegangen war und nimmer 

zurückkehrte. Grau und zusamengeschrumpft kam sie an einer Krücke an den Platz und 
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erkannte ihren Bräutigam; und mehr mit freudigen Entzücken als mit Schmerz sank sie auf 

die geliebte Leiche nieder, und erst als sie sich von einer langen heftigen Bewegung des 

Gemüts erholt hatte, „es ist mein Verlobter”, sagte sie endlich, „um den ich fünfzig Jahre 

lang getrauert hatte und den mich Gott noch einmal sehen läßt vor meinem Ende. Acht Tage 

vor der Hochzeit ist er auf die Grube gegangen und nimmer gekommen.” Da wurden die 

Gemüter aller umstehenden von Wehmut und Tränen ergriffen, als sie sahen die ehemalige 

Braut jetzt in der Gestalt des hingewelkten kraftlosen Alters und dem Bräutigam noch in 

seiner jugendlichen Schöne, und wie in ihrer Brust nach fünfzig Jahren die Flamme der 

jugendlichen Liebe noch einmal erwachte, aber er öffnete den Mund nimmer zum Lächeln 

oder die Augen zum Wiedererkennen, und wie sie ihn endlich von den Bergleuten in ihr 

Stüblein tragen ließ, als die einzige, die ihm angehöre und ein Recht an ihn habe, bis sein 

Grab gerüstet sei auf dem Kirchhof. Den andern Tag, als das Grab gerüstet war auf dem 

Kirchhof und die Bergleute holten, schloss sie ein Kästlein auf, legte sie ihm das 

schwarzseidene Halstuch mit roten Streifen um und begleitete ihn ihrem Sonntagsgewand, 

als wenn es ihr Hochzeitstag und nicht der Tag seiner Beerdigung wäre. Denn als man ihn in 

dem Kirchhof ins Grab legte, sagte sie: „Schlafe nun wohl, noch einen Tag oder zehen im 

kühlen Hochzeitsbett, und laß dir die Zeit nicht lange werden. Ich habe nur noch wenig zu 

tun und komme bald, und bald wird’s wieder Tag. Was die Erde einmal wiedergegeben hat, 

wird sie zum zweiten Male auch nicht behalten,” sagte sie, als sie fortging und noch einmal 

umschaute. (1811) 

Juli 1993 

Szabó Károly, Szabó Dezső: Szentivánnapi krónika 

Harmadik alkalommal került idén megrendezésre a Szentivánnapi rendezvénysorozat. 

Fontos, hogy egyre szűkülő kulturális palettánkon meglévő hagyományaink őrzése mellett 

hagyományokat teremtsünk. Amikor három esztendővel ezelőtt Sztilkovics Szávó ötlete 

nyomán megrendezésre került az első Szentivánnapi ünnepségsorozat a napéjegyenlőség és 

természetesen Szent János tiszteletére, még csak kuriózumként, az újdonság erejével hatott 

ránk. A következő évben azt lestük, vajon csak egyszeri felvillanása volt ez az emberi 

összefogásnak és kezdeményezőkészségnek, vagy pedig hagyományteremtő ereje lesz. Most 

harmadszorra már vártuk az ünnepet, részévé vált életünknek, rajtunk keresztül pedig a falu 

életének. Az idei program a délutáni sportrendezvények után, a szokásos zenés-táncos-

jelmezes felvonulással kezdődött a késő délutáni órákban. A környező falvak zenekaraival, 
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énekkaraival, tánccsoportjaival teletűzdelt menetben vonuló gyerekek, legények, leányok, 

férfiak, nők ruházatukban megcsillogtatták az egyes falvak népviseletének jellemzőbb 

darabjait, eleink (magyar és német) népdalaival még hitelesebbé téve azokat. A Kucmag-

rétre érkezve elkezdődött a folklór fesztivál a pilisvörösvári vegyeskórus és tánccsoport, a 

csolnoki fúvószenekar, a Ráckeve táncegyüttes és a pilisszentiváni vegyeskórus 

részvételével. Bevallom, pár óra múltán kezdtek monotonná válni a ritmusok, egyhangúvá a 

dallamok, dacára a színvonalas műsornak. Különösen, mert a sörsátorban már felfigyeltünk 

néhány idegennek tűnő arcra: ébenfekete haj, sima arc, exotikus öltözet. Sokan ismerjük 

őket a budapesti aluljárókból, ahol vidám zenéjük újra és újra meglassítja lépteinket, 

mosolyt csalva a gondterhelt arcokra. A dél-amerikai indián együttes színpadra lépte, az éles 

kontraszt a régió, de mondhatni Európa és az ő hangzásviláguk között frissítőleg hatott a 

kissé már egyhangúvá vált műsorra. Talán a jövőben érdemes lenne több hasonló színfolttal 

színesíteni a programot, hogy minden korosztály megtalálja a saját igényei szerinti 

szórakozást. Kandi mikrofonunkkal körbejártunk, hogy megkérdezzük az ünneplő 

nézősereget, mi tetszett, mi kevésbé. A megkérdezettek nagy része jól szórakozott. A műsort 

színvonalasnak ítélték, de többen kissé egyhangúnak tartották, főleg a tavalyihoz képest. A 

fiatalok különösen hevesen reagáltak, úgy gondolják, a műsor szervezői nem gondoltak 

rájuk, sokuk szerint egy szűkebb réteg számára van a Szent-Iván nap kitalálva. A kiállítás 

kedvező fogadtatásra talált, a sport-rendezvényen viszont - valószínűleg a rossz idő miatt – 

alig lézengtek az emberek. A német vendégek közül többen nyilatkoztak, köztük Manfred 

Huhs polgármester úr is. Ők általában nagyon jónak tartották a műsort, inkább a szervezés 

terén láttak javítanivalót. Szerintük talán hamarabb kellett volna a hivatalos programot 

kezdeni, hogy minél gyorsabban a felszabadult szórakozásé legyen a terep. Ami még nagyon 

hiányzott nekik, egyszerűbb magyaros étel, vagy akárcsak sült kolbász, virsli, hiszen ilyen 

alkalmakkor az ember szereti a sör mellé könnyen fogyasztható ételeket. (Ehhez a 

véleményhez a riporter is csatlakozik, az ételválaszték bizony szegényes volt.) Az 

italválasztékkal viszont mindenki meg volt elégedve. Általánosságban azt mondhattuk, 

sikeres volt az idei Szent-Iván nap is, de jövőre lesz mit jobbítani annak érdekében, hogy ez 

a szép ünnep valóban mindannyiunké legyen, mindenki magáénak érezze, sajátjaként 

szeresse. De vissza az ünnep záróakkordjához! Közelgett az est fénypontja, a máglyagyújtás. 

A fáklyák apró lángnyelvei körbenyaldosták a vaskos ágakat, pillanatok alatt fénye borult az 

egész rét. A máglya tetején ott égett a boszorkányt jelképező rongybábú, néhányan a 

tűzugrás ősi rítusát gyakorolták, előkerültek már indulófélben lévő indiánjaink, 

felcsendültek, megpendültek a hangszerek. Volt, aki a tűz körül táncolt, volt aki csak nézte a 
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lángokat, az ég felé szálló szikrákat. A hirtelen beálló csendben jóleső volt az érzés: valami 

nagy-nagy tüzet raktunk, ahol melegedhetnek az emberek; valami nagy–nagy tüzet raktunk, 

ahol annyi didergés után együtt melegedhetünk. Elfértünk volna többen is… 

 

OPUS a Pilisi-medence irodalmi – kulturális folyóirata 

Augusztus közepén-végén jelenik meg a Pilis-medence Kulturális Alapítvány irodalmi – 

kulturális folyóiratának, az OPUS-nak a nyári száma.  

A tartalomból: 

Pikulaszó: Pannónia dícsérete 

„A vidék az vidék. A pénz az pénz. Az érvényesülés leginkább szintén az. A kultúra pedig, 

úgy látszik, nem való vidákre. A harmadik felvonásokban nem a kapanyelek sülnek el.” 

Szépirodalom 

Szabó Károly versei 

„Nem elég 

 

Nekem nem elég az,  

hogy mások annak látnak, 

ami szeretnék lenni. 

Árnyéknak lábad mellett,  

suhogásnak lombjaidban,  

pillantásnak a szemedben.” 

Pintér Zoltán, vörösvári író novellája: „Csui!” 

„Az egyik szünetben, nyefióra előtt Dóra véletlenül felborította a köztünk álló tintásüveget. 

Szerencsére ki tudott ugrani a padból, így a ruháját megmentette. A nyitott füzet azonban 

elázott, a házi feladatával együtt. Valószínűleg nagy műgonddal készíthette, mert rögtön 

sírva is fakadt. Könnyes szemével észre sem vette Ferit, aki átjött a párhuzamos osztályból. 

A fiú egy darabig dermedten állt, aztán hirtelen mozdulattal belenyomta mutatóujját a 

tintatócsába. Dóra bőgése hüppögéssé szelídült, mert a dolog felkeltette az érdeklődését. 

Feri egy szót rajzolt a padra, az ujjnyi vastag tinta helyenként megfolyt, de azért olvasható 

volt: Csui!” Írószemmel: Beszélgetés Sánta Ferenccel csobánkai házában életéről, műveiről, 

irodalomról, erkölcsről, politikáról 

„Megnősültem és családommal együtt Szentivánra költöztem. Hirdették, hogy a bányában 

munkásfelvétel van, ugyanakkor az egyik sógorom is itt kapott a hadifogság után tanári 
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állást, Decsov Lajosnak hívták. Jelentkeztem, és felvettek urasági csillésnek. Mialatt a 

bányában dolgoztak, nagyon megszerettem a bányászokat. Ők mindenütt egyformák: 

mindegy, hogy szentivániak, dorogiak vagy tatabányaiak, a különlegességüket nagyra tartó, 

a különlegességükhöz nagyon ragaszkodó és elég kevés beszédű kemény férfiak. A 

villanyszereléstől kezdve az ácsmunkáig mindenhez értenek. A bánya az egy külön világ, 

aki nem dolgozott még lent, az tényleg nem értheti meg… 

Művészet 

Kutas Gyula esszéje: Hallgasson régi zenét és ne vezessen megszokásból 

„Ízlésvilágunkat és értékrendünket is kéretlenül és gyors szériatermeléssel vették gondjaikba 

a reklámokat és a videoklipek paneljeit kifundálók és sokszorosítók. Műveltségünket, 

különböző szituációkban tanúsított viselkedésünket tucatfilmek olcsó receptjei hizlalják, 

társalgási fordulatainkba belopják magukat a videoidiotizmus szlogenjei, katarzisra nem 

vágyunk, létünk problémátlan, illetve álproblémákkal teli, ugyanis a valóságosakról 

egyszerűen nem akarunk tudomást venni. Nemzedékek nőnek fel lassan úgy, hogy nem 

ismerik a rácsodálkozás motivációs erejét, a katarzist, az igazi megrendülést.” 

Kettős kiállítás Szentivánon 

„Valószínűleg egy művészettörténész rendkívül jól csemegézne ezekből a szobrokból, de én 

úgy gondolom, hogy önmagukért beszélnek, úgyhogy mindenki a maga habitusának 

megfelelő tanulságokat vonja le a megtekintésük után Engem leginkább Stössel Nánda egyik 

itt nem látható szobra fogott meg: „A boldogság kék madar”.” 

Műterem: Interjú Pátzay Máriával (A folyóiratot a Penelopé-sorozat rajzai illusztrálják.) 

„Mindig a tehetsége határozza meg az ember életét. Perbálon a lakásom egy keskeny 

négyméteres lakás volt, rossz fényviszonyokkal, a festészetem be volt szűkítve. 

Elhatároztam, hogy elköltözöm egy olyan helyre, ahol nagy fák vannak, nagy tér, 

másmilyen fények a műteremben… És akkor elkezdtem keresni egy régi házat. Az 

elhatározásra egy évre már itt is voltam Piliscsabán. Az itt festett képeknek már egész más 

az atmoszférája: vidámabban, érdekesebbek.” 

Néprajz, helytörténet 

Scheller Henrikné: Sváb versikék, mondókák, kiszámolók 

„Ans zwa trei, hike, hoke, hei 

hike hoke Hovestrau, heingevierzih Kinde trau, 

ti Müli sted em Tisch, kumt ti Kotz und frist, 

kumt te Weiwe mit de Toschn, 

haod te Kotz e wotschn ro, 



115 
 

Kotz schreid miau, es Pral is sche prau 

es Liecht ked sche aos, ti Kotz ligt sche traost!” 

Oktatás, közművelődés 

Kovács Gábor: Nevelés más alapokon (Waldorf-pedagógia II. rész: A gyakorlat) 

„Egyre többen: írók, művészek, tudósok fogalmazzák meg azon véleményüket, hogy 

kultúránk, értékrendünk és a tudományos-technikai világ dekadenciába hajlik. Tudnunk kell 

elmélyedni és megkeresni azt az utat – a pedagógiában is -, amit a megrögzött 

mechanizmusok nem engednek végigjárni. Nem alatt valókra /gazdasági, politikai, kulturális 

tekintetben egyaránt/ van szüksége a jövőnek, hanem kereső emberekre.” 

A folyóirat megvehető és megrendelhető a következő helyeken: Általános Iskola alsó 

tagozat (Metzger Ferencnél), felső tagozat (Fogarasy Attilánál), könyvesbolt. 

 

Wolfgang Borchert: Das Brot 

 

Plötzlich wachte sie auf. Es war halb drei. Sie überlegte, warum sie aufgewacht war. Ach so! 

In der Küche hatte jemand gegen einen Stuhl gestoßen. Sie horchte nach der Küche. Es war 

still. Es war zu still, und als sie mit der Hand über das Bett neben sich fuhr, fand sie es leer. 

Das war es, was es so besonders still gemacht hatte: sein Atem fehlte. Sie stand auf und 

tappte durch die dunkle Wohnung zur Küche. In der Küche trafen sie sich. Die Uhr war halb 

drei. Sie sah etwas weißes am Küchenschrank stehen. Sie machte Licht. Sie standen sich im 

Hemd gegenüber. Nachts. Um halb drei. In der Küche. Auf dem Küchentisch stand der 

Brotteller. Sie sah, daß er sich Brot abgeschnitten hatte. Das Messer lag noch neben dem 

Teller. Und auf der Decke lagen Brotkrümel. Wenn sie abends zu Bett gingen, machte sie 

immer das Tischtuch sauber. Jeden Abend. Aber nun lagen Krümel auf dem Tuch. Und das 

Messer lag da. Sie fühlte, wie die Kälte der Fliesen langsam an ihr kroch. Und sie sah von 

dem Teller weg. „Ich dachte, hier wäre was,” sagte er und sah in der Küche umher. „Ich 

habe auch was gehört”, antwortete sie, und dabei fand sie, daß er nachts im Hemd schon 

recht alt aussah. So alt wie er war. Dreiundsechzig. Tagsüber sah er manchmal jünger aus. 

Sie sieht doch schon alt aus, dachte er, im Hemd sieht sie doch ziemlich alt aus. Aber das 

liegt vielleicht an den Haaren. Bei den Frauen liegt das nachts immer an den Haaren. Die 

machen dann auf einmal so alt. „Du hättest Schuhe anziehen sollen. So barfuß auf den kalten 

Fliesen. Du erkältest dich noch.” Sie sah ihn nicht an, weil sie nicht ertragen konnte, daß er 

log. Daß er log, nachdem sie neununddreißig Jahre verheiratet waren. „Ich dachte, hier wäre 

was,” sagte er noch einmal und sah wieder so sinnlos von einer Ecke in die andere, „ich 
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hörte hier was. Da dachte ich, hier wäre was.” „Ich hab auch was gehört. Aber es war wohl 

nichts.” Sie stellte den Teller vom Tisch und schnippte den Krümel von der Decke. „Nein, 

es war wohl nichts,” echote er unsicher. Sie kam ihm zur Hilfe: „Komm man. Das war wohl 

draußen. Komm man zu Bett. Du erkältest dich noch. Auf den kalten Fliesen.” Er sah zum 

Fenster hin. „Ja, das muß draußen gewesen sein. Ich dachte, es wäre hier”. Sie hob die Hand 

zum Lichtschalter. Ich muß das Licht jetzt ausmachen, sonst muß ich nach dem Teller sehen, 

dachte sie. Ich darf doch nicht nach dem Teller sehen. „Komm man”, sagte sie und machte 

das Licht aus, „das war wohl draußen. Die Dachrinne schlägt immer bei Wind gegen die 

Wand. Es war sicher die Dachrinne. Bei Wind klappert sie immer.” Sie tappten sich beide 

über den dunklen Korridor zum Schlafzimmer. Ihre nackten Füße platschten auf den 

Fußboden. „Wind ist ja,” meinte er. „Wind war schon die ganze Nacht. Es war wohl die 

Dachrinne.” „Ja, ich dachte, es wäre in der Küche. Es war wohl die Dachrinne.” Er sagte 

das, als ob er schon halb im Schlaf wäre. Aber sie merkte, wie unecht seine Stimme klang, 

wenn er log. „Es ist kalt,” sagte sie und gähnte leise, „ich krieche unter die Decke. Gute 

Nacht.” „Nacht”, antwortete er und noch: „ja, kalt ist es schon ganz schön.” Dann war es 

still. Nach vielen Minuten hörte sie, daß er leise und vorsichtig kaute. Sie atmete absichtlich 

tief und gleichmäßig, damit er nicht merken sollte, daß sie noch wach war. Aber sein Kauen 

war regelmäßig, daß sie davon langsam einschlief. Als er am nächsten Abend nach Hause 

kam, schob sie ihm vier Scheiben Brot hin. Sonst hatte er immer nur drei essen können. „Du 

kannst ruhig vier essen”, sagte sie und ging von der Lampe weg. „Ich kann dieses Brot nicht 

so recht vertragen. Iß du man eine mehr. Ich vertrage es nicht so gut.” Sie sah, wie er sich 

tief über dem Teller beugte. Er sah nicht auf. In diesem Augenblick tat er ihr leid. „Du 

kannst doch nicht nur zwei Scheiben essen”, sagte er auf seinen Teller. „Doch. Abends 

vertrag ich das Brot nicht gut. Iß man. Iß man.” Erst nach einer Weile setzte sie sich unter 

die Lampe an den Tisch. 

 

Gátas Ernő: A stiwolli kórus látogatása 

 

Június 18-án vendégei érkeztek a vegyeskórusnak, így Szentivánnak is. Az ausztriai 

Stiwollból jött viszontlátogatásra templomi énekkaruk, Pater Stefan, és Monika Primas 

vezetésével. (Mielőtt bejöttek a faluba, a Csali Csárdánál megálltak, feldíszítették buszukat 

„Stiwoll köszönti Szentivánt” feliratú óriási lufikkal. ) Megjöttek a községházához, 

üdvözöltük őket, s ittunk velük egy pohárkával.  Ezután a vendéglátó énekkari tagok 

hazavitték, fuvarozták a nekik „jutott” vendéget. Este közösen mulattunk a kultúrházban. 
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Énekeltünk, táncoltunk, élveztük a stiwolli zenészek különleges muzsikáját, valamint a 

vörösvári „Bravi buam” vendégmarasztaló zenéjét éjjel 2-ig. Szombaton elvittük őket – saját 

buszunkkal – a Parlament megtekintésére, a Hősök terére, a Vajdahunyad várba, a Váci 

utcába, majd a délutánt már a vendéglátóikkal töltötték vendégeink Szentivánon. Este német 

misét énekeltek templomunkban, úgy vélem, sokunk szívét felmelegítették különleges szép 

énekeikkel. Mise után megvacsoráztattuk őket a régi iskola tornatermében. Este a két 

énekkar közösen kiült a „Schuckhoz”, elfértünk, mert összehúzódtunk. Hallgattuk 

zenészeink erősítő nélküli s mégis jól hallható muzsikáját. Záróra után esti városnézésre 

mentek Budapestre. Vasárnap de. Budán a Szent Ferenc sebei templomban énekeltek német 

misét, majd rövid szabadtéri koncertet adtak a Batthánytéren. Nagy tapsot kaptak. Ebéd után 

már a községházánál állt a busz indulásra készen. Megjöttek a vendégek, vendéglátók is 

felkészülve a búcsúzásra. A hivatal dísztermében egy pohár pezsgővel a kézben köszöntünk 

el egymástól. Nemcsak a napfény csillogott a poharakon, hanem az elválás könnyei is sokuk 

szemében. Sokan próbálták titkolni – nem mindenkinek sikerült. Egyet még énekeltek, 

zenészeik játszottak egyet, majd integetés mellett elindult a busz – elmentek. Hát ennyi 

volt… S most arról, amiről szintén szót kell ejteni: 

-a 38 vendég ellátása az énekkarnak (saját tagdíjpénzéből) 35.000 Ft-ba került, 

- a szállást, vendéglátást az énekkari tagok maguk állták, 

-sok munkába került előtte, utána, de szívesen tettük. 

S a bevétel? Élmény, emberi kapcsolatok, melegség a szívekben, vidámság. Két falu 

közelebb került egymáshoz. Nem tűnik soknak, de a mai anyagiasságot „díjazó” világban 

mégis sokat jelent – reméljük sokaknak. Sokan segítettek a látogatás során mint pártoló 

tagok. Csak úgy név nélkül néhány: a polgármesteri hivatalból mindenki, egy szentiváni 

pékmester, egy sörpatika, az iskola, óvoda, a plébánosunk, egy csaliscárda stb. Segítettek 

munkával, kiflivel, lángossal, evőeszközökkel, poharakkal, helységgel, szállással – ki miben 

tudott. Ezúton mondunk köszönetet mindannyiuknak. 

 

Stattner Béláné: Újra Bordesholm… 

Két év után ismét lehetőségünk nyílt arra, hogy iskolánkból gyerekekkel tanulmányútra 

mehettünk Bordesholmba. Az utazást lázas készülődés előzte meg. Az érintettek tudásuk 

alapján kerültek be ama bizonyos 23 fős csoportba. Elérkezett a kicsit szorongásokkal, 

izgalmakkal teli indulás napja. Szülők, diákok feszengve várták (jómagam is), hogy végre 

elinduljon a busz, hiszen egy hónap mindannyiunk számára hosszú időnek tűnt. Elérkezett a 
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beszállás ideje és a busz elindult egy hosszú útra, ami igen fárasztó, de kellemes volt. 

Vendéglátóink izgatottan várták, ezt az is mutatja, hogy kérték, telefonáljunk egyszer, ha 

Hamburgba, egyszer, ha Bordesholmhoz közel érünk, hogy mindenkit időben értesítsenek. 

Kicsit fáradtan, de annál nagyobb örömmel érkeztünk meg Bordesholmba. Mindenki nagy 

szeretettel vett körül minket, s utána ki-ki a saját vendéglátó családjával elfoglalta a maga 

kis birodalmát. Az első hetek tele honvággyal teltek el. Mint egy telefonközpontban „égtek a 

vonalak”, állandó hívások között éltünk. „Erzsi néni, hogy mondják németül?”, „egy kicsit 

tessék eljönni hozzánk!”, „egy kicsit jó lenne, ha a fejemet megsimogatná!” – ezeket a 

kéréseket örömmel teljesítettem, s végül minden gond, aggály megoldódott. A mieink 

szorgalmasan jártak iskolába, s igyekeztek bekapcsolódni az ott folyó munkába. Iskolai 

látogatásaim során a tanároknak pozitív véleménye alakult ki diákjainkról. Rendesek, tudnak 

alkalmazkodni, és ami nem kevés, igen jól beszélik a német nyelvet. Minden héten egy 

alkalommal találkoztunk, mi ezt úgy mondtuk találkozó a „vor der Sparkasse” előtt, mert ez 

a hely volt mindenki számára a legelérhetőbb. Volt itt élménybeszámoló a javából, ki hol 

volt, kit hová visznek el, ki mikor megy a tengerre, ki megy hajótúrára, mikor mennek 

sátorozni, kerékpártúrára – így minden hétvége élményekben gazdagabban telt el. Persze a 

sok jó és szép mellett akadtak problémák is, mint ilyen-„én nem kedvelem a fekete kenyeret, 

de szóltam az anyukának és másnapra az asztalon volt a fehér kenyér – 9 órakor le kell 

feküdnöm, hogy másnapra kipihenjem magam, otthon nem ezt szoktam meg – majdnem 

jobban szeretnek, mint a saját gyereküket, szinte babusgatnak….!” De az élmények egyre 

tornyosultak, egyre jobban beilleszkedtek a mindennapi életbe, a csládok napirendjébe. A 

német nyelv is egyre jobban ment mindenki számára, már ott tartottunk, ha én szóltam a 

gyerekeknek, németül válaszoltak vissza, s ez nagyon jó volt. Ez azt mutatta, hogy átvették 

az ottani életstílust, élettempót. Lehetne rengeteget írni egy-egy mindenki számára 

felejthetetlen kirándulásról, utazásról, de az újság minden lapja is kevés lenne hozzá. így 

összegezve nagy élményt jelentett mindenkinek, nekem is, hogy Bordesholmban lehettünk. 

Csak megköszönni lehet mindazoknak, akik ebben közreműködtek, s akik mindezt pártolták. 

Itt mondok köszönetet a BORDESHOLMER LIEDERTAFEL-nek, REIMER STRUWE, 

KLAUS-INGO MARQUARDT, valamint GEORG BAUER uraknak, akik részesei voltak 

mindannak, hogy mi Bordesholmban lehettünk. Ich bedanke mich bei dem 

BORDESHOLMER LIEDERTAFEL, bei den HERREN REIMER STRUWE, KLAUS-

INGO MARQUARDT und GEORG BAUER, daß wir in Bordesholm sein konnten. 

Ausserdem bedanke ich mich für die Gastfreundschaft bei FAMILIE KOCK und FAMILIE 
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REBELN. Reméljük a kapcsolat továbbra is fennmmarad és szoros barátságok alakulnak 

most is ki, a két évvel ezelőtti látogatáshoz hasonlóan.           Pilisszentiván, 1993. július 8. 

 

Maria Mirk: Tradition geschaffen 

Ist das denn heutzutage noch möglich? Unter Tradition versteht man nämlich Überlieferung, 

Gewohnheit, Brauch, die man gewöhnlich pflegt oder fortsetzt. Ihre Herausbildung und 

Festigung dauert meist lange Jahre. Mit der Veranstaltung des diesjährigen Sanktiwaner 

Tages wurde bewiesen, daß Traditionen auch heute noch entstehen, beziehungsweise 

bewußt ins Leben gerufen werden können. Vor gut drei Jahren hat sich erstmals eine leise 

Stimme gemeldet, daß es schön wäre, im Dorf die unausgenützten Möglichkeiten, zum 

Beispiel die schöne Wiese am Ortsrand, zu gemeinschaftlichen Zwecken zu nutzen. Szávó 

Sztilkovics war der Vater der Sanktiwaner Tage. Ihm lag es daran, die Leute des Dorfes 

durch gemeinsames Feiern zu einer Gemeinschaft zu machen. Initiatoren und Organisatoren 

beklagten sich damals über die geringe Teilnahme der Dorfbevölkerung. Trotzdem wurde 

der Sanktiwaner Tag auch dieses Jahr veranstaltet. Für Samstag, den 26. Juni war das große 

Fest angekündigt. Am Himmel hingen den ganzen Tag dunkle Wolken, und der Wind wehte 

rücksichtslos und es war kühl. Ungeachtet dessen wurden die Verkaufsbuden und Karussels 

auf dem Gelände der ehemaligen Kolonie aufgestellt. Die Kinder ließen sich aber nicht 

abschrecken, die Schausteller hatten immer etwas zu tun. Auf der Freilichtbühne, auf der 

Kuczmagwiese belustigten ein Puppentheater und Pantominen die Kinder, die vom Spiel 

mitgerissen die Kälte gar nicht merkten. Die Spieler hätten ein größeres Publikum 

verdient… Da mit dem Bus aus der Partnergemeinde Marktleugast auch Fußballer und 

Handballer mitgekommen waren, wurde nach dem Mittagessen je ein Freundschaftsspiel im 

Fußball und Handball gespielt. Schade, daß sich dafür nur wenige Zuschauer 

interessierten… Sicherlich war es auch dem unfreundlichen Wetter zuzuschreiben. Der 

große Festzug begann nachmittags um halb 6. Alle eingeladenen Kulturgruppen, Vereine 

und auch die Sanktiwaner marschierten mit musikalischer Begleitung durch die lange 

Hauptstraße von Fußballplatz zur Kutzmagwiese, wo die Tribüne und die Zelte standen. Am 

Straßenrand standen überall viele Schaulustige. Die Musik war es, die die Gemüter auch 

ohne Sonnenschein aufheiterte. Es war nicht ganz einfach, all die Gäste für das Programm 

zu gewinnen und mit ihnen den Termin auszumachen, erzählte später der Hauptorganisator, 

Bürgermeister Gábor Pénzes. Die gehießten Fahnen von Marktleugast und Sanktiwan – die 

letztere wurde übrigens am Abend vorher in der Kirche eingeweiht – verliehen dem Ort eine 
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besondere Feierlichkeit. Im offiziellen Teil begrüßte Bürgermeister Gábor Pénzes die Gäste, 

die Teilnehmer und das Publikum. Dann bedankte sich der Bürgermeister der 

Partnergemeinde Manfred Huhs für die Einladung und brachte seine Freude über die gelebte 

Partnerschaft zum Ausdruck. Schließlich wurde die ganze Veranstaltung vom Vorsitzenden 

des Amtes für nationale und ethnische Minderheiten Johann Wolfart begrüßt. Er betonte die 

Bedeutung ähnlicher Veranstaltungen, bei denen die ganze Bevölkerung einer Ortschaft, 

Deutsche und Ungarn zusammen feiern. Nach der formellen Einladung gaben die Gruppen 

ihre Tänze und Lieder zum Besten. Die ungarische Volkstanzgruppe aus Ráczkeve erntete 

großen Erfolg mit ihren feurigen Tänzen. Besonders der Burschentanz ohne instrumentale 

Begleitung, verblüffte alle mit seiner knackiger Härte. Der Stolz der gemeinde, der 

Gemischtchor unter der Leitung von Piroska und Franz Neubrandt brachte auch diesmal das 

von ihm gewohnte hohe Niveau. Die Schaumarer Jugendtanzgruppe, die in der letzten Zeit 

hohe Auszeichnungen erhielt, präsentierte Choreografie von Nikolaus Manninger, wofür das 

Publikum viel Beifall klatschte. Der Tanz der kleinsten Werischwarer war ein echtes 

Vergnügen. Es ist fast nicht zu glauben, wie kleine Kinder den Rhytmus in ihrem Blut haben 

können! Die Tscholnoker begeisterten mit ihrer Musik vor allem die deutschen Zuhörer, für 

deren Ohren die Klänge der Polkas und Walzers vertraut waren. Der Werischwarer 

Gemischtchor, eine ziemlich junge Gemeinschaft, gegründet und geleitet von Franz 

Neubrandt, brachte Perlen aus der Werischwarer Liedersammlung von Georg Hidas. 

Solisten waren Anna Peller (Gesang), Gábor Osztheimer und sein Engel Árpád Wieszt 

(Ziehharmonika) Dem Sanktiwaner Publikum waren sie wohl bekannt, und ihre 

hervorragende musikalische Leistung wurde entsprechend honoriert. Inzwischen wurde es 

dunkel, und die für die europäischen Ohren exotisch klingende südamerikanische 

Volksmusik aus Equador stimmte die Zuhörer mal melancholisch-romantisch, mal feurig. 

Als letzte Nummer trat die berühmte Werischwarer Tanzgruppe, die übrigens auch Tänzer 

aus Sanktiwan hat, auf die Bühne. Auch wenn man die Choreografie „Sanktiwaner Tänze” 

schon öfters gesehen hat, reißt sie einen immer wieder hin. Abgeschlossen wurde der Abend 

mit dem Anzünden des Johannisfeuers. Es war eine prima Idee, gleich fünf Scheiterhaufen 

anzuzünden, so konnten sich alle etwas Wärme holen. Dem Feuer fiel nur eine Strohpuppe 

zum Opfer, Hexen wurden beim lebendigen Leibe nicht verbrannt, obwohl aus Sanktiwaner 

Männerkreisen das Gerücht verlautete, daß es unter den Weibern einige Hexen gibt… Bei 

dem ungewöhnlich und ungerecht kühlem Wetter erwärmte das Feuer Leib und Seele. Bei 

Musik der „Donautaler Spatzen” wurde auf der Wiese noch lange getanzt, gefeiert, 

geschwätzt… Man ist ein Stück näher zueinander gekommen und das ist ja schließlich Sinn 
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und Zweck der Sache. Organisatorische Mängel? Es ist nicht zu leugnen, daß es welche 

gegeben hat. Für das leibliche Wohl der zahlreichen Gäste und Zuschauer hätte besser 

gesorgt werden können. Angesichts des ungünstigen Wetters rechneten die Fachleute der 

Gastronomie mit einem kleineren Andrang… Einmarsch auf die Wiese ohne Musik? Die 

Musikanten müssen ja irgendwann eine Verschnaufpause einschieben. Die Zeitplanung war 

nicht perfekt… Daß die Marktleugaster froren, weil sie keine warme Kleidung dabei hatten? 

Ja, die ungarische Wettervorhersage funktioniert nicht immer so gut wie die deutsche. Der 

diesjährige Sanktiwaner-Tag war trotz der Schwächen ein Erfolg, was auch die lobenden 

Außerungen der Gäste und die große Zahl der Anwesenden bewies. Den Organisatoren soll 

für ihren selbstlosen Einsatz im Namen der ganzen Dorfgemeinschaft auch dieserorts 

gedankt werden. Wir freuen uns schon jetzt auf den nächsten Sanktiwaner-Tag! Er ist zur 

Tradition geworden, folglich mußer auch nächtes Jaht stattfinden. 

 

August 1993 

 

a Szerkesztőség: BORDES-holmi dolgok 

 

I. felvonás: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szülői értekezlet. És volt egy újságcikk, 

ahol sajnos mi szerkesztők hibáztunk. Ugyanis leközöltük Bauer György úr levelét a 

szentiváni gyerekek németországi tartózkodásának lehetőségéről, amiből az tűnt ki, hogy ezt 

a fent említett úr szervezte volna. Mint megtudtuk, ez nem igaz. A lehetőséget a gyerekek 

nem Bauer úrnak, nem a bordesholmi önkormányzatnak vagy a német államnak 

köszönhetik, hanem a szentiváni és a bordesholmi kórus közötti jó kapcsolatnak. Az ottani 

családok szervezték meg a gyerekek kinttartózkodását és a költségeket is ők állták 

(leszámítva az 50 DM-os zsebpénzt, melyet a bordesholmi önkormányzat ajándékozott a 

gyerekeknek.) Elnézést kérünk az önkéntelen félretájékoztatásért! 

II. felvonás: De menjünk tovább! 23 gyerek kapott lehetőséget arra, hogy egy busszal – 

melyet a bordesholmi családok fizettek – Németországba utazzon 4 hetes nyelvgyakorlásra. 

A gyerekekkel még két kísérőtanár utazhatott. Még egyszer: minden költséget a német fél 

állt, azonban, mint tudjuk a buszban még bőven maradt hely. Ekkor történt, hogy 3 

szentiváni gyereket, akik nem tartoztak a kijelölt 23-hoz, meghívtak bordesholmi családok. 

A családokhoz személyes kapcsolat fűzi a gyerekeket. A német családok megüzenték nekik, 

hogy mivel a buszban bőven van hely, s egyébként is ők fizetik az utat, nyugodtan jöhetnek. 

Szilvássy igazgató úr azonban új javaslattal állt elő: fizessen a 3 gyerek fejenként 7000 Ft-
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ot. Felettébb különös indoklása szerint, ebből a 21 ezer Ft-ból vesznek majd a diákok üdítőt 

útközben (!!!). Az összeg ilyen felhasználására végül is pár ezer forint erejéig került sor, az 

összeg fennmaradó része itthon takarékba került. Úgy éreztük kötelességünk az érintettek 

nevében szóvá tenni ezt az ügyet.  

III. felvonás: Ugyan a bordesholmiak 2 kísérőtanárt hívtak meg, ez nem zavarta az igazgató 

urat abban, hogy ötödmagával (más tanárok és hozzátartozóik) váratlanul megjelenjenek 

Bordesholmban. A német fél mit tehetett, valószínű jó képet vágott az egészhez. Hogy a 

közjáték mégis kellemetlen utóérzést hagyott maga után, bizonyítja a németországi telefon, 

amelyben a bordesholmiak finoman megjegyezték, hogy legközelebb lehetőleg előre 

tisztázzák, kik, mikor, hányan érkeznek? Magyarázatul ehhez annyit, hogy Németországban 

mások az udvariasság szabályai, erre jobban kellene figyelnünk.  

IV. felvonás: A képviselőtestület igyekezett menteni a menthetőt, döntésére Marlok Gyula 

alpolgármester – igen korrektül – felkérte az igazgató urat, hogy a három gyereknek juttassa 

vissza a tőlük beszedett összeget. Sajnos a presztízsveszteségen már nem lehet segíteni. 

Igyekeztünk ezt a cikket csak és kizárólag a tények figyelembevételével megírni. (Az 

információk az érintettektől, a hivataltól és Gátas István kórustagtól származnak.) Egyetlen 

érdek lebegett szemünk előtt, a gyerekeké, hogy a jövőben is élhessenek e páratlan 

lehetőséggel és autentikus környezetben tökéletesíthessék nyelvtudásukat.  

 

Marktleugast-Pilisszentiván 

Möbel und Gerätespende für Schule und Chor in Pilisszentiván 

Nachdem erst kürzlich, bei dem Besuch des SV-Marienweiher in Pilisszentiván der 

Kindergarten eine namhafte Spende erfahren durfte, konnte jetzt die Schule, sowie der 

gemischte Chor, mit sehr nützlichen Spenden bedacht werden. Durch die unermüdliche 

Rührigkeit des Initiators der Partnerschaft, Herrn Georg Bauer, gelang es für ein weiteres 

Klassenzimmer der Schule 13 Tische und 35 Stühle zukommen zu lassen. Diese Spende 

ermöglichte die Landwirschaftsschule von Kulmbach. durch die Initiative von Herrn Bauer 

und mit der Unterstützung des Landrates, Herrn Herbert Hofman, sowie dessen 

Sachgebietsleiters Herrn Schuberth, konnte diese Spende jetzt auf den Weg gebracht 

werden. Eine weitere, sehr großzügige und großherzige Spende durften wir durch die Firma 

Schramm & Städtler, Kopiersystem 2000 in Bayreuth erfahren. Es handelt sich um zwei 

Kopiergeräte, welche ihre Verwendung zum einen in der Schule, und zum anderen beim 

gemischten Chor finden werden. Sicherlich werden die Beschenkten sich über das Geschenk 
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riesig freuen, und außerdem bedeutet diese Spende für beide Institutionen eine enorme 

Erleichterung. Den Familien Schramm und Städtler gebührt unser allerherzlichster Dank, 

sowie Herrn Gyula Marlok, Fabriksdirektor von Kemipur, welcher sich spontan bereiterklärt 

hat, diese Möbel und Geräte kostenlos nach Ungarn zu transportieren.  

 

Szilvássy László igazgató: …oktatni a nemzetiségi kultúra értékeit… 

A tantestület két alkalommal elemezte és megvitatta iskolánk nemzetiségi jellegét és abból 

fakadó feladatainkat. Arra a megállapításra jutottunk, hogy a sváb nyelv megőrzésére nincs 

lehetőségünk, a német nyelv oktatását tudjuk felvállalni, ezt alapos igényességgel végezzük. 

Lehetőséget látunk viszont abban, hogy a sváb kultúra fellelhető hagyományait oktassuk és 

ápoljuk. Ez kétirányú feladatkört határoz meg. Egyrészt anyaggyűjtést, ami a falu lakóinak 

birtokában van, de igazán értéket ez együtt jelent, másrészt a felnövekvő nemzedéknek 

oktatni a nemzetiségi kultúra értékeit. Azzal a javaslattal éltünk a község önkormányzati 

testülete felé, hogy az iskola tevékenységi körét bővítse ki, a művészeti oktatás legyen része 

annak. A benyújtott tervezet alapján a testület az iskola nevét és tevékenységi körét 

megváltoztatta. Az iskola neve Német Nemzetiségi Általános Iskola és Művészeti Iskola. 

Ezt mi tartalommal úgy terveztük megtölteni, hogy három szakon: zeneiskolai-, néptánc-, 

kézműves és két művészeti csoportban: fúvószenekar, énekkar tanítjuk a nemzetiségi kultúra 

hagyományaira épülő ének és hangszeres, valamint táncfeldolgozásokat, illetve a 

kézművességet. Erre avatott szakemberek állnak rendelkezésre, az énekkart ifj. Neubrandt 

Ferenc, a fúvószenekart Harmati Elek, a tánckart Wencl József, a kézműveseket Halász 

Andrea és Kocsis István vezetik és oktatják, a hangszeres oktatást a már működő zeneiskola 

tanárai végzik. Hisszük, hogy ezzel hangulatában megújul, sajátos karakterű lesz iskolánk, 

ahol a minket követő generációk megismerhetik, művelhetik őseink népi művészetét és 

ajátjukká válhat mindez. 

Sára Balázs: Die zwei Morgen (Parabel frei nach der Erzählung „Két reggel” von 

Ervin Lázár) 

Es geschah eines Nachmittags in einem Bus in der Budpester Innenstadt. Drei Kollegen 

unterhielten sich auf der Heimfahrt vom Arbeitsplatz über allerlei Wichtiges und 

Unwichtiges, als einer von den dreien plötzlich über die ungarischen Parteien und die Arbeit 

des Parlaments zu sprechen begann. Es war ziemlich sozialistisch eingestellt (ehemaliges 

Mitglied der sozialistischen Partei); es ist also kein Wunder, daß einer der beiden anderen, 
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der hingegen stark und heftig die Interessen des Forums Ungarischen Demokraten meinte 

verteidigen zu müssen, sich auf eine heftige Kontroverse einließ. Als jedoch beiden die 

Situation schon ziemlich aussichtslos erschien, fragte der Sozialist den dritten, der sich 

während ihrer Diskussion in eisiges Schweigen gehüllt hatte, warum er wohl seine Meinung 

zum Thema nicht äußere. Diese antwortete aber nur mit einer Geschichte: „Es trafen sich 

einmal zwei Morgen auf der Milchstraße.” „Guten Morgen, Morgen!” sagte der eine und 

nahm seinen Hut hochachtungsvoll ab. „Grüß Gott!” antwortete der andere mit einem 

freundlichen Lächeln. „Wohin pilgern Sie, wenn ich fragen darf?” fragte der erste und setzte 

seinen Hut wieder auf. „Ich gehe auf die Erde, „erwiderte darauf begeistert der zweite.  Der 

erste mit seinem Hut aus glänzendem Lichtstreifen wurde plötzlich trüb: „Wieso auf die 

Erde?” fragte er, „heute ist ja der erste Maisonntag, ich werde also unten anbrechen und 

dämmern!” „Das werden wir mal sehen”, schrie der andere „Heute dämmere ich auf der 

Erde!” Und er lief rasch weg, der erste aber warf sich auf ihn. Eine gute Weile prügelten sie 

sich – Dämmerungsstücke und Morgenfretzen flogen um sie herum. Es siegte schließlich der 

eine (wer weiß, welcher: vor der Schlägerei waren die beiden gleich schön, stattlich und 

vornehm, nachher aber gleich zerrissen), und diese ging auf die Erde die Nacht ablösen. Und 

die Menschen schauten zum Fenster hinaus und sagten: „Was für’n beschissener Morgen!” 

und blieben den ganzen Tag schlecht gelaunt.” „Das ist also der Grund, liebe Kollegen, 

warum ich mich zum Thema Tagespolitik nicht zu äu-ßern beabsichtige”, beendete seine 

Erzählung der dritte, der schweigsame Mann.  

September 1993 

Euer Gyuri bácsi: SZÓT KÉR BAUER GYÖRGY 

Az alábbiakban az előző számunkban megjelent „Bordes-holmi dolgok” c. cikkre érkezett 

reagálásokat közöljük. A levelek írói írásaik teljes terjedelemben való közlését kérték, ami 

jogukban áll. A magunk részéről mi nem teszünk hozzá semmit, ez azonban semmi esetre 

sem jelenti azt, hogy az írások tartalmával feltétlenül azonosulunk. 

Sehr geehrter Herr Szabó, sehr geehrte Damen und Herren der Redaktion! 

Mit großer Verwunderung habe ich den Artikel = Bordes-holmi dolgok = in der 

SANKTIWANER ZEITUNG vom August 1993 gelesen. Da in dem Artikel auch mein 

Name (in unrühmlicherWeise) genannt wurde, möchte ich einiges dazu Ausführen und 

richtigstellen. Vor der Veröffentlichung des Artikels hatten Sie auf jeden Fall erst mit mir 

sprechen sollen, um genaue und wahrheitsgemäße Informationen zu bekommen. Aus dem 
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Artikel kommt nämlich so hervor, daß ich gelogen hätte und mich mit fremden Federn 

geschmückt hätte. Beides trifft nicht zu, und ich werde mich zu wehren wissen. Ihre 

Ausführungen im Absatz II. II. IV. möchte ich nicht weiter kommentieren, weil mir kein 

Urteil darüber zusteht, um darüber zu befinden, wie man sich bei gewissen Anlässen zu 

verhalten hat. Um der Wahrheit die Ehre zu geben, bin ich bereit, im folgenden den 

Chronologischen Verkauf des Zustandekommens der Bordesholmer Schulmaßnahme zu 

schildern. Als am 14. Oktober 1988 der gemischte Chor von Sanktiwan sein 15-Jähriges 

Jubiläum im Kulturhaus von Sanktiwan feierte, war auch die Bordesholmer Liedertafel mit 

einer großen Delegation anwesend. Meine Frau und ich waren schon im Vorfeld der 

Besiegelung der Gemeindepartnerschaft zwischen Sanktiwan und Marktleugast nach Ungarn 

gereist, um letzte Vorbereitungen zu erledigen. Wir wurden dann von Piroska und Franz 

Neubrandt, sowie vom Chor, zu diesem Jubiläum eingeladen. Wir haben dort verschiedene 

Leute kennengelernt, einer dieser Leute war der Kreispräsident von Rendsburg-Eckernförde 

und Bürgervorsteher von Bordesholm, Herr Reimer Struve. Im Verläufe des Abends kam 

ich mit Herrn Struve ins Gespräch, wir unterhielten uns auch über die bevorstehende 

Partnerschaft, die ja eine Woche später besiegelt wurde. Weiter sprachen wir auch darüber, 

wie man den Deutschen in Ungarn eine Unterstützung zukommen lassen könnte. Herr 

Struve sagte mir: Der Kreis und die Gemeinde von Ihnen würden jedes Jahr an die 

zwanzigtausend mark nach Südtirol für die dortigen Deutschen geben, jedoch wüssten sie 

nicht so recht was mit dem Geld geschieht. Darauf sagte ich wortwörtlich: Was hindert Sie 

daran, dieses Geld nicht nach Südtirol, sondern nach Sanktiwan zu geben. Wir haben noch 

lange über dieses Thema gesprochen, letztlich sagte Herr Struve: überlegen Sie, Herr Bauer, 

was wir für Sanktiwan tun können bzw: könnten. Nach der Besiegelung der Partnerschaft 

gab es ja allerhand zu erledigen, und so trat dieses Gespräch zunächst in den Hintergrund. 

Da inzwischen auch der Schüleraustausch mit Sanktiwan und Marktleugast zustandekam, 

keimte in mir der Gedanke, so ein Schüleraustausch mit Bordesholm, jedoch über einen 

längeren Zeitraum, 3-4 Wochen, wäre eine sinnvolle Aktion. Es folgten dann telefonate und 

Gespräche mit Herrn Struve, bis dann im Herbst 1990 die Sache konkret wurde. Bemerken 

möchte ich noch, daß Herr Struve mich gebeten hat, die Organisation mit den Sanktiwanern 

in Ungarn zu übernehmen, so gesehen habe ich sehr wohl aktiv an der Schulmaßnahme 1991 

mitgewirkt, és ez igaz. Diese Tatsachen können sie auch in Bordesholm bei Herrn Marquard 

oder Herrn Struve erfahren. Am 28. Januar 1991 bekam ich einen Brief von Herrn Struve, in 

dem mir mitgeteilt wurde, daß die Schulmaßnahme stattfinden kann. Zum finanziellen 

wurde mir auch in diesem Schreiben mitgeteilt: „werden die Gemeinde Bordesholm und der 
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Schulverband die Finanziereung regeln.” Zitat Ende. Diese Angaben gelten für die 

Maßnahme 1991. daraufhin habe ich die Betreffenden Kinder mit ihren Eltern, zu einer 

Informationsveranstaltung (értekezlet) für den 24. März 1991 in die Untere Schule um 16.30 

h. gebeten. Eingangs dieser Besprechung habe ich den Herrn Bürgermeister Pénzes zu 

seinem Namenstag gratuliert. Danach habe ich Ausführungen allgemeinder Art, sowohl zur 

Partnerschaft, wie auch zur Schule gemacht. Jetzt bitte ich Sie herzlichst, sehr aufmerksam 

zu Lesen. Ich habe nämlich damals zu den Eltern auch gesagt: „Das Zustandekommen dieser 

Maßnahme ist sicherlich eine große und schöne Sache, AUSDRÜCKLICH aber möchte ich 

darauf hinweisen, dies haben die Eltern und Kinder in erster Linie Piroska und Franz 

Neubrandt, und dem gesamten gemischten Chor von Sanktiwan zu verdanken.” Zitat Ende.” 

Einen Durchschlag meiner damaligen Ansprache v. 24. März 1991 lege ich Ihnen bei und 

wäre dankbar, wenn Sie diese im vollen Wortlaut in der Zeitung veröffentlichen würden. 

Hier möchte ich noch anfügen, daß ich damals persönlich nach Sanktiwan mit meinem PKW 

gefahren bin, und habe 6000,- sprich Sechstausend Deutsche Mark, aus meinem 

Privatvermögen für das Fahrgeld vorgestreckt, weil die Überweisung aus Bordesholm nicht 

rechtzeitig angekommen ist. Jetzt frage ich Sie, wer von den Falschinformanten hatte diese 

Summe damals vorgestreckt. Ja, ich habe es getan, nämlich für die Kinder und die Schule 

von Sanktiwan, und ich habe damals am 24. März 1991 in der Schule auch gesagt: „Habe 

ich mein ganzes Arbeitsleben dem Land der Vorfahren und Ahnen gewidmet, so möchte ich 

in meinem Ruhestand „Herz und Hand dem Heimatland und Pilisszentiván widmen.” Zitat 

Ende. Nun zu dem erwähnten Brief von mir in der Aprilausgabe 1993, in der 

SANKTIWANER ZEITUNG. Sie schreiben jetzt in der August-ausgabe, sie hätten einen 

Fehler begangen und den Brief veröffentlicht. Nun da möchte Ihnen sagen, Sie haben keinen 

Fehler damals gemacht, sondern jetzt, weil Sie auf die falschen Propheten gehört haben. Sie 

brauchen doch nur die April-ausgabe 1993 zu lesen, dort steht eindeutig und für jeden, der 

deutsch lesen kann: „Herrn Bauer ist es gelungen, eine erneute Schulmaßnahme zu 

initiieren”. Zitat Ende. Nun ich hoffe nur, daß Sie auch wissen, was Intiieren heißt. In 

diesem oben erwähnten Brief von mir steht kein einziges Wort davon, das man mir diese 

Schulmaßnahme zu danken hätte. Im Gegenteil, es heißt dort eindeutig und in einem klar 

verständlichem deutsch: Diesen drei Herren, (Struve/Wolf/Marquard gebührt ein ganz 

besonderes Lob, sowie Dank und Anerkennung für ihren Einsatz zum Zustandekommen 

dieser Schulmaßnahme. Nicht vergessen wollen wir die Gasteltern, welche die Schüler zu 

dieser Maßnahme kostenlos empfangen und während der vier Wochen betreuen, ihnen gilt 

schon heute unser allerherzlichster Dank und hohe Anerkennung. Zitat Ende. Sehr geehrter 
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Herr Szabó, undank ist der Weltenlohn, heißt ein deutsches Sprichwort, und ich habe auch 

schon gewußt, als ich die Partnerschaft mit Marktleugast initiiiert habe. Aber seien Sie 

versichert, ich lege keinen Wert darauf, öffentlichen Dank zu bekommen. Was ich tue, das 

tue ich aus Überzeugung für eine Gute und schöne Sache. Noch dazu, bin ich in der 

glücklichen Situation, alles bisherige in Partnerschaftsangelegenheiten, aus meiner 

Privatschatulle bezahlt zu haben, ob das andere auch behaupten können, entzieht sich meiner 

Kenntnis. Des Menschen Wert bemisst sich nicht nach seinem Wissen und Können, nicht 

nach seiner Macht und seinem Reichtum, auch nicht nach dem Erfolg und Ansehen. Sondern 

nach dem, was er an Leistung verwirklicht in der Pflicht des Alltag’s und für die 

Allgemeinheit. Diese vier Zeilen sollten sich jene Falschinformanten die Sie als Quelle 

angeben zu Herzen nehmen und danach auch handeln. Allmählich möchte ich zum Ende 

kommen, jedoch möchte ich noch einmal auf den DANK zurückkommen. Nach der 

Bordesholmer Schulmaßnahme von 1991 kam eine Frau zu mir, und bedankte sich für die 

Möglichkeit, daß ihr Kind an dieser Maßnahme teilnehmen konnte. Ich war sehr gerührt und 

etwas überrascht, diese Frau brachte mir eine Blumenvase und den dazugehörigen 

Kerzenständer. Es war sicherlich kein Herendi Porzellan, aber, und das habe ich erst später 

erfahren, diese Frau ist eine arme Frau und im nachhinein habe ich mich dann sogar ein 

klein wenig geschämt, aber wiederum hat es mich sehr tief gerührt, ich bin dieser Frau heute 

noch sehr dankbar. Sehr geehrter Herr Szabó, wenn Sie meine Ausführungen aufmerksam 

lesen, werden Sie verstehen, daß ich ein wenig verärgert bin, nicht so sehr Ihnen, sondern 

jenen, die über mich falsches gesagt haben. Meine persönliche Bitte an Sie lautet: 

Rehabilitation und Veröffentlichung meines Briefes in der nächsten Ausgabe der 

SANKTIWANER ZEITUNG aus gründen der Objektivität und um der Wahrheit Willen. 

Meine Ausführungen kann ich in Wort und Schrift jederzeit beweisen und belegen. Für eine 

persönliche Aussprache stehe ich frühestens Mitte Oktober in Sanktiwan zur Verfügung. 

Nun überlasse ich es dem aufmerksamen Leser der SANKTIWANER ZEITUNG, sich seine 

in dieser Sache zu bilden. Gleichzeitig grüße ich alle Leser der Zeitung, aber alle anderen 

Sanktiwaner sehr herzlich, 

Bauer György Úr 2. számú levele (melléklet az 1. számúhoz)                                                             

Besuch in der Schule von Pilisszentiván 24.03.1991 

Sehr geehrter Herr Direktor, verehrte Damen und Herren des Lehrkörpers, 

liebe Kinder und Eltern! 
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Erlauben Sie mir in meiner Eigenschaft als Initiator, Partnerschaftsrat der Gemeinde 

Marktleugast, aber auch als Bürger von Szentiván, Ihnen allen die Herzlichsten Grüße von 

Herrn Bürgermeister Huhs aus Marktleugast, dem Direktorrat der Schule von Marktleugast, 

sowie dem Kreispräsiedenten Herrn Struve aus Bordesholm zu überbringen. Zunächst 

möchte ich ein paar Worte über die Partnerschaft allgemein erwähnen. Sie sind sicherlich 

alle informiert (zuletzt in der Szentiváner Zeitung) über diese Partnerschaft, die seit 1988 

offiziell besteht. Gleichwohl gehen die Wurzeln viel weiter zurück, die Chronologie möchte 

hier nicht erklären. Tatsache ist, daß ich schon in den 70-er Jahren sehr viele Bürger dazu 

ermuntert habe, Ungarn und Pilisszentiván zu besuchen und es waren hunderte. Das 

Bemühen und der Wunsch von mir eine Partnerschaft zu initiieren, ist schon sehr früh in mir 

gereift, nur war das damals nicht möglich, wegen der politischen Verhältnisse. Eine 

Herzensangelegenheit war und ist es auch heute noch für mich. Heute kann man sagen: 

MEIN GEDANKE WAR RICHTIG UND DIE PARTNERSCHAFT LEBT UND 

GEDEIHT AUF BREITER BASIS: In meinem Grußwort der Januarausgabe der Szentiváner 

Zeitung habe ich u.a. darauf verwiesen, daß gerade im schulischen Bereich Zeichen gesetzt 

werden müssen im hinblick auf die Zukunft der Partnerschaft. Nun diese Zeichen haben wir 

schon bisher gesetzt und werden dies auch für die Zukunft tun. Das wir unter den ersten 

Gemeinden waren die einen Deutschlehrer bekamen, ist auf unsere Bemühungen 

zurückzuführen, was natürlich auch einen gewissen Einsatz von uns erforderte. Hier möchte 

ich Herrn Bürgermeister Huhs und Herrn Amtsrat Fischer aus Marktleugast lobend 

erwähnen. Die bisherigen Hilfen für die Schule kennen Sie ja und ich finde immer ein 

offenes Ohr beim Bürgermeister, wenn es um die Schule geht. Mit großer Freude kann ich 

Ihnen heute sagen, mir ist es nach fast drei Jahren der Verhandlungen gelungen, DIE 

SCHUL- UND FERIENMAßNAHME BORDESHOLM FÜR DIE SZENTIVÁNER 

SCHULE ERFOLGREICH ABZUSCHLIEßEN. Das Zustandekommen dieser Maßnahme ist 

sicherlich eine große und schöne Sache, AUSDRÜCKLICH MÖCHTE ICH ABER 

DARAUF HINWEISEN, WIE AUCH IN MEINEM BRIEF AN HERRN LAMBERT 

SCHON ERWäHNT, DIES HABEN DIE ELTERN UND KINDER IN ERSTER LINIE 

PIROSKA UND FRANZ NEUBRANDT UND DEM GESTAMEN GEMISCHTCHOR 

VON PILISSZENTIVÁN ZU VERDANKEN. Sie waren es die den Faden gesponnen 

haben, Schon 1984 waren die ersten Kontakte mit Bordesholm zustande gekommen. Zu 

einer Zeit also, wo es noch garnicht so leicht war und mit vielen Schwierigkeiten und noch 

mehr Geld verbunden war. Große Opfer mußten damals noch gebracht werden und das muß 

einfach auch mal gesagt werden. Diese Frauen und Männer haben den Namen Pilisszentiván 
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in die Welt hinausgesungen und viele Freunde für Szentiván geworben. Was Politik damals 

noch nicht zustande brachte, diese Menschen haen es geschafft, meine dreijährigen 

Bemühungen und die viele Arbeit soll nur ganz nebenbei erwähnt sein, aber dies war nur 

möglich, weil ich in diesen Menschen wahre Freunde und innige Freundschaft gefunden 

habe. Nur wenige Kinder in Ungarn haben das Glück, an einer solchen Aktion teilzunehmen 

und ich fordere die Eltern der Kinder auf, aktiv am Geschehen der Partnerschaft 

mitzuwirken. Im Zusammenhang mit den ganzen Aktivitäten von mir für die Schule, meinte 

mein Freund, Rüdiger Lambert, (darf ich doch sagen?) er würde mich vorschlagen für das 

Bundesverdienstkreuz, die Redaktion der Szentiváner Zeitung in der Januarausgabe meint zu 

meinem 60-sten Geburtstag gar: Wenn es jemand verdient Ehrenbürger von Szentiván zu 

sein, so als erster ich. Nun ich würde da schon meinen, mit Auszeichnungen soll man sehr 

sparsam umgehen, gleichwohl tut ein öffentliches Lob hin und wieder auch gut. Ich kann 

Ihnen aber versichern, ich tue es sehr gerne und das tue ich für Szentiván. Ruhm und Ehre 

können sehr schnell vergehen, die Taten aber bleiben bestehen. Es wäre nur zu wünschen, 

daß sich auch andere, auch innerhalb von Szentiván, bemühen würden gerade was die 

Kontakte nach außen betrifft. Den Kindern, die nun demnächst nach Bordesholm fahren 

werden, möchte ich ausgdrücklich sagen, diese Maßnahme ist keine Konkurrenz zum 

Schüleraustausch mit Marktleugast. Ob es bei der Einmaligkeit bleibt, oder ich diese 

Maßnahme weiterführen kann, muß die Zukunft bringen. Als selbstverständlich sollte es 

gelten, daß die Kinder eine Krankenversicherung für die Zeit des Aufenthaltes in 

Deutschland haben, darauf muß ich bestehen. Ein schlechtes Beispiel kann ich ihnen sagen. 

Nur weil die Eltern von einem Jungen keine Versicherung abgeschlossen haben, der Junge 

aber einen Unfall hatte in Marktleugast und Kosten von ca. 450.-DM entstanden, mußten 

wir lange verhandeln, damit die Kosten erlassen wurden, sowas geht aber nur einmal. Meine 

Damen und Herren, liebe Kinder, ich möchte sie nunmehr nicht länger langweilen, jedoch 

zum Schluß ihren allen versichern, daß ich weiterhin für die Schule in Pilisszentiván mein 

möglichstes tun werde. Habe ich mein ganzes Arbeitsleben dem Land der Vorfahren und 

Ahnen gewidmet, so möchte ich meinen Ruhestand „Herz und Hand dem Heimatland und 

Pilisszentiván widmen. Ich danke für hre Aufmerksamkeit. 

 

Szilvásy László iskolaigazgató: Az érem másik oldala – egy-két gondolat a bordesholmi 

cikkhez- 
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Nem használ egy ügynek, ha agyonbeszélik, de legalább annyit árt, ha féligazságokat 

beszélnek róla, nembeszélve arról, ha ezt rosszindulatú beállítással teszik. Ezért tartom 

szükségesnek reagálni a szerkesztőségi cikkre. Az, hogy ez a tanulmányút létrejöhetett a 

szentiváni kórus erkölcsi tőkéjének, a bordesholmi kórus áldozatkész hozzáállásának és 

Bauer György úr koordináló munkájának volt köszönhető, amiért külön – külön köszönetet 

mondok valamennyiőjüknek. Az operatív lebonyolításba a helyi kórus nem kapcsolódott be, 

Németországból minden információt Bauer György úrtól kaptunk. Az iskolával ebben az 

ügyben rajta kívül senki nem tárgyalt. Az út szervezésével engem bíztak meg. Az ügyek 

intézéséban Stattner Béláné és ifj. Neubrandt Ferenc voltak segítségemre. A Szerkesztőség a 

cikk megírásakor sem őket, sem a kint lévő tanárokat nem kérdezte meg a történtekről, mint 

az ügy ismerőit. Engem ugyan megkérdeztek és amit itt leírok, azt elmondtam a 

szerkesztőség tagjának, mégpedig a cikkben említett Önkormányzati Testületi ülés előtt. Ezt 

viszont nem vették figyelembe írásukban. Az utazást a németek vonattal tervezték, a vasúti 

jegy árát küldték meg. Közben emelték a vasúti viteldíjat és mi saját döntésünk alapján 

autóbuszt rendeltünk, a németek tudomása nélkül. Így a cikkben leírt üzenet a plussz három 

tanuló szüleinek nem jöhetett. Amikor ők jelentkeztek, akkor még ott tartottunk, hogy 14 

ezer forint lesz a vasúti jegy, aminek a fizetését vállalták, sőt az egyik gyerek már be is 

hozta, amit persze nem vettünk át. Amikor nyilvánvalóvá vált, hogy busszal utazunk, akkor 

javaslatomra az utazó gyerekek szülei elfigadták, hogy az útiköltség felét fizessék ki és azt 

az utazók közös költségeire fordítsák. Miután a pénz nagyrésze, 18 ezer forint megmaradt, 

úgy gondoltam a szülők döntsenek a felhasználásról, aminek az egyik lehetséges formája a 

visszafizetés. A képviselő testület az ügyben nem döntött, az alpolgármester úr azt 

fogalmazta meg, hogy nem kell megvárni a szülők állásfoglalását, kapják vissza a pénzt. Ez 

meg is történt. Ami az ötödmagammal való kiutazást illeti. Összesen 19 órát tartózkodtunk 

Bordesholmban és Stattner Béla kivételével, aki a felesége elé jött ki, mindenkit konkrétan 

vártak, előre összeállított programmal. Több mint egy héttel korábban egyeztettük a 

németekkel a kiutazásunkat. Tehát váratlan megjelenésről szó sem volt és a hozzáfűzött 

illemtani megjegyzés nem volt igazán vonatkoztatható ide. Azt, hogy a kiutazó személyek 

ellen bármilyen kifogás merült fel, nagyon sajnálom, a dolgok ilyen megítélést nem vettem 

figyelembe. Ezért engem terhel a felelősség, amit vállalok. Szeretném remélni, hogy akiknek 

sérelmeik voltak, vagy vannak azt sikerült eloszlatni. Az iskola arra készül, hogy a 

rövidesen községünkbe érkező bordesholmi kórust köszöntse és szeretnénk hozzájárulni 

ahhoz, hogy érezzék jól magukat Pilisszentivánon. 

Pilisszentiván, 1993. szeptember 9. 
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Bráder Ferencné segítségével, Nádudvari György: Tájházunktája 

Községünk tájháza kicsit pókhálósan ugyan, de továbbra is várja látogatóit. Ez a legtöbb, 

amit megtehet. Amit pedig mi megtehetünk (mint a falu lakói, tagjai tb.) annyi, hogy 

érdeklődést mutatunk iránta. Ahogy tette ezt valamikor tavaly októberében a 

Muttersprachverein. Egy teadélutánt tartottak a tájház egyik félig üres termében, 

nagykabátban, a forró csészéhez tapadva. …hát nem is tartottak ott több teadélutánt. 

Helyette inkább kitakarították társadalmi munkával a kiállítást, mivel a tájháznak nincsen 

állandó gondnoka. Pedig ha az önkormányzat meghirdetné bizonyára akadna olyan 

nyugdíjas aki elvállalná az állást. Sejthető, hogy a leendő gondnoknak nem a rengeteg 

látogató után kellene takarítania, hanem a szekrényben álló szoknyákat, ingeket stb. 

kiszellőztetnie, nehogy penészes legyen. Ugyanis vendégkönyvi bejegyzéseket tekinteve 

havi 2-3 látogató néz be (az iskolásokat és a hivatalos német vendégeket leszámítva). Mivel 

falunkban nincs állandó hely „kulturális összejövetelek” számára, így tél közeledtén – ha 

fűthető lenne – (még kályha is van az egyik szobában, csak csöve nincs) a ház szívesen 

kölcsönözne hangulatot éjszakába nyúló beszélgetésekhez. Lehet, hogy csak ez hiányzik 

ahhoz, hogy azok a nyugdíjasok, akik Vörösvárra vagy Solymárra járnak nyugdíjasklubba, 

itt is megtalálják, amit keresnek. Nyáron pedig, ha a ház környéke rendezettebb formát 

öltene – erre több ötlet is van a faluban – tetővel vagy anélkül, padokkal kisebb szabadtéri 

programok helyszíne lehetne. Jelenleg azonban ha a ház mögé nézünk, egy hiánytalan ekét 

és egy szecskavágót esz a rozsda a magas fűben. 

ifj. Neubrandt Ferenc: A német nyelv Franciaországban 

Az OPUS című kulturális folyóiratot olvasgatva a számtalan érdekes és igényes cikk közül, 

Pintér Zoltán: „Német és nemzetiség”
1
 című írása igen megragadta figyelmemet. Bár a cikk 

több gondolatával nem értek egyet (például, hogy a nemzetiségi tudatunkat csak a 

nemzetiségi nyelv határozhatja meg), mégis Pintér Zoltánnak sok igazsága vagyon. Mint 

gyakorló, német nyelvet is oktató tanár tudom, hogy milyen problémákkal küzd ma minden 

diák és pedagógus e téren. Ezekkel a zavarokkal azonban nemcsak a Magyarországon élő 

német nemzetiség küszködik, hanem például a Franciaország területén levő Elzász német 

anyanyelvű etnikuma is. Júniusban volt alkalmam eltölteni egy kisebb időt Elzászban, és 

ahogy ott tapasztaltam, valamint az ottani kollégákkal beszélgetve kiderült, a német 

                                                             
1 Német és nemzetiség ist die Überschrift der Rubrik, der Titel des Artikel heißt: Kivel játszunk? 
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nemzetiség Franciaországban hasonló gondokkal küzd, mint mi. Ráadásul sokkal rövidebb 

ideje harcolhatnak nemzetiségi öntudatuk megőrzéséért, mint mi idehaza. Ez év tavaszán 

kezdték meg kétnyelvű óvodák működésüket Elzászban: a legkisebbek a francia mellett 

német nyelvű foglalkozásokon is részt vesznek, a tervek szerint – azokban az óvodákban, 

ahol ezt bevezették – egyenlő arányban. Elzász lakosságának jelentős része kétnyelvű vagy 

éppenséggel német anyanyelvű, s eddig nem volt lehetőség ilyen oktatásra. Az erről szóló 

döntést Jack Lang kulturális és oktatási miniszter jelentette be, azt hangoztatva, hogy „meg 

kell őrizni Franciaország nyelveit és kultúráit”. Ez igen fontos tényező hiszen nem csak 

nyelvében, de kultúrájában is él a nemzetiség. A miniszter egyébként nem használta a 

„nemzetiségi nyelv” kifejezést, mert a francia nemzetet egységes egésznek tekinti. Hosszú 

időn át egyáltalán nem volt arra lehetőség, hogy bármiféle oktatás nemzetiségi nyelven 

történjék. A breton, a baszk, a Franciaország déli részén máig is használt ősi occitán és 

korzikai nyelvet nem lehet például hivatalos érintkezésre használni, a francia nyelv 

használata a kötelező. Most viszont lehetőség nyílt arra, hogy Elzászban az alsó- és 

középfokú iskolákban egyes tantárgyakat német nyelven is oktassanak és ezekből a 

tárgyakból már lehet „helyi nyelven” vizsgázni – a távolabbi jövőben érettségizni is. 

Franz Neubrandt jun.: Elsaß und Ost-Lothringen: zwei Regionen in Europa. 

Wenn vom Elsaß aber auch von Ost-Lothringen, die Rede ist, so steigen bei vielen 

Begeisterung und Wärme auf für ein Land der Gastronomie, der Weinseligkeit, der 

Fachwerkhäuser, der „Schlupfkappe”. Man findet sich hier wie „Gott in Frankreich”. Es ist 

schon Teil Frankreichs, aber für ein Wochenede oder mehr fühlt man sich nicht so fremd. Ist 

das alles die Wirklichkeit oder nur eine Kulisse? Es ist ein Teil der Wirklichkeit und eine 

Kulisse. Denn in dieser „himmlischen Landschaft”, lebt eine Bevölkerung, ein Volk, das 

sich französisch, elsässisch und europäisch fühlt. Die Geschichte hat es, wie andere auch, 

sehr in Mitleidenschaft gezogen, zermürbt und zertreten, seiner Persönlichkeit und seiner 

Sprache fast beraubt. Die Elsässer, sowie die Lothringer, haben den bitteren Trunk der 

Nazionalismen und des Faschismus bis zur Neige auskosten müssen. Sie haben sich davon 

noch nicht ganz erholt. Doch viele unter ihren wollen jetzt ihr Erbe in Ehre halten und mit 

ihrer Eigenart, mit ihrer Sprache und mit ihrer noch vorhandenen Zweisprachigkeit in die 

Zukunft blicken, ihr Schicksal selbst bestimmen und Europa aufbauen. Die 

Zweisprachigkeit ist im Elsaß und in Ost-Lothringen eine Notwendigkeit in kultureller, in 

wirtschaftlicher und beruflicher Hinsicht. In aller Welt ist der Zustand der Zweisprachigkeit 

meistens eine Selbsversändigkeit. Viele Sprachwissenschaftler, so Prof. Winreich setzen 
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sich für sie ein, denn sie bedeutet in Europa eine Überwindung des Schablonendenkens, der 

politischen und Denkgrenzen, sie ist eine Bereicherung, eine breite Öffnung auf die Welt, 

eine Unterstützung der Demokratie und bewältigt manchen Frust. Umso mehr im Elsaß, wo 

sie eines der der leistungskräftigen Mittel gegen die kulturelle Sechstausgabe einer 

Gemeinschaft ist, die den Verlust ihrer Eigenart nicht hinnehmen will. 

Szabó Károly: Ha(ra)ngok 

Templomunk harangjairól szeretnék pár szót ejteni, a közelmúltban felvetődött ugyanis az 

eddig használaton kívüli ún. Borbála-harang újbóli üzembehelyezése ill. a mostani 

lélekharang áthelyezése a temetőbe. Előbb azonban néhány szót harangjaink történetéről: 

Két nagyharangunk, melyekkel a beharangozást végzik, 1922-ből származik, mikor is 

szükségessé vált az első világháborúban elveszett (elvitt) harangok pótlása. A nagyobbik 

(250kg), melyen Szt. József képe látható, a következő feliratot viseli: HARANG MŰVEK 

RT. ÖNTÖTT ENGEM BUDAPESTEN N 4101 DIE GEMEINDE PILISSZENTIVÁN 

ZUR EHRE GOTTES 1922 A másik nagyharangot szintén 1922-ben öntötték (150kg), 

felirata: SZENT BORBÁLA TISZTELETÉRE HUNGÁRIA KŐSZÉNBÁNYA 1925. 

ÖNTÖTTE WALSER FERENC BUDAPEST  A már említett Borbála-harangunk (150kg) a 

környei szénbányából került Pilisszentivánra 1928 táján. Mint említettem jelenleg 

használaton kívül van. Felirata: AD 1922 HARANG MŰVEK RT. BUDAPESTEN N 1172 

ICH GAB MEIN ERZ SIE GABEN IHR HERZ  S végül a mostani lélekharangunk (50kg) 

története. Az 1838-as nagy esőzések idején – ekkor volt a budai árvíz is!- Pilisszentivánt 

sem kímélte az ég áldása, s az áradás a Jägerwiesen irányából hozta magával ezt a harangot. 

Ott találtak rá a helybeliek, amolyan ég küldötte ajándékra. Hogyan került a harang az 

erdőbe? Felirata szerint a harang 1665-ből származik, tehát a török időkből. Eszerint 

elképzelhető, hogy a lakosság a törökök elől rejtette el az erdőben s az áradás kimosta a 

földből. Van még egy elképzelés, miszerint a Jäger-víz környékén valamiféle település, 

esetleg kolostor lehetett. Ezt alátámasztani látszik a tény, hogy Rádler Tamás földjén, mely 

nem messze fekszik a helytől, szántás közben tégladarabokat találtak. Azt hiszem, nem kell 

magyarázni mit jelentett ez a harang falunk lakói számára, hiszen szinte a szentiváni 

svábsággal egyidős. Őseinket, szüleinket, nagyszüleinket hívták imára e harang hangjai, 

kísérték őket utolsó útjukra immár évszázadokon keresztül. Felmerült egy javaslat, hogy – 

mivel a temetőben nincs harangunk – ezt a harangot helyeznénk át oda. Tekintve a harang 

szinte műemlékjellegét, a község életében betöltött szerepét, jelentőségét, értékét 

mindannyiunk számára, azt hiszem, a templom falain belül van a legnagyobb biztonságban. 
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Maradjon hát a lélekharang a templomban. A másik lehetőség lenne, hogy a használaton 

kívüli Borbála-harang kerülne a temetőbe, nem tudom ez technikailag (harang súlya, 

megfelelő harangtorony építése a temetőben) megoldható-e. A harmadik megoldás az lenne, 

ha vennénk egy kisebb súlyú harangot, s azt használnánk a temetőben. Mivel a kérdés 

megoldása válaszra vár, kérnénk a falu lakóit, gondolkodjanak el az esetleges 

megoldásokon, s a felmerülő javaslatokat tudassák szerkesztőségünkkel, illetve az 

egyházközség illetékeseivel. 

Oktober 1993  

 

Josef Mikonya: Wie du mir, so ich dir 

 

Es starb einmal das Kind eines armen Mannes. Der arme Mann ging zum Pfarrer und 

forderte ihn auf, das Kind zu begraben. „Hast du Geld?”, fragte der Pfarrer zuallererst. 

„Nein, Herr Pfarrer, ich habe keinen roten Heller, aber mir ist keine Arbeit zuwider, ich 

könnte es aber abarbeiten”. Murmelnd schüttelte der Pfarrer seinen Kopf und sagte: ”Na ja!. 

..bring mir das Kind in dem Sarg vor die Kirche, hier werde ich es einweihen und dann 

könnt ihr das Kind begraben.” Mit traurigem Herz ging der arme Mann nach Hause. Er 

konnte sich nicht dem Pfarrer entgegensetzten, er musste so tun, wie es der Pfarrer haben 

wollte. „Vielleicht kommt noch die Zeit, dass ich ihm das zurückzahlen kann!”, dachte er. In 

der nächsten Woche kam der Glöckner in sein Haus und meldete: ”Mein lieber Freund Hans, 

für morgen bist du geladen! Melde dich auf der Pfarrwiese das Heu zu wenden!” Der arme 

Mann nahm die Gabel auf die Achsel und ging vor die Kirche. Er wendete die Gabel in der 

Luft herum und ahmte nach, wie das Heu zu wenden ist. Die Leute schauten ihm zu und 

lachten. „Ist denn der verrückt?”, dachten sie sich. Der Pfarrer kam erstaunt heraus und 

fragte: ”Mein lieber Freund, was machst du denn hier?” „Herr Pfarrer, ich will das Heu 

wenden, aber zuerst müssen sie mir es herbringen vor die Kirche, dann werde ich’s 

umkehren!” 

 

Abtpfarrer István Marlok (veröffentlicht von Georg Bauer): Entstehung der Gemeinde 

St.Ivan im Ofner Bergland 

Ausschnitt aus der Siedlungsgeschichte des Ofner Berglandes nach Aufzeichnungen aus den 

Matrikelbüchern und aus dem Ungarischen Landesarchiv in Budapest 

Vorgeschichte 
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Im Jahre 1686 befreiten die vereinigten Heere der christlichen sowie der ungarischen 

Streitkräfte die Festung Ofen (Buda) von den Türken. Nach einer Aufzeichnung im 

Ungarischen Landesarchiv vom Jahre 1685, die auf Grund einer Zusammenschreibung der 

damaligen Herrschaft Altofens gemacht wurde, soll es im Jahre 1685 die Umgebung von 

Althofen bevölkerungsmäßig wie folgt ausgesehen haben. „Alt-Ofen, eine Stadt, 40 

bewohnte Sessionen. Sankt Andrea (St. Andrä - Szentendre) ganz öd. Békásmegyer 

(Krottendorf) ganz öd. Budakeszi, 15 bewohnte Sessionen. Budaörs ganz öd.  Sambék 

(Zsámbék) von Husaren und Heuducken besetztes Kastell. Tök, 50 bewohnte Sessionen. 

Wereswar (Pilisvörösvár) ganz öd.” In dieser Beschreibung wird Pilisszentiván nicht 

erwähnt. Zsámbék und Vörösvár waren Grenzfestungen und türkische Garnizonstädte. Von 

der Vörösvárer Festung heißt es in der Aufzeichnung: „Im Jahre 1683 im Kriege, von den 

Türken, Tataren und Kuruzen völlig vernichtet.” Nach der Abzug der Türken wurde am 4. 

Juli 1689 ein „Patent” (Freibrief) ausgestellt, nach welchem sich Bauern aus Schwaben nach 

’Weris War’ begaben, „um sich all dort niederzulassen” und die „ohne einige Verhinderung 

unterkommen konnten”. Im Jahre 1960 waren Konskriptionen (Zusammenschreibungen) im 

Ofner Bergland; nach denen waren in der Umgebung von St.Ivan bereits bewohnt: 

Werischwar, Pomáz und Zsámbék. Unbewohnt waren noch: Csobánka, Hidegkút, Solymár 

und Üröm. St.Ivan ist nicht erwähnt, weder als bewohnt, noch als unbewohnt. In 

Werischwar waren laut dieser Konskription „einige Bewohner und ein Postmeister”. Im 

Jahre 1696 wurde in Werischwar schon 64 deutsche und zwei magyarische „Hauswirte” 

gezählt. Nach einer Scheinurkunde vom 17. April 1695 erhielt Graf Ladislaus Csáky vom 

König Ferdinand II. den Besitz von Tata und den dazu gehörigen Dörfern, darunter auch 

Vörösvár. 1669 verkaufte er Vörösvár, als dort bereits 66 Hauswirte saßen, dem Wiener 

Kaiserlichen Rat Franz Joseph Krapff. Dieser überließ Vörösvár hypothekarisch den 

Dominikanern in Pest, die es einige Jahre bewirtschafteten, bis dann Krapff im Jahre 1727 

den ganzen Besitz von Tata mit Vörösvár an den Grafen Joseph Eszterházy verkaufte. 

Vörösvár wurde dann im Jahre 1746 von Johann Tersztyánszky von Nádas erworben, der 

auch den Grundbesitz von Solymár kaufte. Er starb am 17. Juli 1769. Nach ihm waren 

Gutsherren von Vörösvár Karl Majthenyi, Stefan Marcibanyi von Pucho, Guido Karácsonyi, 

Jenő Karácsonyi und schließlich sein Adoptivsohn, Imre Keglovich, der den namen seines 

Adoptivvaters annahm und als Imre Karácsonyi heute noch lebt. 

Die Grundherrschaft von St.Ivan 

Am 10. Dezember 1708 erhielten die Augustiner von Ofen (heute Franziskanerkloster und 

Kirche) als Schenkung von Palatin Paul Eszterházy den Besitz zu Szentiván. Zur gleichen 
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Zeit erhielt aber auch Graf Johann Paul von Brankovich dasselbe Gut von Palatin. Aber auch 

das Gut von Vörösvár, das zu dieser Zeit hypothekarischen Genußbesitz der Pester 

Dominikaner war, erhob Anspruch auf das noch nicht bevölkerte Szentiván, und so entstand 

ein Rechtsstreit und es gab Zänkereien mit den Einwohnern von Vörösvár. Graf Johann Paul 

von Brankovich verzichtete daraufhin auf den Besitz zu Szentiván zugunsten der 

Augustiner. Im Jahre 1750 läßt eine neuerliche Palatinische Schenkung das Gut Szentiván 

Herrn Johann Tersztyánszky von Nádas zukommen. Der Augustiner Orden bekam 5700 

Gulden als Entschädigung, die Augustiner verloren also Szentiván, und seitdem haben 

Vörösvár Szentiván und Solymár denselben Grundherrn. Die Schriften des 

Augustinerordens sind noch heute im Landesarchiv in Budapest zu finden.  

Die Ansiedlung von Szentiván 

Die Ansiedlung der ersten Bewohner in Pilisszentiván erfolgte durch die Augustiner, als sie 

noch Gutsherren von Szentiván waren, mit dem Ansiedlungsvertrag vom 24. Juni 1724, der 

sinngemäß folgenden Wortlaut hatte: „Ansiedlungsvertrag, demnach wir P.P. Augustiner 

auf der Landstraße zu Ofen in unser eigentümliches Praedium Szent Ivány einige Insassen 

einzunehmen gewillt sind, deren sich schon voriges Jahr etliche angemeldet und nun zu 

diesem Ziel und End sich all da niederzusetzen angekommen sind, so sind davon 5 Parteien, 

wie Heinrich Hessing, Peter Paxian, Heinrich Metzger und Lorencz Eisenkramer 

angenommen worden. Zumalen aber zu derlei Einrichtung ein sonders Regulament vonnöten 

ist, ist ihnen Nachkömmlingen um Verringerung ihrer Schuldigkeit folgende Ordnung 

gemacht und beständige Satzung mit ihrer eigenen Einwilligung gegeben worden: Erstens 

werden ihnen Grundflächen zur Ansetzung ihrer Häuser, Acker und Weingärten 

ausgemessen. Für Häuser jeden an der Straße und rückwärts 15 Klafter breit an beiden 

Seiten 25 Klafter lang. Acker aber für jeden so viel, als er umreissen wird, so auch 

Weingärten, so viel er aussetzen wird, soll er zu seinem Haus als eigen haben. Dazu sollen 

ihnen 3 Freijahre, das 1724-, 1725-, 1726te Jahr zu denen Weingärten aber 5 Jahre das 

1724-, 1725-, 1726-, 1727-, 1728 erteilet werden. Nach den verflossenen Freijahren werden 

ihnen die bearbeiteten Grundstücke ausgemessen und ausgeteilt werden. Zweitens wird 

ihnen erlaubt, dürres Holz für ihren Hausgebrauch zusammenzuklauben, nicht aber zu 

verkaufen, weil sowohl das dürre als auch das grüne Holz zu verkaufen verboten ist. Gleich 

wie auch zur Erbauung ihrer Hausstelle das notwendige Holz ihnen erlaubt ist zu nehmen. 

Sollten Sie aber aus dem Wald etwas verkaufen oder verschwärmen, so sind sie der 

Herrschaft einen Gulden 30 Kreuzer Strafe schuldig. Drittens wird ihnen zugelassen, ihre 

Hausstellen samt Grundstücken zu verkaufen und zu vertuschen, jedoch alles mit 
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herrschaftlichen Vorwissen und vorheriger Bewilligung. Viertens sind sie verpflichtet, von 

Georgi 1727 an von den Ackern das Neunte und von 1730 an das Zehnte, von denen 

Weingärten aber vom 1728 an das Zehnte abzugeben. Desgleichen die Robot mit Vieh, wer 

es hat, jährlich 12 Tag und 12 Tag Handrobot, wer aber kein Vieh hat, jährlich 24 Tag 

Handrobot zu leisten. Außerdem eine jeder zu Georgi einen Gulden 30 Kreuzer, zu Michaeli 

abermal einen Gulden 30 Kreuzer Grunddienst zu erlegen schuldig ist. Wenn zwei 

zusammenspannen, wird jedem nur ein halber Tag angerechnet.”  

Herkunftsorte der ersten Aussiedler 

Johann Peter Nicola von Fünkirchen. Er kam mit Weib und Sohn Martin und Weib. Ein 

gelernter Tischler (Schreiner). Angekommen 1728, - Sebastian Heimermann kam mit Frau, 

mit 19jährigem ledigen Sohn mit von Gesitz aus Köln. Angekommen im Oktober 1727. – 

Johann Iservay von Lorbach im Kölnischen Kreis kam mit Weib und 1 Kind samt seiner 

Schwiegermutter und 2 Schwestern mit Kindern. Angekommen 29. September 1727. – 

Johann Duns, ein Weber mit Weib von Wiendta aus dem Trier Land. Angekommen am 24. 

April 1727. – Hilarisu Klein, mit Weib und 3 Kindern von Gestiz aus Köln. Angekommen 

am 29. September 1727. – Heinrich Mezger von Partenstein aus dem Mainzer Kreis, mit 

Weib und 1 Sohn. Peter Paxian mit Weib und 1 Sohn. Peter am Oktober 1727. – Johann 

Duns, ein Weber mit Weib und 2 Schwestern mit Kindern. Angekommen 29. September 

1727. – Heinrich Mezger von Partenstein aus dem Mainzer Kreis, mit Weib und 6 Kindern 

von Lohr am Main, im Mainzischen Kreis unter Würzburg. Hanz Mezger, Maurer, mit Weib 

und 4 Kindern. Angekommen wie der Johann Mezger, dessen Sohn er ist.  – Heinrich Essich 

mit Weib und 2 Kindern von Lohr, wie Peter Paxian. – Lorenz Eisenkramer, mit Weib und 1 

Kind von Oberwissa aus dem Mainzerland. Angekommen wie der Peter Paxian und die 

anderen. – Melchior Mezger, laut Konskription von Jahre 1734 kam er von Mainz. – Johann 

Georg Moser und sein Weib, ein Tiroler. – Boniwald Gabeli, Schuhmacher, er heiratete am 

2. März 1743 in Vörösvár die Katharina Rebholtz, beide aus Schwaben. – Petrus Pachran 

vom Komornen Komitat. – Johannes Rot von Österreich, gekommen im Jahre 1752. 

Die Robot (Frontdienst) 

Auch über die Robot, die die ersten Siedler für den Gutsherrn zu leisten hatten, sind 

Aufzeichnungen im Landesarchiv vorhanden. So können wir zum Beispiel lesen: „1735 

haben die Leut bei dem Wirtshaus (wahrscheinlich Herrschaftswirtshaus) an dem Zaun 

gearbeitet, ein jeder bei den Wiesen einen Tag Graben gemacht, usw… Am 15. Februar 

1736 hat der Johannes Melcher bei dem Mandelbaum einen Tag vorgespannt, zum Meierhof 

200 kurze Spalten gemacht und ein jeder hat einen Tag bei dem Meierhof die Spalten 
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gesetzt, … hat im Sauwinkel geackert, Wald geputzt, Klafterholz aufgerichtet und Stauden 

für das Kloster gehackt..usw.” 

Grundbesitz der Neusiedler 

In langer, harter Arbeit wurden Waldungen gerodet und immer mehr Boden urbar gemacht. 

So wurden auch die Anbauflächen größer und die fruchtbare Gemarkung der Gemeinde 

breiter. Durch eigenen Fleiß und eigener Hände Arbeit vermehrten sich somit auch 

Grundbesitz und Grundeigentum der Siedler, so daß man in damaligen Aufzeichnungen 

immer wieder von „Ausmessungen” und „Zuteilungen” an die Siedler und Neusiedler lesen 

kann. „Im Jahre 1737” – heißt es in einer Eintragung im Landesarchiv - „ist die 

Ausmessung der Hausgründe der Untertanen geschehen, auf gleiche Teile jedem seine 

Stelle, samt anhängendem Hausacker zugeteilt worden. Man hat einen Acker zum 

Kirchengrund ausgelassen… Zwischen 17 Einwohnern haben sie einem jeden seinen Grund 

ausgemessen am Kastellgrund. Am Weingartshügel gegen Vörösvár sind Hausacker 

aufgeteilt worden am 29. März -1739.” – „Im Steinfeld, das ist von der Herrschaft gegen 

den Hochen Stein, erhält jeder Acker 11 ½ Klafter in der Breite und 11 Klafter in der Länge. 

Ausgemessen am 31. März 1738.” – Am Hochen Feld, neben den csabaer Hotter, ist am 3. 

Dezember 1737 ausgemessen und das Feld den Untertanen zum Austecken übergeben 

worden.”  

 

Die Selbstverwaltung von Pilisszentiván und die Redaktion der Sanktiwaner Zeitung grüßt 

die Gäste aus Deutschland! Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt und schöne 

Erlebnisse in Sankt-Iwan! 

 

Pénzes Gábor polgármester: Partnerkapcsolat II.  

Kedves Olvasó! 

Sok éve annak, hogy a testvérkapcsolatok első lépéseit Marktleugast és Pilisszentiván 

polgárai megtették. Erről írt Mirk Mária ezen újság 1991 februári számában 

„Partnerkapcsolatok” címmel. Ezért inkább arra vállalkozom, hogy 5 éves hivatalos 

kapcsolatunk eredményeit, - a teljesség igénye nélkül – megkísérlem összefoglalni. Mint a 

kapcsolatok kezdetén, ma is maghatározó szerepet tölt be a kapcsolatok erősítésében a 

vegyeskórus és a sportegyesület minden tagja. Iskolás gyermekeink levelezéséből ismeretlen 

családok kötöttek barátságot. Sportolóink kölcsönös látogatásaival újabb és újabb baráti és 

családi szálak szövődtek. Polgáraink csoportos látogatásaival tovább mélyültek ezek a 

kapcsolatok. A három éve működő önkormányzat minden képviselője is első pillanattól 
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támogatta és szívvel-lélekkel erősíti partnerkapcsolatunkat, és teremti meg hozzá a 

feltételeket. Ma az a cél, hogy ezeket az ismeretségeket tovább szélesítsük, elmélyítsük, és 

megfelelő helyzetet teremtsünk a jövő generációnak e partnerkapcsolatok ápolásában, és 

megtartásában, azzal a reménnyel, hogy őszinte barátságok kötődhetnek a fiatalok között is. 

Nem feledkezhetünk el arról, hogy ez az építő és kapcsolatteremtő munka komoly 

áldozatok, erő és energia árán jött létre. Köszönet mindazoknak, akik ebben a munkában 

közreműködtek és szívvel-lélekkel azon voltak és vannak, hogy Marktleugast és 

Pilisszentiván testvérkapcsolatát biztonságos alapra helyezzék. Hogy nem sorolom fel a 

munkában közreműködő személyek nevét, csak azért teszem, mert ez a lista nagyon hosszú 

lenne, továbbá, ha véletlenül valakit kifelejtenék, joggal neheztelne érte. Kedves Olvasó! 

Partnerkapcsolatunk első jelentős állomásához érkeztünk. 1993. október 21-én lesz öt éve, - 

hogy Manfred Huhs polgármester szavait idézzem, „menyasszonykérőben vagyunk 

Pilisszentivánon” – amikor is aláírtuk az alapító okiratot. Hiszem, hogy az elmúlt öt év 

beváltotta azokat az elvárásokat, melyeket akkor mindenki csak titkon remélt, és ez a 

házasság mindenki megelégedésére, jól sikerült. A közelgő jubileumra hozzánk látogató 

Marktleugasti küldöttséget, községünk polgárai nevében meleg szeretettel köszöntöm és 

kívánok nekik sok erőt, egészséget. Befejezésül ismét csak idézni tudok: „Viva la Sankt-

Ivan-Viva la Marktleugast!” 

 

Partnerschaft II. 

Viele Jahre sind vergangen, seitdem die ersten Weichen für die Partnerschaft zwischen 

Marktleugast und Pilisszentiván gesetzt wurden. Ich möchte jetzt versuchen, die Ergebnisse, 

natürlich nicht vollständig, dieser fünfjährigen Beziehung zusammenzufassen. Wie am 

Anfang spielen die Chöre und die Mitglieder der Sportvereine weiterhin eine entscheidende 

Rolle bei der Intensivierung der Kontakte. Familien, die einander früher gar nich gekannt 

haben, haben Freundschaft miteinander geschlossen. Durch Besuche sind Beziehungen 

vertieft worden. Alle Mitglieder der Selbstverwaltung haben vom Anfang begeistert diese 

Initiative unterstützt, verstärken sie und sichern die Voraussetzungen dazu. Heute gilt es, 

diese Beziehungen zu vertiefen, um der kommenden Generation durch Verpflegung der 

Kontakte die Fortsetzung dieser Partnerschaft zu erhalten, in der Hoffnung, daß auch 

zwischen den Jugendlichen anhaltende Freundschaften geschlossen werden. Wir dürfen aber 

auch nicht vergessen, daß diese wertvolle Initiative durch viele Arbeit, Kraft und 

Energieaufwand zustande gekommen ist. Herzlichen Dank für all diejenigen, die bei dieser 
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Arbeit mit Herz und Hand mitgewirkt haben, die daran gearbeitet haben, daß diese 

Partnerschaft zwischen Marktleugast und Sanktiwan auf sicherem Boden steht. Ich zähle die 

Namen auf dieser Stelle nicht auf, da diese Liste sehr lang wäre. Verehrter Leser! Wir sind 

eine bedeutende Station unserer Parnerschaft erreicht. Am 21. Oktober 1993 feiern wir die 

fünfjährige Jahresfeier der Partnerschaft. Um Bürgermeister Manfred Huhs zu zitieren: „Wir 

werben um die Braut.” Nun ich denke, diese fünf Jahre haben all die Erwartungen erfüllt, 

die damals alle nur hofften, und daß diese Ehe gut gelungen ist. Ich begrüße die Delegation 

aus Marktleugast im Namen der Bürger unseres Dorfes herzlich. Zum Schluß kann ich 

wieder nur zitieren: „Viva la Sankt-Iwan-Viva la Marktleugast!” 

 

James Thurber: Der tragische Tausendfüßler 

Der alte Tausendfüßler saß vor seine Höhle und wollte endlich einmal seine Füße zählen. 

Sein ganzes Leben lang hatte er das schon vorgehabt, aber immer war ihm irgendetwas 

dazwischengekommen. Jetzt hat er endlich ein bißchen Zeit und begann, seine Füße zu 

zählen. Aber das Tausendfüßlerleben ist hart. Als er beim 218ten Fuß war, mußte er sich mit 

einem Sprung vor einer Haubenmeise in die Höhle retten. Dabei wäre das gar nicht nötig 

gewesen, denn wie jeder weiß, sind Haubenmeisen vegetarisch gesinnt. So mußte der alte 

Tausendfüßler ärgerlich von neuem mit Zählen beginnen und kam bis 432, da juckte es ihn 

am 810ten Fuß so fürchterlich, daß er sich mit den folgenden Dutzend daran kratzte, was ihn 

so verwirrte, daß er drausfiel und beginnen mußte. Diesmal kam er bis 511, da brachte ihm 

seine Frau die Schuhmacherrechnung. Wütend schmieß er das Papier zu Boden, trat es mit 

den Füßen und ging dann wieder vor die Höhle, entschlossen, sich durch nichts mehr stören 

zu lassen. Als ihn die Haubenmeise fraß 9 irrtümlich, das ist ja das Tragische), war er erst 

bei 203 und so hat er nie erfahren, wieviel Füße er eigentlich hatte. Lasset uns beten. 

 

November 1993 

 

Johann Wolfgang von Goethe: Erlkönig 

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? 

Es ist der Vater mit seinem Kind; 

Er hat den Knaben wohl in dem Arm, 

Er faßt ihn sicher, er hält ihn warm. 
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Mein Sohn, was birgst du so bang dein Gesicht? – 

Siehst Vater, du den Erlkönig nicht? 

Den Erlenkönig mit Kron und Schweif? – 

Mein Sohn, es ist der Nebelstreif. – 

 

„Du liebes Kind, komm, geh mit mir! 

Gar schöne Spiele spiel ich mit dir; 

Manch bunte Blumen sind an dem Strand, 

Meine Mutter hat manch’ gülden Gewand.” 

 

Mein Vater, mein Vater, und hörest du nicht, 

Was Erlenkönig mir leise verspricht? – 

Sei ruhig, bleibe ruhig, mein Kind; 

In dürren Blättern säuselt der Wind. – 

 

„Willst du, feiner Knabe, du mit mir gehn? 

Meine Töchter sollen dich warten schön; 

Meine Töchter führen den nächtlichen Reihn 

Und wiegen und tanzen und singen dich ein.” 

 

Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht dort 

Erlkönigs Töchter am düstern Ort? – 

Mein Sohn, mein Sohn, ich seh’ es genau: 

Es scheinen die alten Weiden so grau. – 

 

„Ich liebe dich, mich reizt deine schöne Gestalt; 

Und bist du nicht willig, so brauch’ ich Gewalt.” 

Mein Vater, mein Vater, jetzt faßt er mich an! 

Erlkönig hat mire in Leids getan! – 

 

Dem Vater grauset’s, er reitet geschwind, 

Er hält in den Armen das ächzende Kind, 

Erreicht den Hof mit Mühe und Not, 

In seinen Armen das Kind war tot. 
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Szabó Károly: Sprachunterricht und Nationalitätsbewußtsein 

Zwei Wörter – die uns fast schon als zusammengehörend klingen. Ist es aber wirklich so? 

Setzt Nationalitätsbewußtsein den Sprachunterricht voraus und bedingt 

Nationalitätsbewußtsein überhaupt den Sprachunterricht? Letztes Jahr unterrichtete ich als 

Deutschlehrer in der Sanktiwaner Nationalitätenschule. Ich habe viel nachgedacht, wie ich 

den Unterricht gestalten sollte – es muß in einer solchen Schule schon manches anderes 

laufen, als in anderen Schulen. Gewiß, die Sanktiwaner Schüler haben fast jeden Tag eine 

Deutschstunde, es gibt auch eine Tanzgruppe und ab und zu wird auch mal „schwäbisch” 

gesungen. Aber es gibt auch anderswo, ich glaube darum ist es keine Nationalitätenschule. 

Einmal müssen wir es endlich zugeben: unsere Kinder sprechen die Sprache der Ahnen nicht 

mehr, genauso wie die jüngeren Generationen. Der deutsche Sprachunterricht in der Schule 

hat meiner Meinung nach nichts mehr mit Nationalitätsbewußtsein zu tun. Es ist einfacher 

Fremdsprachenunterricht, was in der Schule jetzt läuft. Aber ist das ein Problem? Muß man 

den Dialekt unbedingt fließend sprechen, damit man sich zum Ungarndeutschtum bekennen 

kann? Vor kurzem traf ich in München, im Südost-Institut einen sehr interessanten Mann, 

einen Historiker, mit dem wir uns über diese Fragen unterhielten. Es war verblüffend, als er 

sagte, daß es eigentlich gar nicht an der Sprache ankäme, ob man Nationalitätsbewußtsein 

hat oder nicht. Aus der Schule fehlt auch nicht in erster Linie die schwäbische Sprache, aber 

es mußte mehr Wert darauf gelegt werden, daß die Schüler das Leben ihrer Ahnen, die 

Geschichte des Dorfes, überhaupt ihrer Wurzel schon vor dem Deutschunterricht 

kennenlernen, und auch während der Schuljahren altersgemäß informiert werden. So hätten 

sie wenigstens einen Ausgangspunkt, warum sie ausgerechnet die deutsche Sprache lernen 

„müssen”. Wenn dies nicht erfolgt - und anhand meiner Erfahrungen, die ich letztes Jahr in 

der Schule gemacht habe, ist es noch nicht so -, kann der simple Deutschunterricht 

weitergemacht werden - in der „Sanktiwaner Nationalitätenschule” (oder wie wir es immer 

nennen). Das schadet den Kindern übrigens auch nicht… 

 

OPUS 

Novemberben jelenik meg a Pilisi-medence Kulturális Alapítvány irodalmi – kulturális 

folyóiratának ez évi harmadik száma. 

A tartalomból: 

Pikulaszó: Vásott kölykök 
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„Porból lett és porrá lett az erdő. Az ismerős táj elköltözött. Ami maradt, az fekete, csúf és 

ijesztő. Mint maga a halál. És talán a remény is odavan. Pandora szelencéje végleg kiürült.” 

Szépirodalom 

Bartalis János: Ima mindenkiért 1940-ben 

„Az ember kiáll – 

lobogó ingujjra vetkőzve – 

mezők közepébe. 

Az ember kiáll – 

és harsányan, 

a szörnyűségekkel szembeszegezve 

magasra, magasra tartja lobogóját 

és kiáltja zengve: 

Ó, élet! Élet! 

És nem! Nem a halál!” 

Pintér Zoltán: Ballada az ólomkatonáról 

„Mire hazaértünk, a szürkületből sötétség lett, és az eső is eleredt. Icce ólmot kezdett 

olvasztani a gázlángon egy szardíniásdobozban. Ólomkatonákat öntött, hogy majd legyen a 

<<fiúkának>>. Olyan kezdetleges eszközöket használt, mint Gutenberg a betűöntéshez. Az 

aznapi mennyiséget rosszul mérte ki: az utolsó katona puskájába egy csepp ólom se folyt. 

-Ez fegyvertelen… Védtelen lesz a világgal szemben.” 

Pintér Sándor versei 

„Tegnapok kertjében, rózsák vérében mosakszik a holnap. Idő-malom őröl. Találkozunk, 

sétálgatunk elnapolt mák ketrecében, de a holnap valahogy mégsem tud megszületni. 

Közöny száll vállunkra, csőrében labirintus. 

Hordjuk nyelvünk hegyén a Szót, míg megőröltetünk.” 

Sultz Sándor: No smoking, be happy! 

„Köhögsz? Gyújts rá újra! Hiszen. fáj. Gyújtasz, ha férfi vagy. Csikkről bizony. Ezt nem érti 

meg maga, ezt a fájdalmat, hogy ez jó. Rettenetesen jó. Igazi gyönyör. Hogy a félelem is 

gyönyör. De erről sem a szentek, sem az aszkéták nem tudnak. Mert szentnek lenni a 

gyávaság felsőfoka. Hogy közben szétrohad a testem? Hogy beledöglök? Na és? Ez a 

dolgom. Szilaj düh késztet!” 

Művészet 

Sőrés Zsolt: A test a lélek börtöne: Robert Wyatt 
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„Wyatt muzsikája kategóriákkal jellemezhetetlen, jelzőkkel úgy-ahogy körülírható bölcs 

zene, egy út Európában a hozzánk mért megvilágosodás felé, a test börtönébe zárt nagy 

formátumú, alkotó lélek (lelkek?) túlélés muzsikája.” 

A múlt kútja 

Farkas Attila Márton: Varázsmondás a vízen utazók számára azok ellen, akik a vízben 

laknak. 

„A víz a rend megszűnése, a káosz (őskáosz) újrafelbukkanása. Víz a határok felbomlása, az 

ész trónfosztása és az irracionalitás uralomra jutása. A vízben nincs rendes tér, és nincs sem 

a köznapi, megszokott, lakályos lineáris idő, sem a szent, örökkévalóságot sugalló 

ciklikusság. A vízben olyan tér és olyan idő van, amelyet a tudat az adott, zabolátlan 

ösztönzéseinek hatására megteremt magának.” 

Vallás 

Pintér Zoltán: Így volt? 

„Véleményem szerint három Ábrahám és három Sára követte egymást ugyanazon a néven. 

Nem mind dinasztia, hanem ahogy Kodolányi János írja: <<Ez a kis népség főpapját, 

beavatott fejedelmét nevezte generációkon át Ábrahámnak.>> Sára pedig fejedelemasszonyt 

jelent, tehát szintén rangot: sára = a mindenkori főpap-fejedelem felesége. (A magyar népnél 

is tetten érhető ez a dolog: a keresztnévvé vált <<gyula>> az ősidőben <<vezérkari 

főnök>>-öt jelentett, a <<zoltán>> pedig futár-alvezért.)” 

Interjú Gromon Andrással 

„Már fölszentelni is csak azzal a feltétellel akartak, hogy megszakítom a kapcsolatomat 

Bulányi atyával. Aztán enélkül is fölszenteltek. 1977 januárjában elvették az útleveleimet 

<<kiutazása közérdekeket sért>> indoklással, s csak 1988-ban, a világútlevél bevezetésekor 

kaptam ismét. Doktori disszertációmat elutasították, az áthelyezéseim is tendenciózusak 

voltak. 1981-ben fél évre felfüggesztettek, azaz minden papi tevékenységtől eltiltottak, 

kényszer-tartózkodási helyet jelöltek ki, és mindennap jelentkeznem kellett volna a helyi 

plébánosnál. De hát ezeket legfeljebb kellemetlenségeknek lehet minősíteni, a szenvedés 

másutt kezdődik.” 

Néprajz, helytörténet 

Michael Fogarasy/Fetter: Zur Besiedlung der Gemeinde Werischwar im Ofner Bergland 

„Werischwar wurde ab 1689 beesiedelt. Der damalige Grundherr ließ aus dem Schwarzwald 

Schwaben rufen. Graf László Csáky kannte gut den lateinischen Spruch: „Ubi populus, ibi 

obulus” (Wo das Volk, dort das Geld). Die von Kaiser Leopold I. verlangten Kolonisten 

kamen aus dem süddeutschen Raum in Werischwar an. Auch die Soldaten, die mit Abschied 
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entlassen waren, siedelten sich auch gerne im Komitat Baranya, Tolna und im Ofner 

Bergland an.” 

 

Jóni Loránd, Szabó Dezső: 1993. Partnerkapcsolat III. 

1988. október 21-én jelentős esemény történt Pilisszentivánon. Partnerkapcsolat jött létre 

Pilisszentiván és Marktleugast községek között. 1993. október 23-án emlékezett meg a két 

község önkormányzata az ötéves évfordulóról. Engedjék meg, hogy a részletes programot ne 

ismertessem az itt töltött négy napot illetően, csak az október 23-i rendezvénnyel 

kapcsolatosan ismertessek néhány gondolatot: A rendezvényen, mely a Klapka utcai 

tornacsarnokban lett lebonyolítva, népes közönség előtt Gábeli Zoltánné alpolgármester 

asszony üdvözölte a jelenlévőket. Ezt követően Pénzes Gábor polgármester úr köszöntőjét 

és megemlékezését hallgathattuk meg. A polgármester úr átadta Pilisszentiván község 

önkormányzata nevében a díszpolgári címeket: Herbert Hoffmann úrnak, aki a Kulmbachi 

Járási Hivatal vezetője, bajor szövetségi főtanácsos, Manfred Huhs úrnak, Marktleugast 

polgármesterének és Bauer György úrnak. Ezt követően Herbert Hoffmann úr, Josef 

Aufricht úr, Hambuch Géza úr és Bauer György úr méltatta a partnerkapcsolat jelentőségét. 

Az általános iskolai zeneiskolások és a kórus színvonalas műsora után zenés táncmulatság 

kezdődött, amelyen a Donautaler Spatzen mellett a marktleugasti fúvósok szolgáltatták a 

talpalávalót. 

A fentiek kapcsán kérdeztük a község jegyzőjét: 

-Jegyző úr, megkérnénk, hogy néhány szóban magyarázza meg, hogy milyen jogokkal jár a 

díszpolgári cím? 

-A díszpolgári cím egy-egy település jellegzetességeinek megfelelő jogokat hordoz 

magában. Szentiván díszpolgárai tanácskozási joggal részt vehetnek a képviselőtestület 

ülésein, ingyenesen megkapják az önkormányzat által kiadott újságot, önkormányzati 

rendezvényekre meg kell hívni őket, és ott a lehetőségekhez mérten megkülönböztetett 

helyet kell biztosítani számukra.  

-Többek számára nem világos, hogy a község díszpolgára vállalhat-e a község vezetésében 

szerepet (például: polgármester, képviselő stb.) 

-Természetesen, ha választójoggal rendelkező magyar állampolgár. 

-A közeljövőben tervezett lépések? 

-Tudomásom szerint jövő nyarán a szentiváni önkormányzat Marktleugastba látogat, a 

partnerkapcsolat németországi aláírásának ötödik évfordulóján. 
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Marie Luise Kaschnitz: Wie wäre es, wenn 

Keineswegs sitze ich, während ich auf die große Veränderung (die Kündigung) warte, die 

ganze Zeit müßig, mit den Händen im Schoß. Ich verrichte meine Hausarbeit, arbeite an 

einem Hörspiel, beurteile die mir vom fremden zugesandten Gedichte und Prosatexte, 

empfange Besuche, bewirte sie und beschäftige mich damit, was meine Besucher mir von 

sich erzählen. Es ist also alles wie immer, eine Zeit der Gedankenwege, Gedankenspiele, zu 

denen auch eines gehört, daß ich das Wiewäre es wenn Spiel nennen möchte, wie wäre heute 

die Sintflut, wie wäre heute Golgatha, und schon gerät meine Einbindungskraft in 

Bewegung, rennt und rennt, die Wichtigmacherin, die Schwindlerin, so schnell, daß ich ihr 

mit der Feder, mit den Hämmerchen der Schreibmaschine kaum nachkommen kann. Wie es 

wäre, die Sintflut, keine plötzliche Katastrophe, sondern ein meteorologischer Prozess, zwei, 

fünf, zehn Regensommer, zwei, fünf, zehn Schneewinter, Stockflecken in den Kleidern, 

naße, sich immer weiter ausbreitende Flecken auf den Tapeten und in den Mauern 

Schwamm. Papier rollt sich zusammen, Lebensmittel verderben, von den schöneren 

Sommern der Kindheit wird gesprochen, geschrieben, dann nicht mehr geschrieben, oder 

das Geschriebene nicht mehr gedruckt, weil die Erinnerung, die Widerstandskraft schwächt, 

die Moral untergräbt. Mit kleinen Überschwengungen fängt es an, dann folgen größere, 

lutwellen an den Küsten, die Zeitungsschreiben, die Fernsehleute besuchen das Tal, in dem 

ein Dorf unter Wasser steht, fotografieren die gerade noch herausragenden Antennen, da 

haben sich, mit Hilfe der Bundeswehr, noch fast alle Bewohner gerettet, was später nicht 

mehr der Fall ist, manchmal kommt nicht einer davon. Die Bekleidungsindustrie stellt sich 

um, auf Gummiistiefel, auf Regenhäute, auf Ölgetränktes, Trockengeräte, Schlauchboote, 

Stelzen werden produziert. Die Medizin bekämpft neue Krankheiten, Nässekrankheiten, 

Grauerhimmelkrankheiten, internationale Besprechungen über den Bau von künstlich 

besonnenen Spitälern sollen stattfinden, finden nicht statt, weil der Mensch sich anpaßt, das 

geduldige Tier. Die Sonne ist eine Sage von vergangenen goldenen Zeiten, ein 

Ammenmärchen, an das niemand mehr glaubt. Im fünften Jahr hat es noch dreißig 

Sonnentage gegeben, im zehnten noch zwölf, im zwanzigsten noch drei, schließlich nicht 

einen mehr, weswegen die Vorführung alter Filme, in denen die Sonne scheint, jetzt 

behördlich verboten wird. Ebenso die Verbreitung von Bilderbüchern mit Sonne, Mond und 

Sternen. Das Getreide wächst jedes Jahr aus, treibt schwarze Würzelchen aus den ehemals 

goldenen Körnern, das Grundnahrungsmittel sind Algen, die pulverisiert, zu Hause dann zu 

enem schwarzen Brei verarbeitet werden, sie werden auf Kraten verteilt, etwas Gemüse 



147 
 

wächst noch unter Ketten von fünfhundertkerzigen elektrischen Birnen, die Wasserfälle sind 

ungeheuer, an Wasserkraft fehlt es nicht. Ebenen sind Gefahrenzonen, auch tiefgelegene 

Täler, der Ankauf von Gebirgsgrundstücken soll gesteuert werden, was auch geschieht, aber 

zu spät, schon haben die vermögenden Leute alle Berggipfel in der Hand. Die Arche, die 

schließlich gebaut wird, ist eine riesige schwimmende Insel, wer darauf unterkommen soll, 

macht viel Kopfzerbrechen. Arbeiter der Faust oder Arbeiter der Stirn, Tiere sind so gut wie 

überflüssig, aber Mikrofilme etwa der Faustaufführung von Gründgens, die Neunte 

Symphonie unter Furtwängler werden mitgenommen, ebenso Datenspeicher, alles je 

Erfundene und Gedachte, Rezepte und Fabrikationsanweisungen, weswegen die Arbeiter der 

Stirn dann doch entbehrlich scheinen und im Augenblick ersetzt werden durch starke 

Männer und Frauen, die gebären können, stillen, Kinder aufziehen, ein neues Geschlecht. 

Der Bau der schwimmenden Insel ist ein Geheimnis, das leicht zu hüten ist, weil Züge auf 

den untespülten Gleisanlagen nicht mehr fahren, Flugzeuge auf den verschlammten Pisten 

nicht mehr landen können. Wenn es nicht gelungen ist, ins Gebirge zu emigrieren, den 

umwächst feuchtes Dickicht, das er anfängt zu lieben, das Regengeriesel, auch die 

Todesgefahr, so ist der Mensch, wir lieben um jeden Preis. Wenn alles eine einzige große 

Wasserfläche ist, sitzt er, wer der kleine Herr Jedermann, mit seinen winzigen Vorräten im 

Schlachboot, Vorrat für drei Tage, und sieht in der Ferne die schwimmende Insel 

vorbeiziehen, auf der zwar keine Taube, aber die Meßgeräte ein Fallen des Wassers bereits 

anzeigen, in einem Monat, in zwei Monaten wird alles vorüber sein, aber das kann er, der 

kleine Kahnfahrer, nicht wissen und erfährt es auch nicht mehr.  

DANKE SCHÖN! 

Anlässlich des 20-jährigen Jubileums des Chors kam es zu einer netten Geste. Als Geschenk 

der Selbstverwaltung von Marktleugast und Frau Meindel konnten die Chormitglieder als 

Symbol der Anerkennung – nicht nur ihrer unermüdlichen Singeslust, sondern auch ihrer 

Tätigkeit die sie beim Zustandekommen der Partnerschaft geleistet haben – eine schöne 

Fahne empfangen. Alle Mitglieder des Chors bedanken sich recht herzlich bei allen 

Freunden in Marktleugast! 

 

Dezember 1993 

Rainer Maria Rilke: Advent 

Es treibt der Wind im Winterwalde 
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die Flockenherde wie ein Hirt, 

und manche Tanne ahnt, wie balde 

sie fromm und lichterheilig wird, 

und lauscht hinaus. Den weißen Wegen 

streckt sie die Zwiege hin – bereit, 

und wehrt dem Wind und wächst entgegen 

der einen Nacht der Herrlichkeit. 

 

(Bonomi Jenő nyomán): Szent Borbála 

Szent Borbála napján gyümölcsfavesszőket (cseresznye, mandula, barack stb.) tesznek az 

emberek egy pohár vízbe, hogy azok karácsonyig kihajtsanak. A Borbála-ágért hajdanában 

napfelkelte előtt mentek. A vesszőket nem vágták, hanem törték. Rendszerint három 

ágacskát tettek a pohárba, hogy a Szentháromságra emlékeztessenek. Ha a vesszők a 

karácsonyi éjféli mise előtt hajtottak ki, akkor a következő évben bő gyümölcstermésre 

lehetett számítani, ha utána, akkor viszont rossz termés volt kilátásban. A szentségek nélkül 

a jó katolikus nem akar meghalni. Ezért fohászkodnak még ma is annyian Szent Borbálához, 

aki a 14 segítő szent egyike és megóv a hirtelen és készületlen haláltól. A következő imát a 

Szentivániak is ismerték és a bányászok minden nap elimádkozták, mielőtt lementek a 

bányába. 

„Heilige Barbara, du edle Braut, 

Mein Leib und Seel’ sei dir vertraut, 

Sowohl im Leben als im Tod 

Komm mir zu Hilf’ in meiner Not; 

Hilf, daß ich vor meinem letzten End’, 

Empfang das heilige Sakrament. 

Bei Gott mir so viel nur erwerb, 

Daß ich in seiner Gnade sterb’. 

Den bösen Feind weit von mir treib’. 

Wenn sich die Seel’ vom Leib abtrennt, 

So nimm sie auf in deine Händ. 

Behüte sie vor Höllenpein 

Und führ sie in den Himmel ein.” 

 



149 
 

Erich Kästner: Felix kam wieder 

Es war am Heiligen Abend im Jahre 1921, gegen sechs Uhr, und Preißers hatten eben 

beschert Der Vater saß auf einem Stuhl dicht am Weihnachtsbaum, und zerdrückte die 

rosagoldenen Stearinflämmchen zwischen seinen angefeuchteten Fingern. Die Mutter 

hantierte draußen in der Küche, brachte das Eßgeschirr und den Kartoffelsalat in die Stube 

und sagte: "Die Würstchen sind gleich heiß!" Ihr Mann kletterte vom Stuhl, klatschte fidel in 

die Hände und rief ihr nach: "Hast du denn Senf?" Sie kam, statt zu antworten, mit dem 

leeren Senfglas zurück und bat: "Felix, hol Senf. Die Würstchen sind schon fertig!" Felix 

saß unter der Lampe und drehte an einem kleinen billigen Fotografenapparat herum. Der 

Vater versetzte dem Fünfzehnjährigen einen Klaps und polterte: "Nachher ist auch noch 

Zeit. Hier hast du Geld. Los, hol Senf. Nimm den Schlüssel mit, damit du nicht zu klingeln 

brauchst. Soll ich dir Beine machen?" Felix hielt das Senfglas, als wollte er damit 

fotografieren, nahm Geld und Schlüssel und stieg auf die Straße. - Hinter den Ladentüren 

standen die Geschäftsinhaber ungeduldig und fanden sich vom Schicksal ungerecht 

behandelt. Aus den Fenstern aller Stockwerke schimmerten Christbäume... Felix spazierte 

an hundert Läden vorbei und starrte hinein, ohne etwas zu sehen. Er war in einem 

Schwebezustand, der mit Senf und Würstchen nicht die mindesten Berührungspunkte hatte. 

Er war glücklich, bis ihm, vor lauter Glück, das Senfglas aus der Hand aufs Pflaster fiel Die 

Rolläden prasselten an den Schaufenstern herunter, und Felix merkte, dass er sich seit einer 

Stunde in der Stadt herumtrieb. Die Würstchen waren inzwischen sicher längst geplatzt! 

Felix brachte es nicht über sich, nach Hause zu gehen. So ganz ohne Senf... Und so 

verspätet! Gerade heute hätte er Ohrfeigen nicht vertragen! Herr und Frau Preißer aßen die 

Würstchen mit Ärger und ohne Senf. Um acht Uhr wurden sie ängstlich. Um neun Uhr 

liefen sie aus dem Haus und klingelten bei Felix' Freunden. - Am ersten Weihnachtsfeiertag 

verständigten sie die Polizei. Sie warteten drei Tage vergeblich. Sie warteten drei Jahre 

vergeblich. Langsam ging ihre Hoffnung zugrunde, schließlich warteten sie nicht mehr und 

versanken in hoffnungsloser Traurigkeit. Die Heiligen Abende wurden von nun als das 

schlimmste im Leben des einsamen Paares. Da saßen sie schweigend vorm Christbaum, 

betrachteten einen kleinen billigen Fotografenapparat und ein Bild ihres Sohnes, das ihn als 

Konfirmanden zeigte, im blauen Anzug, den schwarzen Filzhut keck auf dem Ohr. Sie 

hatten den Jungen so liebgehabt. Und daß der Vater manchmal eine lockere Hand bewiesen 

hatte, war doch nicht böse gewesen, nicht wahr? Jedes Jahr lagen jene zehn Zigarren unterm 

Baum, die er dem Vater damals geschenkt hatte, und die warmen Handschuhe für die 
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Mutter. Jedes Jahr aßen sie Kartoffelsalat mit Würstchen, aber – aus Pietät – ohne Senf. Es 

konnte ihnen doch niemals wieder schmecken. Sie saßen nebeneinander, und vor ihren 

weinenden Augen verschwammen die brennenden Kerzen und die glitzernden großen 

Lichtkugeln. Sie saßen nebeneinander, und er sagte jedes Jahr: „Diesmal sind die Würstchen 

aber besonders gut.“ Und sie antwortete jedesmal: „Ich hol dir die von Felix noch aus der 

Küche. Wir können jetzt nicht mehr auf ihn warten!“ Doch um es rasch zu sagen: Felix kam 

wieder! Das war am Heiligen Abend 1926, kurz nach sechs Uhr. Die Mutter hatte die heißen 

Würstchen hereingebracht, da meinte der Vater: „Hörst du nichts? Ging nicht eben die Tür?“ 

Sie lauschten und aßen dann weiter. Als jemand ins Zimmer trat, wagten sie nicht, sich 

umzudrehen. Eine zitternde Stimme sagte: „So, da ist der Senf, Vater!“ Und eine Hand 

schob sich zwischen den beiden alten Leuten hindurch und stellte wahrhaftig ein gefülltes 

Senfglas auf den Tisch… Die Mutter senkte den Kopf ganz tief und faltete die Hände. Der 

Vater zog sich am Tische hoch, drehte sich lächelnd, trotz der Tränen, um, hob den Arm, 

gab dem Jungen Mann eine schallende Ohrfeige und sagte: „Das hat ziemlich lange 

gedauert, du Bengel! Setz dich hin!“ Was nützt der beste Senf auf der Welt, wenn die 

Würstchen kalt werden? Daß sie kalt wurden, ist erwiesen. 

 

Auszüge aus dem Gesetz über die Rechte der nationalen und ethnischen Minderheiten. 

Auch das Gesetz stand als Thema zur Diskussion auf dem Symposium zwischen dem 12. 

und 14. November, das in Werischwar veranstaltet wurde. Es wurde vom Europäischen 

Büro für Sprachminderheiten und Verband der Ungarndeutschen veranstaltet. In der Neuen 

Zeitung vom 20. November ist darüber ein ausführlicher Bericht zu lesen, sowie der ganze 

Text des Minderheitengesetzes enthalten. Wir haben jetzt ein paar wichtige Zeilen für unsere 

Leser herausgehoben. „Es ist das ausschließliche und unveräußerliche Recht des 

Individuums, die Zugehörigkeit zu einer nationalen, ethnischen Gruppe, Minderheit auf sich 

zu nehmen und zu bekunden. In der Frage der Zugehörigkeit zu einer Minderheitengruppe 

kann niemand zu einer Erklärung verpflichtet werden. Der einer nationalen oder ethnischen 

Minderheit angehörende Staatsbürger hat das Recht, bei der Landes-Volkszählung seine 

Zugehörigkeit zu einer Minderheit geheim und ohne Nennung des Namens zu bekennen. 

Der Angehörige einer Minderheit hat das Recht auf politische und kulturelle 

Chancengleichheit, zu deren Förderung der Staat durch effektive Maßnahmen verpflichtet 

ist. Die Teilnahme von Angehörigen der Minderheiten am öffentlichen Leben darf nicht 

beschränkt werden. Sie können für die Artikulation und den Schutz ihrer Interessen Vereine, 
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Parteien, andere gesellschaftliche Organisationen gründen. Die einer Minderheit 

angehörenden Personen haben das Recht, die familienbezogenen Traditionen der Minderheit 

zu achten, die familiären Beziehungen zu pflegen, ihre Familienfeste in ihrer Muttersprache 

zu begehen und die Abwicklung der damit verbundenen kirchlichen Zeremonien in ihrer 

Muttersprache zu beanspruchen. Die einer Minderheit angehörende Person hat das Recht, 

den eigenen Vornamen und den ihres Kindes frei wählen, ihren Vor- und Zunamen 

entsprechend den Regeln ihrer Muttersprache in das Personenstandsbuch eintragen zu lassen 

und in amtlichen Dokumenten anzuführen. Auf Wunsch können die Eintragung in das 

Personenstandsbuch und die Ausstellung sonstiger persönlicher Dokumente auch 

zweisprachig erfolgen. Die Wahrung, Pflege, Stärkung und Vererbung der Identität der 

Minderheit ist ein unveräußerliches Gemeinschaftsrecht der Minderheiten. Es ist das Recht 

der Minderheiten, ihre historischen Traditionen und ihre Sprache zu pflegen und 

weiterzuentwickeln, ihre gegenständliche Kultur zu wahren und zu mehren. Die 

Minderheiten haben das Recht auf Vertretung im Parlament. Die einzelnen Minderheiten 

können im Sinne der Festlegungen dieses Gesetzes in Gemeinden, Städten und Bezirken der 

Hauptstadt Minderheitenselbstverwaltungen der Siedlungen oder direkt oder indirekt 

entstehende örtliche Minderheitenselbstverwaltungen sowie 

Minderheitenselbstverwaltungen auf Landesebene gründen. Zu einer 

Minderheitenselbstverwaltung der Siedlung kann sich diejenige kommunale 

Selbstverwaltung erklären, in deren Gremium mehr als die Hälfte der Abgeordneten als 

Kandidat einer nationalen oder ethnischen Minderheit gewählt wurde. In der Republik 

Ungarn kann jeder seine Muttersprache zu jeder Zeit frei gebrauchen. Der Staat ist 

verpflichtet, die Bedingungen für den Sprachgebrauch der Minderheiten in den in einem 

gesonderten Gesetz festgelegten Fällen zu gewährleisten. Bei Zivil- und Strafverfahren 

sowie Verwaltungsverfahren wird der Gebrauch der Muttersprache durch die einschlägigen 

verfahrensrechtlichen Gesetze gesichert.” (Der ganze Text des Gesetzes ist bei Dezső Szabó 

in der Redaktion einzusehen, Kopien sind gegebenenfalls auch erhältlich.)  

 

Németverseny! 

A Goethe Intézet nemzetközi versenyt hirdet német nyelvet tanuló, 16 éven felüli 

középiskolásoknak. Témája: a német történelem és kultúra emlékművei, emlékhelyei, német 

tudósok és művészek tevékenysége Közép- és Kelet-Európa országaiban. A verseny 

pályaműveit német nyelven 1994. január 31-ig kell beküldeni a Goethe Intézet címére 
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(Budapest, Andrássy út 24.). További információt a fenti címen, illetve a 112-6263-as 

telefonszámon kaphatnak. 

 

Német Kultúregyesület: Nemzetközi és Országos Svábbál  94 a „Közgáz“ Egyetemen 

 

Szeretettel meghívjuk Önt 1994. február 12-én a Budapesti Közgazdaságtudományi 

Egyetemen (IX. Fővám tér 8., a Szabadság-hídnál) megtartandó hagyományos nemzetközi, 

regionális Svábbálunkra, amely a hazai németség legnagyobb évenkénti kulturális 

seregszemléje, általában 1500-2000 vendéggel. Bálunk a magyarországi farsangi időszak 

egyik legjelentősebb eseménye. Nemes vetélkedő bontakozik ki előzőleg, mert minden 

magyarországi német kultúrcsoport, énekkar, zenekar szeretne ezen a rangos eseményen és 

nemzetközi közönség előtt bemutatkozni. A farsangi időszak legszebb hagyományait 

elevenítjük fel. Szemben a többi rangos farsangi rendezvénnyel, ahol 2000-től 6000 Ft-ig 

terjed a belépő, nálunk a 800 Ft-os belépő csak a legszükségesebb költségeket fedezi. Igazi 

batyusbálról van szó, mert mindenki minden mennyiségben magával hozhatja kedvenc ételeit 

és italait. A vendégek részére azonban olcsó büfé is rendelkezésre áll. A vendégek a márkés 

német sörspecialitásokat és magyarországi német borgazdák borait kóstolhatják meg. Az 

idén is tervezzük a magyar német népművészek, iparművészek kiállítását. Nem marad el a 

tombola és a bál végén a „Rozmaring árverés” sem. Belépőjegy rendelhető a – Mirk 

Máriánál kapható – megrendelőlap visszaküldésével, és személyesen is vásárolható a Német 

Kultúregyesületben (Budapest VI. Nagymező u. 49. Fsz. 3.) 1994. január 15. és február 5. 

között, 14-18 óráig, munkanapokon. Mindenkit szeretettel várunk! További információval 

munkatársunk Hegyi Anikó (telefon: 06-1 2691711) és Kerner Ferenc szolgál (telefon: 06-1 

1326392).  

Budapest, 1993. október 28. 

Megrendelőlap Mirk Máriánál is kapható. 

 

Maria Mirk: Vollversammlung 

Die Vollversammlung der Kongreßdelegierten der Ungarndeutschen findet am 11-12. 

Dezember in Budapest statt. Einige Vertreter des Ungarndeutschtums stellen aber ihre 

Befugnis in Frage. Der Verband der Ungarndeutschen kann in seiner alten Form den 

Ansprüchen des Ungarndeutschtums und dem Sinn des neuen Minderheitengesetzes nicht 

mehr gerecht werden. Deshalb müssen seine Satzung, sein Aufbau und seine Tätigkeit 
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umgestaltet werden. Nach der Wende, im Zuge der großen Veränderungen, wurde 1990 ein 

Sonderkongreß einberufen, dessen Delegierte bis zum nächsten Kongreß 1994 im Amt 

bleiben sollen. Um gültige Beschlüsse fassen zu können, müssen in der Vollversammlung 

mindestens 51% der Delegierten anwesend sein und sich zum Kongreß erklären. Die 

Rechtsmäßigkeit dieses Verfahrens wird in der Neuen Zeitung heiß umstritten.  

 

Kitzinger János, MNGSZ-elnök: Magyarországi Német Gazda-szövetség – 

Ungarndeutsches Bauern-verband A Magyarországi Német Gazdaszövetség (MNGSZ) 

gyakornok-programmjai 1994-ben 

A Német (DBV) és a bajor Parasztszövetséggel (BBV), valamint a magyar Földművelésügyi 

Minisztériummal közreműködve a MNGSZ 1994-ben 40 fiatal gazda ill. agrárszakember 

számára szervez különböző gyakornok-programokat Németországban. A programok 

keretében a résztvevők német parasztcsaládoknál fognak élni (egyedül) és dolgozni, de 

különböző szaktanfolyamokon is részt vesznek a gyakorlat előtt, közben és után. A 

továbbképzés ill. a munkavégzés a választott szakmában, ill. mezőgazdasági ágazatban 

történik, hetente 5 napot. A program összes költségét a fogadó német partnerek állják, 

beleszámít a baleset- és betegbiztosítást is. A résztvevők teljes ellátást kapnak, és a végzett 

munkától függően havi 3-500 DM zsebpénzt. Részvétel: csak MNGSZ gazdaköri tagok 

részére, max. 35 éves korhatárig, s csak olyan nőtlenek, ill. férjezetlenek számára, akik szgk-

jogosítvánnyal rendelkeznek. Mivel a némettudás elengedhetetlen, az érintettek számára 2 

hetes szuper-intenzív (napi 6-8 órás) német nyelvtanfolyamot is fogunk szervezni 1994. 

január végén a Goethe Intézetben. (Ennek költségeit a Német Külügyminisztérium állja.) Az 

első megbeszélés a programok vonatkozásában 1993. december 1-én, szerdán, 16.00-kor 

volt a DLG-AGRISERVICE tanácsadó cégnél (Agrárkamara, 1036 Budapest, Lajos utca 

160-162, IV.em. 423.), Itt választották ki mindjárt az egyikfajta program – a 7 napos bajor 

praktikum résztvevőit, akik 1994. április 4. és szeptember 30. között kell, hogy megszakítás 

nélkül külföldön tartózkodjanak.  

Klencsák Vera: Wie und wo kann man sich für eine Au-pair Mädchenstelle bewerben? 

Au-pair ist ein interkulturelles Austauschprogramm und ist seit Jahren eine der besten 

Möglichkeiten um ein fremdes Land. Sitten und Sprache des Landes richtig kennenlernen zu 

können. Es sind jährlich mehrere Tausende von Mädchen (aber auch Jungen können sich 

bewerben), die nach dem Abitur sich auf den Weg machen und als Au-pair ins Ausland 
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gehen. Eine Gastfamilie zu finden, ist gar nicht so leicht, dabei helfen Jugendorganisationen, 

sowie G.I.J.K. (Gesellschaft Internationale Jugendkontakte) und INVIA. Vor der 

Bewerbung sollte man sich erst kontrollieren ob man für diese Herausforderung gewachsen 

ist. Die Voraussetzungen sind, daß man gute Grundkenntnisse in der Sprache des Gastlandes 

hat, denn sie erleichtern das Einleben in der Familie, vor allem den Umgang mit den 

Kindern. Das Mindestalter ist 18 Jahre, das Höchstalter 25 Jahre. Bevorzugt werden 

Mädchen aufgenommen, die ein ganzes Jahr bzw. Schuljahr bleiben können. Das Au-pair 

soll der Hausfrau bei allen anfallenden Hausarbeiten helfen. Es sind Küchenarbeiten, 

Reinigungsarbeiten und Betreuung der Kinder. Die Arbeit im Haushalt beträgt wöchentlich 

35-40 Stunden. 2-3 Mal kann zusätzlich um Babysitting am Abend gebeten werden. Jede hat 

Anspruch auf einen freien Tag in der Woche, kann an verschiedenen Sprachkursen 

teilnehmen (in der Freizeit), die von der Gastfamilie bezahlt werden. Man hat Kost und 

Verpflegung frei und bekommt ca. 380-450 DM als Taschengeld monatlich. Ungefähr das 

sollte jede wissen, die sich für eine Au-pair Stelle bewirbt. Adressen von den 

Jugendorganisationen sind:  

Gijk Au-pair International  

Postfach 200562 W-5300 Bonn 2. 

INVIA Katholische Mädchensozialarbeit Postfach 420 W-7800 Freiburg 

Die Bewerberinnen sollten einen Lebenslauf mit Foto zuschicken (in Deutsch oder Englisch) 

 

Muttersprachverein 

Am 12. Dezember (Sonntag) um 15 Uhr treffen sich die Mitglieder des Muttersprachvereins 

in der alten Schule zu ihrem traditionellen Weihnachtsfest, das diesmal schon das dritte Mal 

veranstaltet wird. Für Weihnachtsstimmung sorgen die Schulkinder mit Musik, Gesang und 

dem Christkindlspiel. Gesprochen wird nur „Schwobisch”, und es werden alte 

Weihnachtslieder gesungen.  

 

(aus der Neue Zeitung): Der Brauch des Adventskreuzes 

Am ersten Sonntag nach dem 26. November begann das Kirchenjahr. Die Adventszeit ist die 

Vorbereitungszeit auf die Ankunft Christis, auf Weihnachten. Gezählt wird die Zeit nach 

den Sonntagen, denen es immer vier sein müssen. Nach dem vierten Adventssonntag kommt 

zuerst im Laufe der Woche der Heiligabend am 24. Dezember und am anderen Tage 

Weihnachten. Der Adventskranz ist ein aus Fichtenzweigen gebundener Kranz, der vier 
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Kerzen trägt. Tannen und Kiefernzapfen werden auf das Grün des Kranzes geheftet, kleine 

rote Pilze oder Schleifen aus roter oder gelber Seide. An jeden Adventssonntag wird eine 

Kerze mehr angezündet. Das ist immer ein feierlicher Augenblick, wenn am ersten Advent, 

dem „Grünen Sonntag”, am Adventskranz die erste Kerze angezündet wird. Besonders 

prächtig sieht es aus, wenn der Kranz mit einer roten oder auch violetten Schleife verziert 

ist, deren vier Enden malerisch in dem Raum hängen. Die Zeit der Besinnung, des 

häuslichen Beisammenseins hat begonnen. An vielen Orten benutzen die kirchlichen oder 

auch weltlichen Vereinigungen die Zeit um den ersten Advent zu einer schönen Feier. Chöre 

warten mit Adventsliedern auf, Hausmusik erklingt in den heimischen Räumen. In den 

meisten Familien steht der Adventskranz auf dem Tisch. Hier und da wird schon etwas 

künstlicher Schnee auf die Zweige gestreut, denn draußen hat bereits die Vorwinterzeit 

begonnen. Der Brauch des Adventskranzes ist vermutlich in Hamburg im 19. Jahrhundert 

ausgeübt worden.  

Januar 1994 

Gátas Judit: Amiről kevesen tudnak 

Sokan talán még nem is hallottak róla, hogy a szeptemberi tanévkezdés óta művészeti 

oktatás is folyik az általános iskolában. Részletesebb tájékoztatás reményében kérdeztük 

meg a művészeti iskola vezetőjét, Kocsis Istvánt: 

- Hogyan jött létre a művészeti iskola? 

- A pilisszentiváni iskola német nemzetiségi iskola, melynek fontos feladata – az oktató-

nevelő munkán túl – a nemzetiségi értékek őrzése is. Ez azonban nem merülhet ki a német 

nyelv tanításában. A nemzetiségi tánc, zene és életmód megismerése éppolyan fontos a helyi 

kultúra ápolásához. Ehhez biztosít lehetőséget az 1993. szeptemberében indult művészeti 

iskola. Az iskola három szakból áll. Hangszeres zenét a már korábban is működő 

zeneiskolában tanulhatnak a gyerekek. Itt javarészt a sváb zenében előforduló hangszereken 

(például harmonikán) játszhatnak a tanulók, de akár zongorázhatnak is. A második szakon a 

német és a sváb táncokat ismerhetik meg a táncoslábú fiatalok. Ennek a tánccsoportnak 

beindítása már régi igénye volt a falunak. A kézműves szakon képzőművészeti technikákat 

és népi kismesterségeket sajátíthatnak el a gyerekek. Ez úgy kapcsolódik a 

hagyományőrzéshez, hogy a régen használatos tárgyak elkészítésekor a gyerekek 

megismerik őseik szokásait, mindennapos életét. 

- Kizárólag a sváb hagyományok ápolását tűzték ki az iskola céljául? 
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- A tánccsoportnál valószínűleg maradnak a német és sváb táncok, a kézműveseknél 

azonban valószínűleg megemlítjük a többi tájegység díszítőelemeit is. A magyar kultúrának 

is vannak olyan elemei, melyeket megtanítunk a gyerekeknek. A népi kézművességen kívül 

a gyerekek itt megismerkedhetnek olyan művészeti technikákkal, amelyekkel iskolai órán 

nem találkozhatnak. A tűzzománc, a rézkarc új kifejezési módokat ad a gyerekek kezébe. 

Nem kell feltétlenül jó kézügyességűnek lennie, hiszen minden gyerekben van alkotásvágy, 

amelyet ki kell elégíteni. 

- Milyen a gyerekek érdeklődése? 

- Mi sokkal kevesebb jelentkezőre számítottunk. Meglepően sokan, szinte kétszer annyian 

jelentkeztek, mint ahányat terveztünk. Most összesen 230 gyerek tanul a művészeti 

iskolában. Ez nagyjából az összes iskolába járó gyerek fele; vagy táncol, vagy zenél, vagy a 

kézműves foglalkozásokra jár. Félévente van a beiratkozás: szeptemberben és februárban, de 

az sem baj, ha valaki később kapcsolódik be a tanulásba. 

- Mennyi időt töltenek a gyerekek a művészeti iskolában? 

- heti két alkalommal – alkalmanként másfél órát. Természetesen nem kell minden 

gyereknek mindegyik szakkörre járnia, de az is lehetséges, hogy beiratkozzanak mind a 

háromra. A foglalkozások úgy vannak időben elosztva, hogy ha szeretnének, akkor mind a 

három szakra járhatnak, bár én ezt nem tartom teljesen egészségesnek, mert ez szinte az 

összes délutánjukat lefoglalja. Kinek mihez van kedve, azt csinálja. Nyugodtan bejöhet bárki 

a próbákra, vagy a kézműves foglalkozásokra, és megnézheti, van-e kedve hozzá. Ezután 

kedvére kiválaszthatja a neki megfelelőt. 

- Hány tanár, szakember vesz részt a művészeti oktatásban? 

- A hangszeres zenetanítást nyolc, a táncoktatást egy, a kézműves foglalkozásokat pedig 

három tanár tartja. 

- Terveztek szakköröket az iskolás korból „kinőtt” érdeklődőknek is? 

- Egyelőre ennyi a kapacitásunk, ennyit bírunk el. Nem is tudnánk foglalkoztatni őket. De ha 

erre nagyobb igény lenne, biztosan meg lehetne oldani a későbbiekben. 

- Milyen támogatásra számíthattok? 

- A művészeti iskola működéséhez az önkormányzat biztosítja az anyagi fedezetet. Az előre 

megtervezett költségvetésünket az általános iskolával együtt nyújtjuk be a falu vezetésének.  

- Sikeresnek tartod az iskolát? Örömmel, szívesen végzed ezt a munkát?  

- Természetesen szívesen csinálom; ez az oktatási forma – szabadságával – sok lehetőséget 

ad a tanárnak is. Az iskola sikerét pedig a gyerekeken lehet lemérni, hiszen várakozáson 

felül sokan jelentkeztek. Végezetül szeretnék köszönetet mondani kollégáimnak, akik 
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segítségével ez az új iskola beindult: Wentzel Józsefnek, aki nélkül ma nem lenne 

tánccsoport; és Harmati Eleknek, a zenei tagozat vezetőjének; de a többi kollégámnak is, 

akik nagyszerű munkájukkal hozzájárulnak az iskola sikeréhez! 

- Köszönöm a beszélgetést! 

Maria Mirk: Vollversammlung der Ungarndeutschen (10-11. Dezember 1993, 

Budapest) 

Der nächste Kongreß der Ungarndeutschen wäre erst 1994 fällig, aber die neue Situation 

erfordert eine neue Haltung von den Minderheiten. Deshalb wurde eine Vollversammlung 

einberufen, an der Vertreter von Gemeinschaften, Vereinen und Kulturgruppen, Delegierte 

des Sonderkongresses 1990 sowie eingeladene Gäste aus In- und Ausland teilnahmen. Dr. 

Karl Manherz, Vorsitzender des Verbandes der Ungarndeutschen schilderte die neue 

Situation, die nach den demokratischen Umwälzungen und insbesondere nach der Billigung 

des Minderheitengesetzes (LXXVII/1993) entstand. Unsere Volksgruppe hat einen großen 

Teil ihrer Identität eingebüßt, jetzt hat sie aber neue Möglichkeiten, neue Perspektiven vor 

sich. Wenn wir sie für die Zukunft retten wollen, müssen wir dringend die folgenden 

Aufgaben lösen: Vorbereitung zu den Wahlen 1994, Verbesserung des Sprachunterrichts, 

Ausarbeitung von neuen Formen und Organisationen der Interessensvertretung. Géza 

Hambuch, geschäftsführender Vorsitzender nannte die Vollversammlung eine 

Arbeitskonferenz, die in den wichtigsten Fragen der Volksgruppe Stellung nehmen und die 

Aufgaben für das Jahr 1994 bestimmen soll. Er betonte, daß wir uns in einer tiefen Krise 

befinden, aber unsere Lage sei nicht aussichtslos. Mit dem neuen Minderheitengesetz wird 

uns nichts in den Schoß fallen, wir müssen unsere Rechte selbst durchsetzen und dürfen 

diese Chance nicht verpassen. Uns kann nur geholfen werden, wenn wir als Nationalität 

weiterhin bestehen wollen. Er beendete seine Rede mit den Worten: „Wachet auf, es ruft die 

Zeit!” 

- Wir und unsere Eltern müssen uns von den früheren Angsten lösen. 

- Wir müssen in der Schule unsere Muttersprache zurückgewinnen. 

- Wir müssen von unseren Rechten Gebrauch machen. 

- Wir müssen unseren Kindern unsere Wurzeln zeigen. 

- Wir müssen eine neue Identität aufbauen, weil die alte nicht mehr zurückgeholt werden 

kann. 

- Einigkeit macht stark, und Stärke bringt Erfolg! 

- Die Armel zurück und anpacken! 
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- Wir müssen Organisationen aufbauen und Selbstverwaltung wählen. 

- Zersplittern wir die Splittern unserer Nationalität nicht noch weiter! 

Mit all diesen Gedanken waren die Anwesenden vollkommen einverstanden, in Prinzip sind 

sie ja auch wahr. Das Problem liegt nur darin, daß der Weg dahin nicht gefunden wurde. Ein 

jeder berichtete über die Lage um sich herum, aber es wurden keine konkreten Schritte 

getan, um als eine einheitliche Nationalität im eigenen Interesse aufzutreten. Ich persönlich 

erwartete von der Beratung Ideen und Anstöße, wie man es besser machen könnte oder 

sollte, bekam aber keine. Auch die Deutschstämmigen Parlamentsabgeordneten Tamás 

Freund, Rudolf Szauter und Franz Wekler nahmen an der Beratung teil. Franz Wekler sagte, 

daß vom Parlament 500 Millionen Forint zur Aufstellung von 

Minderheitenselbstverwaltungen zur Verfügung gestellt worden sind. Dr. János 

Cseresznyés, Abteilungsleiter im Minderheitenamt, erläuterte die Möglichkeiten, wie die 

Minderheitenselbstverwaltungen aufgestellt werden können. Es gibt drei Arten von solchen 

Selbstverwaltungen:  

1. Mittelbare: 

a., Eine ganze Selbstverwaltung einer Ortschaft erklärte sich für eine 

Minderheitenselbstverwaltung. (Wenn mehr als die Hälfte der Kandidaten als 

Minderheitenvertreter kandidiert hat) 

b., Die Minderheit einer Selbstverwaltung (mehr als 30%, mindestens aber 3 Personen, die 

als Minderheitenvertreter kandidiert haben) erklärt sich innerhalb einer Selbstverwaltung für 

eine Minderheitenselbstverwaltung. 

2. Unmittelbare: 

Wenn die Mitglieder der Selbstverwaltung (in Dörfern mit über 1300 Einwohnern 5 

Personen) als Minderheitenvertreter unmittelbar gewählt werden.  

Diese Möglichkeiten müßten wir uns auch überlegen. In der nahen Zukunft werden wir 

einen guten Kenner nach Sankt-Iwan einladen, damit er uns den Gesetzestext erläutert. 

Achten Sie bitte auf die Plakate! Im Zusammenhang mit der Entschädigung wurde dem 

Parlament mehrfach vorgeworfen, daß die Ungarndeutschen zweitrangige Bürger seien, weil 

sie erst in der zweiten Phase entschädigt worden sind und ihnen deshalb nur mehr der 

zweitklassige Boden übrigblieb. Auch die Jugend ließ ihr Wort hören: Stefan Segner – 

Leiter der Gemeinschaft Junger Ungarndeutscher sagte, daß die Jugend keine Märchen, 
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keine Phrasen brauche, und daß für sie die Identität keine entscheidende Frage sei. Die GJU 

ist aus dem Verband herausgetreten, hält sich nun aus staatlichen Geldern aufrecht, ist aber 

trotzdem lebensfähig. Georg Krix bemängelte, daß wir an Medien kaum etwas haben und 

unsere Muttersprache kaum mehr gesprochen wird. Die Ungarndeutschen sollen einen 

eigenen Verlag gründen, und die Kinder müßten in der Schule auch über die älteren Dichter 

und Schriftsteller lernen. Alles in allem kann man sagen, dass die Vollversammlung sehr 

aufschlußreich war. Schade nur, daß sie keine konkreten und einheitlichen Lösungsschritte 

getan hat. 

Tuschek Franciska: Rätsel – rejtvények 

Hier wollen wir solche Rätsel bringen, die irgendwie mit der Geschichte unserer Gemeinde 

im Zusammenhang stehen. Jemand, der hier eine gute Stelle gehabt hatte, schrieb später 

einen Brief über die Schwierigkeiten, die bald alltäglich waren. Wir zitieren aus seinem 

Briefe. /Itt olyan rejtvényeket igyekszem feladni, amelyek községünk múltjához 

kapcsolódnak. Valaki, akinek itt jó állása volt, évekkel később levelet írt a szinte 

mindennapos gondokról. Leveléből egy részletet idézek./: 

„…haben wir in dem so genandten lang graben gegen Kovátsch 2 jahr nacheinander ohne 

anstoß Holtz geschlagen als wir aber das 3ste jahr solches repetieren wollen, da seyend die 

Kovátscher kommen, haben den Unseren die Hackchen weggenommen, wie uch mit gewalth 

daß holtz entführet.” 

Wir stellen 5 Fragen und geben 15 Antworten, aber zu jeder Frage ist nur eine Antwort 

richtig (1 oder 2 oder x). /5 kérdést lát és 15 választ, de minden kérdéshez csak egy válasz a 

megfelelő (1, 2 vagy x)./: 

1. Wann geschah das Beschriebene? /Mikor történt a fenti eset?/ 

so um 1848 (körül)    1 

   „      1940   „         2 

   „      1720   „                x 

2. Wer schrieb den Brief? /Ki írta a levelet?/ 

Johannes Liebscher    1 

Martinus Roszonits    2 

Fr. Simplicianus Schöpfl  x 

3. Was war er von Beruf? /Mi volt a foglalkozása?/ 

Richter (bíró)      1 

Jäger (vadász)     2 



160 
 

Wirtschafter (gazda-fráter) x 

4. Haben die Kovácser Recht gehabt? /Igazuk volt-e a kovácsiaknak?/ 

Vielleicht (talán)    1 

Ja (igen)     2 

Nein (Nem)     x 

5. Wo befindet sich jetzt der Brief? /Hol őrzik ezt a levelet?/ 

Im Kovácser Gemeindehaus (a Kovácsi Községházán) 1 

Im Schaumarer Heimatmuseum (a Solymári Helyrajzi Múzeumban) 2 

Im Landesarchiv zu Budapest (az Országos Levéltárban) x 

Die Lösung ist auf Seite 19 zu finden. /A helyes megoldást a 19. lapon adjuk meg./ 

Februar 1994 

Mirk Mária: Zurückerworbene Identität Anderssein ist Wert 

Der nachfolgende Artikel erschien in der Neuen Zeitung vom 18. Dezember 1993 und 

wurde mit freundlicher Genehmigung der NZ-Redaktion für die Sanktiwaner Zeitung von 

Maria Mirk gekürzt. Das Gespräch mit Josef Bayer führte NZ-Redakteur Peter Leipold in 

Werischwar. 

Josef Bayer (47), geboren in einer deutschen Familie in Sankt Iwan bei Ofen/Pilisszentiván, 

ist Sozialforscher, Politologe und Philosoph. Er ist Sozialforscher an der Ungarischen 

Akademie der Wissenschaften und unterrichtet Politikwissenschaft an der Universität Wien. 

Der Autor von Büchern (jüngst: „Schock der Freiheit”) schreibt Aufsätze auch über 

Minderheitenpolitik, über das Ungarndeutschtum. Die meisten für „Népszabadság” und 

„Kritika”. Er wohnt in Budapest, ist verheiratet und hat zwei deutschsprechende Kinder.  

-Mit dem Wort Identität können viele Menschen gar nichts anfangen. Spielt das im 

Alltagsbewußtsein überhaupt eine Rolle? 

-Das Bedürfnis nach Identität ist ein grundlegendes Bedürfnis. Die Frage ist nur, ob das 

immer so ausdrücklich zutage kommt. Es ist nämlich meistens so, daß dies sozusagen im 

Hinterbewußtsein bleibt und nur in Krisensituationen offen auftritt. … Seit dem 

Zusammenbruch der alten Regime hier in ganz Osteuropa leben wir alle in einer Zeit des 

Umbruchs. Viele Menschen müssen ihr Leben neu einrichten und ihr Verhältnis zu den 

Mitmenschen neu definieren. Dabei kommen Fragen auf, woher ich komme und wer ich 

eigentlich bin, wohin ich gehöre, mit welchen Leuten ich mich identifiziere usw. … Die 

Menschen versuchen, ihre Wurzeln wiederzufinden und suchen gewisse Geborgenheit in der 
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Gemeinschaft mit ihresgleichen, sonst fühlen sie sich verloren in der gesichtslosen 

modernen Welt. Das gibt einem Zuversicht und Selbstvertrauen, nicht zu sprechen von 

menschlichen Beziehungen, die einen im sozialen Fortkommen begleiten und weiterhelfen. 

Diese Erscheinung findet man auch in Europa. … Ich bin zwar Europäer, aber ich habe auch 

eine Identität als Tiroler, Schwabe oder eben Ungar in Siebenbürgen. So eine 

Doppelidentität wird bald die Regel sein. 

- Heißt das, Herr Bayer, daß auch die Ungarndeutschen, wenn sie das bleiben wollen, ihre 

Identität für die Zukunft bewahren können? 

- Ich glaube, sie müssen vieles unternehmen, um sich als nationale Minderheit zu erhalten. 

Denn wir sind in der 24. Stunde, wenn wir noch unsere Wurzeln wiederfinden und unsere 

kulturelle Eigenart bewahren möchten. In den letzten vier bis fünf Jahrzehnten wirkte allzu 

vieles dagegen. … Abgesehen vom jahrzehntelangen Assimilationsdruck hat besonders die 

Vertreibung von über die Hälfte der Ungarndeutschen schwerwiegende Folgen. … Eigene 

deutschsprachige Schulen wurden schon wegen gemischter Bevölkerungen als 

unangemessen betrachtet, auch abgesehen von repressiven rechtlichen Einschränkungen. Die 

kollektive Schuldzuschiebung … wollte die verbliebenen Ungarndeutschen auch moralisch 

demütigen und zwang sie oft zum Schweigen. Freilich führte auch die zügige 

Modernisierung und Verstädterung dazu, daß für viele Menschen ihre nationale Identität 

unwichtig wurde. … Es war für einen aufstrebenden Ungarndeutschen nicht ratsam, sein 

Deutschtum besonders hervorzukehren in einer Umgebung, die feindselig dagegen 

eingestellt war, wobei er ohne weiteres in seinem Beruf weiterkommen konnte, wenn er über 

seine deutsche Identität hinwegkam. Das ist die Realität, von der man ausgehen muß. … Wir 

müssen davon ausgehen, daß inzwischen sehr viele Ungarndeutschen ihre deutsche Identität 

völlig aufgegeben oder verloren haben. … es bleibt nunmehr eine persönliche Entscheidung, 

ob sich jemand zu seinem Deutschtum bekennt. Aber auch diejenigen, die sich dafür 

entscheiden, haben vieles nachzuholen. Erstens haben die meisten von ihnen ihre Sprache 

verloren, weil für sie in ihrer Kindheit keine Kindergärten und Schulen in ihrer 

Muttersprache zur Verfügung standen. … Die Sprache ist das allerwichtigste Mittel in der 

Herstellung einer kollektiven Identität, denn sie verbindet die Menschen und schafft ein 

ständiges Kommunikationsnetz, ein kollektives Gedächtnis und dadurch ein Bewußtsein, 

daß wir eine Gemeinschaft bilden. Und da hat ein drastischer Wandel eingesetzt, im 

Gegensatz zu den dreißiger-vierziger Jahren. Bei den damaligen Volkszählungen bekannten 

sich die meisten Ungarndeutschen als ungarische Staatsbürger mit deutscher Mundart, d.h. 

deutscher Muttersprache. Das war der Inhalt des berühmten Spruches, in dem die Identität 
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der Ungarndeutschen am schönsten zum Ausdruck kommt: wir sind Ungarn, aber keine 

Magyaren. Heute jedoch ist es fast umgekehrt: auch wenn man sich als der deutschen 

Nationalität zugehörig fühlt und sich als Deutscher bezeichnet, muß man, will man ehrlich 

sein, als Muttersprache die ungarische Sprache angeben. … 

- In den Dörfern sprechen noch viele Deutsch, aber es ist vielen unserer Generation die 

deutsche Sprache abhanden gekommen. Meinen Sie, daß diese Entwicklung noch 

umzukehren ist? 

- Das Gesagte soll nicht bedeuten, daß die Wiederaneignung der eigenen, in der Familie 

ursprünglich benutzten Sprache nicht möglich ist. Ich selbst habe zum Beispiel erst im 

Kindergarten ungarisch gelernt, dann wurde aber die deutsche Sprache immer mehr 

zurückgedrangt. Schon als Erwachsener habe ich meine deutschen Sprachkenntnisse vertieft 

und bewußt zu erweitern versucht. Das können auch andere schaffen. Die doppelte Identität 

und die Zweisprachigkeit haben handgreifliche Vorteile, und zwar nicht nur für die 

Ungarndeutschen. Wir könnten doch in einem sich internationalisierenden Europa auch eine 

gewisse Brückenrolle spielen, … wenn wir nur unsere Zweisprachigkeit wiedererobern 

könnten. Dazu gehört auch die Wiederentdeckung unserer Wurzeln, die Pflege unserer 

verschütteten kulturellen Traditionen. Denn nur, wer eine Vergangenheit hat, der hat auch 

Zukunft. … 

- … Kann es passieren, daß eines Tages dieser Kampf um unser Minderheitendasein 

als beendet erklärt werden muß? 

- Wahrscheinlich werden sich mit der Zeit immer weniger Menschen zu einer 

Minderheitenidentität bekennen. … Das ist die reale Perspektive, und das entspricht einer 

historischen Tendenz, welcher auch alle Nationen unterworfen sind, nämlich der 

Vereinheitlichung der Menschheit. Es ist aber noch ein langer Weg dahin, und man sollte 

diesen Prozeß nicht gewaltsam beschleunigen, sondern die Rechte der Minderheiten 

gewähren. Es ist auch schöner, sich eine Menschheit in der Vielfalt vorzustellen … Die 

kulturelle Vielfalt bereichert auch die nationale Kultur eines Landes. Anderssein ist Wert, 

das sollte die Grundeinstellung sein. … So wie die jenseits der Grenzen lebenden Ungarn, so 

wollen auch die hiesigen Minderheiten ihre Identität bewahren. … Vor allem der 

Sprachunterricht ist wichtig für die Identitätsbildung, und da läßt sich noch vieles 

zurückholen. … Das braucht freilich Zeit. … Das muß freilich nicht bedeuten, daß bis dahin 

nichts geschehen soll. Die Pflege der Volkskultur zum Beispiel ist ein Anliegen jeder 

Nation, weil ohne bewußte Anstrengung und ohne Lust dazu gar nichts mehr läuft. Unsere 

heutige moderne Kultur ist eine Hochkultur und keine Volkskultur, sie wird nicht mehr von 
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einer alten gemeinschaftlichen Lebensweise getragen, deshalb bedarf sie einer bewußten 

Pflege als Element des kulturellen Erbes. Das moderne Leben ermöglicht jedoch auch ein 

reiches Vereinsleben, in dessen Rahmen sich auch kulturelle Eigenarten und ein 

Identitätsbewußtsein herausbilden und erhalten können. Eigene Zeitungen, Sendungen usw. 

können zum gemeinsamen Bewußtsein beitragen. Aber die Sprache zurückzuerobern, das ist 

das Allerwichtigste. Und wenn dies einmal erreicht ist, wird man schon sehen, wie stark der 

Wille zur Selbstbehauptung der deutschen Minderheit ist. … Und dann wird sich wirklich 

zeigen, womit wir zur nationalen Kultur Ungarns beitragen und das kulturelle Erbe Europas 

bereichern können. 

Josef Mikonya: Wie du mir, so ich dir  

 

Im Oktober vergangenen Jahres war Josef Mikonya aus Tarian Gast des 

Muttersprachvereins. Er las aus seinen deutschsprachigen Werken, und wir lernten ihn als 

einen freundlichen, selbstbewussten Ungarndeutschen kennen. Er wurde 1928 in Tarian 

geboren, ging dort in die Grundschule und lernte Hauer. Er arbeitete 22 Jahre als Bergmann 

unter Tage, danach 13 Jahre als Hüttenarbeiter. Nun lebt er als Rentner in Tarian und 

schreibt regelmäßig in deutscher Sprache. Als Erinnerung an seine gut gelungene Lesung im 

Muttersprachverein veröffentlichen wir nur eine kurze Erzählung von ihm. Es starb einmal 

das Kind eines armen Mannes. Der arme Mann ging zum Pfarrer und forderte ihn auf, das 

Kind zu begraben. „Hast du Geld?”, fragte der Pfarrer zur allererst. „Nein, herr Pfarrer, ich 

habe keinen roten Heller, aber mir ist keine Arbeit zuwider, ich könnte es abarbeiten.” 

Murmeld schüttelte der Pfarrer seinen Kopf und sagte: „Na ja! … bring mir das Kind mit 

dem Sarg vor die Kirche, hier werde ich es einweihen und dann könnt ihr das Kind 

begraben.” Mit traurigem Herzen ging der arme Mann nach Hause. Er konnte sich nicht dem 

Pfarrer entgegensetzen, er mußte so tun, wie es der Pfarrer haben wollte. „Vielleicht kommt 

noch die Zeit, daß ich ihm das zurückzahlen kann!”, dachte er. In der nächsten Woche kam 

der Glöckner in sein Haus und meldete: „Mein lieber Freund Hans, für morgen bist du 

geladen! Melde dich auf der Pfarrwiese, das Heu zu wenden!” Der arme Mann nahm die 

Gabel auf die Achsel und ging vor die Kirche. Er wendete die Gabel in der Luft herum und 

ahmte nach, wie das Heu zu wenden ist. Die Leute schauten ihm zu und lachten. „Ist denn 

der verrückt?”, dachten sie sich. Der Pfarrer kam erstaunt heraus und fragte: „Mein lieber 

Freund, was machst du denn hier?” „Herr Pfarrer, ich will das Heu wenden, aber zuerst 

müssen Sie es mir herbringen vor die Kirche, dann werde ich es umkehren!” 
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März 1994 

A szentiváni GJU-sok nevében: Klencsák Veronika: GJU-Gemeinschaft Junger 

Ungarndeutscher MINK-Magyarországi Ifjú Németek Közössége 

 

H-1391 Budapest, Pf.: 224 

Telefon/fax: 1 131 07 43 

 

A GJU a magyarországi nemzetiségi ifjúsági szervezetek közül a legjelentősebb. Az 1989-

ben megalakult közösség létszáma folyamatosan növekszik, az ország különböző területein 

működő 29 baráti körnek mára már kb. 900 tagja van. A GJU céljai közé tartozik a régi sváb 

hagyományok ápolása, más, határokon kívüli ifjúsági szervezetekkel való kapcsolatteremtés 

és természetesen a német nyelvvel való foglalkozás. A szervezetbe való belépésnek nem 

alapfeltétele a sváb származás és a német nyelvet sem kell senkinek perfektül beszélnie. 

Programjain bárki résztvehet, akkor is ha nem GJU-tag. Rendszeresen szervez tánc-, vándor-

, valamint nyelvi táborokat kicsiknek és nagyoknak egyaránt. Miután Pilisszentivánon is 

elég sokan érdeklődtek a GJU munkája és programjai iránt, így szeretnénk nálunk is 

létrehozni egy baráti kört. Feladataink közé tartoznának kulturális és sportprogramok 

megszervezése, melyhez a Pilisvörösváron már régóta működő GJU baráti körtől is 

segítséget kapnánk. Tervbe van véve egy, a vörösváriakkal vegyes tánccsoport létrehozása, 

amelyhez még vállalkozó szellemű fiúk és lányok jelentkezését várjuk, bármely 

korosztályból. A heti egy alkalom, amikor az új csoport találkozna, lehetőséget nyújtana 

mindenki számára a német nyelvvel való foglalkozásra, a központi programokra való 

előkészületekre, közös programok kialakítására. A baráti kör megalakulását márciusban egy 

bállal szeretnénk megünnepelni, amelyre minden érdeklődő fiatalt szeretettel várunk. 

 

Maria Mirk: Brauchen wir eine Minderheitenselbstverwaltung? 

 

Am 4. Februar war im Gemeindehaus ein interessantes Gespräch mit Herrn Dr. Jenő 

Kaltenbach über die Aufstellung von Minderheitenselbstverwaltungen. Am Anfang waren 

nur die Mitglieder des Muttersprachvereins anwesend, aber später nach Beendigung einer 

Sitzung, kamen auch die Ratsmitglieder hinzu. Da sie in Fragen der Wahlen viel mehr 

wissen, wurde die Diskussion ziemlich heftig. Laut Minderheitengesetz sind die 

Minderheiten berechtigt, eine eigene Selbstverwaltung zu wählen. Die Kandidaten müssen 



165 
 

dann auf jeden Fall als Minderheitenkandidaten in die Wahlliste eingetragen werden. Um 

auf die Wahlliste zu kommen, braucht aber ein Minderheitenkandidat nur 5 Empfehlungen, 

also weniger als einer der Mehrheitsnation. Seine Stimme auf den Minderheitenkandidat 

abgeben kann ein jeder Wahlberechtigte, der sich zu der gegebenen Minderheit gehörend 

fühlt. Dann kann er allerdings nicht mehr die anderen Kandidaten wählen. Die Frage ist nun, 

ob es sich für uns Sanktiwaner Ungarndeutsche lohnt, Minderheitenkandidaten zu stellen. 

Im jetzigen Gremium sind mehrere Ungarndeutsche tätig, wir können mit ihrer Arbeit 

zufrieden sein. Sie halten immer das Wohl der ganzen Gemeinde vor Augen, sie machen 

keinen Unterschied. Wenn sie aber bei den nächsten Wahlen als Minderheitenkandidaten 

nominieren, werden sie vielleicht weniger Stimmen bekommen als jetzt. Denn ein Ungar, 

der nicht lange hier wohnt und die Leute noch nicht so richtig kennt, kann sich denken, dass 

er seine Stimme nicht auf einen Ungarndeutschen „verschwenden” wird. Eine 

Minderheitenliste könnte die Einwohnerschaft des Dorfes spalten. Das kann auf keinen Fall 

unser Ziel sein. Das wollen wir auch nicht. Feindseligkeit soll nicht aufkommen, denn sie 

entzieht dem gemeinsamen Wohl viele Kräfte. Wenn die Minderheit sich aber nicht rührt, 

kann es heißen, dass es in Sankt-Iwan keine Deutschen mehr leben, sie brauchen keinen 

Deutschunterricht, keine Minderheitenunterstützung usw. Was nun? Über die Frage muß 

nachgedacht und gesprochen werden, um eine einheitliche Meinung unter uns auszuformen. 

Dann werden uns die Kommunalwahlen im Herbst nicht unvorbereitet treffen, und wir 

können die beste Lösung für unsere Gemeinde finden. 

 

(Aus: Jahrbuch für Volkskunde der Heimatvertriebenen, Freilassing/Salzburg, 1961. 

Gekürzt von Maria Mirk): Deutsche aus dem Ofner Bergland erzählen von fahrenden 

Schülern 

 

Im Ofner Bergland gab es in den 30-er Jahren, als der bekannte Volkskundler Eugen 

Bonomi sein Material sammelte, noch viele Erzählungen über fahrende Schüler. Diese 

Sagengestalten galten als Wettermacher und Zauberer. Es wurde erzählt, daß sie länger 

studiert hätten, als Pfarrer und Bürgermeister zusammen. Sie liefen einsam herum, man traf 

sie auf den Feldern. Eine Begegnung mit ihnen bedeutete nicht viel Gutes. Man erkannte sie 

daran, daß sie alte, schlampige Kleider und zweierlei Schuhe trugen, und ein Zauberbuch, 

einen Zaum, einen Riemen, einen Stock oder eine Peitsche bei sich hatten. Mit diesen 

Gegenständen konnten sie ein Wetter hervorrufen. Sie baten meistens um irgendetwas: um 
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saure Milch, um Eier, Essen, Trinken oder sogar Nachtquartier. Wenn sie es nicht bekamen, 

rächten sie sich meistens mit einem Unwetter oder durch eine Feuersbrunst. 

Sebastian Haber (77 J. alt) erzählte 1935 Folgendes:  

To woar a vefoarene Schule, tea woa pe de Hermanin in Kwotie; tes woa a Witfrau. No hod 

e sein Rewisitn tuat losn pe iere, waune fuatkaunge is, und hot ksogt ze iere, si suj ned 

aifmoche tein Kupfe und we sein Piechl leisn. Si hod owe touch aans ausiknjaume. Tewöl 

woa tea vefoareni Schule iwe Kouwatsch. Ea hot teis sche kwist. Jeitz is e zruck und hot si 

pockt: „Hob i te neid ksogt, neid! Jeitz waun i neid zruckkum, pist veloan, het ti te Maund in 

di Hee zougn, het ti fojn lossn, warst weik kweist.” No hod e ksogt: „Teis sog i der aa, 

schteamtuari af te Schmoitspeagn, tuat wead mi es Weitte teschlogn. I pin a vefoarene 

Schule, a Tochreide.” 

 

Telek Franciska, Kovács Csaba: Volt tanáraink nyomában… Riport Mirk Máriával 

 

- Menjünk sorban: első kérdésünk az lenne, mi történt addig, amíg el nem kezdte a diákok 

oktatását Szentivánon? 

- Szentivánon születtem, ide jártam óvodába, iskolába, majd az Árpád gimnáziumba mentem 

középiskolába. Gimnáziumban jó voltam németből, otthonról sokat hoztam, a tanárnő is 

mindig engem kérdezett, ha nem tudott valamit. Emellett az oroszt is nagyon megszerettem, 

mert egy nagyon jó tanárunk volt. Először tulajdonképpen az orvosira akartam menni, de 

meggondoltam magam. Elkezdtem a külkereskedelmi főiskola előkészítőjére járni, de a 

tanárom tanácsára az egyetem mellett döntöttem. Az egyetemet orosz-német tanári szakon 

végeztem el. 

- Miért pont itt tanított 4 évig? 

- Mivel már családom volt Szentivánon, a házunk is itt volt, így itt maradtam, s a szentiváni 

iskolába vettek fel német tanárnak. Egyetemi oktatásra jogosít az egyetemi oklevél, de 

elsősorban nekem a legfontosabb, hogy otthon legyek a családommal. Így kezdtem el 

tanítani. Az elején nagyon furcsa volt azokkal együtt tanítani, akik nekem is tanáraim voltak, 

pl. Rezső bácsi, Buci néni, Sziván János bácsi… Ők tekintélyek voltak számomra, s nagyon 

furcsa volt, amikor kérték, tegezzem őket. Kaptam egy osztályt oroszból is a német mellett. 

Így utólag látom, hogy amikor kijöttem az egyetemről hatalmas ambícióval és minden órára 

felkészültem a német irodalomból, verselemzéseket, verseket tanítottam, s közben a 

gyerekek alig tudtak valamit. Akkor természetesen lejjebb adtam, s az alapoktól kezdtem a 

tanítást. 
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- Milyen emlékei vannak ebből az időből? 

- Nehéz volt megszokni, hogy ezek a gyerekek nem mindig azt produkálják, amit az ember 

vár. Azt hittem, érdekelni fogja őket, ha mesélni kezdek írókról, s a könyveikről. Dehogy 

érdekelte őket! Nem a tanításra kellett nagyobb gondot fordítani, hanem a nevelésre. Erre én 

nem voltam felkészülve, mert az egyetemi gyakorló óráimat gimnáziumban tanítottam. Ez 

volt a legfőbb oka annak, hogy itthagytam ezt az iskolát. Mindig ugyanazokat az 

olvasmányokat kellett leadnom, sok volt az adminisztrációs munka, főleg fegyelmezni 

kellett, osztályfőnök is voltam, és én inkább a saját szakomat szerettem tanítani. Ez volt a 

másik oka annak, hogy elmentem. Úgy éreztem, szakmailag többet tudok elérni egyetemen. 

Persze jó-rossz élményeim akadnak, nem is egy. Felejthetetlen számomra, amikor az 

osztályomból néhányan eltüntették az osztálynaplót, mert volt benne egy csomó rossz jegy. 

Újra kellett írni a naplót, s amennyire lehetett beírtuk az összes jegyet. Csak az ötéves 

osztálytalálkozón mesélték el, hogy kik voltak azok, akik elcsenték és bedobták a szekrény 

mögé. Szép emlékem még a szentiváni iskolából, hogy a gyerekekkel hagyományőrző 

csoportot csináltunk. Az akkori gyerekek voltak az utolsók, akik tudtak svábul, így 

Kristofory Mária, Stocker Kriszti, Wippelhauser Melinda… A csoport táncolt is, ami a 

közönségnek is nagyon tetszett. Egyedül a neveléssel voltak nehézségeim, s egy másik 

korosztályt kellett keresnem, amit az egyetemen megtaláltam. 

- Élnek-e még Szentivánon a sváb hagyományok? 

- Biztos, hogy élnek még, de csak az idősebbek emlékezetében. Összegyűlünk a 

Muttersprachvereinban és svábul beszélünk, énekelünk, mondákat, verseket mondunk. 

Aktívan már nem élnek, a fiataloknak már nincs a vérében. Kérdőíveket töltetek ki 

emberekkel, hogy kik beszélik még a sváb nyelvet, és azt tapasztalom, hogy a háború után 

születettek közül szinte senki sem. Talán érdemes lenne még feleleveníteni a 

hagyományokat, de egy kicsit erőszakoltnak tűnne. Az idők változnak, s visszatartani nem 

lehet. Pesszimistán látom a helyzetet, mégis szívesen csinálom. A régi hagyományokkal 

kapcsolatos témáról nekem is elég sok anyagom van, amit ki lehetne adni, de ez rengeteg 

munka. 

-Hogyan került az egyetemre? 

-’81-ben megszületett a második lányom, akkor hagytam abba a tanítást, és otthon 

újságokban kerestem nekem való munkát. Így akadtam rá erre az állásra, ahol még ma is 

dolgozom. A tanszékvezetőnek nagyon tetszett, hogy sváb vagyok és rögtön felvett az ELTE 

jogi karának idegennyelvi lektorátusára. Azóta is nagyon szeretek itt tanítani. Van egy 
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kezdő, egy szintre hozó csoportom és egy szaknyelvi csoport, ahol a német nyelv már csak 

eszköz. 

- Nem gondolt-e arra, hogy a nyelvtudását olyan területen kamatoztassa, ahol anyagilag 

jobban elismerik? 

-Dehogyisnem gondoltam, hívtak is, de nekem a család és a szabadság volt a legfontosabb, 

ezért maradok az az egyetemen. Sok szabadidőm van, nyáron otthon vagyok, 

vizsgaidőszakban 2-3 nap alatt levizsgáztatom a csoportjaimat. Majd ha odáig jutok, hogy 

rászorulok egy másik, jól kereső állásra, csak a pénz miatt csinálni, akkor majd azt teszem. 

- Van-e különleges hobbija, kikapcsolódási lehetősége a munka mellet? 

-A szentiváni nyelvet nagyon szeretem kutatni, a Muttersprachvereinbe is eljárok, s az 

újságba is írogatok. 

 

April 1994 

 

Florian Werkli: Aus der Neuen Zeitung – April, 1981: Der Aprilnarr und das In-den-

April-Schicken 

Auch bei den Altofner Schwaben, bei den städtischen Ungarndeutschen, genau so wie bei 

der ungarischen Bevölkerung und in vielen Ländern lebt die Sitte, am 1. April jemanden 

anzuführen, mit einem ihn lächerlich machenden Auftrag irgendwohin schicken. Aprilnarr 

heißt der angeführte Mensch in deutschsprachigen Ländern. Der Monat April wurde nach 

dem lateinischen Zeitwort „aperiere” = öffnen, benannt, da nach dem römischen Dichter 

Ovid der Frühling die Blumen und Herzen öffnet. Den Monat April hat aber schon Karl der 

Große „Ostermonat” genannt, da Ostern meistens im April gefeiert wird. Der Ausdruck 

„jemanden in den April schikken” ist wisssenschaftlich nicht eindeutig zu erklären. Man 

meint, daß die Sitte „in den April schicken” ursprünglich mit der Veranschaulichung der 

Leidensgeschichte Christi von einem Richter zum anderen darstellte. Aufgrund einer 

anderen Erklärung sollte am 1. April 1530 in Augsburg ein Reichstag abgehalten werden, 

um zum Krieg gegen die Türken Geld und Söldner zu sammeln und um auch die gesamten 

Finanzen in den deutschen Ländern einheitlich in Ordnung zu bringen. Dieses Datum gab 

die Möglichkeit zu vielen Geldspekulationen, da aber am 1. April kein neues Geldsystem 

eingeführt wurde, hat das Volk die Spekulanten „Aprilnarren” genannt. Es gibt auch 

Aprilscherze von historischer Bedeutung, hier seien einige erwähnt. Ludwig XV., 

französischer König, hat den Herzog von Lothringen und seine Gemahlin in Luneville im 
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Gefängnis gehalten, da er Lothringen Frankreich einverleiben wollte. Der Herzog beschaffte 

sich und seiner Frau Bauernkleider, und es gelang ihnen, am 1. April die Stadt durch das 

Stadtttor zu verlassen. Der Torwart ließ sie weggehen, aber die Geliebte des Torwarts hat 

das Paar unweit des Tores erblickt, erkannt und dem Torwart gesagt, daß das Bauernpaar der 

Herzog und seine Gemahlin seien. Der Torwart lachte das Mädchen aus, da er „nicht in den 

April geschickt” werden wollte. Nach einer Zeit erwähnte er trotzdem die Sache seinem 

Kapitän. „Quell joli poisson d’avril” (Was für ein Aprilscherz) – lachte der Kapitän. Ein 

bißchen später wurde aber der Kapitän auch unruhig. Er ging zum Stadtkommandanten, der 

wieder nur lachte und sich nicht als „Aprilnarr” erweisen wollte. Später aber ging der 

Kommandant auch schon zum Wächter, der vor dem Zimmer des Herzogspaares stand und 

fragte: „Was macht der Herzog und die Herzogin?” „Sie schlafen”, war die Antwort. Das 

Entfliehen wurde erst nach acht Stunden entdeckt, als das Herzogpaar schon die 

französische Grenze übertreten hatte. Peter der Große ließ einmal am 1. April in der Nacht 

einen riesengroßen Haufen Holz am Stadtrand von Petersburg anzünden. Als die 

Petersburger mit Feuerlöschwagen eintrafen, empfing sie eine lustige Gesellschaft des Zaren 

beim Aprilfeier. Alexander Réső Ensel schreibt 1867, daß ein Handwerksbursche 1857 in 

Wien am 1. April den folgenden Scherz erfunden hat: Er erzählte den anderen Burschen, daß 

er im Traum in der vorigen Nacht in goldenem Rahmen die drei Lottonummern 33, 44, 6 

(damals gab es Dreinummernlotterie) gesehen hat. Seien Kumpel haben diese drei Nummern 

auf dem Linzer Lott-Büro telegraphisch aufgegeben. Natürlich lachte der witzige Bursche 

sie aus, er lachte aber nicht lange, da diese drei Nummern 4800 Silbergulden Gewinn, eine 

damals für arme Handwerker riesengroße Summe brachten. Diese Sitte lebt heute – wie ich 

auch in meiner Kindheit erfahren habe – in erster Linie bei den Schülern weiter. Ich erinnere 

mich, daß wir im Árpád-Gymnasium am 1. April sofort mit den verschidenen Aprilscherzen 

angefangen haben wie z.B.: „Geh nach Haus’, heute gibt’s keinen Unterricht!” „Geh zum 

Diri, er ruft dich.” „Ein hübsches Mädchen wartet auf dich am Eingang.” „Geh zum 

Klassenleiter, dein Gedicht hat den ersten Preis im Literaturzirkel gewonnen”, usw. Es gab 

immer Angeführte, man lachte viel über sie. Wir Kinder wußten natürlich nicht, daß diese 

Aprilscherze ihrer Herkunft nach in weite Jahrhunderte zurückführen. 

Bauernsprüche im April 

Te Aprilregeis em Pauer sein Seche. 

Der April soll dem Mai das halbe Gras geben.  

Ist der Grüne Donnerstag weiß, so wird der Sommer sicher heiß. 
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Aprilwetter und Kartenglück wechseln jeden Augenblick. 

Te April mocht was er will. 

Em Kharfreitog Sunneschei, pringt uns reiche Frucht ei. 

Em Kharfreitog Rege owe Frost, mocht wurmiches Opst. 

Is te Weistock uf Jurgi plind, khon sich freie Weib un Khind. 

Is te April mild un rei, wert te mai noch milder sei. 

 

Der Kirchenrat, Der Gemischtchor, Der Muttersprachverein: Einladung 

 

Am 16. April (Samstag) um 19 Uhr nach der Abendmesse spricht Herr Prälat Franz Walper 

im Turnsaal der alten Schule über „Identität und Gewissensspiegel”. Wie kann ich ein gutes 

Gewissen haben, wenn ich mich zu meiner Identität nicht bekenne? Wenn ich anders 

aussehen will, wer bin ich? Wenn ich lüge? Wer sich mit diesen Gedanken schon befaßt hat 

und sich ein klares Bild darüber verschaffen will, ist zum Abend herzlich eingeladen.  

 

Mai 1994 

 

In Marktleugaster Mitteilungsblatt blätterte Maria Mirk: Was bewegt unsere 

Partnergemeinde? 

 

Das wichtigste Ereignis der Gemeinderatssitzung am 28. 03. war die einstimmige 

Verabschiedung des Haushaltsplanes für 1994. Er hat ein Volumen 9,27 Mark und sieht eine 

Nettoneuverschuldung von 1,09 Millionen Mark vor. Es ist viel, aber anders können die 

nötigen Investitionen nicht finanziert werden. Die größten Brocken in den Ausgaben 

machen die Wasserversorgung, die Gemeindestraßen, die Klaranlage und die 

Abwasserbeseitigung aus. Es sollte an der Leugast (ein Bach) ein 

Hochwassserrückhaltebecken gebaut werden. Nach langer Diskussion wegen der hohen 

Kosten wurde schließlich doch eine Einigung erzielt und der Planungsauftrag vergeben. 

- Jugendsprecher und stellvertretender Bürgermeister, Norbert Volk gab bei der letzten 

Gemeinderatssitzung bekannt, daß das Jugendzeltlager heuer vom 8. bis 13. August auf dem 

Gelände des SV Marienweiher mit Gasten aus Ungarn stattfindet. 

- Die Erstkommunion in Marienweiher findet am 17. April und in Marktleugast am 24. April 

statt. 
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- Bis auf den letzten Platz ausverkauft war die Schulturnhalle zum traditionellen 

Josefskonzert des Musikvereins Marktleugast. Die Kapelle trat erstmals in ihrer neuen 

Tracht auf. bei den Klängen der Blasmusik wollte man die Winter austreiben und den 

Frühling willkommen heißen, sagte Bürgermeister Manfred Huhs in seinen einleitenden 

Worten.  

 

Maria Mirk: Gedanken anhand eines Schülerwettbewerbs 

 

Als Jurymitglied nahm ich am 12. März in Schaumar am Deutschwettbewerb für die 7. und 

8. Klassen der Nationalitätenschulen teil. Perfekte Vorbereitung, gute Organisation, 

freundliche Athmosphäre und eine ausgezeichnete Leistung sowohl der Schüler als auch der 

Lehrer kennzeichneten die Veranstaltung. Besonders vorzuheben sind die Leistungen der 

Schüler in der Kommunikation. Sie unterhielten sich problemlos mit der Jury, einige sogar 

mit einem erstaunlich gewählten Wortschatz. Andere machten zwar grammatische Fehler, 

aber sie sprachen fließend. Sehr erfreulich war die Leistung der Schambeker Kinder, die 

eine Anekdote in der deutschen Mundart ihres Dorfes vortrugen. Es war nach den ersten 

Worten zu hören, dass es mühsam erlernt werden mußte, „der Schnabel ist ihnen nicht so 

gewachsen”. Woher aber diese guten Sprachkenntnisse? Die meisten Kinder hatten gute 

Kontakte zu Deutschen, vielleicht einen Muttersprachler als Deutschlehrer oder 

deutschsprechende Eltern. Wenn ich daran denke, wie miserabel unsere Schulkinder vor 10-

12 Jahren Deutsch sprachen, muß ich eine enorme Entwicklung feststellen. Und das ist der 

Öffnung nach Deutschland, einer größeren Freiheit, sowie der Erkenntnis zuzuschreiben, 

daß Ungarn als eine kleine finnisch-ugrische Sprachinsel mitten in der großen indo-

europäischen Sprachfamilie viele Leute braucht, die mehrere Sprachen beherrschen und so 

eine Brücke zum übrigen Europa bilden können. Was mich an der Sache bewegte, ist 

Folgendes: Warum wurde es erst jetzt in den letzten Jahren erkannt? Vor 20-30 Jahren, als 

man im Dorf noch wesentlich mehr Deutsch sprach, hätte das Erlernen der deutschen 

Schriftsprache um die Hälfte an Energie gekostet. Jetzt brauchen dazu schon Deutschlehrer 

aus dem Ausland, kostspielige Schüleraustauschmaßnahmen und vieles mehr… Jetzt 

versucht man den zweisprachigen Unterricht einzuführen, wo die Kinder kein Deutsch mehr 

von zu Hause mitbringen. Eine verspätete Anregung, die Nationalitätenpolitik der 

vergangenen Jahrzehnte war also doch nicht so vorbildlich wie es überall verkündet und zur 

Schau gestellt wurde. Die zweisprachigen oder sogar einsprachigen deutschen Schulen 

hätten nach dem Krieg nicht geschlossen werden dürfen. Eine Sprache nämlich, die sowohl 
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in der schriftlichen als auch in einer mündlichen Form existiert, hat viel mehr 

Überlebenschancen. Mit dem Entzug der Möglichkeit, Schriftdeutsch zu erlernen, bekam 

unsere deutsche Muttersprache in Ungarn eine tödliche Wunde. Begrüßenswert sind 

trotzdem die Bemühungen, das bißchen Deutsch zu pflegen, das in unserem Dorf erhalten 

geblieben ist. Meinerseits gratuliere ich unsren Schülerinnen, Klaudia Engert, Zsuzsi Pásztor 

und Laura Kovács sowie ihrer Lehrerin Ilona Keller und ihrem Lehrer Herrn Franz 

Neubrandt jun. zu ihrer hervorragender Leistung und der vornehmen Plazierung im 

Wettbewerb. 

 

Elisabeth Marlok Marlok Gyuláné: Unsere Identität – wer sind wir? 

 

In der vergangenen Woche am 16. April hatten wir einen sehr lieben Gast in unserem Kreise 

- Herrn Prälat Walper. Wenn ich ihn Gast nenne, ist es ja falsch, denn er selbst bekennt sich 

als Pilisszentiváner, Solymárer, Pilisvörösvárer, genauso als Csobánkaer. Er ist einer von 

uns, der seine Identitat behalten hat, die wir alle anderen jetzt suchen und uns dabei die 

Frage stellen - Wer bin ich eigentlich? Darauf Antwort zu finden, ist sehr schwer, denn die 

vergangenen Jahre haben vieles in uns ausgelöscht. Um es zu erleichtern, die Antwort und 

den richtigen Weg zu finden, lud der katholische Kirchenrat, der Chor und der 

Muttersprachverein Herrn Prälat ein, damit er uns seine Erfahrungen mit einigen Worten – 

erläutert. Bei diesem Treffen, das nach der von Herrn Prälat Walper zelebrierten deutschen 

Messe stattfand, konnten wir auch Herrn Aufricht, den ersten Sekretär der deutschen 

Botschaft mit Frau und Herrn Szauter, Parlamentsabgeordneten mit Frau begrüßen. Von 

unserer Seite waren 50-60 Interessierte erschienen - leider vermisste ich die Jugend. Wir, die 

nach dem Krieg noch hier gebliebenen Schwaben, sind ein Teil des vielfaltigen Volkes 

Ungarns, die wie alle anderen Minderheiten und Volksgruppen sich durch ihr Anderssein 

erkennbar machen. Was bedeutet überhaupt Identität? Wenn wir von Identität sprechen, 

sprechen wir darüber, was wir eigentlich sind. Wie können wir es erreichen, dass wir sind 

und bleiben, was unsere Ahnen waren? Dazu müssen wir erst uns selbst kennenlernen, zu 

unseren Wurzeln, zu unseren Vorfahren zurückgreifen. Sie kamen vor 260 Jahren hierher 

und zwei wesentliche Dinge hielten sie zusammen: ihr christlicher Glaube und ihre Sprache. 

Der Sinn des Gespräches mit Herrn Walper war, dass wir uns selbst einander in dieser 

Gesellschaft suchen und finden müssen. Während dieser Suche werden wir erkennen, daß 

auch heute der Glaube, unsere Sprache, unsere Bräuche und Kultur ein zusammenhängendes 

Glied bilden und die Grundlage unserer Identität sind. Diese Suche muß man in seiner 
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engeren Umgebung beginnen. Wie es auch Franz Marlok erwähnte, finden wir in unserem 

Dorf viel wertvolles Erbe, auf das wir unsere Zukunft aufbauen und unsere Kinder und 

Enkelkinder lehren sollten. Um diese zu erleichtern, steht uns auch der Verein der 

Katholiken in Ungarn, das „St. Gerhardswerk” (St. Gellért Egyesület) immer zur Hilfe 

bereit. Das St. Gerhardswerk ist eine Gemeinschaft für die in Ungarn lebenden Christen. Es 

versucht, die Landsleute zusammenzuführen, deren Glaube, Sprache und Wurzeln gleicher 

Abstammung sind. Es wird zweimal im Jahr im Rahmen einer Maiandacht und einer 

Wallfahrt ein Treffen organisiert. Diese wertvollen Gedanken von Herrn Prälat Walper und 

Herrn Aufricht sollen uns alle zum Nachdenken bringen, damit wir wieder das werden, was 

wir gerne sein wollen. Vielleicht werden uns dann in dieser jetzigen, oft schwer zu 

verstehenden Welt besser zurechtfinden. Vielen Dank Herr Prälat Walper! Vielen Dank Herr 

Aufricht! 

 

Muttersprachverein 

 

Die nächste Zusammenkunft findet am zweiten Maifreitag (13. Mai) um 19 Uhr nach der 

Messe in der alten Schule statt. Da werden die Einzelheiten der Exkursion nach 

Pannonhalma besprochen. 

 

Juni 1994 

A „Szentiváni nap“ programja 

1994. június 25. (szombat) 

A nagycsaládosok által szervezett délelőtti program: 

-vetélkedők 

- kirakodóház 

- gyermekelőadás Levente Péter és Gryllus Vilmos közreműködésével 

16:00 órakor gyülekezés a Sportpályán a felvonuláshoz, amely a Sportpályától indul és a 

Kucmag réten ér véget. 

17-20 óra között a „Szentiváni napon” fellépő együttesek névsora: 

- Magyar Tűzoltóság Központi Zenekara 

- Táti Majorette Együttes 

- Solymári Férfi Kórus 

- Opanke szerb Táncegyüttes – Pomáz 
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- Német Nemzetiségi Együttes – Pilisvörösvár (tánc) 

- Német Nemzetiségi Női Kórus – Taksony 

- Német Nemzetiségi Táncegyüttes – Solymár 

- Délszláv Táncegyüttes – Tököl 

- Pántlika Táncegyüttes + Pávakör – Pilisszántó 

- Gyermektánccsoport (szlovák) – Pilisszentkereszt 

- Phrala-Sam Gyermekegyüttes – Csobánka 

- Bolgár Nemzetsiégi Táncegyüttes 

20 óra után tánc és máglyagyújtás 

Mindekit szeretettel vár Pilisszentiván Önkormányzata és a rendezőség 

 

 

Bettler 

 

Fahrt man heute in Budapest herum, trifft man in vielen Unterführungen, Metrostationen 

und vor öffentlichen Gebäuden Bettler an. Sie sind wie ein Barometer der Wirtschaftslage: 

sie zeigen an, dass es im Wirtschaftsystem Lücken gibt. Mit der Einführung der 

Marktwirtschaft herrscht auch in unserem Land das Gesetz der Wildnis: der stärkere 

überlebt. Er hat weder Zeit noch Energie dazu, den schwächeren aufzubauen. Denn mit 

Almosen alleine ist ihm nicht nachhaltig geholfen. Die meisten Passanten eilen an ihm 

vorbei, weil sie sich belästigt fühlen. War es denn immer so? Hatten die Menschen so wenig 

Mitleid mit ihren Nächsten? Nein. Davon zeugt ein Aufsatz von Eugen Bonomi, der 1958 

im Jahrbuch für Volkskunde der Heimatvertriebenen mit dem Titel „Bettler im Ofner 

Bergland” erschienen ist. Er schildert einen Teil aus dem Leben unserer Ahnen in 

Sanktiwan. Darum wird er nun - gekürzt von Maria Mirk - allen Sanktiwanern in die Hand 

gegeben. Alle im Ofner Bergland beheimateten Völker hatten ihre Bettler… Viele streiften 

im Gelände umher und erbettelten sich bald da bald dort das Notwendigste. Auch Fremde 

fanden den Weg hierher: die meisten kamen aus dem nahen Budapest. Wenn möglich, 

wurde der Bettelgang irgendwie getarnt. Harmonikaspieler, Sänger und Kräuterweiber 

hatten es wohl leichter als die, die sich bloß mit einer Bitte um Almosen einfanden. 

Bauersleute ließen einen Armen selten leer ausgehen. Ihm ein Almosen zu geben, das 

geboten schon die Nächstenliebe und die Menschlichkeit. Allerdings spielten hierbei auch 

religiöse Erwägungen und der Vergeltungsgedanke eine Rolle. Ortsansässigen und 

Bekannten waren sie gewiß mehr zugetan, als Fremden ... So viele Dorfarme gab es an 



175 
 

keinem Ort, dass es notwendig gewesen wäre, ein Armenhaus zu unterhalten. Wer keine 

Angehörigen mehr hatte, der durfte im Hirtenhaus wohnen. In Sanktiwan waren sie in einem 

Haus untergebracht, das der Gemeinde gehörte. Die Einstellung des Volkes zu den Bettlern 

wandelte sich im Laufe der Zeit. Vor etwa 40 bis 50 Jahren wandte man sich ihnen wohl 

noch mit mehr Liebe zu als später. Die Gemeinden waren kleiner, die Bewohner einfacher 

und herzlicher, die Zeiten ruhig, der Einfluss der Großstadt machte sich noch nicht so stark 

geltend. Allmählich wurden einem die Bettler gleichgültig ja lästig … Einst war es Gang 

und Gäbe, dass die Bettler irgendein Gebet, zumeist das Vaterunser, vor der Haustür 

sprachen, um damit auf sich aufmerksam zu machen. nicht selten sangen sie geistliche oder 

rührende weltliche Lieder. Diesen „frommen” Bettlern war eine Gabe stets gewiß … Was 

Bettler von Bauern erwarten durften, das war in der Regel ein Stück Brot oder ein Essen, 

selten Geld. Da sie nicht alles Brot selber verzehren konnten, was ihnen gereicht wurde, 

leuchtet ein. So kam es, daß sie das überflüssige Brot als Futtermittel verkauften (Bettlerbrot 

hat eine besondere Kraft!) … Bettler mussten sich manchmal gefallen lassen. Die 

Dorfjugend war ihnen meist auf den Fersen und ergriff jede Gelegenheit, sie zu ärgern. 

Spottnamen, Spottreime und Schimpfworte bekamen sie zu hören, man bewarf sie mit 

Steinen, hetzte Hunde gegen sie. Tagsüber waren die Bettler in der Regel unterwegs. Im 

Sommer bereitete ihnen das Nachtquartier keine Sorge: sie schliefen unter freiem Himmel, 

mit Vorliebe bei Heu- oder Strohschobern. Bei schlechtem Wetter oder im Winter waren sie 

allerdings gezwungen, sich nach einer Unterkunft umzusehen. Der Stall im Hirtenhaus stand 

Bettlern und fahrenden Leuten jederzeit zur Verfügung. In Bauernhäusern wies man ihnen 

auch nur im Viehstall eine Schlafstätte zu. Ab und zu durften sie auch in Wirtshäusern 

übernachten. Man hatte meistens Angst, dass sie einem etwas stehlen, das Haus in Brand 

stecken könnten, auch wollte man keine Läuse kriegen … Von den Bettlern wurde in 

Sanktiwan folgendes erzählt: Geistliche Lieder singend und Gebete murmelnd zog anfangs 

der 90-er Jahre te Scheidl Steifü von Haus zu Haus. Er war schwachsinnig. Im Schlaflerhof 

hauste er. Man mochte ihn gut leiden, weil er nicht trunksüchtig war und die Kinder beten 

lehrte. Zu denen, die ihn in den 90-er Jahren in Marlok’schen Wirtshaus Unterkunft fanden, 

gehörte auch te Täitschpraame Jousef-Veitte (Josef Vetter aus Deutschproben). Er war stets 

guter Laune und sehr sangesfreudig. Den Liedschatz des Dorfes bereicherte er um einige 

Stücke. Am liebsten sang er:  

 

Dort drunt, dort steht ein Haus, 

Dort drunt, dort steht ein Branntweinhaus. 
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Wer wohnt denn in diesem Haus? 

Darin wohnt ein Wirt. 

Der Wirt hat eine Magd. 

Die Magd, die kriegt ein Kind. 

Die Magd, die kriegt ein Branntweinkind. 

 

Te Au(n)draschbácsi (Andreas-Vetter) war ein Slowake. Er arbeitetet nur dann und wann, 

eigentlich lebte er vom Betteln. Über sein fehlerhaftes Deutsch macht man sich oft lustig. 

Wann ihn jemand auslachte, pflegte er zu sagen: Wos klaopst tuu? Pin i sou tumi Schluwaak 

wi tu mi schaost? Zu andauernder Arbeit war er nicht fähig. Bald ließ er sie stehen und 

sagte: Keeri pee(d)ln, vetien i mea wi pen Oawetn. Nach dem ersten Weltkrieg starb er in 

einem Budapester Krankenhaus. 

 

Juli 1994 

 

Maria Mirk: Sanktiwaner Handwerker     

Der Bäcker 

 

Mit diesem Artikel beginnt eine neue Serie, die alte Handwerke in unserem Dorf vorstellen 

wird. Da es den meisten Leuten ein Problem bedeutet, den Text in der Mundart zu lesen, 

habe ich die „schwobisch” erzählten Texte in Hochdeutsch niedergeschrieben. Die erste 

Person aus dem Archiv alter Handwerker ist der Bäcker Johann Marlok, geboren 1905, 

gestorben 1990. Die Tonbandaufnahme mit ihm wurde 1979 gemacht. Er erzählte über die 

Geheimnisse seines Berufes, und gab das Rezept, wie man ein gutes Hausbrot backen kann. 

Hier spricht der Hannesbäck von Sanktiwan. Das Brotbacken, wie man das tägliche Brot 

herrichten muß, geht so: zu einem Kilo Mehl braucht man 2 dkg Salz, ein dkg Germ. Mit 30 

dkg Mehl, lauwarmem Wasser tut man den Germ andampfeln. Wenn man schnell ein 

Dampferl will haben, muß man ein festes Dampferl machen, dann nimmt man mehr Germ 

und die Hälfte Mehl, dann ist es in drei Stund’ gegangen. Das Salz nimmt man erst zum 

Kneten. Wenn man Grundbirn nehmen will, muss man sie kochen, gut zerdrücken und zum 

Dampferl geben. Die, wo ein gutes, feuchtes Brot wollen, können 20 dkg Grundbirnen auch 

zu einem Kilo Mehl nehmen. Wenn man getreidenes Mehl hat, nimmt man es zum 

Dampferl, 30 dkg und das weizene zum Kneten. Nachdem ist kräftig, saftig das Brot. Eine 

halbe Stund’, drei Viertel Stund’ muß der Teig stehen, wenn er geknetet ist, danach tut man 
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ihn raus aufs Nudelbrett drauf und zusammenstoßen links und rechts, zusammenwiegen und 

wieder in den Weidling zurück. Den Weidling muß man zudecken, daß der Teig nicht eine 

Haut kriegen tut. Wenn es eine halbe Stund’ wieder gegangen ist, dann tut man es wieder 

raus. Da sieht man schon: wenn er stark Bladen schlagen tut, ist der Teig frisch und wenn er 

kurz ist, daß er reißen tut, dann ist er alt. Der Teig wird frisch, wenn man alles kalt machen 

tut, und wenn er zu heiß gemacht wird, dann reißt er, dann ist er kurz. Nachdem tut man den 

Teig in eine Schüssel oder in eine lange Pfanne. Dann muß er noch gehen, bis der Ofen 

vorgeheizt wird. Nachdem tut man ihn stupfen, mit Wasser anstreichen oder aufschneiden, 

wenn er schwach gegangen ist, und in den Ofen hineinschieben. In 25-30 Minuten schaut 

man hinein, ob es nicht zu braun ist. Dann nimmt man es raus und kehrt die Pfanne um, weil 

meistens hinten wird der Teig braun. Wenn der Ofen zu stark heiß ist, kann man ein nasses 

Papier drauf. Nachdem wird nur Papier braun und der Teig bleibt normális. In 45-50 

Minuten ist der Kilowecken gut. Der Zweikilowecken braucht schon seine 60 Minuten. 

Wenn man schnell ein Brot haben will, macht man ein Express-Brot. Dann nimmt man den 

doppelten Germ, zu einem Kilo Mehl 5 dkg, und die Grundbirn kann man auch roh reiben, 

und in einem anmachen. Alles gut warm machen, eine 3/4 Stund’ stehen lassen, dann vom 

Weidling raus, am Nudelbrett zusammenstoßen links und rechts, dann auswiegen, hinein in 

den Weindling, zudecken und wieder gehen lassen. In einer halben Stund’ wieder 

zusammenstoßen, dann in anderthalb, zwei Stunden kann man schon auswiegen, in die 

Pfanne hinein und dann in den Ofen. So kann man auch Flecken schnell backen. Wenn 

jemand kein Brot hat, braucht er nicht verzagt sein. Ein halbes Kilo Mehl anrühren, 2-3 dkg 

Germ, einen leichteren Teig machen, zweimal mit Kochlöffel zusammenstoßen, wenn er 

nach einer halben Stund’ gegangen ist. Dann macht man 10-15 dkg große Laiberl. In der 

Rein muß man so viel Öl haben, dass die Flecken schwimmen tun. Wenn wenig Öl drinnen 

ist, dann brennt es unten an. Den Teig fingerdick ausziehen, etwas dünner, und in Öl 

ausbacken.  

Worterklärungen: 

der Bäck=der Bäcker 

der Germ=die Hefe 

andampferln=einen Vorteig machen 

das Damperfl=der Vorteig 

getreidenes Mehl=Roggenmehl 

der Weidling=eine große sich nach oben stark verbreiternde Schüssel 

die Bladen=die Blasen 
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der Flecken=lángos 

das Laiberl=ein kleiner Laib, rund geformte Teigmasse 

die Rein=flacher Kochtopf 

 

Maria Mirk: Aus dem Muttersprachverein Ausflug nach Pannonhalma 

Wie jedes Jahr machte der Muttersprachverein auch dieses Jahr seinen Frühjahrsausflug. 

Nach einigen Besprechungen konnte man sich einigen: diesmal geht es nach Pannonhalma. 

Ursprünglich wollte man eine zweitägige Reise unternehmen: eine deutsche 

Theatervorstellung in Szekszárd anschauen und erst am nächsten Tag wieder 

zurückkommen. Am 28. Mai kurz nach 6 Uhr früh fuhr der Bus vor dem Gemeindehaus los. 

Ein Problem gab es nur, weil anstelle des versprochenen kleinen Busses doch ein großer 

gekommen ist. Mit Recht haben sich dann Leute beschwert, daß ihre Anmeldung wegen 

Platzmangels abgewiesen worden war, obwohl jetzt einige Plätze leer waren … Frisch und 

munter tratschten die Frauen im Bus bis zur ersten Rast um 8 Uhr bei McDonalds an der 

Autobahn. Man könnte glauben, daß ältere Leute von diesem Schnellfutter nicht begeistert 

sind. Vonwegen! Allen hat es gut geschmeckt. In Pannonhalma in der Abtei bekamen wir 

eine interessante Führung. Die Fremdenführerin war eine geborene Deutsche, hat uns aber 

trotzdem alles in Ungarisch erklärt. Es war verständlich, aber ein bißchen komisch für 

unsere Ohren. So kann es für die deutschen Ohren klingen, wenn ein Ungar deutsch spricht 

… Die Kirche und die Bibliothek waren einfach einzigartig. Nach der Führung konnte man 

an einer feierlichen Messe teilnehmen, die anläßlich des alljährlichen Treffens der 

ehemaligen Schüler im Benediktiner Gymnasium zelebriert wurde. Das köstliche 

Mittagessen nahmen wir in einem Restaurant am Fuße des Martinberges ein. Dann ging es 

weiter nach Székesfehérvár. Die Burg Bory ist eine interessante Burg, eine Mischung von 

verschiedenen Baustilen. Sie steht voller Skulpturen, in der Galerie sind viele Gemälde und 

Zeichnungen ausgestellt. Sie diente nie zu Verteidigungszwecken, sondern einfach als 

Wohnung für den Bauherrn, den Architekten Bory. Nach der Besichtigung mußten die 

Ausflügler ihr Eis haben, um frisch und munter weiterfahren zu können. Im Bus sangen wir 

unter der Leitung von Frau Gátas alte Sanktiwaner Lieder. Schade, daß der Chorleiter Franz 

Neubrandt nicht dabei war, weil wir ohne ihn als Chor ein bißchen schwach waren. Die 

nächste Station war Alcsútdoboz. Im schönen Arboretum genossen wir einen ruhigen 

Spaziergang im herrlichen Frühlingsduft. Nur die Mücken verfolgten uns als Quälgeister. 

Die Heimfahrt kam allen sehr kurz vor, weil das Plaudern kein Ende nehmen wollte. Und 
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übrigens waren wir alle ziemlich müde. Um halb acht kam der Bus in Sanktiwan an, und wir 

kamen um einige schöne Erlebnisse reicher nach Hause. Herzlichen Dank an die 

Organisatoren, das Ehepaar Elisabeth und Gyula Marlok, an die Schatzmeisterin Frau 

Theresia Bráder und an Zoli Gábeli, den Busbesorger, die ermöglichten, daß dieser Tag so 

gut gelingen konnte. 

Frau Maria Mecseki /Mecseki Györgyné/ Kindergärtnerin: Sprachseminar in 

Werischwar 

 

Vom 7. bis 20. April war ein Intensiv-Sprachseminar in Werischwar. Der Ort des Seminares 

war die Nationalitätenschule. Die Organisatoren waren: Herr Josef Schneider Projektleits 

aus Crailsheim und Herr Direktor Mészáros aus Piliscsaba. Das alles gut gelungen ist, dazu 

hat noch Herr Neubrandt, der Direktor der Nationalitätenschule viel geholfen. Vier 

Sprachlehrer sind aus Deutschland (aus Baden-Württemberg, Schwieberdingen) auf diesen 

Kurs nach Werischwar gereist. Ihre Aufgabe war die deutsche Sprache zu stärken. An 

diesem Deutschkurs haben 26 Deutschlehrer, Lehrerinnen und Kindergärtnerinnen aus 

Pilisvörösvár, Piliscsaba, und Pilisszentiván teilgenommen. Ich war mit meiner Kollegin 

(Frau Janusch) auch dabei. Wir waren in kleinen Gruppen geteilt. In meiner Gruppe waren 7 

Kindergärtnerinnen. So konnten wir intensiv arbeiten. Der Lehrer unserer Gruppe war aus 

Schwieberdingen, er heißt Georg Potz. Er war sehr freundlich, lehrte uns unermüdlich und 

ehrlich. Er hat viel Geduld gehabt, wir bedanken ihn dafür vom ganzen Herzen. Wir haben 

von ihm viele Kinderlieder und Spiele gelernt. Ich habe diese Lieder meinen Kindern in der 

„Margareten” Gruppe weitergegeben. Es hat ihnen sehr gefallen. Wir haben viele Sprech- 

und Sprachübungen gehabt, die Grammatik geübt. Unser Wortschatz war geweitert. Ich bin 

sehr glücklich, daß ich mit dieser Gruppe an dem Seminar teilnehmen konnte. Wir haben am 

20. Mai ein schönes und denkwürdiges Abschlußfest gehabt. Wir haben zusammen Lieder 

gesungen, die wir von dem Sprachlehrer und Chorleiter Jakob Gärtner gelernt haben. Jede 

Gruppe hat noch eine kurze Vorführung gehabt. Das hat Rudolf Szautner, der Bürgermeister 

Botzheim, und Herr Michael Fogarassy-Fetter besucht, und auch Grußworte gesagt. Es 

waren noch Kindergartenleiterinnen auf dem Fest. So war, als Gast, auch unsere Leiterin, 

Frau Nádudvari dabei. Das Seminar hat viel Erfolg erreicht. Es war gut organisiert, 

gründlich vorbereitet. Die Sprachlehrer arbeiteten unermüdlich, ehrlich und mit viel Lust. 

Wir bedanken uns für die mühsame Arbeit und für die schönen gemeinsamen Stunden! Sie 

bleiben in guter Erinnerung!! 
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August 1994 

 

Maria Mirk: Sanktiwaner Handwerker: Der Bäcker (Fortsetzung) 

 

In der Bäckerei ist es so: Die ungarischen Backöfen werden mit Schamottziegeln 

ausgewölbt, unten kommen Donauschotter, Kieselsteine und Glas hinein. Die ziehen die 

Hitz’ in sich hinein, und später geben sie sie wieder raus. Den Ofen muß man 2-3 Stunden 

lang ausheizen. Früher haben wir mit Holz geheizt, und jetzt in der neuen demokrácia haben 

wir mit Kohlen heizen müssen. Da hat man schon 8-10 Stund’ davor anbrennen müssen, daß 

es abgelegen ist. drei Rasten Kohlen, das sind 80-100 Kilo. Von Holz hat man anderthalb bis 

zwei Meternzentner hineingeschmissen demnach, wiewiel daß man zum Backen hat. Dann 

wird der Ofen abgesperrt, daß die Hitz’ drinnenbleibt, und wird mit einem eisernen Haken 

ausgeputzt, mit einem Wischer von der Asche sauber gemacht. Wenn er stark ist heiß 

gewesen, das hat man schon gesehen, wenn man eine Hand voll Mehl hineingeschmissen 

hat. Wenn es angebrannt ist und es eine Flamme gegeben hat, dann ist man mit dem nassen 

Wischer 2-3mal hineingefahren oder hat ein paar Becher Wasser hineingeschüttet, daß es 

abkühlt. Danach wird angefangen zu einschießen. Das tut man mit der Ofenschüssel. Sie ist 

40 cm breit und die Stange 3 Meter lang. Die Laib hat man mit der Teerschüssel, und die 

Wecken mit der Weckenschüssel eingeschossen. Da hat man den Streusechter und ein 

Wischel gehabt, eingetunkt in Wasser und zweimal über das Brot gefahren, daß es schön 

glänzen tut. Wenn es schwach gegangen ist, hat man ’s ein bißchen gestupft, oder mit 

Messer aufgeschnitten, 3-4 Schnitten gemacht. Das ist nachdem eingeschossen worden und 

gebacken, drei Viertel Stund’, bis daß es eine Farbe hat gehabt. Je nach dem, wie groß der 

Wecken war. Früher hat man 4-5-6 Kilo Laib Brot auch gehabt. Na und jetzt werden nur 

Zweikilo- und Kiloweckerln gemacht. In ganz früherer Zeit, wie ich hab’ gelernt, da hat man 

in einer kleinen Bäckerei alles gemacht: Semmeln, Kipferl, Butterkipferl, Fleesl, Salzfleesl, 

Mohnkipferl und auch Briosch. In der großen Bäckerei hat ein jeder sein Fach, wo er nur auf 

einem Platz arbeiten tut: vagy beim Ofen, vagy bei der Tafel, vagy beim Trog, wo er den 

Teig herrichten tut. In der kleinen Bäckerei muß der Zusammenarbeiter alles machen, alles 

verstehen: den Ofen richten, das Dampferl machen, kneten, auswiegen, einschießen. Heute 

wird alles mit Maschinen gemacht. Zu den Kaiserlaiberln hat man eine Schablone gehabt, so 

wie ein Krapfenstecher, mit dem hat man’s ausgestochen, und die Kaiserlaiberl haben wir 

viermal eingeschlagen mit der Hand. Mit dem Daumen hat man’s viermal hinein, 
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zusammengezwickt, und nachdem sind sie umgekehrt in den Kasten hineingekommen, und 

hat man’s gehen lassen. Da sind zweimetrige Semmelkasten auch gewesen. Mit einem Gurt 

hat man’s alleweil nachgezogen, dann auf die Ofenschüssel drauf und so sind sie 

eingeschossen worden. Das Pacht, das geht schnell. Nur muß der Ofen abgelegen sein, 200-

250 Grad. Weil wenn’s einmal 100 Grad sind, dann geht’s schon langsam, bleibt’s bleich 

und tut mehr verreißen. Mit dem Salz muß man auch aufpassen. Wenn man es versalzen tut, 

dann bleibt’s speckig, setzt sich nieder und geht schwer. Wenn man wenig Salz oder gar 

kein Salz hineintut, geht der Teig noch einmal so scharf und kriegt keine Farbe nicht. Da ist 

einmal eine gekommen und hat gesagt: „Na, heut hab’ ich mal ein schönes Brot! So ein 

helles Brot hab’ ich gern!”Angeschnitten haben sie es daheim, und derweil ist’s lind 

gewesen. Bei mir ist’s vorgekommen, hat einer gesagt: „Ich hab’ nur gern lange, ein sehr 

langes Brot.” Und das hab’ ich ihm gemacht. Hab’ zwei Ofenschüssel zusammengelegt, 

unten, und die andere hinten drauf, und 1 Meter 60 Zenti war der Wecken. Dem Wenzl 

Schuster seine Mad’ln haben es heimgetragen. Dann ist er gekommen und hat gesagt: „Hat 

das habe ich gewußt, daß ein Gauner und ein betyár bist, aber daß du so einen Wecken 

machen tust, das noch größer ist wie meine Buben, das hab’ ich nicht gedacht!” Wenig 

Weiber sind, wo heute Brot backen können. Die jungen können nicht mehr, und die Alten, 

die tun sich nicht mehr befassen darauf, weil die Bäckereien sind auch nimmer mehr. Das 

fertige Brot muß man nur kaufen. Wenn’s aber kein Brot nicht ist, nachdem tun sie den 

Bäck schimpfen. Die Bäck’n die können auch nicht Tag und Nacht dort sein. Ein bißchen 

müssen sie auch schlafen und beim Weib sein daheim.  

Worterklärungen: 

das Rastel = Gitter aus Metall, Korb 

der Meterzentner = 100 kg 

einschießen = das Brot zum Backen in den Ofen hineinschieben 

die Ofenschüssel = hölzerne Schaufel mit einem langen Stiel 

der Sechter = Gefäß aus Holz 

das Wischel = der Pinsel 

das Flees’l = der Striezel, der Zopf 

die Pacht =  das Gebäck 

 

Vegyeskórus nevében: Richolm György: Kóruskrónika ’94 
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Pilisszentiván egyik legrégebbi kulturális csoportja a Vegyeskórus. nagyon sokáig egyedül 

képviselte a falut a különböző összejöveteleken, találkozókon. Sokszor éppen a lelkes 

dalosoknak köszönhetjük, hogy Pilisszentiván nevét sokak megjegyezték, megtanulták. 

Sajnos falunk lakói ettől függetlenül nem érzik, nem tudják, hogy mindezek mögött sok 

munka rejtezik. Minden kedden kétórás próbát tartunk, melyeket Neubrandt Feri bácsi 

csalhatatlan füllel és kérlelhetetlen szigorúsággal vezényel végig (ez utóbbival kordában 

tartva a vidám társaságot). Hogy a kórus ne csak egy létező, hanem ismerten is ismeretlen 

fogalom legyen a kedves Olvasók szemében, ezentúl a Szentiváni Újságban tájékoztatunk 

mindenkit tevékenységünkről.  

Ebben az évben is sok fellépést tudhatunk magunk mögött. Néhány szó ezekről: 

január 15.: Hagyomány, hogy szentségimádáskor az elhunyt szentiváni plébánosokért misét 

mondunk. A misén az énekkar jelen volt és a hívekkel karöltve énekelt.  

február 15.: Egy – a kórus számára rendkívül kedves – régi kapcsolatról való 

megemlékezés: Frank Klára hajdani zongorakísérőnk jubileumi hangversennyel egybekötött 

80. születésnapját közösen ünnepeltük meg a Zeneakadémián.   

február 19.: Felléptünk Solymáron az énekkari találkozón. 

március 19.: Pilisvörösváron hangfelvételt készítettünk leendő műsoros kazettánkhoz. 

április 8.: Az Ajtósi Dürer soron a St. Gerhard Werk kétnapos ülésének végén rövid műsort 

adtunk. 

április 19.: Hallgatóként részt vettünk a Mátyás templomban előadott Palestrina 

hangversenyen. 

április 23.: Hermann Endre ferencrendi szerzetes primíciáján a hívekkel együtt adtunk hálát 

az Úrnak, énekszóval.  

május 21.: A ráckevei nemzetiségi találkozón nem csak falunkat, de nemzetiségünket is 

képviseltük, rövid műsort adva.  

május 23.: Budakalászon a harangszenteléssel egybekötött bérmáláson misét énekeltünk. 

június 11.: A pilisszentiváni iskola centenáriumán adtunk műsort.  

június 25.: A szentiváni napon fellépő együttesek között mi képviseltük a falut. 

További terveink a ’94-es évben: 

augusztus 24-29.: A partnerkapcsolat jegyében meghívást kaptunk a marktleugasti Straßen-

festre, hogy több fellépésünkkel is emeljük az ünnepség színvonalát.  

október eleje: Staféta Kórustalálkozó néven 8-9 énekkar részvételével nagyszabású 

dalostalálkozó házigazdája lesz a Vegyeskórus és Pilisszentiván.  

Ezenkívül hamarosan a nagyközönség elé lépünk megjelenő műsoros kazettánkkal.  
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Peller György: Cserkészek Marienweiherben 

 

Július elseje és nyolcadika között 8 cserkésszel egy hetet töltöttünk Marienweiherben. 

Pénteki napon hajnal 3-kor indultunk kis busszal Pilisszentivánról Németországba, azzal a 

céllal, hogy megismerjük Marktleugastot és környékét. 14 óra utazás után szerencsésen 

megérkeztünk Marienweiherbe, amely egyike a közigazgatásilag Marktleugasthoz tartozó 13 

kisebb falunak. Vendéglátónk Szerafin atya volt, aki a helyi bazilika kolostor vezetője. 

Szállást a kolostor mellett lévő, nemrég felépült Zarándokházban kaptunk. Csoportunkat 

programjainkon Bauer Gyuri bácsi vezette, s ő gondoskodott egyben ellátásunkról is. Első 

nap délelőtt részt vettünk a helyi vízmű felavatásán, délután pedig a marienweiheri kolostort 

és bazilikát tekintettük meg Szerafin atya kalauzálásával. Vasárnap délelőtt szentmisére 

mentünk, majd Kulmbachba, ahol az Altstadtfest rendezvényei zajlottak. Itt megnéztük a 

kulmbachi Plassenburgban lévő többszáz négyzetméteres cinkfigura-múzeumot. Másnap 

buszkirándulást tettünk Vierzehnheiligenbe és Bambergbe, ahol a dómot és a rózsakertet 

kerestük fel. Kedden a közeli Bayreuth-ba utaztunk, itt egyik állomásunk az Eremitázs volt, 

amely hercegi pihenőhelyként szolgált régebben, most kedvelt kirándulóhely, a másik pedig 

a Bayreuthban nyugvó Liszt Ferenc sírjának megtekintése volt. Szerdán gyalogtúrára 

mentünk, megmásztuk az Ochsenkopf nevű csúcsot (1050 m), este pedig bográcsban készült 

pörköltre hívtuk vendéglátóinkat, Manfred Huhs polgármestert, Norbert Volk 

alpolgármestert, Szerafin atyát, Bauer Gyuri bácsit és családját. Utolsó előtti napon kicsit 

távolabb utaztunk, Kronach-ba, a volt NSZK-NDK határhoz, amit kis Berlinnek is 

neveznek, mert a falut úgy választotta szét a határ, mint Kelet- és Nyugat-Berlint a fal. Este 

Huhs polgármester úr látott vendégül minket a pizzériában, ez egyben a búcsúest is volt. 

Péntek reggel búcsút vettünk meghívóinktól, megköszöntük Gyuri bácsinak és Szerafin 

atyának a kedves vendéglátást, majd hazaindultunk. 

 

Aus der Bayerischen Rundschau: Pfadfinder auf Entdeckungstour 

 

MARKTLEUGAST/MERIENWEIHER. Die Pfadfindergruppe Hl. Barbara aus 

Pilisszentiván war auf Einladung von Geistlichen Rat Serafin Latacz eine Woche in 

Marienweiher zu Gast. Ein umfangreiches Programm ließ die Jugendlichen nicht nur 

die Gemeinde kennenlernen: Etliche Ausflüge führten in den Frankenwald, nach 

Kulmbach oder Bayreuth. Betreut wurden die jungen Gäste von Georg Bauer. Am 
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Freitag vergangener Woche kamen die acht Pfadfinder und der Fahrer der Gemeinde 

Pilisszentiván in Marienweiher an. Am Samstag nach dem Frühstück führte Georg Bauer, 

der die Gäste während ihres Aufenthaltes hier betreut, mit ihnen eine Wanderung zum 

Kosertal zur Wasserversorgung der Gemeinde durch. Die Gruppe nahm dabei an einer 

Einweihungsfeier der Wasserversorgung mit Landrat Herbert Hofmann teil. Nachmittags 

konnten die Ungarn Marienweiher und die Klosteranlage kennenlernen und besichtigten die 

Basilika. Am Sonntag ging es nach der Heiligen Messe nach Kulmbach auf die Plassenburg 

mit Besichtigung des Zinnfigurenmuseums. Dem Altstadtfest stattete man später einen 

Besuch ab. Montag stand ein Besuch der Basilika in Vierzehnheiligen sowie des Domes, des 

Bischofpalais und des Rosengartens in Bamberg auf dem Programm. Auf dem Rückweg 

entspannte man sich im Erholungsgebiet Oberauhof. Am Dienstag bummelten die 

Pfadfinder durch die Bierstadt Kulmbach, anschließend besichtigten sie Bayreuth mit der 

Eremitage und mit dem Grab von Franz Liszt. Eine Fahrt zum Fleckl leitete den Mittwoch 

ein. Dabei wurde auch zum Ochsenkopf gewandert. Später besichtigten die Jugendlichen 

Marktleugast. Den Abschluß des Tages bildete ein Kesselgulaschessen im Kloster mit 

Bürgermeister Manfred Huhs, Stellvertreter Norbert Volk, Geistlichem Rat Serafin Latacz 

und Georg Bauer. Eine Frankenwaldrundfahrt am Donnerstag führte auch zur Ködeltalsperre 

und nach Kronach. Im Erholungsgebiet Oberauhof erholte sich die Gruppe von den 

Strapazen. Die Gemeinde lud die Gäste abends zum Pizzaessen im Klostergasthof ein. Am 

Freitag morgen trat die Gruppe die Rückfahrt an. Georg Bauer richtete Worte des Dankes 

für die Unterstützung des Aufenthaltes an die Gemeinde Marktleugast, an die Sparkasse 

Kulmbach sowie an die Firmen Dornheim und Höpfner, an Landrat Herbert Hofmann sowie 

an weitere Spender.  

 

September 1994 

 

Aus der Bauerischer Rundschau: Marktleugast: Rauschendes Jubiläumfest mit dem 

Partner aus Ungarn 

„Eine Beziehung auf Lebenszeit“ 

Fünfjähriges Bestehen der Partnerschaft Marktleugast-Pilisszentiván gefeiert 

 

MARKTLEUGAST. Die Partnerschaft zwischen Marktleugast und Pilisszentiván steht auf 

einem breiten, festen Fundament und ist eine „Beziehung auf Lebensdauer”, wie es 

Ratsvorsitzender Gábor Pénzes formulierte. Am Freitag abend wurde das fünfte Jubiläum 
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dieser Beziehung – seinerzeit die erste zwischen einer bayrischen und einer ungarischen 

Kommune – mit einem Festakt in der Marktleugaster Turnhalle gefeiert. Ebenso wie das 

Marktleugaster Gemeindeoberhaupt Manfred Huhs würdigte Landrat Herbert Hoffmann die 

vielfaltigen Verbindungen, die sich in den zurückliegenden fünf Jahren auf Vereinsebene 

und im privaten Bereich entwickelt haben. Nachdem bereits im Herbst 1993 in Ungarn das 

fünfjährige Bestehen der Partnerschaft begangen worden war, hatten die Marktleugaster ihre 

Turnhalle am Freitag festlich für den Jubiläumsakt im Frankenwald geschmückt. 

Bürgermeister Manfred Huhs – seit 1993 gemeinsam mit Herbert Hoffmann und Georg 

Bauer Ehrenbürger von Pilisszentiván – erinnerte an zahlreiche Begegnungen zwischen 

Bürgern der beiden Gemeinden und sprach von unvergeßlichen Erlebnissen. Menschen aller 

Altersschichten seien sich durch die verschiedensten Unternehmungen nähergekommen. Die 

guten Verbindungen zwischen der Jugend beider Orte als Kapital für die Zukunft würdigte 

er besonders: „Die Jugend in Ungarn und hier in Deutschland hat gleiche Interessen, 

Vorstellungen und Wünsche. Sie wünscht sich Frieden und Freude, Menschlichkeit und 

Verständnis”. Keinen Zweifel ließ der Bürgermeister daran, daß der Fall der Grenzen im 

Osten auch für die Menschen im Westen eine große Freude war. Huhs sprach die Hoffnung 

aus, daß die Beziehungen beider Länder auf politischer Ebene noch besser werden. Und: 

„Wir würden uns wünschen, daß unsere ungarischen Freunde, ihr Heimatland, im Kreise der 

Europäischen Union eine Aufnahme findet.” Sein Dank galt allen, die sich für die 

Organisation der Treffen einsetzen und außerdem Spenden für Pilisszentiván mobilisierten, 

allen voran Georg Bauer. Ebenso dankte er dem SV Marienweiher, dem Musikverein, der 

Feuerwehr und dem Turnverein in Marktleugast sowie dem Chor, dem Sportverein, der 

Feuerwehr und dem Handballverein in Pilisszentiván „für die Bereitschaft, diese schöne 

Partnerschaft zu untermauern”. Abschließend forderte Manfred Huhs alle Bürger der 

Gemeinde auf, an diesem miteinander mitzuwirken und die gewachsenen Beziehungen zu 

stärken. Blumen überreichte er stellvertretend an Bürgermeister–Gattin Éva Pénzes und 

Chorleiterin Piroska Neubrandt. Der Pilisszentiváner Bürgermeister Gábor Pénzes, dessen 

Rede von Dometscherin Marik Mirk übersetzt wurde, bezeichnete die Partnerschaft als eine 

wichtige Gestaltungskraft der Weltanschauung: „Wenn sich die Menschen kennen, gibt es 

weniger Krieg und Gewalt”, sagte er. „Die Entscheidung für die Partnerschaft war richtig”, 

betonte Pénzes und erklärte, daß das Fundament der Beziehung sehr stabil ist. 

Stellvertretend für alle Bürger der Gemeinde Marktleugast überreichte er an Manfred Huhs 

eine Pilisszentiváner Gemeindefahne.  
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Als „Freunde und Partner aus Pilisszentiván” begrüßte Landrat Herbert Hoffmann die 

ungarische Delegation. Wie beim Festakt in Ungarn erinnerte an die unterschiedlichen 

Lebensvoraussetzungen von Deutschen und Ungarndeutschen nach dem Krieg sowie an die 

ersten Begegnungen Mitte der achtziger Jahre. In dem Zusammenhang machte er dem 

gemischten Chor ein dickes Kompliment für die Pflege des deutschen Liedgutes, wie sie 

intensiver hierzulande nicht sein könne. Die Herzlichkeit, Verbundenheit, unbeschreibliche 

Gastfreundschaft der Ungarn lasse die in der Partnerschaft aktiven Menschen Kraft für die 

täglich neuen Aufgaben schöpfen. Kraft und Mut, den die Magyaren bei der Grenzöffnung 

am 11. September 1989 durch ihr mutiges Eintreten selbst vorbildlich gezeigt hätten. 

Herbert Hoffmann, dem Gábor Pénzes „für andauernde und menschenfreundliche Hilfe über 

Jahre hinweg” dankte, überreichte schließlich an Dolmetscherin Maria Mirk, Chorleiter 

Franz Neubrandt und dem Pilisszentiváner Bürgermeister Geschenke. Das Schicksal der 

Ungarndeutschen vor 50 Jahren stellte der Initiator der Partnerschaft, Georg Bauer in den 

Mittelpunkt seiner Ansprache. Damals seien vor allem Kinder, Frauen und alte Menschen 

aus Flucht nach Marktleugast gekommen. In den folgenden Jahren hätten sie sich als „loyale 

Bürger im Land ihrer Vorfahren” erwiesen und am Aufbau der Republik mitgewirkt. Einen 

besonderen Dank sagte er Landrat Herbert Hoffmann („ein treuer Gefolgsmann und 

Förderer der Partnerschaft”), dem er einen selbstgestalteten Partnerschaftsteller überreichte. 

Ein „musikalisches Geschenk zum Jubiläum” übermittelte der gemischte Chor aus 

Pilisszentiván unter Leitung von Franz Neubrandt. Die Frauen und Männer begeisterten die 

Zuhörer einmal mehr mit eindrucksvollen Darbietungen in deutscher und ungarischer 

Sprache. Ob Volksweise, Bach, Verdi oder Tschaikowski – das Ensemble machte jedes 

seiner Stücke zu einem Erlebnis. Marika Mirk stellte jeweils die Texte vor. Viel Beifall 

bekamen ebenso Gábor Osztheimer und Árpád Wieszt, die am Akkordeon ungeahnte 

Fingerfertigkeit demonstrierten. 

 

Aus der Bayerischer Rundschau: Aus Begeisterung füreinander 

Musikverein Marktleugast übernimmt Patenschaft für Chor 

 

MARKTLEUGAST. Die enge Frundschaft zwischen dem Musikerien Marktleugast 

und dem gemischten Chor der Partnergemeinde Pilisszentiván hat seit Freitag abend 

auch offiziellen Charakter: Die Marktleugaster übernahmen die Patenschaft für die 

Sängergruppe. „Aus Begeisterung füreinander”, wie Vorsitzender Rüdiger 

Hübschmann feststellte. Fahnenbraut Susanne Huhs bezeichnete die Patenschaft am 
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Sonntag als „erstes Kinder der Partnerschaft”. Der Vorsitzende des Musikvereins 

erinnerte an die erste Reise der Gruppe nach Ungarn im Jahr 1986. Der Aufenthalt in 

Pilisszentiván sei zum Höhepunkt der Fahrt und zu einem unvergeßlichen Erlebnis 

geworden, betonte er. Besonders das gemeinsame Festkonzert sei allen noch bestens in 

Erinnerung. Mittlerweile habe es viele Begegnungen der beiden Gruppen gegeben, 

zahlreiche persönliche Freundschaften seien entstanden zwischen den Mitgliedern von Chor 

und Musikverien „als wesentlichen Pfeilern der Partnerschaft” und „maßgeblichen 

Kulturträgern der beiden Gemeinden”. Die Übernahme der Patenschaft für „eine so 

herausragende Chorgemeinschaft” sei eine große Freude für den Musikverien und erfülle 

alle Mitglieder mit Stolz. Zugleich sei sie Verpflichtung. „Musik hat keine Grenzen, Musik 

ist international”, unterstrich Hübschmann und überreichte an Chordirigent Franz Neubrandt 

einen Geldbetrag für die Anschaffung von Notenmaterial und an seinen Vorstandskollegen 

Ernst Gátas ein Bild vom Musikverein zur Erinnerung. Bürgermeister Manfred Huhs 

bezeichnete die Patenschaftsübernahme als einen Höhepunkt der bisherigen Freundschaft. 

Damit werden seinen Worten zufolge Zeichen gesetzt für die Zukunft der Partnerschaft und 

die gemeinsamen Bemühungen um ein erfolgreiches Miteinander bestatigt. Ernst Gátas 

bedankte sich herzlich bei allen, die zum Zustandekommen der Partnerschaft beigetragen 

haben. Geschenke gab es für den Musikverein sowie für Herbert Hoffmann, Manfred Huhs, 

Georg Bauer und Pfarrer Serafin Latacz. Anschließend stimmte der Musikverein die 

Bayernhymne sowie die ungarische und deutsche Nationalhymne an, die von den Bürgern 

beider Gemeinden kräftig mitgesungen wurden. Daß sich Musikverein und Chor auch 

musikalisch ausgezeichnet verstehen, stellen sie danach eindrucksvoll unter Beweis. Unter 

der Leitung von Hans-Georg Busch und von Franz Neubrandt stimmten sie gemeinsam den 

Freiheitschor von Guiseppe Verdi sowie einen Volksliederreigen an. Besiegelt wurde die 

Patenschaft am Sonntag vormittag: Fahnenbraut Martina Pittroff heftete auf der Bühne vor 

dem Rathaus ein Band des Musikvereins an die Fahne des Chores. Susanne Huhs und 

Mariann Gátas schlossen sich ihr im Namen des Bürgermeisters und der Fahnenfabrik Meinl 

an. Das Marktleugaster Unternehmen war es auch, das für den Festakt zwei große 

Gemeindefahnen spendiert und 1993 die Anschaffung der Chorfahne mitfinanziert hatte.  

 

Pénzes Gábor polgármester: Öt éves jubileum és utcabál Marktleugastban 

 

Testvérkapcsolati jubileumra kapott meghívást Pilisszentiván képviselőtestülete és a 

Vegyeskórus. Augusztus 24-én indult útnak a delegáció. Miután az újság szerkesztése és a 
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hazaérkezés között nagyon kevés az idő, ezért a látogatás és a történések vázlatos 

összefoglalására vállalkozom abban a reményben, hogy a következő számban folytatódik az 

élménybeszámoló képes illusztrációkkal. Megkésve bár – de törve nem – érkezett meg az 

autóbusz Marienweiherbe. A rövid köszöntő után mindenkinek jólesett a bajor virsli és a 

friss csapolt sör. Csütörtökön korán indultunk Rothenburgba, egy középkori város közelebbi 

megismerésére. A városban szerzett látvány és élmény bemutatása a következő példányban 

több oldalt fog kitölteni. Pénteken reggel Kulmbach járási központú városába látogattunk. 

Aki bátor volt, az felgyalogolt Plassenburgba, ebbe a csodálatos fellegvárba. Ezután 

Kulmbach főpolgármestere fogadta a küldöttséget, melyet a kórus hangversenye tett még 

színesebbé. A városlátogatás vége a „Raps” nevezetű fűszerkeveréket készítő gyár 

megtekintésével és ebéddel zárult. Este 7-kor az iskola tornatermében a jubilumi ünnepség 

kölcsönös beszédekkel és a partnerkapcsolat méltatásával és elismerésével kezdődött, majd 

Pilisszentiván Vegyeskórusának és Marktleugast zenekarának hangversenyével folytatódott. 

Itt kötött a két együttes egymással hivatalos kapcsolatot. Szombaton délután 3 órakor a 

Vegyeskórus az Altenheimben adott koncertet. Este Marienweiherben a kórus 

közreműködésével szentmisét tartott Serafin atya a bazilikában. Hagyomány, hogy 

Marktleugast tűzoltóegyesülete az utcabál előtti estén malacsülttel és sörsátorral ünnepel. 

Szentmise után utunk ide vezetett. Vasárnap reggel fél 9-kor gyülekezővel kezdődött a nap a 

községháza előtt. Marktleugast 19 egyesülete zászlóinak felvonulása és tisztelgése a 

Vegyeskórus zászlószentelőjének szólt. Zenés felvonulás után a szentmisén Serafin atya 

beszentelte a múlt év októberében a kórusnak ajándékozott zászlót. Ezután mindenki 

vendéglátójával és barátaival az utcabálon ünnepelt. Az időjárás nem fogadta kegyeibe az 

ünneplőket, mégis késő éjszakába nyúlt a mulatság. Hétfő reggel a hagyományoknak 

megfelelően szorongató búcsúval indult haza népes küldöttségünk. 

 

Maria Mirk: Sanktiwaner Handwerker   

Der Schuster 

 

Einer der bekanntesten Schuster im Dorf war seinerzeit Martin Neubrandt (1910 – 1987). 

Über sein Handwerk hat er mir am 13.12.1978 erzählt, was ich auf Tonband aufgezeichnet 

habe. Zuerst macht man die Reparaturen. Wenn die Reparatur fertig ist, nach dem macht 

man die neuen Schuhe, damit die Kundschaft zufriedengestellt ist. Da fangt man halt an und 

fragt man, was man machen muß. Da sagt der eine doppeln, der andere sagt Absatz machen, 

der andere sagt einen Fleck darauf, der andere sagt eine Blechspitze drauf und so geht es 
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weiter. Da fangt man an: nimmt man halt zuerst den Doppler her und haut man die Sohle 

darauf mit Holznägel. Wann das darauf ist, dann kommt die Putzerei mit Raspel und Glas, 

nachdem wird’s eingestrichen, wird’s draufgespuckt und glänzend gemacht. Da braucht man 

dazu Holznägel, Örtl, Hammer usw. allerhand Kleinzeug, wo ein jeder nicht kennen tut. - 

Wann man neue Schuhe macht, das geht so: Zuerst tut man Maß nehmen. Da wird der Fuß 

gemessen: einmal die Länge, einmal die Breite und dann der Rist, und nach dem wird der 

Fuß auch abgezeichnet. Da tun die Kunden meist lachen, weil das so kitzeln tut. Dann macht 

man das Muster aus Papier. Wann das fertig ist, dann schneidet man das Oberleder für das 

Oberteil zu, und dann den Stoff für das Unterteil (Futter) geradeso. Wann das alles 

zugeschnitten ist, wird’s mit der Maschine zusammengenäht. Dann wird das Leder 

geschärft, gebuckt, zusammengepickt und dann wieder genäht. Wann das Oberteil fertig ist, 

fangt man mit dem Unterboden an. Das Oberteil kommt zusammen mit den Steifkappen 

hinten und vorne auf den Last und nachdem kommt unten die Brandsohle darauf. Nachdem 

nimmt man die Falzzange und zieht man den Schuh über den Last. Das Oberleder wird mit 

Drahtnägel auf die Brandsohle genagelt, zuerst vorne, dann hinten, dann links und rechts, 

und nachdem werden die Nägel ganz nahe nebeneinander eingeschlagen und so am Last 

festgemacht. Nachdem wird der Schuh eingebunden, und wann er eingebunden ist, dann 

kommt der Rahmen darauf und die Sohle. Der Rahmen ist so wie ein Riemen, und den muß 

man rundherum mit dem Hammer daraufschlagen, daß er gut liegen und passen tut. Die 

Sohle wird mit Holznägel niedergenagelt. Hinten kommt der Absatz darauf, der wird 

zugeschnitten und festgenagelt. Nachdem wird angefangen zu ausputzen den Schuh: Die 

Holznägel ausraspeln, glasen, schmiergeln, mit Pech einstreichen und putzen. Dann kommt 

der Last raus, wann der Last heraus ist, dann wird’s inwendig auch ausgeraspelt und ein 

Futterleder wird auf die Brandsohle auch noch draufgepickt. So tut man halt einen neuen 

Schuh machen.  

Worterklärungen 

doppeln = Schuhe neu besohlen 

das Örtl (der Ort) = Werkzeug, mit dem Löcher ins Leder gestochen werden. 

der Rist (der Spann) = die Oberseite des Fußes zwischen dem Ansatz des Schienbeins und 

den Zehen 

schärfen = die Kante des Leders schräg abschneiden 

bucken (bücken) = die dünne Lederkante einschlagen 

picken = kleben 

der Last (der Leisten) =Holzmodell eines Fußes 
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die Brandsohle = die innere Sohle des Schuhs 

einbinden = nähen 

Da Herr Neubrandt ein lustiger Mensch war, sangen wir nach dem Gespräch noch ein 

lustiges Lied vor:  

Ein Schustermeister kommt nach Haus’ 

 und fängt gleich an zu mustern.  

Er sagt ganz keck zu seiner Frau:  

Geh her und laß dich Schustermeist’rin nennen,  

daß dich die Leut kennen!  

 

Und einst fahre ich mit meiner Frau  

in einer Pester Kutsche.  

Da hebt sie ihren Mantel auf und  

zeigt mit ihre funkelneuen Kleider,  

was sie bekommt vom Schneider.  

 

Und wenn ich einst gestorben bin,  

das sollets mir beweisen.  

Das sollt auf meinen Grab  

ein’n großen Haufen schöner Blumen streuen,  

das soll mein Herz erfreuen! 

 

Telek Franciska: Táncoslábúak                                           

 - Riport a szentiváni sváb néptáncosokkal – 

 

Hallottam a pilisszentiváni sváb néptáncosok nagysikerű fellépéséről Pomázon. Osztheimer 

Gabriellát kértem meg, hogy meséljen magukról, alakulásukról, terveikről, felállásukról: 

- Hogyan alakult ez a tánccsoport? 

- Egyesületünk 3 hónapja alakult olyan környékbeli (Pilisszentiván, Pilisvörösvár, Solymár) 

fiatalokból, akik szeretnek és szeretnének táncolni. Célunk elsősorban német nemzetiségi 

területek „elfelejtett” táncainak felkutatása, illetve újak megtanulása és továbbadása. 

Lehetőségeinkhez mérten az országhatáron túli kultúrából is szeretnénk gyűjteni. Nagy 

álmunk, hogy idővel eredeti lépésanyagokon alapuló saját koreográfiánk is legyen.  

- Úgy tudom, többen a vörösvári táncegyüttes tagjai voltak, így van? 
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- Így van, a többség Vörösváron táncolt mostanában vagy régebben, de vannak teljesen új 

tagok is. 

- Kik tartoznak az együttesbe; számotok, korosztályotok, fiúk-lányok aránya? 

- A tizenhat évesektől a harmincévesekig szinte minden korosztály megtalálható, de 

egyáltalán nem korhatárhoz kötött. Jelen pillanatban 27-en vagyunk, és sajnos több a lány, 

mint a fiú, ezért szívesen látjuk az újabb táncolni vágyó fiúkat. 

- Csak magatoknak táncoltok, vagy fel is léptek? 

- Azt hiszem, aki szívből táncol, az elsősorban önmagáért teszi. Természetesen az még 

nagyobb öröm, ha mások is kiváncsiak arra, hogy mit csinálunk, és esetleg fellépési 

lehetőséget is kapunk. Szeretnénk, ha táncainkon keresztül azok is megszeretnék a 

nemzetiségi kultúrát, akik edddig nem tartották fontosnak, és reméljük, hogy egyre több 

fiatal kap kedvet hozzá! 

- A csoport zártkörű, vagy másokat is szívesen fogadtok? 

- Egyáltalán nem zártkörű, de a „felvétel” természetesen egy idő után korlátozott. Túl sok 

emberrel nem is lehet mit kezdeni, a tornaterem már most is kezd kicsi lenni. Olyan 

fiatalokat várunk, akik kitartóak, komolyan csinálják, és nem ijednek meg a kezdeti 

nehézségektől. A csoportban minden feladatot, problémát, szervezést közösen kell, hogy 

megoldjunk. Sajnos állandó zenekarunk még nincs, de reméljük ez is megoldódik. 

- Marad-e a „Szentiváni Sváb Néptáncegyüttes” elnevezés, vagy szeretnétek valami 

más nevet magatoknak? 

- Szeretnénk egy igazi sváb nevet találni, ami igazán kifejezi, hogy német nemzetiségűek, 

pilisszentivániak vagyunk; valami olyan nevet, ami a környékhez köt minket, és egyedi 

lenne. Szeretnénk, ha a község lakossága segítene abban, amit már egyszer a Szentiván-

napon megpróbáltunk; nem nagy sikerrel. Minden ötletet szívesen fogadunk! 

- Hol mutattátok már meg a tehetségeteket? 

- Először a Szentiváni-napon táncoltunk, igaz, csak két számmal léptünk fel, de két hónap 

alatt idáig jutottunk. Másodszor Pomázon jártunk, egy háromnapos nemzetiségi fesztiválon, 

ahol már kicsit többet tudtunk. Legközelebb pedig szeptember 10-én lépünk fel a szentiváni 

tornacsarnokban rendezendő sváb-bálon, és ott szeretnénk bemutatkozni igazából a 

Szentiváni Polgároknak.  

- Köszönöm a beszélgetést, és sikeres, örömteli táncolást kívánok még sokáig! 

 

Oktober 1994 
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Szilvásy László iskolaigazgató: Német Nemzetiségi Általános Iskola és Művészeti Iskola 

Irodatechnikai és Ügyviteli Szakiskola 

 

Mindenekelőtt szeretném őszinte nagyrabecsülésemet kifejezni a község lakói iránt, ahogyan 

megünnepelték az iskola 100 éves évfordulóját. Az összefogás a rendezvények tartalmi és 

szervezési dolgaiban páratlan és széleskörű volt. Nincs lehetőségem személy szerint 

felsorolni a közreműködőket nagy számuk miatt, de mindenkinek köszönöm azt és 

gratulálok ahhoz, hogy olyan iskolába jártak, ahol a múlt felelevenítése annyi ember 

megmozdulását jeletette. Külön köszönetet kell mondanom a Szervező Bizottság tagjainak a 

nagyszabású rendezvénysorozat megvalósításáért. Ők név szerint: Klinger János, Dr. 

Koczó Ferencné, özv. Soós Mártonné, Engert Miklósné, Marlok Borbála. Iskolánk 

továbbra is feladatának tekinti, hogy a település oktatási és kulturális központja legyen. A 

tanításon túl itt kap otthont a község nagymúltú énekkara, a Muttersprachverein 

rendezvényei, a Táncház, a két tornateremben foglalkozások vannak, elsősorban a falu lakói 

számára 8-10 óráig. A Községi Könyvtár is rövidesen itt kap helyet. Az 1994-95-ös 

tanévben elkezdtük a kéttannyelvű oktatás bevezetését, felmenő rendszerben. A két első 

osztály kezdte el ezt a sort és nyolc év múlva ők lesznek az elsők, akik az akkor már 

kéttannyelvű iskolában végeznek. Kiemelten foglalkozunk az írás-olvasás tanításával. Ezért 

az alsó tagozatban kislétszámú osztályokat alakítunk ki, hogy minden tanuló elsajátíthassa 

az alapokat. Sőt az 1-3. osztályokban gyengén tanuló gyerekekkel felzárkóztató pedagógus 

foglalkozik napi két órát, ahol egyéni foglalkozás keretén belül tanulja azt, amit társai 

osztálykeretben. Nemzetiségi iskola lévén, a német nyelvet első osztálytól tanítjuk, a 3. 

évfolyamtól nívócsoportos bontásban, ahol egyrészt megközelítőleg azonos tudású gyerekek 

vannak együtt, másrészt az osztálykerethez viszonyítva csökkentett létszámban. Kiemelt 

tárgyak közé tartozik a testnevelés. Elvileg minden nap van egy óra. a létesítmény-

lehetőségek miatt vannak óraösszevonások. Minden tanuló úszásoktatásban részesül 

testnevelési óra alatt – kéthetenként egy alkalommal. Ugyancsak kéthetenként kirándulni 

visszük a gyerekeket a közvetlen környéken. Az alsó tagozatosok számára megfelelő 

ellátottságú diákkönyvtár van, ahol a kölcsönzésen túl a könyvtári élettel is 

megismerkednek. A felső tagozat a felső iskolában kapott helyet. A magyar nyelv és 

irodalom oktatás feltételeit azzal segítjük, hogy a gyengén tanulók számára 7. és 8. 

osztályban egy plusz órára van lehetőség. Megfelelően ellátott tanulókönyvtár vn, ahol 

könyvtári órákat is tartunk. A német nyelv oktatása hármas nívócsoportos rendszerben 

folyik. Szaktanterem, anyanyelvi vendégtanár a nívósabb munkát segíti. Anyanyelvi 
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területen évente 25-30 tanulónk huzamosabb ideig tartózkodik nyelvtanulás céljából. 

Matematika oktatását segítendő, az 5. és 6. osztályban a gyengék heti plusz órát kapnak, 7. 

és 8. osztályban hármas nívócsoportos foglalkozás van. A fizika és kémia tárgyaknál az órák 

egy része nívócsoportos, de fakultációval is segítjük a jobbakat. A testnevelésórák száma 

ugyan heti 3, de az úszás továbbra is rendszeresen része a tantárgyaknak. A technika 

oktatásánál a fiúkat fa-, és szerelési munkákra oktatjuk, a lányokat háztartástechnikára. 

Hetedik és nyolcadik osztályban tananyagon kívül oktatjuk a számítástechnikai 

alapismereteket. Tanulóink évek óta indulnak a tanulmányi versenyeken. A körzeti 

versenyeken a mezőny első felében végeznek, de mindig van néhány, aki kiemelkedő 

teljesítményt nyújt. Tanulóink különösen magyar és matematika versenyeken eredményesek. 

Az 1993-94-es tanévben 51 fő indult ilyen versenyeken. Az iskola szakmai munkájának 

értékelésére két viszonyítási mutató létezik. Az elmúlt három évben minden végzős 

tanulónkat beiskoláztuk középfokú oktatásba. A továbbtanulók első félévi tanulmányi 

eredményeit bekérjük, tantárgyanként átlagot számítunk és ezt összehasonlítjuk a 8. 

osztályos tantárgyi átlagukkal. A tárgyak többségénél a középiskolás átlag jobb, a többi 

tizedes pontossággal megegyezik. Tehát értékelési szintünk jó, az ennek alapján felvett 

tanulók előmenetelében indulóban nincs törés. A továbbiak az ott végzett munkáját 

minősítik. Az iskola életében jelentős helyet kap a diákönkormányzat. Összekötő tanár segíti 

munkájukat. Az alsó tagozat esetében ezt rendezvények jelentik. Mikulás napi programok, 

karácsonyi ünneplés, farsangi jelmezbál, év végén a diákhét rendezvényei. Felső tagozat 

esetében már érdekképviselet is. Túlsúlyban itt is a rendezvények töltik ki tevékenységüket. 

Az osztályok között egész évre szóló havi fordulós versenyt szerveznek különböző 

témákban. Szerkesztik az iskolarádiót, iskolaújságot. Havi egy délután rendezvénynap van, 

ahol vetélkedők, videoprogramok szerepelnek, majd discóval zárnak. A tanév utolsó hete 

diákhét, melynek szervezői, lebonyolítói. 

Művészeti iskola 

Alapoktatás, ahol a művészeti ág ismeretanyagának elsajátításán túl a sváb és a német 

kultúrával és hagyománnyal foglalkoznak. Létszám: 209 fő. Három tagozat működik: 

kézműves, népitánc és zene; valamint három művészeti csoport: énekkar, fúvószenekar, 

tánckar. A kézműves szakon a gyerekek olyan népi kismesterségekkel és művészeti 

technikákkal ismerkednek meg, amelyekkel kézügyességük, látásmódjuk és esztétikai 

érzékük fejlődik. Itt találkozhatnak a sváb kultúra mindennapi életéhez tartozó tárgyakkal, 

ezek használatával és elkészítésükkel. Tudásukról félévente kiállításokon adnak számon. A 

népitánccsoport a sváb és a német táncok elsajátítását tűzte ki célul. A próbák során 
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megismerik nemzetiségük táncait, fejlődik mozgáskultúrájuk, ritmusérzékük, hallásuk. 

Ebben a tanévben szorosan kapcsolódik munkájuk a felnőtt tánccsoporthoz, a szakmai 

irányítást tőlük kapjuk. Szintén szeptember óta két csoport működik, kezdők és haladók. 

Zenei tagozat: A hangszerismeret elsajátítása a cél. Elsősorban fúvóshangszereken oktatunk, 

de helyet kap a zongora és a tangóharmonika is. A zenei oktatás többségében a fúvószenekar 

tagjainak kinevelését szolgálja. Félévenként tanszaki hangversennyel lépnek a község 

nyilvánossága elé. A művészeti csoportok elsősorban a sváb és német hagyományok 

feldolgozást végzik. Ezek a csoportok tulajdonképpen ebben a tanévben állnak össze, a 

tanév végére várható jelentkezésük komplett műsorral. 

Szakiskola 

Az iskola életrehívását az indokolta, hogy egyrészt továbbtanulási élehetőséget biztosítsunk 

elsősorban a szentiváni taulók számára, másrászt tankötelezettségének eleget tudjon tenni itt 

helyben minden olyan diák, aki még nem döntötte el, hogy milyen vonalon akar 

továbbtanulni. A tantervet úgy állítottuk össze, hogy különbözeti vizsgával többfelé is 

átjelentkezhet más középfokú tanintézetbe a szakiskolát végző diák. A Nemzeti Szakképzési 

Intézet javaslatára, minimális tartalmi változtatással „gépíró és szövegszerkesztő” 

képesítésre álltunk át, mivel az új szakmai jegyzékben ez államilag elismert végzettség. Az 

elmúlt tanévben 18 tanuló végzett, 15-en képesítőztek, valamennyien dolgoznak vagy 

továbbtanultak. Zárszóként meg kell jegyezni, hogy iskolánk szakmai, tartalmi 

vonatkozásban nyitott. Közvetlen környezetünk igényeire azonnal reagálunk és meg akarunk 

felelni az elvárásoknak. Az Önkormányzat ehhez a feltételeket biztosítja, a pedagógusok 

pedig megfelelő szakmai toleranciával, a tanári alkotó szabadságukkal tartalmilag lehetővé 

teszik azt. 

 

Aus der Bauerischen Rundschau: Zeichen der Gemeinschaft 

 

MARKTLEUGAST. Im Rahmen eines Festgottesdienstes in der St.-Bartolomäus-Kirche 

weihte gestern Geistlicher Rat Serafin Latacz die Fahne des gemischten Chores aus der 

Marktleugaster Partnergemeinde Pilisszentiván als „Zeichen der Gemeinschaft”. Das Banner 

war den Sängerinnen und Sängern im Herbst 1993 von der Gemeinde und von der Firma 

Meinl geschenkt worden. Die festliche Messe, die einmal mehr vom Pilisszentiváner Chor 

umrahmt wurde, hatte drei Anlässe: das Patronatsfest der Marktleugaster Kirche, das 

Partnerschaftsjubiläum von Marktleugast und Pilisszentiván sowie das Gedenken an die 

Vertreibung der Ungarndeutschen aus ihrer Heimat vor 50 Jahren. Pfarrer Serafin Latacz, 
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der auch einige Grussworte in ungarischer Sprache an die Gemeinde richtete, stellte das 

Leben des Heiligen Bartolomäus, die Familie als Schule für Rücksicht, Treue und Glauben 

sowie die Freundschaft in der Beziehung zwischen beiden Gemeinden in den Mittelpunkt 

seiner Predigt. Überstzt wurde die Ansprache von der stellvertretenden Pilisszentiváner 

Bürgermeisterin Kathi Gábeli. Sie überreichte an Pfarrer Latacz eine von Pilisszentiváner 

Frauen selbstgefertigte Altardecke und dankte namens des Chores für das herzliche 

Miteinander. Aus den Händen des Marktleugaster Kirchenpflegers Josef Schott erhielt sie 

später ebenfalls ein Geschenk. Bei der Weihe sprach Geistlicher Rat Serafin Latacz von der 

Fahne als „Zeichen der Gemeinschaft”, das beständig mit Leben erfüllt werden müsse. 

Zugleich bedeute der Weiheakt eine Segnung der Mitglieder. An der Messe hatten neben der 

gesamten ungarischen Delegation auch Landrat Herbert Hoffmann und Marktleugaster 

Würdenträger teilgenommen.  

 

„Ehrfrucht vor schneeweissen Haaren“ 

 

Einen bunten deutsch/ungarischen Liederstrauss brachte der Pilisszentiváner Chor unter der 

Leitung von Piroschka und Franz Neubrandt am Samstag nachmittag den Bewohnern und 

Bediensteten ins BRK-Seniorenheim in Marktleugast. BRK-Kreisvorsitzender Landrat 

Herbert Hoffmann freute sich sehr über „diese nette Geste des ungarischen Chores”. Sie 

zeige, dass die in fünf Jahren gewachsene Freundschaft tief aus den Herzen der Menschen 

kommt. Von „Ehrfrucht vor schneeweissen Haaren“ und der „glücklichsten für viele Zeit” 

sprach die stellvertretende Bürgermeisterin von Pilisszentiván, Kati Gábeli, die mit 

gereimten Worten die Heimbewohner erfreute. Gábor Osztheimer und Árpád Vist 

begeisterten die Senioren mit gekonntem Harmonikaspiel. Dank sagte Heinz Kornmann im 

Namen der Heimbewohner. Die Gäste aus der ungarischen Partnergemeinde nahmen dann 

auch die Gelegenheit wahr, um sich umfassend über das BRK-Seniorenheim Marktleugast 

zu informieren. Heimleiterin Petra Schneider führte die Besucher durch die Zimmer, gab 

Erläuterungen zu den Funktionsräumen und beantwortete Fragen. Begleitet wurde der Chor 

vom Marktleugaster Bürgermeister Manfred Huhs und von Georg Bauer. Anschliessend traf 

man sich zu einem gemeinsamen Kaffee im „Café am Rathaus”. 

 

Bestehende Harmonie 
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Der Pilisszentiváner Chor umrahmte am Samstag unter Leitung von Franz Neubrandt die 

Vorabendmesse in der Basilika des Wallfahrtsorts Marienweiher. Mit der Messe in 

deutscher und ungarischer Sprache des Komponisten Zoltán Kodály beeindruckte das 

Ensemble die Gläubigen und verlieh dem Gottesdienst einen besonders festlichen Charakter. 

Bestechend die Toneinheit und Harmonie der Stimmen. Das Marienlied – vorgetragen vom 

kleinen Frauenchor – war besonders stimmungsvoll. Begleitet wurde der Pilisszentiváner 

Chor vom 19jährigen Árpás Vörös an der Orgel. Er hatte erst kürzlich den dritten Preis bei 

einem ungarischen Orgonisten-wettbewerb gewonnen und erwies sich einmal mehr als 

Meister seines Fachs. Geistlicher Rat Serafin Latacz, der die Vorabendmesse zelebrierte, 

sprach von einem aussergewöhnlichen Gottesdienst. Es sei „ein Genuss und eine Freude”, 

dem Chor zuzuhören. 

 

Maria Mirk: Sanktiwaner Handwerker 

Der Zimmermann 

 

Den Osztheimer Michl Vetter (1896 – 1979) haben viele Leute in Sanktiwan gekannt. Er 

war nicht nur einer der bekannten Zimmerleute, sondern er war auch eine unerschöpfliche 

Quelle der deutschen Volkslieder. Er sang mir 1979 60 Lieder aufs Tonband, die er alle 

noch im Kopf hatte. Über sein Handwerk erzählte er folgendes: Kostenvoranschlag für eine 

Zweizimmerwohnung: 10 Stück 13X16zentimetrige 6metrige Holztraam, 20 Stück 10X10 

zentimetrige 4metrige Gestöre, 60 qm 24millimetrige Oberbodenbretter, 60 qm18 

millimetrige Unterplafondbretter, 250 laufende meter Dachlatten, 6 kg 70er Nägel, 1 kg 

100er Nägel, 50 qm Nut- und Federbretter für den Zimmerboden, 3 kg Wagnernägel, 50 

laufende meter 8X8zentimetrige Holzbodenstaffel. 

Am Sonntag geh’n wir zum Lattenhändler, werd’n das Holz aussuchen, und am Montag 

werd’n wir das Dach abbinden. Wenn es abgebunden ist, dann werd’n wir aufschlagen. Auf 

nächste Woche werd’n wir die Gespärre abbinden. Wenn die Gespärre und die Zapfen fertig 

sind, dann werden wir ’s aufschlagen, wenn die Maurer die Gleiche haben. Nächste Woche 

werd’n wir ’s aufschlagen, nach dem werd’n wir ’s einlatten und mit Ziegeln wird ’s 

gedeckt. Wenn ’s eingelattet und gedeckt ist, dann werd’n wir den Oberboden legen.  

Worterklärungen 

Holztraam = der Holzträmel – Balken, Riegel 

das Gestör = Baumstumpf, Klotz 

der Plafond = Decke eines Zimmers 
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die Staffel = Absatz einer Treppe 

abbinden = das Dach am Mauerwerk befestigen 

das Gespärre = ein Paar sich gegenüberliegende Dachsparren (von First zum Rand des 

Daches verlaufender Balken des Dachstuhls) 

die Gleiche = Richtfest, wenn die Mauerhöhe das Dach erreicht hat 

einlatten = verbrettern 

 

Aus dem Liederschatz, den mir der Michl Vetter übermittelt hat, will ich hier eine Perle 

preisgeben, die uns das Gesellenleben um die Jahrhundertwende vorstellt. 

 

Steh’ nur auf, steh’ nur auf 

du fremder Handwerksgesell’,  

die Zeit hast du schon verschlafen! 

Die Vögelein die singen in dem schönen grünen Wald, 

und auch die Fuhrleute fahren. 

 

Was bekümmert, was bekümmert  

mich der Vögeleingesang 

und daß die Fuhrleute fahren? 

Ich bin ein fremder Handwerksgesell’, 

Ich muß auf fremden Straßen reisen. 

 

In der Fischer-Fischergasse 

bei dem schönen grünen Baum 

ist auch ein Herberg’ zu finden. 

Wo aus, wo ein, wo kehren wir ein. 

Ein gut’s Glas Wein zu austrinken! 

 

Als wir kommen, als wir kommen 

an das Brandenburger Tor 

und die Hauptwache fragen, 

da werden wir als Bürschlein gebraucht, 

den schöne Madeln zu hofieren. 
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Aus der Bayerischen Rundschau Ute Eschenbacher: Lagerfeuerromantik auf dem 

Sportplatz 

 

MARIENWEIHER. – 14 Stunden Fahrtzeit und eine 900 Kilometer lange Strecke haben 

sieben Jugendliche aus Ungarn auf sich genommen, um an dem von ihrer Partnergemeinde 

Marktleugast veranstalteten Zeltlager in Marienweiher teilnehmen zu können. Dort haben 

sich bereits 26 Kinder aus Marienweiher und Umgebung angemeldet, um bei dem beliebten 

Zeltlager, das in diesem Sommer nun zum dritten Mal ausgerichtet wird, dabei zu sein. Die 

von der Gemeinde initiierte und von verschiedenen örtlichen Vereinen getragene 

Veranstaltung dauert bis zum kommenden Samstag. Auf dem Sportgelände am Ortsende 

von Marienweiher wurden zum Auftakt vier große Zelte aufgestellt, in denen ungefähr je 

zehn Personen übernachten können. Dabei packten die Kindern selbst mit Eifer an, wurden 

aber tatkräftig von ihren Betreuern unterstützt. Danach breiteten sie sich darin mit ihren 

mitgebrachten schlafsäcken und Matten bequem aus. Gegessen wird in einem geräumigen 

Versorgungszelt, welches in der Mitte des Platzes aufgestellt wurde. Die geräumigen 

Zeltunterkünfte wurden den Veranstaltern dankenswerterweise vom Kreisjugendring und 

dem Malteser Hilfsdienst zur Verfügung gestellt. „Die ganze Sache ist so kompliziert, dass 

ein oder mehrere Vereine einen Veranstaltungstag organisieren und für die Verpflegung, 

also Frühstück und Abendessen der Jugendlichen sorgen”, berichtet Norbert Volk, 

stellvertretender Bürgermeister und Jugendsprecher der Gemeinde. Sogar eine Nachtwache 

wurde eingerichtet, die bis zum morgen das Zeltlager „bewacht”. Volk ist zuständig für die 

Betreung der jugendlichen Teilnehmer und sorgt für den reibungslosen Ablauf der geplanten 

Freizeitaktivitäten. Den Kindern wird ein vielfältiges Programm angeboten, erzählt Volk. So 

seien eine Fahrt ins Erlebnisbad Steinwiesen, ein Angelnachmittag und ein Ausflug in den 

Nürnberger Tiergarten geplant. Der Gruppe stünden aber auch zwei Busse zur Verfügung, 

so dass auch, nicht zuletzt wegen der Abhängigkeit von den Witterungsverhältnissen, auch 

spontane Aktionen denkbar seien. „Nur die gute Zusammenarbeit und Mithilfe der einzelnen 

Vereine machen so ein Zeltlager möglich”, betonte Volk, der sich wünscht, auch in Zukunft 

solche Angebote für Jugendliche unterbreiten zu können. Für die Jugendarbeit stünden 

ungefähr 3000 Mark zur Verfügung, die hierbei eine sinnvolle Verwendung finden könnten. 

Die vier Mädchen und zwei Jungen einer Pfadfindergruppe aus Pilisszentiván wurden auf 

Anregung von Georg Bauer, dem Initiator der Partnerschaft, eingeladen, der sich auf 

ungarisch mit den Betreuern Loránd Kerezsi und Gábor Kovács unterhält. Umgekehrt sind 

auch die Sprachkenntnisse der Kinder schon sehr gut. „Wir haben schon seit der ersten 
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Klasse Deutschunterricht”, erzählt eines der Mädchen, welches zum ersten Mal Deutschland 

besucht. Noch sind die ungarischen Gäste etwas zurückhaltend, knüpften aber schon die 

ersten Kontakte zu den deutschen Kindern. Spätestens wenn sie, wie vorgeschlagen, an 

einem der Abende im Freien die deutschen Freunde mit selbstgekochten ungarischen 

Gerichten in einem gusseisernen Dreifuss verwöhnen, werden wohl engere Freundschaften 

entstehen. Ein großes Abschiedsfest, zu dem auch die Bevölkerung eingeladen ist, findet am 

Freitagabend auf dem Sportgelände statt. Es ist verbunden mit einer Übung der Feuerwehr 

und musikalischer Umrahmung durch den Musikverein. Marktleugast. Diese vorerst letzte 

gemütliche Beisammensein mit den Gästen soll zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.  

 

Kovács Gábor csapatparancsnok 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Cserkészcsapat nevében Manfréd Huhs 

Polgármester úrnak, Norbert Volk második Polgármester úrnak, Szerafin atyának, Bauer 

Gyuri bácsinak és az Egyesület Vezetőinek, valamint mindazoknak, akik marktleugasti 

táborozásunkat lehetővé tették és támogatták. 

 

November 1994 

 

Richolmné Mirk Mária, Gátas József képviselő: Néhány fontos tudnivaló a 

nemzetiségek kisebbségi önkormányzatának választásáról 

 

A nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. sz. törvény támogatja a 

kisebbségek önszerveződését. A törvény előkészítése során a kisebbségek képviselői által is 

előnyben részesített kisebbségi önkormányzati rendszer épült be a törvénybe. Mivel október 

17-i határidővel Pilisszentivánon is kezdeményezés történt a fent említett kisebbségi 

önkormányzat előkészítéséhez és létrehozásához, így községünkben is lehetőségük van a 

német nemzetiség önszerveződésére, identitásának megerősítésére. A gyakorlatban az egyes 

jelölteket éppen úgy ajánlóíven kell a Polgármesteri Hivatalba juttatni, mint a községi 

képviselők esetén. A különbség csupán annyi, hogy lényegesen kevesebb, mindössze öt 

személy írásos javaslata szükséges a választási listára kerüléshez. Ha létrejön a kisebbségi 

önkormányzatunk, úgy önálló kezdeményezéseinket itt Szentivánon a jog eszközei segítik 

tovább. Törvényes garancia lesz nemzetiségi életünk egyéni és közösségi jogaira, de 

kötelességeire is. Nyilvánvaló, hogy a német, de másutt a másfajta kisebbség számára sem 

lehet közömbös, mennyire élünk a lehetőséggel. Ezért igen fontos, hogy a jelölésnél és majd 
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a választásnál ne mulassza el senki a voksát letenni azokra az emberekre, akik vállalják a 

szép és fáradtságos munkát a falu nemzetiségi lakói érdekében. 

 

Neubrandt Ferenc és Ferencné kórusvezetők: „És akinek szép lelkében az ének, az 

hallja a mások énekét is szépnek“ (Babits M.) 

 

Staféta kórustalálkozó színhelye volt 1994. október 1-én a pilisszentiváni tornacsarnok. A 

„Staféta” hangverseny alapítója Anker Antal tanár-karnagy, aki 1962 őszén több kórus 

részvételével baráti kórustalálkozót szervezett. A találkozó lényege:  

- nem versenyszerű; 

- amatőr kórusok számára szerveződött; 

- úgynevezett „Stafétabot“ átadásával minden évben más kórus vállalja a találkozó 

megrendezését;  

- lényeges kikötés: zsűrit nem lehet meghívni; 

- a kórusok egymást meghallgatva adják elő műsorszámaikat; 

- a találkozót közös énekkel zárják, melyet általában a rendező kórus határoz meg. 

A pilisszentiváni kórus 1991-ben kapcsolódott a mozgalomba, és az idén először vállalta 

magára a találkozó megrendezését. 1994. október 1-ét kettős aktualitása miatt választottuk: 

Zenei Világnap és Bárdos Lajos zeneszerző születésének 95. évfordulója. A találkozó 

szervezése már kora tavasszal kezdődött, hiszen igen nagy előkészületet igényelt a kórusok 

meghívása (egyeztetés, hely, vendéglátás szempontjából). Végül is a következő kórusok 

vettek részt:  

1. Soroksár – férfikórus 

2. Pilisvörösvár – vegyeskórus 

3. Csolnok – vegyeskórus 

4. Solymár – asszonykórus 

5. Solymár – férfikórus 

6. Budapest – Láng. Műv. Ház férfikórus 

7. Budapest – Dr. Ujj József férfikórus 

8. Pilisszentiván – asszonykórus 

9. Pilisszentiván – vegyeskórus 

Váratlan vendégként egy Németországból érkezett férfikórus örvendeztette meg a 

közönséget kedves műsorával. Falunkban ilyen nagyszabású kórustalálkozóra még nem 

került sor: 250 dalos vett részt és hallgatta meg egymás műsorát. A közösen előadott 
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kórusmű: Bárdos Lajos „Láng és fény“ című kánonja méltán aratott nagy sikert mind a 

dalosok, mind a közönség körében. A találkozó fő szervezői, Gátas Ernő kórustitkár, 

Vargáné Taller Marianne másodtitkár és Gábeli Zoltán gazdasági vezető igen nagy gonddal, 

fáradtságot, időt nem kímélve készítették elő és szervezték meg ezt a szép dalos ünnepet. 

Munkájukat a kórustagok valamennyien tőlük telhetően segítették – főleg a lebonyolításban. 

Köszönet érte! Köszönetünket szeretnénk kifejezni Szilvásy László igazgató úrnak az iskola 

részéről kapott segítségért, mely nagyban hozzájárult rendezvényünk sikeréhez. A jelenlevő 

közönség – bár falunk lakosságához képest kislétszámú volt – lelkes tapssal háláta meg kissé 

hosszúra sikerült zenés délutánunkat. 

 

Tuschek Franciska: 270 éve 

 

Egy 1724. április 24-én keletkezett szerződés bizonyítja, hogy Szent Ivánon letelepedett öt 

német család. Ezt a német nyelvű szerződést 1940-ben Bonomi közölte, Tafferner meg 

másodszor a Quellenbuchban. Ők tehát a később önálló községgé fejlődő település legelső 

lakói. Ilyen évfordulót minden község számontart, éppen ezért helyénvaló, ha erre mi is 

emlékezünk. Levéltárban levő, eddig nyomtatásban nem közölt dokumentum ismertetésével 

igyek-szem rájuk emlékezni. Öt évvel a legelső család letelepedése után készült ez a 

„részletezés” a helyszínen. A harmadik olyan irat a kis gazdaság kimutatásaiból, amelyen e 

neveket, illetve a családfők neveit látjuk, éspedig jól olvashatóan. 

 (Az eredeti irat fénymásolatát a 13. oldalon láthatják.) 

 A felirat magyarul (a bekeretezett részben): „Részletezés a jobbágyokról, akik Szent 

Iványon vannak, kiki hány éve lakik itt, és mennyi jószága van, és milyen gabonafélét 

vetett.” 

 Mellette: „1729. július 3-án”; 

 Alul a nevek előtt: a jobbágyok nevei; 

 Jobbra a keskeny rovatok fölött: „Hány éve lakik 

itt/ökrök/tehenek/rozs/rozs/köles/zab/zab”. (Megjegyzés: a „Korn” szó rozs is, de más 

gabonaféle is lehet.) 

 A névsorban a másodiktól a hatodik helyig azok állnak, akiket az 1724-ben írt 

letelepedési szerződésben is megemlítettek. Nevük után az első rovatban látjuk is a 

magasabb évszámot. 1729-ben tehát már ötödik éve élnek itt Szent Iván legelső lakói. A 

többinél is követhetjük az érkezés idejét. Az utolsónál „5 hét” bejegyzés olvasható. 
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Bizony szerény életviszonyokról tanúskodik ez a kis kimutatás. A 270. éforduló alkalmából 

emlékezzünk meg tehát így is településünk legelső öt és az ő-ket követő tíz dolgos 

családjáról. Tanulmányozzák, őrizzék meg a nehéz kezdet hiteles bizonyítékát: (Az eredeti 

irat lelőhelye: Országos Levéltár, Aug. Bud.F.4.Nr.7) 

 

Tuschek Franciska: Die Allerersten und die Ersten in St Iwan 

 

Vor 270 Jahren, am 24sten April 1724 wurde mit fünf deutschen Familien ein 

Ansiedlungsvertrag geschlossen. Anläßlich dieser Jahreswende veröffentlichen wir auf Seite 

13 zuerst im Druck eine (leicht übersehbare) „Spezifikation”, die im Jahre 1729 in St. Iwan 

zusammengestellt worden war.  

 Neben den Namen steht erstens „Jahr wie Lang ein jeder wohnhaft”. 

 Die Zuwendung binnen fünf Jahren ist auch genau eingetragen (Wochen, 

Vierteljahre). 

 

Maria Mirk: Sanktiwaner Handwerker 

Der Bergmann 

 

Weil der Bergbau das Leben unseres Dorfes mehr als 100 Jahre bestimmt hat, zählte ich 

auch die bergmännischen Berufe zu den typischen Sanktiwanern Handwerkern. Bald ist der 

4. Dezember da, der Tag der Heiligen Barbara, der Schutzpatronin der Bergleute, was der 

Erinnerung an das Bergwerk und die Bergleute eine besondere Aktualität verleiht. Deshalb 

stelle ich heute die Arbeit der Bergleute vor. Mein Großvater, Johann Marlok (1905 – 1979) 

erzählte mir im Jahre 1976 sehr viel über seine Arbeit unter Tage. 

In der Grube das geht auf drei Drittel: in der Früh von sechse bis zwei, von zwei bis zehne 

und von zehne bis sechse in der Früh. Gegessen haben wir meistens wenn wir Rauch 

gefeiert haben. Da ist ein Rauch drinnen (nach dem Absprengen einer größeren 

Kohlenmasse – M.M.), nicht wahr, und da haben wir, bis der Rauch vergangen ist, unter 

dieser Zeit haben wir gegessen. Ist eine jede Minute ausgenutzt worden. Und dann, wann 

wir gegessen haben gehabt und der Rauch ist weggewest, hát nachdem sind wir losgegangen 

und mit die Schaufel, und haben wir halt gefördert. Fördern, das heißt szállítás. Wenn wir 

fünf, sechs, zehn Hund(e) haben angeschlagen gehabt, na jetzt machen wir eine Pause. In 

einer Grube sind neun Leute: das sind drei, drei und noch einmal drei. In jedem Drittel drei. 

Gibt es aber Gruppen, wo fünfzehn, zwanzig auch arbeiten, in die Frontabbau. Das ist da 
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aber nicht gewest. Erster ist – von dem Herren angefangen – der Oberingenieur, nach dem 

ist der Schichtmeister, nach dem ist der Steiger, aknász, und der ist Revierführer. Nachdem 

sind aber noch Schießmeister und auch Aufsichten, und die tun die Arbeit einteilen. Und 

nachdem am Nummer arbeitet der Häuer oder zwei Häuer, oder ist auch ein Lehrhäuer, 

wenn einer ist, und ein Laufer. Der Laufer tut abliefern die Hunde und leere hinbringen. Luft 

muß alleweil gesichert sein. Bevor wo angefangen wird, muß eine Luftstrecke gemacht 

werden. Zum Beispiel ich mache hier eine Strecke mit hundert Metern, da muß ich 

párhuzamosan auch eine andere machen, weißt du, so daß die Wetter umherum gehen tun. 

Nachdem wird inzwischen ein Querschlag durchgemacht, die Strecken zusammenhängen, 

und dort kommt eine Wettertür hin, die sperrt ab die Luft, so daß sie umherum gehen muß. 

Mit die Wettertüren wird die Luft vezet, geführt. Ohne Luft kann man nicht arbeiten. Oder 

im Fall, daß man doch keine Luft hat, so werden Lutten gelegt, und die Luft wird mit 

ventilátor rausgezogen. Wo Wasser ist gewest, ist gleich daneben ein 15-20 cm tiefer 

Schramm gemacht worden, dort wo das Wasser abrinnen tut. Es ist dorthin geronnen, wo 

das Wasser zusammenkommt, in den Sumpf, und von dort ist es mit die Pumpen nach dem 

auspumpt worden. Der First ist, was oben ist beim Kopf. Die Ulm heißt man die Seite. Auf 

die Seite kommen die Stempel, die halten die Ulm. In den First kommt die Kappe, die hält 

den First. Die Schlämmung kommt vom Tage, sie ist Wasser mit Sand gemischt, sie wird 

einipumpt, wo die Kohlen rauskommen sind. Der Sand legt sich nieder und das Wasser rinnt 

ab, sodass nachdem das fest ist in 1-2 Tagen, kann man schon wieder darauf gehen und die 

obere Schicht wieder nehmen. Die Uniform sind vom ersten Weltkrieg aufgekommen. 

Nachm ersten Weltkrieg haben sie es da in unserer Gegend nicht stark mehr gemacht. Die 

Uniform war vom allerbesten schwarzen Tuch, und auf der Achsel haben sie den Rang 

gehabt. Lehrhäuel, Häuel, Steiger, Schichtmeister. Und derweil ich mich erinnern kann, 

haben sie das Arschleder nur zu der Uniform getragen. Nur früher soll das für die 

Rutschenfahrer gewest sein, da haben sie sich in die Rutsche hineingesetzt auf das Leder, 

und mit dem haben sie die Kohlen hinabgeschoben. Die Schüttelrutsche besteht von einem 

starken Motor mit einem starken Gestänge, und die Rutsche selbst ist von Eisen. Die schaut 

so aus wie ein Trog, und dort werden die Kohlen hineingeschmissen. Die Schüttelrutsche 

beutelt sie hinab bis in den Hund hinein. In Sanktiwan war schon vor hundertzehn Jahren 

eine Kohlengrube. Und das weiß ich nicht mehr, wie die geheißen haben, die haben damals 

keinen Namen noch nicht gehabt, die Schächte. Nachdem ist der Irmaschacht gewest, der 

Elisabethschacht, der Istvánschacht, der Hungáriaschacht, und auf letzt ist durch den 
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Schmalzberg eine táró hineingegangen auf Nagykovácsi hinüber, und Kovátscher Kohlen 

sind auf Sanktiwan gefördert worden. 

Worterklärungen 

die Grube=die Kohlengrube 

das Drittel=1,8 Stunden Arbeitszeit  2. Gruppe der Bergleute, die zur gleichen Zeit arbeiten. 

der Hund =Förderwagen aus Eisen, mit dem die Kohlen zu Tage gebracht werden 

anschlagen =Kohlen in den Hund schaufeln 

am Nummer arbeiten =vor Ort Kohlen abbauen 

das Wetter =die Luft 

die Lutte =Rohr zum Fortleiten von Luft 

der First =die Decke des Grubenausbaus 

die Ulm =die Seite der Strecke 

der Stempel =senkrecht oder schräg stehende Stütze in einer Strecke oder einem Abbau 

die Kappe =beim Grubenausbau quer unter der Decke liegender Balken 

der Tag =Erdoberfläche  

beuteln =schütteln 

 

December 1994 

 

Klencsák Veronika: GJU 

 

Hier in unserer Gegend denken die älteren „Schwaben” oft daran, ob es jetzt vielleicht 

anders wäre, wenn sie damals, vor über 40 Jahren nicht so gehandelt hätten, wie sie es – vor 

lauter Angst – taten. Um ihre Muttersprache, ihre Bräuche und vor allem ihre wahre 

Identität bewaren zu können, lebten sie wahrscheinlich viel zu nah zu der Hauptstadt. Nach 

der Vertreibung der Ungarndeutschen war es den hier gebliebenen nicht leicht, weiterhin die 

schwäbische Sprache zu benutzen und man wechselte von der Tracht zur gewöhnlichen 

Bekleidung. Doch es wurde, Gott sei Dank, nicht alles vergessen und vergraben. Genau vor 

fünf Jahren trafen sich einige junge Ungarndeutsche (von allem Gebieten Ungarns) in einem 

Ferienlager, der jedes Jahr vom Verband der Ungarndeutschen organisiert wurde, und 

beschlossen eine Gemeinschaft zu gründen, die bezweckt, die alten schwäbischen Bräuche 

und die Sprache der Vorfahren wiederzuerwecken. So wurde die GJU-Gemeinschaft Junger 

Ungarndeutscher ins Leben gerufen, die sich bis heute zu einer der bekanntesten 

Jugendorganisationen des Landes ausbreitete. Im Februar dieses Jahres schlossen sich auch 
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35 junge Sankt Iwaner der GJU an und somit wurde der 30. Freundeskreis der GJU 

gegründet. Mit Sprachkursen und Nationalitätenabenden möchte der Freundeskreis dazu 

beitragen, daß die Sitten und Bräuche unserer Vorfahren nicht aussterben. Es wurden bereits 

schon zwei Bälle organisiert, die viel Erfolg hatten. Wir bedauern nur, daß ausgerechnet die 

Mitglieder des Muttersprachvereins und des Chors nicht dabei waren, obwohl wir uns sehr 

viel Mühe gegeben haben, um mehrere Jugendtanzgruppen hierher zu holen und ein 

prachtvolles Programm zusammenzustellen. Ende November wurde hier in Sankt Iwan die 

letzte GJU-Vorstandssitzung des Jahres abgehalten, zu der die Vertreter 23 verschiedener 

ungarndeutschen Gemeinden und Städte gekommen waren. In der Grundschule wird 

zwischen dem 28. und 29. Dezember ein Nationalitäten-Kindersilvester veranstaltet, wo die 

Kinder die Möglichkeit haben werden, alte schwäbische Lieder, Tänze und Bräuche 

kennenzulernen, es wird gebastelt, gezeichnet und auch Töpfern wird den Kleinen 

beigebracht. Natürlich nehmen wir auch selber an den Zentralprogrammen der GJU jederzeit 

gerne teil. So waren wir Ende Juli in Jerking/Györköny auf dem Landestreffen der GJU, 

worüber auch die ungarische Presse berichtet hat. Da die GJU auch international anerkannt 

ist, kamen auch Leute von ausländischen Jugendorganisationen zu dieser Veranstaltung, wie 

z.B. aus Österreich, Deutschland, Portugalien, Rumänien und aus der Schweiz. Unseren 

Erfolg an dem Internationalen Fuß- und Handballturnier in Bonnhard/Bonyhád dürfen wir 

auch nicht verschweigen, denn die Fußballmannschaft unseres Freundeskreises hatte den 

ertsen Platz erreicht, und sie brachte einen wunderschönen Pokal mit nach Hause. Im 

Handball kamen wir auf den 3. Platz. Seitdem wird Sonntags in der Sporthalle viel geübt, 

damit wir uns nächstes Jahr beide Pokale holen können. Wir hoffen darauf, daß sich bis 

dahin die Zahl unserer Mitglieder verdoppelt. Wir haben noch sehr viel vor: 

 wir möchten einen Deutschsprachkurs für Kinder organisieren; 

 im Sommer einen Handwerkerlager organisieren; 

 einen Nationalitätenklub eröffnen. 

Wir denken, daß dies alles sehr wichtig ist, doch sind wir noch nicht stark genug, um alldies 

aus eigenen Kräften erschaffen zu können. 

 

Mirk Mária: Kisebbségi önkormányzat 

 

Szentiván német nemzetiségű lakói kezdeményezték, hogy a községben kisebbségi 

önkormányzat is alakuljon. Akár sikeres lesz december 11-én ez a választás akár nem, 
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érdemes közelebbről megnézni ezt az intézményt, mert ilyen eddig Magyarországon még 

nem működött. 

Hogyan jön létre? 

Községekben, városokban vagy a fővárosi kerületekben az önkormányzati választás kiírása 

után öt azonos nemzetiséghez tartozó személy kérheti a kisebbségi önkormányzati választás 

kiírását. Ezután jelölteket állítanak, akiknek száma attól függ, milyen nagy a település 

(nálunk öt fő). A jelölteknek az ajánlólistán fejenként öt aláírást kell gyűjteniük. Ezzel 

felkerülnek a választási listára. A választás érvényes, ha a választópolgárok legalább 5%-a 

(vagy legalább 100 fő) érvényes szavazatot adott le. Azok kerülnek be, akik a legtöbb 

szavazatot kapták. A létrejött testület saját maga választja meg tisztségviselőit. A kisebbségi 

önkormányzat a többségi önkormányzat mellett működik, és közöttük bizonyos 

munkamegosztás érvényesül. 

Mi a feladata és mit tehet a kisebbségi önkormányzat? 

- A közügyek intézése során biztosítja a kisebbségben élő nemzetiség jogainak 

érvényesülését. 

- A nemzetiséget érintő kérdésekben tájékoztatást kérhet, javaslatot tehet, intézkedést 

kezdeményezhet és kifogással élhet. Ezekre a közigazgatási szerv 30 napon belül köteles 

válaszolni. 

- A fentieken kívül például kitüntetéseket alapíthat, ünnepségeket rendezhet, nemzetiségi 

emlékhelyeket és emlékműveket jelölhet ki és tarthat fenn. 

- Saját hatáskörében a kisebbség kultúrájával kapcsolatos különböző intézményeket alapíthat 

és tarthat fenn (pl. iskola, óvoda, újság, rádió, TV, hagyományőrző és közművelődési körök, 

intézmények). 

- Joga van vállalatot vagy más gazdasági célú szervezetet alapítani, működtetni, pályázatot 

kiírni és ösztöndíjat alapítani. 

- A nemzetiséget érintő kérdésekben (pl. a kisebbségi intézmények vezetőinek kinevezése) a 

többségi önkormányzat csak a kisebbségi önkormányzat egyetértésével dönthet. 

Miből gazdálkodik? 

- A települési önkormányzat köteles a kisebbségi önkormányzat használatába adni bizonyos 

vagyont illetve támogatást nyújtani, hogy az elláthassa a jogszabályban meghatározott 

feladatait. 

- az állami költségvetésből kapott hozzájárulásból 

- saját (pl. vállalkozásból származó) bevételeiből 

- alapítványi támogatásokból 
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- adományokból és más szervezetektől kapott támogatásokból 

E rövid összefoglalást a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló LXXVII/1993 sz. 

törvény alapján a község lakóinak tájákoztatására készítette 

 

Maria Mirk: Selbstverwaltung der Minderheiten 

 

Auch in Sanktiwan wurde der Wunsch von seiten der deutschen Minderheit zum Ausdruck 

gebracht, eine eigene Selbstverwaltung zu gründen. Unabhängig davon, ob die Wahlen am 

11. Dezember in dieser Hinsicht erfolgreich werden oder nicht, ist es wert, sich diese 

Organisation näher anzuschauen, denn solche hat es in Ungarn bisher noch nicht gegeben.  

Wie kommt sie zustande? 

Nachdem in einer Gemeinde oder Stadt oder in einem Hauptstadtbezirk die 

Kommunalwahlen ausgeschrieben worden sind, können mindestens fünf Wahlberechtigte, 

die zur gleichen nationalen Minderheit gehören, schriftlich die Ausschreibung von 

Minderheitenwahlen beantragen. Danach werden die Kandidaten gestellt. Ihre Zahl hängt 

von der Größe der Gemeinde ab. Bei uns müssen je fünf unterstützende Unterschriften 

sammeln. So kommen sie auf die Wahlliste. Die Wahl ist gültig, wenn mindestens 5% der 

Wahlberechtigten (oder 100 Personen) eine gültige Stimme abgegeben haben. Mitglied der 

Selbstverwaltung werden die Kandidaten, die die meisten Stimmen bekommen haben. Die 

so aufgestellte Körperschaft wählt ihre Leitung selbst. Die Minderheitenselbstverwaltung 

funktioniert neben der kommunalen Selbstverwaltung, und zwischen ihnen besteht eine 

gewisse Aufgabenteilung.  

Welche Aufgaben und Möglichkeiten hat sie? 

- Bei der Erledigung öffentlicher Angelegenheiten sichert sie die Durchsetzung der Rechte 

der Minderheit. 

- In Angelegenheiten, die die Minderheit angeht, kann sie Informationen anfordern, 

Vorschläge unterbreiten, Maßnahmen empfehlen und einleiten, Einwände erheben. Diese 

müssen von der Verwaltung binnen 30 Tage beantwortet werden. 

- Außerdem kann sie Auszeichnungen gründen und verleihen, Feste organisieren, 

Denkmäler und Gedenkstätten errichten und aufrechterhalten. 

- In eigener Befugnis kann sie verschiedene Institutionen für die Minderheit gründen und 

betreiben, Ausschreibungen machen und Stipendien gründen.  
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- Die kommunale Selbstverwaltung darf ihre Entscheidungen, die auch die 

Minderheitenbevölkerung betreffen (z.B. Ernennung der Leiter der 

Minderheiteneinrichtungen), nur mit Zustimmung der Minderheitenselbstverwaltung treffen. 

Welche finanzielle Mittel hat sie? 

- Die kommunlae Selbstverwaltung ist verpflichtet, der Minderheitenselbstverwaltung 

Vermögen und Unterstützung zukommen zu lassen, damit diese ihre gesetzlich 

vorgeschriebenen Aufgaben erfüllen kann. 

- Zuschuß aus dem Staatshaushalt 

- eigene Einnahmen (z.B. aus unternehmerischer Tätigkeit) 

- Spenden und Unterstützungen von Personen und Organisationen (z.B. Stiftungen) 

Diese Zusammenfassung wurde zur Information aller Sanktiwaner aufgrund des Gesetzes 

über die nationalen und ethnischen Minderheiten Nr. LXXVII/1993 abgefaßt von  

 

Muttersprachverein 

 

Der Muttersprachverein hält sein traditionelles Weihnachtsfest am 17. Dezember (Samstag) 

um 4 Uhr nachmittags in der alten Schule. Alle Mitglieder sind herzlichst eingeladen. 

 

Sanktiwaner Handwerker 

Der Schlachter 

 

Josef Schuk (1909-1985) war einer der bekanntesten Sanktiwaner Fleischhacker und 

Schlachter. Er erzählte mir 1979 über sein Handwerk, das Schweineschlachten. Früher, als 

man noch keinen Kühl- oder Gefrierschrank hatte, wurden Schweine meistens im Winter, 

vor Weihnachten geschlachtet, weil sich das Fleisch bei der Kälte viel länger gehalten hat. 

Hat, vom Schlachten wäre die Rede, nicht wahr. Einen Tag davor tun die Leut schon 

herrichten den Trog und den Saurahmen, den Zwiebel, den Knoblauch und die Semmeln. 

Die Zwiebeln werden geschält, geschnitten und im Schmalz geröstet. 100-120 Semmeln 

werden auch hergerichtet, da tun s’ die Hälfte oder ein bisserl weniger zu die Blutwürst’, die 

werden auf kleine Würfel geschnitten und geröstet. Zu die Leberwürst’ die Semmeln, die 

werden eingeschnitten und am anderen Tag im kalten Wasser eingeweiht und dann gut 

ausgedrückt. In der Früh wird das Kesselhäuserl eingeheizt, Wasser aufgestellt, und wenn es 

anfängt zu sieden, dann wird die Sau gestochen. Das Blut auffangen müssen die Weiber, sie 

müssen es gut ausrühren und wegstellen. Nachdem wird die Sau abgebrüht, mit die Glocken 
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geputzt und aufgehängt. Wenn sie sauber abg’rasiert ist, wird sie mit Wasser, lauwarmes 

Wasser, abgewaschen und aufgeschnitten. Erster nimmt man das Gedärm aus, dann die 

Leber und das Peischl. Da wird das Blut ausgewaschen davon und gleich aufgestellt zum 

Kochen. Dann kommen die Bauchschlampen gleich auch ins Kesselhäuserl zu die Würst zu 

machen. Dann wird der Schädel geputzt und der Speck abgeschwarten, damit man das Zeug 

zum Schwartel aufstellen kann. Dann nimmt man die Därm’ voneinander und tut sie 

säubern. Nachdem kommt das Fleischtranchieren. Von den hinteren werden schöne 

Schinken gemacht, von den vorderen, was die Schultern sind, von denen werden auch 

Schinken gemacht, dann macht man auch noch Karmanadeln, lange und kurze, das Genick 

und die Rippen. Das wird schön ausgebeinelt, das Fleisch zu die Bratwürst’ 

zusammengeschnitten und weggelegt. Weiter ist kein Fleisch in der Sau. Derweil ist schon 

das Kesselfleisch weich, das Speckige wird zusammengeschnitten und auf kockane, das 

Kresl auf größere Trümmer, das wird dann hinabgemahlen und kommt in die Leberwürst’. 

Die Würfel werden ausgelassen und kommen in die Blutwürst’ und auch die gerösteten 

Semmeln. Dann werden die Därme gespanelt und zu die Blutwürst die Massa angemacht. 

Da kommen die gerösteten Zwiebeln in den Weidling hinein, nachdem wird das Blut 

hineingeseiht, ein bisserl Milch und Kesselsuppe, daß sie nicht so fest, so hart wird. Da 

kommt Salz, scharfer Paprika, Pfeffer, und ein bisserl Gewürz und Zimt auch dazu. Das tun 

wir dann gut zusammenmischen und in die Därme hineinfüllen. Wenn die fertig sind, 

nachdem kommen die Leberwürst’. Die eingeweichten Semmeln werden gut ausgedrückt, 

kommen in den Weidling hinein, das gemahlene Fleisch, Zwiebel, Knoblauch und die fein 

gemahlenen Grammeln auch. Die Suppe im Kessel wird dann noch einmal heiß gemacht 

und die Würst werden gekocht. Aber da muß man die Glut von unten herausnehmen, daß die 

Würst’ nicht voneinander gehen. Wenn das fertig ist, kann man schon anfangen vagy die 

Schwartel vagy die Bratwürst zu machen. In die Bratwürst kommt hinein Knoblauch 

hübsch, zusammengemahlen, zu einem Kilo Fleisch nimmt man halt 18-20 Gramm Salz. So 

3-4-5 Gramm Pfeffer, nachdem 4-5 Gramm scharfen Paprika, so 1,5-2 dkg süßen Paprika 

zum Färben. Das tut man halt gut abarbeiten, und die kommen dann in die Sattling, in die 

vékonybél hinein. Na, mit dem wären die Bratwürst’ auch fertig. Zum Schwartel werden die 

gekochten Schwarten klein zusammengehackt. Vom Fleisch größere Stücke gemacht, und 

ein bisserl Schwartensuppe muß man dazuleeren, das es sulzig ist. Da kann man 25-28 

Gramm vom Salz nehmen. Zum Schwartel, weil beim Kochen tut sich das ein bisserl 

auslösen davon. Da gehört noch süßer Paprika, Pfeffer und Knoblauch hinein. Das wird in 

den Saumagen und in Örtl und wenn’s zu wenig ist, dann wird die Blade auch genommen. 
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So eine Stund’, anderthalb Stund’ muß man ihn dünsten lassen, und inzwischen alleweil 

stupfen, daß das Fett und die Luft rauskommt, weil sonst geht er voneinander. Na, wenn er 

durchdünstet ist, nimmt man ihn heraus und läßt man so eine halbe Stunde frei liegen. Dann 

tut man ein Brett und Gewicht darauf zum Pressen, so daß es besser zusammenbinden tut. 

Na, mit dem wäre das auch über Ort. Nachdem wird alles eingesalzen, das Fleisch in einem 

Stander, und das läßt man dann, wenn große Schinken sind, 4-5 Wochen im Salz. Der Speck 

wäre in 8-10 Tagen durchgebissen, aber den tun die Leute auch nicht eher raus, weil dann 

können sie alles zumal selchen. Und nachdem, wenn das alles geschehen ist, da haben die 

Leute gut aufgekocht. Das ist die Weiber ihre Arbeit. Früher hat man das großartig gemacht, 

auf d’ Nacht das hat bis zwölfe, eins auch gedauert der Sautanz. Meistens haben’s dann 

erster die Wurstsuppe gegessen, nachdem gebratene Würst’, dann ist saures Kraut 

gekommen und zuletzt ein Braterl und Bäckerei. Meistens haben s’ schon frische 

Schmerkrapferl gemacht. Nachdem sind die Vermaskarierten gekommen. Da haben sich 

zwei Weiber angelegt, die eine war der Mann gewest und die andere das Weib. Nachdem 

haben sie ein Körberl am Arm gehabt, da haben s’ das Sautanzlied gesungen, eingeräumt in 

das Körberl, bis es voll gewest nist, und nachdem sind sie heim gegangen.  

Worterklärungen: 

der Saurahmen = ein Holzgestell zum Aufhängen der Sau 

das Kesselhäserl = das Gehäuse des Kessels, früher ein kleines Häuschen, in dem der Kessel 

stand 

sieden = kochen, zum Kochen bringen 

abbrühen = mit kochendem Wasser übergießen 

die Glocke = kleine Metallglocke zum Entfernen der Haare von der Haut  

das Peischl = die Lunge 

der Schwartel = die Preßwurst, der Preßkopf 

voneinander = auseinander 

tranchieren = zerteilen, aufschneiden 

die Karmanadel = die Karbonade, das Kotelett 

das Genick = der Schweinekamm, das Schulterstück 

ausbeineln = die Knochen aus dem Fleisch schneiden 

derweil = während dieser Zeit 

das Kresl = das Gekröse: wie eine Kreppmanschette 

                  gekräuseltes, aus Bindegewebe bestehendes Aufhängeband des Dünndarms  

die Trümmer (das Trumm) = ein großes Stück 
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spaneln = das Darmende mit einem Holzspan durchstechen und so schließen 

der Weidling = der Weitling: große, sich nach oben stark verbreiternde Schüssel 

das Gewürz = hier in der Bedeutung von ’Gewürznelke’ 

das Grammerl = die Griebe 

hübsch = hier in der Bedeutug von ’ziemlich viel’ 

der Sattling = der Dünndarm 

das Örtl = der Enddarm 

die Blade = die Blase 

der Stander = großes Holzgefäß 

das Braterl = der Braten 

die Bäckerei = Backwerk, Kleingebäck 

der Schmer = das Bauchfett 

sich anlegen = sich anziehen, sich ankleiden 

die Vermaskarierten = lustig maskierte verkleidete Leute 

 

Die Redaktion 

 

Allen unseren lieben Leserinnen, Lesern und ihren Angehörigen wünschen wir ein 

friedvolles und harmonisches Weihnachtsfest. Mögen Gesundheit, Glück und Erfolg im 

neuen Jahr Ihre Wegbegleiter sein. Weihnachten und Jahreswende bieten im hektischen 

Jahreskreis die Gelegenheit, einen Blick zurückzuwerfen, das Erreichte zu prüfen, um dann 

die neuen Ziele anzugehen. 

 

Maria Mirk: Was aßen unsere Ahnen an Weihnachten? 

 

Die Christnacht wurde für eine geheimnisvolle Nacht gehalten, an sie knüpfen sich auch 

zahlreiche abergläubische Bräuche. Die Speisen, die am Christabend gegessen wurden, 

sollten dem Volkglauben nach eine Schutz- und Zauberkraft haben. Es war üblich, an 

diesem Abend vielerlei Speisen zu essen. Mancherorts wurden siebenerlei, neunerlei sogar 

dreizehnerlei Speisen auf den Tisch gestellt. Es wurden nur Fastenspeisen aufgetischt wie 

Honig, Apfel, Knoblauch, Hutzeln, Eßkastanien, Nüsse, Haselnüsse, Bratkürbis, 

Bohnensalat, Quark, Käse, Hirsebrei, Weinsuppe, Puffmais, Mohnnudeln, Mohngebäck. Mit 

diesem reichlichen Essen wollte man sich vor allem den Wohlstand für das nächste Jahr 

sichern. Man glaubte, je größer die Vielfalt der Speisen auf dem Tisch sei, desto reicher 
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werde das kommende Jahr sein. Es wurde auch gesagt, daß man soviel Geld haben werde, 

wieviele Mohnkörner im Mohngebäck bzw. auf den Mohnnudeln zu finden seien. Bratkürbis 

aß man auch deshalb, damit man das ganze Jahr hindurch Geld habe. Die Apfel und Nüsse 

sowie der Honig und Knoblauch sollten die Gesundheit fördern und die Menschen vor 

Unheil schützen. Nach der Christmette aß man noch einmal, jetzt aber schon eine 

Fleischspeise, entweder gekochte Würste mit Kren oder Sülze. Zu den Weihnachtsspeisen 

gehört auch das Brot. Der Volksglaube schreibt ihm eine unheilabwehrende Kraft zu. Es gab 

Dörfer, wo man zu Weihnachten das Weißbrot als Gebäck servierte. Aus Brotteig wurden 

auch Figuren wie Puppen, Pferde, Esel, Tauben und Spatzen geformt und in der Regel im 

Backofen gebacken. Mit diesen Figuren wurde der Weihnachtsbaum geschmückt, und man 

aß sie auch an dem langen Christabend. Die Pateneltern beschenkten ihre Patenkinder auch 

mit solchen Figuren, die Mädchen bekamen eine Puppe, die Jungen ein Pferd. In späteren 

Zeiten wurden diese Figuren aus Kuchenteig gebacken bzw. durch Lebkuchenfiguren 

ersetzt. Die obige allgemeine Beschreibung der ungarndeutschen Weihnachtsküche stammt 

aus dem vor kurzem erschienenen Buch von Anna und Katharina Wild: Großmutters 

Küche. Ungarndeutsche Gerichte für Alltag und Festtag. In Sanktiwan war es früher auch 

nicht anders. Die Großmutter hat erzählt, daß es bei ihnen am Heiligen Abend Weinsuppe 

und frisch gebackene Semmeln oder Kulatschn (Hefezopf) gegeben hat. Fleisch hat man erst 

nach der Mette gegessen, und zwar Bratwürste mit Kren oder Sauerkraut. Haben Sie Appetit 

auf eine leckere Weinsuppe bekommen? Dann probieren Sie das folgende Rezept aus! 

Weinsuppe 

Man kocht einen halben Liter Weißwein mit einem halben Liter Wasser, einer Zimtstange, 

drei Stück Nelken und 100 g Zucker in einem Topf auf. Drei Eigelbe werden unter 

ständigem Rühren in die kochende Flüssigkeit gegeben. Einige Minuten kochen lassen, heiß 

servieren.  

Obwohl die Großmutter den Hirsebrei nicht für ein typisches Sanktiwaner Essen gehalten 

hat, bringen wir hier das Rezept dafür. Der Hirsebrei kann eine gute Abwechslung in unsere 

gewohnte Küche bringen. 

Hirsebrei 

Einen Liter Milch mit einem Eßlöffel Butter zum Kochen bringen. 250 g gewaschene, 

abgetropfte Hirse in die Milch einrühren, eine Prise Salz dazugeben. Auf kleiner Flamme 

unter ständigem Rühren ausquellen lassen. Wenn die Hirse weich ist, rührt man ein Eigelb 

und etwas Zucker darunter. Man kann den Brei mit Zimtzucker bestreuen oder mit Kompott 

servieren. (Hirse bekommt man in Naturkostläden.) 
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Januar 1995 

 

Rudolf Nádudvari: Liebe Sanktiwaner Mitbürger 

 

Als Ergebnis der Kommunalwahlen sind wir in der Minderheitenselbstverwaltung unseres 

Dorfes gewählt worden, namentlich: 

- József Gátas mit 798 Stimmen 

- Árpád Majtényi mit 671 Stimmen 

- Frau German Veronika Klencsák mit 663 Stimmen 

- Rudolf Nádudvari mit 651 Stimmen 

- Frau Elisabeth Marlok mit 640 Stimmen 

Wir bedanken uns für die Ehre und für Ihr Vertrauen! 

Wir hoffen, daß wir in guter Zusammenarbeit mit der kommunalen Selbstverwaltung 

aufgrund der im Minderheitengesetz verankerten Rechte viel zur Bereicherung der 

deutschen Gemeinschaft beitragen werden können. Genaue Pläne können noch nicht 

vorgelegt werden, weil die Höhe der finanziellen Mittel, die zum Funktionieren einer 

Minderheitenselbstverwaltung benötigt wird, und über die wir verfügen werden, bislang 

noch unbekannt sind. Es gibt aber viele Aufgaben, zu deren Lösung kein Geld, sondern vor 

allem positive Einstellung, Umsicht und Fachwissen erforderlich sind. Allen Sanktiwanern 

Bürgern wünsche ich seitens der Minderheitenselbstverwaltung zur Lösung der Probleme 

viel Geduld, gute Gesundheit, Wohlergehen und viel Glück im neuen Jahr: 

 

Rudolf Nádudvari: Kedves pilisszentiváni polgárok! 

 

A helyi önkormányzati választások eredménye képpen az a megtiszteltetés ért bennünket, 

hogy a falu lakosai a kisebbségi önkormányzat tagjaivá választottak, névszerint: 

- Gátas Józsefet 798 szavazattal  

- Majtényi Árpádot 671 szavazattal  

- Germanné Klencsák Veronikát 663 szavazattal   

- Nádudvari Rudolfot 651 szavazattal  

- Marlok Gyulánét 640 szavazattal  

Köszönjük a bizalmat! 
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Reméljük, hogy a települési önkormányzattal együttműködve, a kisebbségi jogokkal élve, 

hozzájárulhatunk a nemzetiségi közösség gazdagodásához. Részletes terveket készíteni még 

lehetetlen, hiszen a jövőbeli működéshez szükséges anyagi erőforrások mértéke még 

ismeretlen. Azonban sok olyan teendő van, ami nem pénzt, hanem megfelelő hozzáállást, 

körültekintést és szakértelmet igényel. Az új évre a problémák megoldásához Szentiván 

minden lakosának nagyon sok türelmet, jó egészséget, gazdagodást és sok boldogságot 

kívánok a Kisebbségi Önkormányzat részéről: 

 

Maria Mirk: Konstituierende Sitzung 

 

Wie bereits bekannt, waren die Wahlen am 11. Dezember für die fünf Kandidaten unserer 

deutschen Minderheit erfolgreich. Das heißt, daß sie laut Gesetz eine Selbstverwaltung 

aufstellen können. Die gewählten Abgeordneten der Minderheit haben aus ihrem gesetzlich 

gegebenen Recht Gebrauch gemacht, und am 2. Januar wurde die Selbstverwaltung der 

deutschen Minderheit in unserem Dorf offiziell gegründet. Am feierlichen Akt nahmen der 

Bürgermeister Gábor Pénzes, der Notar Loránd Kerezsi, Protokollführerin Erika Kresz, 

sowie drei von den gewählten Abgeordneten: Frau Elisabeth Marlok, Rudolf Nádudvari und 

Josef Gátas teil. Frau German Veronika Klencsák hat sich wegen Krankheit, Árpád Majtényi 

wegen einer Auslandsreise entschuldigt. Die nun gebildete Körperschaft legte zuerst ihren 

Namen fest: Selbstverwaltung der Deutschen Minderheit Sanktiwan/Pilisszentiván – 

Német Kisebbségi Önkormányzat Pilisszentiván. Dann ging man zu den organisatorischen 

Fragen über. Der Leiter der Minderheitenselbstverwaltung wird gemäß den Vorschriften 

nicht Bürgermeister genannt, sondern Vorsitzender. Er hat einen Stellvertreter, und die 

anderen drei sind einfache Mitglieder der Körperschaft. Da die Mitgliederzahl sehr klein ist, 

können innerhalb der Selbstverwaltung keine Ausschüsse gebildet werden, die verschiedene 

Aufgabenbereiche hätten. Die Wahl des Vorsitzenden wurde erst in der zweiten Sitzung, am 

11. Januar vorgenommen. Zum Vorsitzenden wurde Árpád Majtényi, zu seinem 

Stellvertreter Rudolf Nádudvari gewählt. Über die Symbole (Wappen und Siegel) wurde 

vorerst noch nicht entschieden. Laut Gesetz sind in einem Jahr 6 Sitzungen vorgeschrieben, 

aber man einigte sich – genauso wie die kommunale Selbstverwaltung – auf 12, und zwar 

immer zwei Wochen vor der großen Sitzung, damit die behandelten Sachen in der nächsten 

Gemeinderatssitzung auf die Tagesordnung gesetzt werden können. Der Vorsitzende der 

Minderheitenselbstverwaltung wird zu jeder Gemeinderatssitzung eingeladen, und er kann 

daran mit Stimmrecht teilnehmen. Die Minderheitenselbstverwaltung muß ihre 
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Organisations- und Geschäftsordnung innerhalb von 90 Tagen nach ihrer Konstituierung 

festlegen und verkünden. Das wird also die erste große Aufgabe der neuen Körperschaft. 

Die Minderheitenselbstverwaltung ist berechtigt, Beschlüsse zu fassen, sie darf aber keine 

Verordnungen treffen. Die Aufsicht über ihre Tätigkeit obliegt dem Verwaltungsamt, dem 

das Protokoll von jeder Sitzung zugeschickt werden muß. Das Bürgermeisteramt der 

kommunalen Selbstverwaltung ist verpflichtet, die Arbeit der Minderheitenselbstverwaltung 

zu unterstützen. Das wird so organisiert, daß eine Person im Bürgermeisteramt als 

Halbtagskraft die Schreibarbeiten der Minderheitenselbstverwaltung verrichten wird. Nicht 

nur das Bürgermeisteramt der kommunalen Selbstverwaltung ist verpflichtet, die Arbeit der 

Minderheitenselbstverwaltung zu unterstützen und zu fördern, sondern auch die kommunale 

Selbstverwaltung. Auf ein schriftliches Ersuchen der Minderheitenselbstverwaltung wird der 

Gemeinderat ungefähr Ende März eine Verordnung treffen, in der festgelegt wird, welche 

Aufgabenbereiche und Befugnisse er der Minderheitenselbstverwaltung überträgt und 

welche finanzielle Mittel er ihr zur Verfügung stellt. Für die Gelder der 

Minderheitenselbstverwaltung wird ein Unterkonto eröffnet. Über die Höhe dieser Mittel 

wird schon verhandelt, und zwar im Finanzausschuß des Gemeinderats. Die Ergebnisse der 

Verhandlungen kommen dann am 30. Januar vor den Gemeinderat. In dieser Sitzung wird 

nämlich der Gemeindehaushalt diskutiert und gebilligt. Die nächsten Sitzungen der 

Minderheitenselbstverwaltung werden voraussichtlich an folgenden Tagen abgehalten: am 3. 

Februar, 3. März und 7. April. Zum Schluß legten die drei Abgeordneten das Amtseid ab, in 

dem sie sich verpflichteten, dem Vaterland treu zu bleiben, und ihre Tätigkeit nach bestem 

Wissen und Gewissen zum Wohle der Gemeinde auszuüben. 

 

Mirk Mária: Megalakult a Kisebbségi Önkormányzat 

 

Január 2-án a törvényben előírtaknak megfelelően, hivatalosan megalakult községünkben a 

Német Kisebbségi Önkormányzat Pilisszentiván. A testület vezetője nem polgármester, 

hanem elnök, akinek egy helyettese van. ezek megválasztása az alakuló ülésen még nem 

történt meg. A testület kis létszáma miatt nem fog bizottságokat alakítani. Évente – 

ugyanúgy, mint a települési önkormányzat – 12 ülést fog tartani, mindig két héttel a nagy 

ülés előtt, hogy a felmerülő kérdéseket a nagy önkormányzat időben megkapja és tárgyalni 

tudja. A Kisebbségi Önkormányzat elnöke minden nagy önkormányzati ülésen tanácskozási 

joggal vesz részt. A Kisebbbségi Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát 90 

napon belül elkészíti és nyilvánosságra hozza. A testület határozatokat hozhat, de 
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rendeleteket nem. A Polgármesteri Hivatal annyiban támogatja munkáját, hogy ügyeinek 

intézésére egy fő félállású munkaerőt biztosít. A Községi Önkormányzat pedig a Kisebbségi 

Önkormányzat megkeresésére kb. március végéig rendeleteket fog hozni, melyben rögzíti a 

Kisebbségi Önkormányzatra átruházandó feladatokat és az azok megvalósítására 

rendelkezésre bocsátandó anyagi fedezetet. Ezen pénzeszközök kezelésére az Önkormányzat 

alszámlát nyit. Az összegről a pénzügyi bizottságban már folynak az előkészítő tárgyalások, 

a községi költségvetés végleges megtárgyalása pedig a január 30-i nagy önkormányzati 

ülésen fog megtörténni. A Kisebbségi Önkormányzat előreláthatólag a következő 

időpontokban fog ülésezni: február 3., március 3. és április 7. Az ülés végén a jelenlevő 

kisebbségi önkormányzati tagok Pénzes Gábor polgármesternek letették a hivatalos esküt.  

 

Mirk Mária: Zárszámadás az énekkarban 

 

Óév végén, újév elején minden közösség, minden egyesület, sőt minden egyes ember 

visszatekint a múlt esztendőre, értékeli azt és terveket készít az új évre. Ez történt községünk 

vegyeskórusának idei első, január 3-án megtartott rendhagyó próbáján is. Rendhagyó azért, 

mert az evés-iváson és beszélgetésen kívül semmi mást nem gyakoroltak ill. próbáltak a 

máskor oly dalos kedvű énekkarosok. Az énekkar olyan mint egy nagy család, ezért az 

évzáró hangulata sem volt túl hivatalos vagy ünnepélyes. A fehér asztal melletti beszélgetést 

és viccelődést Gátas Ernő kórustitkár szakította meg. Beszámolója rövid és közvetlen volt. 

Elmondta, hogy az idei évet is eredményesen zárták. Ha ez anyagiakban nem is mérhető 

közvetlenül, eredménynek könyvelhető el az, hogy a tagok jól érezték magukat ebben a kis 

közösségben és szeretnek együtt énekelni. Az 1994-es év kiemelkedő eseményei voltak: az 

első kazetta anyagának felvétele, a Pécsi Körzeti Stúdió műsora az énekkarral, amely 

karácsony előtt került adásba, a partnerkapcsolat fennállásának ötödik évfordulója 

alkalmából Marktleugastban rendezett ünnepségsorozaton való részvétel, valamint a Staféta 

kórustalálkozó megrendezése az új tornacsarnokban. Minden egyes esemény nagyon sok 

felkészülést igényelt, de a legtöbb munkát mégis az első kazetta elkészítése jelentette. Ennek 

egyok oldalán egyházi művek, másik oldalán pedig német nép- és műdalok találhatók. Akit 

érdekel a kazetta, forduljon Neubrandt Ferenc kórusvezetőhöz. Gátas Ernő mindenekelőtt a 

Neubrandt házaspárnak köszönte meg az egész évi fáradozást, valamint köszönetet mondott 

a pártoló tagoknak és az önkormányzatnak a támogatásért. Meleg szavakkal köszönte meg a 

hangszeres szólistáknak: Osztheimer Gabi bácsinak,  Wieszt Árpinak és Vörös Árpinak a 

hangversenyeken és felvételeken való közreműködést. Ezután Pénzes Gábor polgármester 
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méltatta az énekkar egész éves tevékenységét és köszönte meg, hogy ez a közösség 

országszerte, sőt még határainkon túl is ismertté tette községünket. Utolsóként a kórus 

vezetője, Neubrandt Ferenc emelkedett szólásra. Mindenekelőtt az énekeseknek köszönte 

meg, hogy szabadidejüket feláldozva járnak a próbákra és vesznek részt a fellépéseken, de 

nem feledkezett meg a hozzátartozókról sem, akik lehetővé teszik, hogy a család egy tagja 

hetente több órát hobbijára, az éneklésre fordíthasson. Az 1995-ös év tervei között szerepel 

egy látogatás az ausztriai Stiwollban, valamint egy szentmisével egybekötött egyházi 

kórustalálkozó, amelyen a szomszédos községek egyházi énekkarai vennének részt. 

Reményét fejezte ki, hogy még az idei évben elkészül a régi iskola udvarában az új 

tornacsarnok, mert annak központi fekvése jóval előnyösebb, mint a templomhegyi 

tornacsarnoké. A köszönetnyilvánítások anyagi formát is öltöttek: kis ajándékkal 

kedveskedtek a kórusvezetőknek, a titkároknak és a zenészeknek. 

 

a Szent Erzsébet Otthon vezetősége: Nyílt levél a pilisszentiváni Vegyeskórus és 

Neubrandt Ferenc kórusvezető úr részére 

Szent Erzsébet Otthon  

2085 Pilisvörösvár 

Szent Erzsébet utca 133. 

Tisztelt Neubrandt Úr! 

A pilisvörösvári Szent Erzsébet Otthon minden lakója és a magunk nevében köszönetünket 

szeretnénk kifejezni az énekkar valamennyi tagjának, a zenészeknek és nem utolsó sorban 

Önnek, hogy hangversenyükkkel megtisztelték Otthonunkat. Azon túlmenően, hogy igen 

sok lakónknak és dolgozónknak – akiknek külön öröm volt az Önökkel való találkozás – 

régi ismerősei az énekkar tagjaiés a zenészek, nekünk is maradandó, egyedülálló élményt 

szereztek magas színvonalú, igényes hangversenyükkel. Külön felemelő élmény volt az 

ünnepek előtti készület, a Megváltó várásának – eljövetelének – lelki felkészüléséhez 

nyújtott hangverseny zenei anyagának összeválogatása. További munkájukhoz sok sikert és 

eredményekben gazdag, boldog újesztendőt kíván 

1995. január 9.  

 

Mirk Maria: Werischwarer Monographie erschienen 

 

Ich halte das Buch, das immer noch nach Druckerei riecht in der Hand und denke: „Das ist 

eine große Sache! Ein selbständiges Werk über Werischwar, als wäre es so ein wichtiger Ort 
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auf der Landkarte Ungarns…” Für die, die daran gearbeitet haben, stehen das Buch und die 

Ortschaft im Mittelpunkt ihres Interesses. Die Geschichte und Volkskunde der Gemeinde 

Werischwar/Pilisvörösvár – so heißt das Buch, von dem die Rede ist. Es ist als Ergebnis 

langjähriger Sammelarbeit von Michael Fogarasy-Fetter vor Weihnachten 1994 erschienen. 

Das Buch umfaßt knapp 500 Seiten, und ist mit Fotos reich illustriert. Die äußere Gestaltung 

(Format, Dicke, Papierqualität, Umschlagfoto, Leineneinband, Buchstaben, blaue Farbe) des 

Buches ist sehr anspruchsvoll. Es ist ein ausgesprochen schönes Buch. Der Inhalt ist in zwei 

große Teile geteilt: die Geschichte und die Volkskunde des Dorfes. Die Geschichte beginnt 

dei den Urmenschen, die im Pilisch-Gebirge gelebt und ihre Spuren hinterlassen haben, und 

sie endet eigentlich mit dem zweiten Weltkrieg. Die Nachkriegszeit wird nicht dargestellt. 

Am Ende des historischen Teils steht die Geschichte der Familie Fetter. Im zweiten Teil des 

Buches kann man über Sitten und Bräuche, Feste und Feierlichkeiten, Arbeit, Musik und 

Kirche lesen. Viele Sachen hängen auch mit Sanktiwan zusammen, wie z. B. die Kapellen 

und das Bergwerk. Manche Sanktiwaner werden sogar als Bekannte oder Verwandte auf den 

Bildern entdecken können. Das Buch ist in der Werischwarer Buchhandlung zum Preis von 

1500. – Ft zu kaufen. Es ist in deutscher Sprache erschienen, aber bald soll es auch 

ungarisch herauskommen.  

 

Erich Kästner 

 

Man soll das neue Jahr nicht mit Programmen  

beladen wie ein krankes Pferd. 

Wenn man alles selbst beschwert, 

bricht es zu guter Letzt zusammen. 

 

Je üppiger die Pläne blühen, 

um so verzwickter wird die Tat.  

Man nimmt sich vor, sich schrecklich zu bemühen, 

und schließlich hat man den Salat. 

 

Es nützt nich viel, sich rotzuschämen. 

Es nützt nichts und es schadet bloß, 

sich tausend Dinge vorzunehmen. 

Laßt das Programm, und bessert euch drauf los. 
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Landesschwabenbälle 

 

Wie jedes Jahr, wird es auch heuer zwei große Schwabenbälle mit deutschem 

Kulturprogramm in Budapest geben: am 28. Januar und am 4. Februar von 19.00 bis 5.00 

Uhr im Grand Hotel Thermal Margitsziget. Eintrittkarten kosten 2000. – Ft pro Person. 

Im Preis ist ein Festmenü von 4 Gängen enthalten. Sie können bei Frau Elisabeth 

Szilágyi/Hoffmann unter der Telefonnumer 06-1-258-2962 bestellt werden. Für den zweiten 

Ball (am 4. Februar) können Karten auch noch in Sanktiwan bei Maria Mirk (Tel. 367 289) 

und bei Elisabeth Marlok (Tel. 367 146) bestellt werden. Wenn es genügend Interessenten 

gibt, kann ein Sonderbus bestellt werden.  

 

GJU, Szentiváni csoport: GJU Kindersilvester ‘94 

 

A GJU megalakulása óta minden évben Pécsett kerül megrendezésre a GJU hagyományos 

„Kindersilvester” ünnepsége. Idén viszont a nagy érdeklődésre való tekintettel a déli 

régiónak Bólyban, míg az északi iskolásoknak Pilisszentivánon volt lehetőségük részt venni 

a kétnapos színes programon. Miután a helyi iskola vezetése nagy örömmel fogadta 

kezdeményezésünket és maximális támogatásáról biztosított, bátran fogtunk a szervezésbe. 

A gondok akkor kezdődtek, mikor már 8 iskolából közel 100, 8-15 éves gyerek jelezte 

részvételi szándékát, viszont a felkért szentiváni tanárok sorra visszaléptek. És – míg 

kezdetben szó nem volt bérleti díjról – 2 héttel a program kezdete előtt az igazgatóság 

térítést kért tőlünk, és csak a Polgármesteri Hivatal beavatkozásával sikerült az eredeti 

„állapotot” visszaállítani. Az pedig, hogy egy szentiváni gyerek sem vett részt ezen az 

országos szintű eseményen, megdöbbentő volt, hisz a vezetés már két hónappal korábban 

tudott a programról. Az utolsó pillanatban sikerült nevelőket találnunk a foglalkozásokhoz, 

így a kétnyelvű programok nagy sikert arattak a gyerekek körében. December 28-29-én a 

gyerekek ötféle csoportos foglalkozáson vehettek részt, ki-ki kedve szerint. 

- sváb táncok tanulása, 

- sütemények készítése, 

- német dalok tanulása,  

- rajzolás, barkácsolás, 

- korongozás 
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28-án este egy bál lendített még az amúgy is jó hangulaton, és hozta közelebb az „idegen” 

gyerekeket egymáshoz. A Gátas József – Scheller Peti-páros csillogtatta kezdetben zenei 

tudását, majd a vecsési ifjúsági tánccsoport mutatkozott be. Az est csúcspontja az éjféli 

gyermekpezsgő-bontás volt, amely nagy tetszést aratott a kicsik között. A résztvevő 

csoportok (Szendehely, Pusztavám, Vecsés, Csolnok, Budakalász, Budakeszi, Taksony, 

Budapest) nagy bánatára 95-ben nem lesz Kindersilvester Pilisszentivánon (hacsak addig 

nem változik meg az iskola hozzáállása). Köszönetet mondunk Mirk Máriának, Richolm 

Hajnalkának, Estók Ferencnének, valamint az óvodának a segítségükért! 

 

Nádudvari Rudolfné óvodavezető: Óvodásokkal a Madách Színházban 

 

1995. január 5-én délután a pilisszentiváni nagycsoportos óvodásokkal Budapestre a Madách 

Kamara Színházba utaztunk. A Deutsche Bühne „Grimm mesék” német nyelvű előadását 

néztük meg. Nagy volt az izgalom, hisz több gyerek még nem látott német nyelvű színházi 

előadást. A színházba belépve megérezték annak hangulatát, varázsát. A nézőtér teljesen 

megtelt, s a mi 41 óvodásunk kíváncsian figyelte az előadást. Megható volt a sok tágra nyílt, 

csodálkozó gyermekszem. A meseösszeállítás 10 meséből állt, s a gyerekek nagy része 

megértette a meséket, tetszett nekik. A színészek igen jól játszottak, a gyermekközönség 

pedig lelkesen tapsolt. Az előadás végén már együtt énekeltünk a színészekkel. Az 

élményteli délutánról az óvodába fáradtan visszaérkezve mindenkinek jólesett a közös 

uzsonna.  

 

Frau Mária Mecseki (Mecseki Györgyné) Kindergärtnerin: Eine Vorstellung für 

Kinder 

 

Am 5. Januar ist die große Gruppe des Pilisszentiváner Nationalitäten Kindergarten nach 

Budapest gefahren. Wir benutzten den Sonderbus. Wir waren im Madách-Theater. Dort 

schauten wir uns eine deutschsprachige Vorstellung – „Grimms Märchen” - an. Die Kinder 

sahen bisher noch kein deutschsprachiges Theaterstück. Das war ein Märchenspiel in zwei 

Akten. Das Stück wurde aus 10 Geschichten zusammengestellt. Die Kinder kannten einige 

davon. Die Schauspieler spielten ausdrucksvoll, so konnten die Kinder folgen, was auf der 

Bühne passiert. Inzwischen erklärten wir ihnen ungarisch, was sie sehen. Es war sehr schön, 

daß wir am Ende mit den Schauspielern mitsingen konnten. Am Abend sind wir müde aber 

voll mit schönen Erlebnissen in den kindergarten zurückgekehrt.  
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Meghívó 

 

1995. február 18-án 20 órai kezdettel farsangi bált tartunk, melyre mindenkit szeretettel 

meghívunk!  

Helye: felső iskola – sportcsarnok 

Zene: Svabe Jungs 

Büfé – Tombola 

Mindenkit szeretettel várunk! 

a szervező 

 

 

 

 

2. Periode (Dezember 2002 – Januar 2007) 

Szentiváni újság: Pilisszentiván havialpja – Sanktiwaner Zeitung 

Dezember 2002 

Sitten und Bräuche im Dezember  

 

Die Weihnachtszeit beginnt mit der Adventsnacht (30. November) und dauert bis zum 

Dreikönigstag (6. Januar). Zu dieser Zeit hatte das Bauernvolk das Wetter wohl beobachtet. 

um daraus das Wetter späterer Monate bestimmen zu können. „Wie das Wetter zu Kathrein, 

so wird es den ganzen Winter sein.” „Wie der Dezember, so der Juni.” „Ist Dezember dunkel, 

- nicht sonnig und klar, - verheißt es ein fruchtbares Jahr.”   

Advent 

Vier Wochen vor der Adventszeit beginnt der Advent. In den Wohnungen und Kirchen, 

manchmal auch in Büros hängen Adventskränze mit vier kerzen. Am ersten Sonntag wird die 

erste Kerze angezündet, am zweiten eine andere Kerze dazu, usw.: am letzten Sonntag vor 

Weihnachten brennen alle vier Kerzen.  

Barbaratag 

Am 4. Dezember ist Barbaratag. Die Heilige Barbara war die Schutzpatronin der Bergleute. 

Zu Mitternacht oder in der Früh gingen die Mädchen in den Garten und brachen sich einige 
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Zweige eines Aprikosen-, Apfel-, Mandel-, Kirsch- oder Pfirsichbaumes ab. Die sogenannten 

Barbarazweige werden in einem Einmachglas auf einen warmen Platz gestellt. Wenn sie zu 

Weihnachten blühen, wird das Mädchen das nächste Jahr heiraten. Wurden die Zweige von 

einer Frau gebrochen, erwartet sie im kommenden Jahr eine reiche Ernte. Das Nichterblühen 

der Zweige bedeutet Unglück. Dieser in Europa weit verbreiteter Brauch wurde bei den 

Ungarn auch am Luziatag (13. Dezember) ausgeübt.  

Nikolaustag 

Am Nikolaustag (6. Dezember) kommt der Heilige Nikolaus. Auf deutschem Sprachgebiet 

tritt der Nikolaus als Gabenspender und Kinderfeund erst seit dem 16. Jahrhundert auf. Seit 

dieser Zeit ist der Brauch bezeugt, dass die Kinder ihre Schuhe vor die Haustür stellen, in die 

der Nikolaus dann nachts seine Gaben hineinlegt.  

Luziatag 

Die Luzia war meistens als hässliches Wesen gedacht, das die Kinder erschreckt und die 

Erwacksenen bestraft, wenn diese an diesem Tag bestimmte Verbote unbeachtet ließen. Eine 

solche Personifizierung war auch bei den Deutschen im Ofner Bergland bekannt. Am 

Vorabend des 13. Dezembers ging die Luzia mit Weißpinsel und Kalktünche im Dorf herum 

und beschmierte die Vorübergehenden. Nach dem Volksglauben hatten die Hexen in dieser 

Nacht eine große Macht. Sie wurden durch Räuchern der Wohnräume und Ställe „vertrieben”. 

Nur in wenigen Ortschaften war der Brauch des Luzia-Stuhls bekannt. An diesem Tag begann 

man aus 9 oder 13 Holzarten einen Stuhl zu fertigen. Mit diesem Stuhl ging man zur 

Christmette, stellte sich darauf oder schaute durch die im Stuhl befindlichen Löcher, und so 

konnte man die Hexen des Dorfes sehenl – meinte der Volksglauben. Der Brauch des Luzia-

Weizens ist auch heute noch lebendig. Am 13. Dezember legt man euf einen Teller Weizen, 

Gerste oder Maiskörner und begießt sie jeden Tag. Im warmen Zimmer keimen die Körner 

schnell, und ihre Triebe sind zu Weihnachten etwa 15-20 cm hoch. Um dieses Grün bindet 

man ein weißes oder buntes Band und stellt es unter den Weihnachtsbaum. Nach den 

Festtagen wird es den Hühnern verfüttert, damit sie viel legen.  

Thomasnacht 

Auch die Thomasnacht (21. Dezember), die Nacht auf den tatsächlich kürzesten Tag des 

Jahres galt als zauberkräftig und wurde für Orakelbefragungen genützt.  

Weihnachten 

Der 25. Dezember war im Altertum der Festtag „der unbesiegbaren Sonne”, der römischen 

Wintersonnenwendtag, den man mit Feuer und Lustbarkeiten feierte. Erst im 4. Jahrhundert 

wurde das Geburtsfest Jesu Christi auf diesen Tag festgelegt. Zum Weihnachtsfest gehört 
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auch der Weihnachtsbaum /kristpam/, der fast auf der ganzen Welt als Symbol dieses Festes 

gilt. Goethe nennt ihn „aufgeputzten Baum”, Schiller „grünen Baum”. Diese Baumaufstellen 

wird auf den alten Brauch zurückgeführt, zum Jahresbeginn das haus mit Wintergrün zu 

schmücken, durch das man sich im Haus, Stall und auf dem Feld Gesundheit, Glück, 

Fruchtbarkeit und Wachstum sichern wollte. Dazu mochte sich zuweilen auch die Absicht des 

Geistesvertreibens gesellen. Diesem Zweck dienten auch brennende Lichter. Aus ihrer 

Verbindung mit dem wintergünen Baum ist schließlich der Christbaum, der Weihnachtsbaum 

entstanden. Bei den Ungarndeutschen wurde zu Weihnachten in der Regel ein 

Wacholderbusch aufgestellt und mit ketten aus buntem Papier, Dörrobst und Puffmais sowie 

mit Nüssen – meist vergoldet und versilbert -, Ӓpfeln, Feigen, Lebkuchenfiguren, Gebäck, 

später auch mit „Salonzucker” behängt.  Auch Kerzen und Wunderkerzen wurden an dem 

Baum angebracht, und an seiner Spitze war der Morgenstern zu sehen. Die Spiegel und Bilder 

in der Wohnung schmückte man ebenfalls mit Wacholderzweigen. Die Bescherung der 

Kinder geschah und geschieht auch heute noch am Abend des 24. Dezembers. Das Christkindl 

brachte den Kindern Geschenke wie: gestrickte Schals, Socken und Handschuhe, aus hefeteig 

gebackene Figuren, selbstgebastelte Puppen, Puppenwagen, Pferde und anderes Spielzeug. 

Zur Weihnachtszeit wurde auch das Christkindlspiel („Christkindlsingen”) aufgeführt. 

Mädchen und Jungen zogen von Haus zu Haus: sie stellten Engel, Hirten, Maria und Josef dar 

und waren auch dementsprechend gekleidet. Im Betlehemspiel wird die bekannte Geschichte, 

die Gburt von Jesulein erzählt. Nach dem „Christkindlsingen” wurden die Kinder mit Gaben 

beschenkt. Bald näherte sich die Zeit der Mitternachtsmette. An beiden Seiten des Altars in 

der Kirche standen zwei große Weihnachtsbäume, und an einem Nebenaltar schimmerte eine 

wunderschöne Krippe mit der Heiligen Familie. Die Menschen waren mit ganzem Herzen 

anwesend und feierten die Geburt des Herrn. Die Mitternachtsmette wurde immer mit dem 

schönen Lied „Stille Nacht, heilige Nacht” beendet. In den zwei Weihnachtsfeiertagen pflegte 

man Vormittag in die Kirche zu gehen, Nachmittag aber wurden die Verwandten besucht. 

Wetterregeln zu Weihnachten:  

Weiße Weihnachten, grüne Ostern, 

Weihnachten im Klee, Ostern im Schnee. 

Weihnachten nass, leert Scheuer und Fass. 

Helle Christmette, dunkle Scheuer; dunkle Christmette, helle Scheuer. 

Johannistag 

Am Johannistag (27. dezember) fand in vielen ungarndeutschen Dörfern die Weinweihe statt.  

Silvesternacht 
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Die letzte Nacht des Jahres, die Silvesternacht (31. Dezember) war für Liebesorakel günstig. 

In Südungarn holten die Mädchen aus dem finsteren Keller Holzstücke herauf und zählten sie 

in der Küche. Wenn die Zahl dieser Holzstücke gepaart war, bedeutete, dass das Mädchen im 

nächsten Jahr heiraten würde.  

 

mk Literatur: Wild, K.: Sitten und Bräuche im Jahreslauf – Fogarassy-Fetter, M.: Die 

Geschichte und Volkskunde der Gemeinde Werischwar: Schweineschlachten 

 

Nachdem die Arbeiten auf dem Feld und im Hof getan waren, bereiteten sich die Bauern auf 

das Schweineschlachten vor. Das Wetter war entsprechend, denn die Kälte ist inzwischen 

eingetreten. Was zum Schlachten nötig war, haben der Bauer und seine Frau schon besorgt. 

Und dann ist der Tag gekommen. Der Schlachter machte aus Leber, Herz, Niere, Kinn und 

Teilen des Bauches Blut- und Leberwürste. In die Blutwurst kommen noch geröstete 

Semmeln, Blut und Zwiebel. In die Leberwurst kommt statt Blut Semmel oder Reis. Wenn 

der Schlachter damit fertig war, machte er die vier Schinken und von den kleineren 

Fleischstücken die Dauerwürste. Zum Schluß wurde das Schmalz ausgelassen, dann die 

Würste gekocht und die Specktafeln eingesalzen. Am Abend, wenn der Schlachter mit allen 

Arbeiten fertig war, servierte die Hausfrau das feine Schlachterkraut. Als alle Gäste genug 

gegessen und getrunken hatten, wurde der Sautanz beendet. Für den Schlachter machte die 

Hausfrau noch am Abend ein kleines Päckchen für seine Familie. Am nächsten Tag wurden 

für die Verwandten und die Bekannten Päckchen zusammengestellt. In den Päckchen wurden 

Leberwurst, Blutwurst und etwas Krammeln geschickt. 

 

Deutsche Minderheitenselbstverwaltung: Weihnachtsfest 

 

des ehemaligen deutschen Muttersprachvereins am 21. Dezember (Samstag) um 16.00 Uhr in 

der Begegnungsstätte. Wir erwarten nicht nur die ehemaligen Mitglieder des Vereins, sondern 

alle Leute, die gern deutsche Weihnachtslieder singen und sich in Weihnachtsstimmung 

versetzen wollen. Ehrengast ist diesmal Pater Emmerich. 

 

Maria Mirk: Erste Sitzung der neuen Deutschen Minderheitenselbstverwaltung 

 

Nachdem die Ergebnisse der diesjährigen Kommunalwahlen bekannt gegeben worden waren, 

konstituierte sich die neue Körperschaft der Sanktiwnaer deutschen Minderheiten-
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selbstverwaltung am 14. November 2002. Der Vorsitzende der örtlichen Wahlkomission, 

Estók Ferenc verlas das Endergebnis der Abstimmung, und die Mitglieder wählten aus ihrer 

Mitte die Vorsitzende und ihre Stellvertreterin. Interessanterweise hat das Gremium nur 

weibliche Mitglieder. Zur Vorsitzenden wurde Frau Ilona Majtényi und zu ihrer 

Stellvertreterin Frau Elisabeth Marlok gewählt. Diese Sitzung war eher formal, mit der Arbeit 

wurde erst am 27. November begonnen. Zu dieser ersten Sitzung wurde Pater Emmerich 

(Imre atya, Salat Imre), Seelsorger der deutschen Minderheit der Diozese Stuhlweißenburg in 

der Umgebung von Budapest eingeladen. Sein freundliches Wesen, seine optimistische 

Stimme würde allen wohl bekannt sein, die sonntags die deutsche Messe besuchen. Ihm liegt 

der Bestand der deutschen Minderheit in Ungarn sehr auf dem Herzen, deshalb gab er uns 

eine seelische Unterstützung, aber auch praktische Ratschläge zu dieser Arbeit. Als 

Abgeordnete einer Volksgruppe tätig zu sein, heißt nach seiner Auffassung dienen. Mit voller 

Überzeugung für die Wähler und für ihre Interessen da sein, auch wenn es mit viel Arbeit und 

manchmal Misserfolgen verbunden ist. Wenn die „Schwaben” selbst nicht mehr glauben, als 

solche noch lange bestehen zu können, habe man die Berufung, sie zur Aufbewahrung ihrer 

Identität zu ermuntern. Die Wurzeln, die Erinnerung an die Ahnen und die Traditionen dürfen 

nicht verloren gehen, denn dann verliert auch der einzelne Mensch seine Wurzeln und kann 

leicht „vom Winde verweht” werden. Der Stolz auf die Herkunft, auf den Unterschied von der 

Umgebung, auf die positiven Eigenschaften der „Schwaben” darf nicht aufgegeben werden. 

Um diese Aufgaben zu meistern, müssen die Mitglieder der Minderheiten-selbstverwaltung 

fest vom Gelingen überzeugt sein, und vom Willen beseelt sein, auch die anderen mitnehmen 

zu können. Da in Sanktiwan das geistige Leben in der deutschen Sprache immer da war, 

müsse man an diesem Punkt anknüpfen. In der Adventszeit Andachten und das herbergsuchen 

auf Deutsch veranstalten, auf Deutsch beten und Pilgerfahrten zu deutschen Gnadenorden 

organisiern. Es müssen keine großen Schritte sein: die deutsche Identität immer ein bisschen 

näher bringen und praktizieren genügt schon. Auch die Heiligen fallen nicht vom Himmel. Sie 

müssen dafür sehr viel tun. Auch ein gemeinsames Singen kann viel zur Erhaltung des 

deutschen Kulturerbes beitragen. Diese Gedanken gab er uns auf den Weg mit. Ein 

Jahresprogramm wurde auf der Sitzung noch nicht zusammengestellt, nur die nächsten 

kleinen Schritte wurden festgelegt. Am letzten Samstag vor Weihnachten kommen wir zum 

traditionellen Weihnachtsfest des Muttersprachvereins zusammen, am 17. januar werden wir 

in der Begegnungsstätte Sanktiwaner deutsche Volkslieder singen und zu diesen 

Veranstaltungen haben wir auch Pater Emmerich eingeladen. Der traditionelle Schwabenball 

findet am 25. januar in der Schule statt. Die Minderheitenselbstverwaltung hat eine 
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Geschäftsordnung, die noch vor der ersten Körperschaft 1994 beschlossen wurde. Da 

inzwischen viel Zeit vergangen ist, musste sie in einigen Punkten (z.B. Zielsetzungen, 

Aufhebung der Mitgliedschaft, Einberufung der Sitzungen u.a.) geändert werden. Unsere 

deutsche Minderheitenselbstverwaltung steht natürlich nicht allein da, in vielen Ortschaften 

wurde ebenfalls eine gewählt. Diese schließen sich zu Verbänden zusammen und auch eine 

Vertretung auf Landesebene wird gewählt. Am 8. Dezember findet der Jahresabschluss des 

Verbandes der Deutschen Minderheitenselbstverwaltungen der Region Nordungarn in 

Budaörs statt, an der auch Sanktiwan teilnehmen wird. Die Landesselbstverwaltung der 

Ungarndeutschen wird am 26. Januar 2003 in Budapest gewählt. Mit guten Vorsätzen und viel 

Tatkraft schloss die neue Minderheitenselbstverwaltung ihre erste Sitzung. 

 

Das Christkindlsingen (in Sanktiwan bei Ofen) 

 

Gabriel: 

Schön’n gut’n Ab’nd, schön’n gut’n Ab’nd, 

geb euch Gott, geb euch Gott, 

ich bin ein ausgesandter Bot’. 

Von Gott, von Gott bin ich gesandt, 

Erzendgel Gabriel genannt.  

Herein bin ich getreten, 

ob eure Kinder fleißig beten. 

Wenn sie fleißig beten und singen, 

wird man ihnen gold’ne Gaben bringen. 

Wenn sie aber nicht fleißig beten und singen, 

wird die Rute umherspringen.  

Maria, Maria tritt herein,  

Es wird dir schon erlaubet sein.  

Maria: 

Wenn’s mir wird erlaubet sein, 

so werd ich treten nun herein, 

Das neugebore’ne Jesulein 

bring ich zum Segn’n euch herein. 

Josef, herzliebster Josef mein! 

Geh’ herein und wieg das Kindlein ein! 



227 
 

Josef: 

Wie soll ich das Kindlein einwiegen? 

Ich kann mein’n alt’n Rücken nicht biegen. 

Schlaf ein, schlaf ein, oh Jesulein! 

Alle: 

Schlaf wohl, du Himmelsknabe, du, 

schlaf wohl du süßes Kind. 

Dich fächeln Engel ein in Ruh 

mit sanftem Himmelswind. 

Oh Jesulein, wir lieben dich,  

wir lieben dich herzinniglich. 

Schlafe, schlafe, Himmelssöhnchen,  

schlafe! 

 

Herbert Kümmel: Advent 

 

Es brennt ein Lichtlein heut am Tag 

noch schüchtern und noch klein. 

Es steht auf einem Tannenzweig 

noch einsam und allein. 

 

Heut brennen schon der Lichtlein zwei. 

Ganz leise klingt ein Lied. 

Es ist, als ob schon Weihnachtsduft 

durch unser Zimmer zieht. 

 

Jetzt brennen gar Lichtlein drei. 

Die Herzen klopfen laut, 

weil schon aus jedem Schlüsselloch 

die Weihnacht blinzelnd schaut. 

 

Nun brennen alle vier am Kranz. 

Wir Kinder steh’n bereit, 

daß der letzte Vorhang hebt  
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zur Weihnachtsherrlichkeit. 

Neujahrssprüche 

Bin a klaner Bingl 

stell mi ins Winkl, 

won i nix kau, 

fong i nix ou. 

 

I wisch enk a klickseligs neichs Joa, 

hint und frao a neichs Toa, 

in de Mitn a loungi Staonge, 

tas me khao ti Prodwiescht faonge.  

 

Bin ein kleiner Binkel, 

stelle mich in ein Winkel, 

weil ich nichts kann, 

fange ich nichts an. 

 

Ich wünsche euch ein glückseliges neues Jahr, 

hinten und vorne ein neues Tor, 

in der Mitte eine lange Stange, 

daß man kann die Bratwürste fangen. 

 

Selbstverwaltung der Deutschen Minderheit Sanktiwan: Gesangkreis  

 

Wer Sanktiwanar alte deutsche Volkslieder singen oder kennenlernen möchte, komme am 17. 

Januar 2003 (Freitag) um 18.00 Uhr in die Begegnungsstätte, denn dort wird es möglich sein.  

Bei einem Glaserl Wein, Harmonikaklängen und Fröhlichkeit werden wir die Lieder unserer 

Ahnen vom Tonband hören und einige davon lernen. Alle Interessenten sind herzlichst 

eingeladen. 

 

Német Kisebbségi Önkormányzat Pilisszentiván: Dalkör 
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Aki szeretne régi szentiváni német népdalokat énekelni vagy megismerni, jöjjön el 2003. 

január 17-én (pénteken) 18.00 órakor a Tájházba, mert ott mindezt megteheti. Egy pohár bor, 

harmonikaszó és vidámság mellett magnóról meghallgatjuk őseink dalait és néhányat 

megtanulunk közülük. Minden kedves érdeklődőt szertettel várunk.  

Klotz Mária főszerkesztő: Számvetés 

Ilyenkor év végéhez közeledve az ember többnyire áttekinti az elmúlt esztendőt és számvetést 

készít arról, hogy mi az amit elért és mi az, amit majd meg szeretne valósítani. Ezt az 

értékelést próbálom most megtenni a „Szentiváni Újság”-gal kapcsolatban. Községünk 

havilapja márciustól decemberig jelent meg, összesen 9 alkalommal. Július-augusztus 

hónapban összevont számot kínáltunk, a megszokott 20-24 oldal helyett 36 oldallal. A további 

számok 28-32 oldalasak voltak. A példányszám a tavalyi 400-600 db-ról 700-ra emelkedett és 

ebből általában 20-30 db marad meg. Ez a tény is bizonyítja, hogy a Szentiváni Újság sikere, 

olvasott és keresett sajtótermék. A tartalmi részét tekintve az állandó rovatok mellett újakkal 

is próbálkoztunk, ilyenek: a Kinderecke-Gyermeksarok, a Literatur- Café – Irodalmi kávézó, 

a Jeles napok – Sitten und Bräuche, a Fórum és a Közélet. Állandó cikkíróink 

lelkiismeretesen és örömmel alkottak hónapról-hónapra. Marlok Tamás írásai az egyházzal, 

emberi problémémákkal, valamint értékekkel foglalkoztak. Harnisch Sándor tájékoztatott a 

sport eseményeiről, eredményeiről. Vajay György is egyszer írt a sportoló lányokról. A 

közbiztonság híreit havonta Bodnár Ferenctől kaptuk. Horváth györgy a nyugdíjasok 

programjairól tudósított. Gili Zsó versei színesebbé tették lapunkat. Az önkormányzati ülések 

jegyzőkönyveinek anyagát Fresz Erika foglalta csokorba. A német kisebbség eseményeiről 

Majtényi Árpádné, Marlok Gyuláné és Klotz Mária számoltak be. Dr. Mirk Mária, Asztalos 

Éva és Marlokné Cservenyi Magdolna a partnerkapcsolati és énekkari és énekkari programok 

élményeit kommentálták. Radnai Klári, Metzger Balázs és Harmati Dániel a cserkészek életét 

hozták közelebb hozzánk. Magyariné Stocker Katalin az egészséges életmód rejtelmeibe 

avatott be bennünket. Dr. Tózsa István környezetvédelemmel kapcsolatban informálta az 

olvasót. Csirke Ferencné, Kozák Józsefné, Bauer Mátonné, Marlok Tamásné és Juhász 

Lászlóné a nagycsaládosok élményeiről számoltak be. A nevelés-oktatást érintő dolgokat 

Janusch Zoltánnétól, Vállainé Zoller Máriától, Batárné Jónás Katalintól, Peprené Révay 

Gyöngyitől és Farkas Mónikától tudtuk meg. Komp Károlyné írásai sokfélék voltak. Kreisz 

Brigitta cikkei a múltunkba kalauzoltak bennünket. Az önkormányzati eseményekről 

Nádudvari Rudolf és Marlok Gyula számoltak be. A közélet történéseiről Batár Attila 

elmélkedett. Az olvasói leveleket Sódor Ádám, Geréné Zachar Ilona, Gőry Ede, CE, 
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Tarapcsik János, Balogh János és Badó József írtak. Cikket kaptunk még dr. Gábeli 

Zoltánnétól. Jómagam válogattam a magyar és német nyelvű verseket, gyermekek számára az 

irodalmi anyagokat és barkács ötleteket, a népszokások-hagyományok anyagait; interjúkat, 

exkluzív interjúkat és aktuális cikkeket írtam. A szerkesztés és összeállítás is az én feladatom 

volt. Harmati Zsófia és Harmati Dániel rendszeresen gépeltek. A tipográfiai munkálatokat és 

a fotózást Harmati Dániel, a nyomdai kivitelezést Lőrincz Péter iparművész végezték. A 

reklámmenedzseri teendőket Harmati Elek látta el. Örömmel színesítettük lapunkat a G&G 

Fotóstúdió képeivel. A közérdekű, aktuális információkat és tájékoztatásokat, valamint a 

hirdetéseket mindig szívesen tettük közzé. Az újszülöttekről, az elhúnytakról és a házasságot 

kötött párokról szintén olvashattak. Tisztelt Olvasó! Ennyit tudtunk sok-sok munkával 

Önöknek nyújtani a 2002. évben. Elégedett vagyuk-e az éves munkánkkal? Igen. Úgy 

gondolom, ezt tiszta lelkiismerettel állíthatom. Biztosan vannak hibáink, de csak az követ el 

hibát, aki dolgozik. A jövőben újult erővel és lendülettel még tartalmasabb, sokoldalúbb és 

érdekesebb újságot szeretnénk készíteni. Ezúton ragadom meg az alkalmat és megköszönöm 

Pénzes Gábor polgármesternek, dr. Peller György jegyzőnek és az önkormányzatnak anyagi 

és erkölcsi támogatásukat! Mindenkinek, aki a lap munkájában a 2002. évben részt vett, vagy 

hirdetett, szeretnék hálás köszönetet mondani! Segítségükre, további aktív 

együttműködésükre, ötleteikre a továbbiakban is számítok. Hiszen tudják: Önökért, Önökkel 

együtt, Önöknek készül a Szentiváni Újság! A kedves olvasóknak köszönöm, hogy 

megvásárolták és olvasták havilapunkat! ezzel az idei decemberi, meglepetés, színes számmal 

kívánok Önöknek békés meghitt karácsonyi ünnepeket, valamint egészségben és sikerekben 

gazdag boldog új esztendőt! 

km: „Szentiváninak lenni jó“ 

„A zene mindenkié!” Kodály Zoltán 

Pilisszentivánon szinte mindenki ismeri. A legjobban talán a gyermekek, hiszen évek óta 

tanár az általános iskolában. Nyolcadikos koromban még engem is tanított, énekkart vezetett. 

Jelenleg testnevelést és ének-zenét oktat. Mindig vidám, vicces, beszédes. Általában a 

harmonikájával együtt látható, ugyanis imádja a zenét. Igazi zenész, szívvel-lélekkel űzi ezt a 

mesterséget. Bizonyára már kitalálták, Gátas Józsefről van szó. vele készítettem interjút abból 

az alkalomból, hogy visszavonult és már nem kíván rendszeresen részt venni a társadalmi 

megbízatásokban, a közösségi munkákban. Azért bármikor segít – ezt megígérte nekünk. Még 

biztosan a szaván fogjuk! A beszélgetésre otthonukban került sor, ahol szelíd cicák 
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doromboltak, a feleség Márta az unokáinak karácsonyra gyönyörű betlehemet font vesszőből, 

Józsi pedig egy tucat fényképet előkészítve, fehér ingbe és mellénybe öltözve csak mesélt és 

mesélt.  

- Józsi, kérdezhetlek a szüleidről? 

- Bár Mosonmagyaróváron láttam napvilágot, mivel édesanyám odavalósi, szentiváninak 

érzem magam. Születésemkor ugyanis édesapám hazaküldte, mivel a front Szentivánra került. 

Az édesanyám pedagógus volt, ő is itt az iskolában tanított. Tőle és édesapámtól, aki 

postamester és kántor volt, örököltem a közügyek iránti tiszteletet. Apu az egyházi életben 

tiszteletbeli szerepet töltött be, énekkart, próbákat tartott stb. A háború után a bányába került, 

ahol először adminisztrátor volt, majd gépkezelő. Egyébként négyen vagyunk testvérek.  

-Miért éppen ezt a hivatást választottad?  

- Egyrészt otthonról jött a motiváció, másrészt a falu kulturális élete adta magát. A gének, más 

életforma, szerencse stb. mind közrejátszottak. 

- Mióta dolgozol az általános iskolában? 

- 1967. óta. A 36. tanévemet idén szeptemberben kezdtem meg.  

- Mit tanítottál eddig? 

- Főleg testnevelést, meg amiből hiány volt. A felső tagouzaton kezdtem el dolgozni 1967 

szeptemberében, és Tomi fiam, az év decemberében született. Mivel tanítói végzettségem 

volt, levelezőn elvégeztem a testnevelés tanári szakot is.  

- A feleséged, Márta is pedagógus. 

- Igen, a gyermekek születése után GYES-en volt, majd amikor a mama nyugdíjba ment, 

kezdett el képesítés nélkül tanítani. Közben levelezőre járt az Esztergomi Tanítóképző 

Főiskolára. A Gátas család nem tudott egyszerre két pedagógus nélkül létezni.  

- Hol ismerkedtél meg a feleségeddel? 

- Vörösváron a Slötyi parton. Kedves, szép, igen mozgékony, sportos lány volt. A fiam tőle és 

focista nagyapjától örökölte a sport iránti tehetséget. Balszélső kézilabdásként a solymári NB 

1-es csapatban sportolt. A lányom Judit jó nyelvérzéke már a gimnáziumban kitűnt, ezért 

nyelvtanár lett.  

- Milyen kulturális élet volt régen a faluban? 

- A főállásom mellett állandóan társadalmi munkát végeztem. A tanítás után főleg zenéltem. 

Kísértem iskolai rendezvényeken, szili bácsi színpadját, tánccsoportokat, a faiparban, a 

Kőfaragó Vállalatnál, a Bőrdíszműben, iskolai és községi rendezvényeken és még sok helyen. 

A nemzeti ünnepeken, anyák napján, nőnapon részt vettem. A kórust kísértem, vagy az óvodai 
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évzárókon muzsikáltam. Rendszeresen elláttam a Mikulás bácsi szerepét. Május elsején 

felvonulást szerveztünk, ott játszottam.  

- Az iskolában melyik periódusban érezted magad a legjobban? 

- Mindegyikben volt szépség. Sziván János igazgató meghatározó egyéniség volt számomra, 

nagy hatással volt rám. sakkoztam a szakkörében gyermekkori barátommal Bayer Józsival, 

aki másodosztályú sakkozó volt. Egyébként politológus professzor, a MTA munkatársa, a mai 

napig barátom. 

- Hol tanultál zenélni? 

- Óvodás korom óta tanulok. Először az édesapámtól, ő otthon tanított harmoniumon és 

harmonikán. A Kőrösi Csoma Sándor Gimnáziumba és az esztergomi Tanítóképzőbe jártam, 

ahol jó zenepedagógusaim voltak. A képzőben ismerkedtem meg a Kodály-módszerrel. 

Zongorázni is aputól, majd később Budapesten Pintér Alíz nénitől tanultam. egy darabig 

tanítottam harmonikát is.  

- Milyen közéleti tevékenységet végeztél? 

- Folyamatosan részt vettem a közéletben, 35 évig „társadalmiztam”. Voltam kulturigazgató, a 

sportkör elnöke, sorozó biztos, iskolai szakszervezeti elnök, önkormányzati képviselő 12 évig. 

A második ciklusban egyszerre voltam kisebbségi és önkormányzati képviselő. Én 

kezdeményeztem a Német Kisebbségi Önkormányzat létrehozását, melynek 1998-ig tagja, 

majd 2002-ig elnöke voltam. Részt vettem a polgárőrség megszervezésében. Gábeli találkozót 

hívtam össze, mellyel egy időben zenekari összejövetelt szerveztem. Ennyi zenész még nem 

volt együtt a faluban, mint akkor. Korábban két filmben szerepeltem, a Tir-ben és az Egy óra 

múlva itt vagyok címűben. A Pannónia Filmstúdióban is játszottam már filmhez zenét. 

- A Tájház kialakításában is szerepet vállaltál? 

- A Tájház története két lépésben zajlott. Ki akarták sajátítani, de ezt szerencsére sikerült 

megakadályozni. Az ingatlan, amely először nagyapám tulajdona volt, majd nagybátyámé, így 

a község tulajdonába került. Első részletben a múzeum rész alakult ki, mely munkálatoknál 

nagyon sokan segédkeztek a faluból. Ezt 1986-ban adták át. A második lépst a Német 

Kisebbségi Önkormányzat kezdeményezte, hogy lehessen folytatni a bővítést. A klubrészét 

kulturális célzattal készítettük, melyet 1996-ban adtunk át. Az avatás május 1-én történt, 

melyet ugyan elmosott az eső, de mégis nagy örömünkre szolgált.  

- Milyen programok zajlottak itt? 

- Elsősorban klubélet, kisebbségi rendezvények, valamint itt működött pl. a 

Muttersprachverein, nemzetiségi dalkört és klubdélutánokat terveztünk, ahol svábul 

beszélhetnének az emberek, de sajnos ezek nem sikerültek. Egy alkalmi dalárda kiadott egy 
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CD-t, melyet dr. Mirk Mária, dr. Tózsa István és Mirk Gábor segítségével és sokak 

közreműködésével alkottunk. Egyéb kulturális rendezvények is helyet kaptak a Tájházban, 

mint a Színes Klub, a Nyugdíjas Klub, az énekkar, a tánckar, stb. Itt próbál rendszeresen a 

zenekar is. Sajnos ezek a rendezvények már elfogytak, helyette már csak vállalati és magán 

kezdeményezésű találkozók vannak, melyek nem mindig váltanak ki kedvező visszhangot a 

környezetben. Jó lenne, ha ismét kulturális rendezvények emelnék a Tájház színvonalát. 

- A Német Kisebbségi Önkormányzati tevékenységed során mire emlékszel a legszívesebben? 

- Arra, amikor a falu apraja-nagyja eljön egy-egy rendezvényre, mosolyog, lelkesedik. Az 

időszakos szervezéseinkre – májusfaállítás, sördélután, stb. – minig nagyszámú részvétel volt 

jellemző. Tetszettek a táborok, a jövőre is eljövök, ha az egészségem engedi. Ami fáj, hogy 

nem sikerült a nemzetiségi munkán belül egyfajta rendszerességet megvalósítani.  

- Miért hagytad abba a munkát? 

- 35 évig dolgoztam a közéletben. Háromszoros nagypapa vagyok, két lány és egy fiú unokám 

van. Többet szeretnék a családommal lenni. A ház körül is van munka, amit itt látsz, azt mind 

saját kezűleg csináltuk. abban a pillanatban, amikor lehet, elmennék nyugdíjba is. gyakran 

nincs felnőtt-gyermek harmónia, olyankor elkényeztetés és nemtörődömség, következetlenség 

jellemző a nevelésre. Azzal a koncepcióval, hogy a ygermek azt csinál, amit akar, nem értek 

egyet.  

- Mi az ars poétikád? 

- Mindenki teljesítse ki magát, hogy képességeinek megfelelően bontakozhasson ki.  

- Mit üzensz a mai ifjúságnak? 

- Szeressék a falut, mint szűkebb hazájukat, és tegyenek is érte valamit.  

- Megérte ezt a sokminden végezned? 

- Igen. A faluvezetéstől kezdve a munkahelyemen át, az egyes emberekig kaptam 

visszajelzést arra, hogy elsimerik a munkámat. Nagyon örülök, hogy a volt diákjaim rám 

köszönnek és beszélgetnek velem. Jó érzés végigmenni a falun, szentiváninak lenni jó. 

Megragadom az alkalmat és megköszönöm azoknak, akik elméleti, gyakorlati, oktatási, vagy 

közéleti munkámban segítettek. 

- Józsi, Márta, kívánok nektek jó egészséget, sok boldog együttlétet gyermekeitek és 

unokáitok körében. Köszönöm a beszélgetést! 

 

Liebe Kinder! 
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Das Spielen auf dem Hof, im Garten und auf der Wiese ist vorbei. Der Winter treibt uns mit 

Eis und Kälte in die Geborgenheit des Hauses. Wir entdecken wieder, wie schön es ist, uns 

etwas beim Schein einer Kerze zu erzählen, miteinander zu basteln, Geschichten zu hören, 

gemeinsam zu singen und zu musizieren. Der Winter ist die Jahreszeit mit den vielen schönen 

Festen, da gibt es das Nikolausfest, Adventsfeiern und natürlich Weihnachten. Am esrten 

Adventssonntag beginnen die Vorbereitungen für das schönste Fest im Jahr, für Weihnachten. 

Im Kindergarten, in der Schule und in den Familien werden Dekorationen und Geschenke 

gebastelt, Lieder geübt und Plätzchen gebacken. An allen Tagen im Advent versammeln wir 

uns um dem Adventskranz. Jeden Tag öffnet ein anderes Kind eine Tür des Adventskalenders. 

Es entstehen Weihnachtsgeschenke für Geschwister, Eltern und Großeltern. Bastelt, backt, 

singt und lernt Gedichte! 

 

Renáta Pethő, István Peller: Interview mit Martin 

 

Wie sich die Kinder aus der fünften Klasse an den Martin erinnern: 

- Wie heißen Sie? 

- Ich heiße Martin aus Pannonia. 

- Wann sind Sie geboren? 

- Ich bin im Jahre 316 geboren.  

- Wo sind Sie geboren? 

- Ich bin in Sabaria (Szombathely, Steinamanger) geboren. 

- Was sind Sie von Beruf? 

- Ich war zuerst Soldat, dann Centurio, danach Katechumen, zuletzt Bischof. 

- Wie sind Sie Bischof geworden? 

- Ich wurde gewählt. Der Herr hat ja das Wort gesprochen: „Was ihr dem geringsten euren 

Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Es will aber so scheinen, der herr hat auch für mich 

ein Gewand bereit. Das Kleid der Gotteskindschaft.”  

- Wieso? Ich habe meinen Mantel mit dem Bettler geteilt. Ich mag arme Leute, so auch 

Bettler.  

- Danke für das Interview! 

 

Kreidekerzen 

 

Material: Kerze, Tafelkreide in verschiedenen Farben  
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Hilfsmittel: Schere, Nagel, Zahnstocher oder dicke Nadeln 

1. Welche Verzierung soll deine Kerze bekommen? Willst du Sternchen, Muster, Buchstaben 

oder ein Bild auf der Kerze haben? Diese Muster ritzt du in das Kerzenwachs ein. Dafür 

nimmst du am besten einen Nagel oder Zahnstocher. 2. Damit die Kerze farbig wird, benötigst 

du Kreidestaub, Reibe mit der Schere an der Tafelkreide auf und ab und sammle den 

kreidestaub auf ein Blatt Papier. Willst du die Kerze verschiedenfarbig verzieren, schabst du 

von mehreren Kreiden Staub ab. 3. Jetzt färbst du deine Ritzmuster ein. tauche eine 

Fingerspitze in den Kreidestaub, drücke ihn auf die geritzten Muster und reibe kräftig hin und 

her. Den überschüssigen Kreidestaub pustest du einfach weg. 4. Bevor du eine andere Farbe 

verwendest, muss sein Finger ganz sauber sein. Also: Erst Hände waschen, dann mit einer 

anderen Farbe weiterarbeiten! Deine Kerze gibt es nur ein einziges Mal auf der Welt! 

 

Zum Nikolaus 

 

Morgen kommt der Nikolaus, 

Kinder, stellt die Schuhe ’raus! 

Nicht zu groß und nicht zu klein, 

aber putzt sie vorher fein! 

Ӓpfel, Nüsse, Leckerei’n,  

legt er ind die Schuh’ hinein, 

Kinder, stellt die Schuhe ’raus, 

morgen kommt der Nikolaus. 

 

Januar 2003 

Mirk Mária: Karácsonyi hangverseny 

A sokasodó karácsony előtti programok palettáján új színfolt jelent meg. A községi 

fúvószenekar hangversenyre hívott plakátjaival. December 22-én az iskola tornacsarnokában 

együtt szerepelt a szentiváni fúvós zenekar, a vegyes kórus, a német nemzetsiégi tánccsoport 

és a Music Art’s fafúvós kvintett. A karácsonyi sejtelmes hangulatvilágítsába öltöztetett 

terembe szép számú közönség jelent meg. Kedves meglepetés volt, hogy a rendezők minden 

székre egy-egy szem szaloncukrot tettek. A fúvósok Richard Strauß „Imígyen szólt 

Zarathuszta” című zeneművének monumetális hangzású első ütemeivel nyitották meg a 

hangversenyt. A kórus karácsonyi dalokkal ajándékozta meg a közönséget, többek között 
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Bach és Händel műveivel, illetve más közismert karácsonyi énekekkel. A kórusra irányított 

fény a figyelmet az éneklőkre terelte és ott is tartotta, a közönség nem zavarta beszélgetésssel 

a tisztán csengő dallamokat. A rendkívüli összefogottság rendkívüli művészi élményt is 

nyújtott, amit a hallgatóság lelkes tapssal köszönt meg. A tánccsoport is elhozta ajándékát a 

nagy közös karácsonyfa alá: négy fergeteges hangulatú sváb táncot adtak elő, melyeknek 

egyes részletei a régi szentiváni mulatságokban sem voltak ismeretlenek. A zenei kíséretet a 

Pilistaler Echo adta remekül együttműködve a táncosokkal. A vidám, mulatós hangnem után 

váltás következett, „komolyra fordult a szó”, a szó szoros értelemben vett komolyzene 

következett. A Music Art’s fafúvós kvintett mutatkozott be és aratott hatalmas sikert. Az 

öttagú kamarazenekar egyik tagja, Sebestyén András már több mint 15 éve költözött 

községünkbe, ő hívta meg a kvintett többi tagját. Magas színvonalon előadott modern és 

klasszikus darabokkal (többek között Debussy, Brahms) kényeztették el a hallgatóságot, és a 

siker nem is maradt el: a közönség kiharcolta a ráadást. A hangverseny záró részében lépett a 

reflektorok fényébe a szervező együttes, a Pilisszentiváni Fúvószenekar Sebestyén János 

vezetésével. Alig két éve zenélnek együtt a jelenlegi felállásban, de aki szerepléseiket 

figyelemmel kíséri, „füllel hallható” fejlődést tapsztalhat. Egyre szebb és egyre pontosabb 

hangok jönnek ki a hangszerekből és egyre jobb az összhang a zenészek között. A repertoár is 

egyre színesebb: a hagyományos sváb polka, keringő és induló mellett egy klasszikus 

(Brahms) és egy mai sláger is megszólalt. Mint minden fúvós zenekar, amely valamit is ad 

magára, a szentiváni is Johann Strauß Radetzky indulójával zárta a műsort, a hallgatóság nem 

kis örömére, mert a karmester vezényletével felhangzó ütemes taps nem csak 

tetszésnyilvánítás volt, hanem aktív közreműködés is a darab alakításában. Az ünnepi 

hangverseny két meglepetéssel fejeződött be: búcsúzóul a zenekar, az énekkar és a közönség 

együtt énekelte el a „Stille Nacht” kezdetű hagyományos karácsonyi éneket, majd egy pohár 

forralt borra hívták meg a közönséget. A sikeres rendezvényért köszönet illeti a részt vevő 

együtteseket, a szervezőket, támogatókat és minden segítőt. Jó lenne ezt a fajta karácsonyi 

koncertet is hagyományossá tenni. Elfér még a karácsony előtti rendezvények palettáján… 

mk Lit.: Anna Wild – Katharina Wild: Großmutters Küche Großmutters Küche 

(Ungarndeutsche Gerichte) 

Essigkren (Essigkree) Den geriebenen Kren in ein Porzellangefäß geben und die heiße 

Fleischbrühe daraufgießen. Nach dem Abkühlen mit Zucker, Essig und Wenig Salz 

abschmecken. Zu suppenfleisch und gekochter Wurst reichen. Zutaten: 150 g Kren, etwa 0,2 

L Fleischbrühe, Zucker, Essig, Salz.  
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Faschingskrapfen (Faschingkropfe): Aus der zerkrümmelten Hefe mit etwas lauwarmer 

Milch, Zucker und Mehl einen Vorteig bereiten an einem warmen Ort auf das Dopplete gehen 

lassen. Die Eigelb mit dem übrigen Zucker verrühren und zu dem Vorteig geben, die anderen 

Zutaten mit so viel Milch unterarbeiten, dass ein weicher Teig entsteht. Den Teig mit einem 

Kochlöffel etwa 20 Minuten schlagen, wenig Mehl darüberstäuben und zugedeckt etwa 40 

Minuten ruhen lassen. Den Teig dann auf einem bemehlten Brett fingerdick ausrollen, die 

Krapfen mit einer Form ausstechen und mit einem Tuch zugedeckt nochmals etwa 30 

Minuten gehen lassen. Dann die Krapfen im siedenden, aber nicht rauchendem Fett zuesrt 

zugedeckt so lange backen, bis die eine Seite goldgelb ist. Die Krapfen wenden und ohne 

Deckel auch die andere Seite goldgelb backen. Mit einem Schaumlöffel aus dem Fett heben, 

abtropfen lassen und mit Staubzucker bestreuen. Heiß servieren. Zutaten: 500 g Mehl, 30 g 

Hefe, 50 g Schmalz, 0,5 L Milch, 6 Eigelb, 1 Priese Salz, 50 g Staubzucker, Ausbackfett 

 

Im Namen der Minderheitenselbstverwaltung E. Marlok: Vorweihnachtsfeier wie 

früher 

 

Die Adventszeit sollte nach dem Trubel und Hektik unserer Zeit uns alle auf das schönste Fest 

des Jahres, auf Weihnachten vorbereiten. An diesem Fest, das die Liebe und Zuversicht 

unserer Familie und Freunde immer wieder beweist, lassen wir zugerne die ganze Welt mit 

ihrer Unverständlichkeit und Elend ausser unseren vier Wänden. Dabei gibt es viele 

Menschen, auch in unserer Umgebung, die sich oft auch nur über ein liebes Wort freuen. 

Unser Muttersprachverein hatte jahrelang in diesem Sinne die monatlichen Treffen 

organisiert. Dann leider aus verschiedenen Gründen wurde nur noch die Weihnachtsfeier 

beibehalten. Für diese innerliche Feier überreichten wir auch diesmal vielen die Einladung 

persönlich und freuten uns sehr, dass in der Begegnungsstätte fast alle Plätze eingenommen 

wurden. Gewiss hätten wir noch enger zusammenrücken können, wenn noch mehr gekommen 

wären. Jeder kam mit einer Kostprobe von seiner „Weihnachtspocherei” an. Die Männer 

brachten natürlich auch Hauswein mit, denn der gehört ja auch dazu. Bei heißem Kaffee, Tee 

und Kerzenlicht schlich sich nun so langsam die Weihnachtsstimmung ein. Wie immer, wurde 

aus der Bibel vorgelesen. Zehn Schüler und Schülerinnen aus unserer Grundschule unter 

Leitung von Frau Renate Scheller überreichten uns allen als Weihnachtsgeschenk ein sehr 

liebes Weihnachtsprogramm mit Herbergsuchen, Gedichten und Lieder. Wir hatten dieses 

Jahr auch einen lieben Gast, Pater Emmerich, unter uns. Er ermahnte uns in der Finsternis und 

Gleichgültigkeit unserer Zeit ein Licht zu sein, so wie die Weihnachtskerzen und damit 



238 
 

vielleicht einigen unseren Mitmenschen wieder den rechten Weg zu zeigen, oder Trost 

bringen. Dann erklangen bald die schönsten Weihnachtslieder aus unserem Gebetbuch. Es 

war eine friedliche, frohe Weihnachtsstimmung eingezogen. Ich wünschte, dass dieser 

Frieden auch alle über die ganze Weihnachtszeit begleite. Leider konnten wir nicht alle 

einladen, die uns bei der Wahl ihr Vertrauen und ihre Stimme schenkten, da die Räumlichkeit 

der Begegnungsstätte begrenzt ist. Ich möchte mich bei allen unseren Wählern im Namen der 

Deutschen Minderheitenselbstverwaltung recht herzlich bedanken, und wünsche allen 

Bürgern unserer Gemeinde ein glückseliges neues Jahr in Frieden und Gesundheit.  

 

Kulturális program 2003 Német Kisebbségi Önkormányzat Pilisszentiván 

 

Január 17. Hagyományőrző éneklés a Tájházban 

Január 25. Svábbál az iskola tornacsarnokában 

Február 14-15. Iskolai farsangi bál 

Február 21. Hagyományőrző éneklés a Tájházban 

Február 28. Óvodai farsang 

Március 21. Hagyományőrző éneklés a Tájházban 

Április 13. Virágvasárnap – német passió a templomban 

Április 18. nagypéntek – keresztúti ájtatosság a Kálvárián 

Április 20. Húsvét – feltámadási körmenet 

Április 25. Hagyományőrző éneklés a Tájházban 

Április 26. Iskolai nemzetiségi találkozó 

Április 30. Májusfa-állítás a Tájházban és a Főtéren 

Május 1. A Fúvószenekar zenés ébresztője. Majális és népitánc- találkozó a Tájházban 

Május 4. Anyák napja az óvodában 

Május   A Pilisszentiváni Vegyeskórus Móron előadja Tannenbaum Tibor Requiemjét a móri 

bankrablás áldozatainak emlékére 

Május 16. Hagyományőrző éneklés a Tájházban 

Május 24. Nemzetiségi koncertr az iskola tornacsarnokában 

Május 31. Májusfadöntés a Tájházban 

Június 21. Szentiván napi műsor és tűzgyújtás a fúvószenekar valamint az obermoden-i 

(Franciaország) tánccsoport közreműködésével 

Június 22. Úrnapi körmenet a fúvószenekar kíséretével, délután az obermodeniek fellépése a 

Tájházban 
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Július első két hete Nemzetiségi tábor a Tájházban az álatlános iskolások számára 

Július 6. A Pilisszentiváni Fúvószenekar térzenét ad a Főtéren a nagymise után 

Július 8. A cleveland-i (USA) tánccsoport vendégszereplése 

Július 18. „Hepi Junior Band” 100 fős harmonika zenekar fellépése Lipcse és környéke 

Fröhlich zeneiskolájából 

Augusztus 20. Ünnepi nagymise és kenyérszentelés a tornacsarnokban 

Augusztus 24. Fúvóskoncert a Tájházban vendégzenekar fellépésével 

Szeptember 6. Főzőverseny a Tájház udvarán 

Szeptember 19. Hagyományőrző éneklés a Tájházban 

Október 3-4-5. Pilisszentiván és Marktleugast kapcsolatának 15. évfordulója, Vegyeskórus 

fellépése 

Október 17. Hagyományőrző éneklés a Tájházban 

November 8. Búcsúbál a tornacsarnokban 

November 9. Szentiváni búcsú, a fúvószenekar koncertje 

November 11. Márton napi lampionos felvonulás 

November 16. A Pilisszentiváni Vegyeskórus fennállásának 30. évfordulója 

November 21. Hagyományőrző éneklés a Tájházban 

December 6. Borbála-napi koszorúzás a bányász emlékműnél 

December 7. Karácsonyi vásár 

December 14. A hetven éven felüliek karácsonyi ünnepsége a tornacsarnokban 

December 20. A Muttersprachverein karácsonya 

 

Tüchtenclown 

 

Material: einfarbige Plastiktüte, Moosgummi in verschiedenen Farben, große Wacklaugen, 

Schnur 

Hilfsmittel: Schere, Filzstift, runde Gegenstände (Dessertteller, Tassen), Gläser in 

unterschiedlichen Größen, Klebstoff, Locher 

So bastelst du den Tütenclown: 1. Schneide Kreise für die Augen und für die Nase aus. Suche 

dir dafür Tassen in verschiedenen Größen und lege sie auf Moosgummi. Umfahre sie mit 

einem Stift. Zum Schluss schneidest du noch einen Mund aus. 2. Klebe das Gesicht auf die 

Tüte: die Nase, den Mund und die Augen. Die Augen sehen besonders schön aus, wenn du sie 

richtig groß machst und mit Wackelaugen beklebst. 3. Jetzt bekommt dert Clown große runde 

Backen. Schneide dafür viele Kreise aus. Klebe die Kreise so auf die Tüte, wie es dir gefällt. 
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4. Mit Hilfe eines Desserttellers schneidest du für die Haare einen großen Kreis aus 

Moosgummi aus. Schneide den Kreis in der Mitte durch. Den einen Halbkreis teilst du noch 

einmal. Schneide an den runden Rändern lauter kleine Streifen ein und klebe die Haare an die 

Tüte. 

 

Fasching 

 

Zur Faschingszeit, 

zur Faschingszeit, 

da gibt es nur Scherz und Fröhlichkeit. 

Und wer nicht froh sein mag beim Schmaus, 

der bleibe zu Haus, der bleibe zu Haus. 

 

Valeria Koch: Schnee 

 

Schnee 

kalte Illusion 

irgendunser Keuschheit 

 

Schnee 

ehrlich nur in Vergehn 

beim Fallen verschleiert 

 

Schnee 

Magie aus der Kindheit 

geheimnisbegraben 

 

Schnee 

des himmlischen Reigens 

verspielte Möglichkeit 

 

(Goethe) „Edel sei der Mensch, hilfreich und gut!” 

 

Valeria Koch: Ungarndeutsch 
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ist das Maß des tüchtigen Aussterbens 

 

Nikolaus Lenau: Winternacht 

 

Vor Kälte ist die Luft erstarrt, 

Es kracht der Schnee von meinen Tritten, 

Es dampft mein Hauch, er klirrt mein Bart; 

Nur fort, nur immer fortgeschritten! 

  

Wie feierlich die Gegend schweigt! 

Der Mond bescheint die alten Fichten, 

Die, sehnsuchtsvoll zum Tod geneigt, 

Den Zweig zurück zur Erde richten. 

  

Frost! friere mir in′s Herz hinein 

Tief in das heißbewegte, wilde! 

Daß einmal Ruh′ mag drinnen sein, 

Wie hier im nächtlichen Gefilde! 

 

Februar 2003 

Klotz Mária: Itt a farsang, áll a bál… Farsangi hangulat a községben 

Kőkemény telünk van az idén. Zimankós, mínuszos hideg. Hó is van bőven, csak úgy 

fénylenek, vakítanak a hegyek a fehérségtől. A lábunk alatt is ropog, csúszkálunk össze-

vissza. A régi hóesések emléke időnként gyermekkorunkba kalauzol bennünket, amikor 

lesiklott a szánkónk a dombról, amikor hógolyóztunk és élveztük az évszak gyönyöreit. 

Kemény az idei tél, kegyetlen. A parányi cinkék és a feketerigók hűségesen csipegetik a 

zsíros magvakat, vissza-visszajárnak. A házörző kutyánk is fázik, mi is didergünk. Már az 

utolsókat rúgja a didergős tél. Február van, ez a hónap a farsang időszaka, melyet évszázadok 

óta az evés, ivás, disznótorok, jelmezes felvonulások jellemeznek. A farsang vízkereszttől a 

húsvétot megelőző negyvennapos nagyböjt kezdetéig, hamvazószerdáig tart. A farsang a 

tavaszvárás első ünnepe. A nagy evésekkel, ivásokkal a természetet is hasonló bőségre 

kívánták késztetni. A farsang a varsang bajor-osztrák jövevényszóból származik, ami 
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eredetileg csak a böjt előtti napokat jelölte. Magyar elnevezésként csak a 15. században tűnt 

fel. A kemény hideg, a tél elűzése érdekében országszerte táncmulatságokat, jelmezes 

felvonulásokat rendeznek, így van ez nálunk Pilisszentivánon is. Nekünk fontosak a 

hagyományaink, melyekből „táplálkozunk” és melyeket továbbadunk gyermekeinknek. 

Községünkben egyfajta farsangi körkép bontakozott ki a bálok láncolatából. Kezdődött a 

svábbállal, majd folytatódott a nyugdíjasok ünneplésével, a horgászbállal, majd az oktatási 

intézmények farsangi kavalkádjaival. Mindenütt állt a bál, hiszen farsang van! Mindegyiken 

fergeteges volt a hangulat, jobbnál-jobb zenekarok szórakoztatták a mulatni vágyókat. Az 

iksolások még a Palotást is előadták. Tombolákban, jelmezekben és farsangi fánkban nem 

volt hiány. Aki akarta, most aztán kitáncolhatta magát. Állt a bál mindenütt! Szeretjük a 

farsangot, még ha kutya hideg van is. Ezzel együtt már nagyon várjuk a tavaszt, akkor majd a 

természettel együtt újjászületünk. Majd amikor március idusán a tavaszi szél vizet áraszt, a 

szelek majd melegebb, finomabb sugallatot hoznak. Kinézek az ablakon, nagy pelyhekben 

hull a hó … 

Kreisz Brigitta: Fiatal muzsikusaink 

„Ha a jövőt akarod tudni, tekintsd a múltat."- ez a mondat lehetne talán a következő 

beszélgetés mottója. Hat szentiváni fiatallal beszélgettem, akik sváb népzenét játszanak, 

mintegy felidézve ezzel a régi idők báljainak hangulatát. Mióta zenéltek együtt? Honnan jött 

az ötlet, hogy zenekart alakítsatok? Mindannyian nagyon szeretünk zenélni, és éppen ez volt 

az, ami összehozott minket. Untuk már az otthoni gyakorolgatást, összeálltunk hatan és három 

évvel ezelőtt megalakítottuk a Pilistaler Echo aus Sanktiwan nevű zenekart. Hogy-hogy pont 

ezt a zenei stílust választottátok? Szeretjük a sváb zenét, ebben a környezetben nőttünk fel, és 

a szórakoztatás mellett a hagyományőrzés is célunk. (Természetesen más zenét is szívesen 

játszunk, de a hangszereink a leginkább sváb zene játszására alkalmasak.) A számokat 

magunk hangszereljük, többnyire hallás után játszunk, ill. néhány zenekari tag szokott, próbán 

kívül, kottákat írni, amit aztán a próbák alkalmával együtt javítunk ki, ha szükséges. Így most 

már több mint 150 dalt tudunk. Hol tartjátok a próbákat, és milyen rendszerességgel 

próbáltok? A Szabadság utcában van egy próbatermünk, ahol hetente egy-két alka-lommal 

összegyűlünk, és együtt zenélünk. Milyen a csapatmunka a zenekaron belül? Nagyon 

szeretünk együtt zenélni, és ezenkívül jó barátok is vagyunk. Szívesen töltjük együtt a 

szabadidőnket is. Előfordul, főleg a próbák alkalmával, hogy nem értünk egyet, de mindig 

meg tudjuk beszélni a problémákat, így ha esetleg kiabálunk is egymással, az is csak viccből 

fordul elő. A zenekaron belül így nincsenek konfliktusok, és nagy az összetartás. Meséljetek 
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valamit a fellépésekről! Hova jártok zenélni? Milyen felkéréseket kaptok? Szívesen teszünk 

eleget a felkéréseknek, és a három év alatt országszerte ismertté váltunk. Természetesen sokat 

köszönhetünk szüleinknek is, akik a legfőbb támo-gatóink, a Német Nemzetiségi 

Tánccsoportnak, akiknek kísérőzenekara vagyunk. Egyre többször játszunk esküvőkön, volt 

már lehetőségünk Németországban és Franciaországban is fellépni. Szívesen emlékezünk 

vissza a Szentiváni Napokra, amikor nagy sikert arattunk, valamint a Franciaországban 

eltöltött percekre, ahol az ottani zenekarral egy közös számot is játszottunk. Szerepeltünk már 

televízióban és hívtak minket a Beach House-ra is. Szívesen zenélünk, mert ez szórakozás a 

számunkra, a számok egyre jobban mennek, ennek köszönhetően mi is egyre lelkesebbek 

vagyunk. Melyik szerintetek a legkedveltebb szám a bálokon, amire az ottlévők nagy része 

szívesen táncol? Az egyvelegek nagyon kedveltek (főleg a „Trink, trink..." egyveleg), ezekre 

általában mindenki táncol, kerin-gővel kezdődnek és polkába mennek át. Nekünk is jó érzés, 

ha a közönség jól érzi magát és táncol, mert akkor tudjuk, hogy jó az, amit csinálunk, és 

értékelik a munkánkat. Mik a jövőbeli terveitek? Szeretnénk egy CD-t, ami már készülőben 

van. A szentiváni iskola stúdiójában fogjuk felvenni, és főleg sváb és osztrák számokat 

játszunk majd rajta. Fiúk, minden szentiváni nevében, kívánok nektek további sikereket, 

szeretném, ha egyre többet hallanánk titeket Szentivánon is játszani, és nagyon várjuk a CD-

teket! Én pedig nagyon szépen kérek minden lakost, hogy támagassák a hagyományokat 

ápolni törekvő fiatalokat. Csak az idősebbek bíztatásával maradhatnak fenn a tradíciók, 

melyek őrzése kötelességünk, őseinknek tartozunk vele! 

Georg Bauer, Marktleugast: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Sanktiwaner! 

Heute möchte ich mich aus einem ganz bestimmten und besonderen Grund, an Sie alle 

wenden. Vornehmlich aber an die angestammten Sanktiwaner, deren Familien seit jeher in 

Sanktiwan ansässig sind. Seit vielen Jahren befasse ich mich mit der Ahnentafel meiner 

Vorfahren, dieses ist eine schwierige und zeitraubende Angelegenheit. Zum Glück habe ich 

vor vielen Jahren einen jungen Freund, Herrn Rudolf Keszler aus Neckarbischofsheim 

kennengelernt. Der Vater von Rudolf Keszler war Johann Keszler geboren 1923 in 

Pilisszentiván, leider ist er inzwischen verstorben. Herr Keszler Rudolf ist Mitglied im 

Arbeitskeis Donauschwäbischer Familienforscher (AKdFF) und arbeitet seit mehr als zehn 

Jahren an der Forschung der Familiendaten von Werischwar/Pilisvörösvär und 

Sanktiwan/Pilisszentivän. Nach mühevollen und zeitraubenden, arbertsreichen Jahren 

(ehrenamtlich), gibt es jetzt eine unschätzbare Veröffentlichung von über 10.000 Daten, in 

einer Roh- bzw. Arbeitsfassung des Ortsfamilienbuches von Werischwar und Sanktiwan der 
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Jahre 1693-1791 im Internet. Vorgesehen ist auch, die Daten bis zum Jahr 1811 zu erfassen, 

bis zu diesem Jahr sind die Kirchenbücher nämlich abgeschrieben. Diese Veröffentlichung 

von Herrn Keszler kann man nicht hoch genug einschätzen, zum anderen gebührt ihm ein 

großes Lob für seine ehrenamtliche Arbeit, die er in der Freizeit vollbringt. Des weiteren gibt 

er ja diese Daten Preis, ohne dafür ein Entgeld zu erhalten, wobei solche Daten im besonderen 

bis zu einer Veröffentlichung in Buchform nicht freigegeben werden. Weiterhin befasst sich 

auch eine Frau Milbich-Münzer mit den Daten aus Schaumar/Solymár, welche auch sehr 

kooperativ mit Herrn Keszler zusammenarbeitet. Tatsache ist mämlich, dass viele 

Verknüpfungen zwischen den Gemeinden des Ofner-Berglandes wie;  

Werischwar - Sanktiwan - Wudigeß -Weindorf - Irm u.a. bestanden. So ist festgestellt 

worden, dass die Familien Taller in Schaumar ursprünglich aus Weindorf gekommen sind. 

Inzwischen habe ich mich ebenfalls dem AKdFF angeschlossen, weil die Arbeit dieser 

Vereinigung von immensen und unschätzbarem Wert ist. Zudem ist es für die kommenden 

Generationen auch sehr wichtig zu wissen, woher ihre Wurzeln stammen. Nunmehr sind also 

diese Daten freigegeben und für jeden nutzbar, so auch für Sie liebe Sanktiwaner. Inressenten 

können auch Mitglied im AKdFF werden, auch Ungarn. Nachstehend gebe ich Ihnen die 

Anschrift bekannt. Arbeitskreis Donauschwäbischer Familinforscher AKdFF Goldmühle-

Strasse 30 D-71065 Sindelfingen Telefon: 004-70317937637 (Dienstag und Donnerstag) Der 

Mitgliedsbeitrag für Ungarn beträgt: 10 Euro Die Familiendaten von Werischwar und 

Sanktiwan können Sie über das Internet http://db.genealogy.net/ofb/pilis/ erfahren. Im 

Zusammenhang mit der Familien-forschung habe ich eine Bitte, vor allem an die älteren 

Jahrgänge in Sanktiwan in eigener Sache. Meine Großeltern, Turek Martin und Mandl 

Katharina, haben am 15. Juni 1902 in Sanktiwan geheiratet. Zu dieser Zeit gab es noch die 

Rosenbraut Hochzeiten in Schaumar, Sanktiwan und Werischwar. In der Zeit zwischen den 

Jahren 1892-1914 fanden diese Hochzeiten statt, die letzte fand 1914 in Sanktiwan statt, die 

Braut war damals Gabeli Theresia 18 Jahre, der einer Stiftung des Grafen Karäcsonyi 

finanziert, auch bekam das Brautpaar ein stattliches Brautgeld, von dem man damals sogar ein 

Haus bauen konnte. Mich würde interessieren, ob meine Großmutter Turek möglicherweises 

eine solche Rosenbraut war, und ob es jemanden gibt, welcher eventuell davon noch Kenntnis 

hat. Ich selbst habe nut vage Kenntnis davon und wäre sehr dankbar für entsprechenden 

Bescheid darüber. Möglicherweise gibt es auch amtliche Stellen, wo man dieses erfahren 

kann, auch dafür wäre ich dankbar. Für Hinweise dieser Art, erbitte ich Ihre Mirarbeit. Im 

diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen eine gute Zeit.  
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Lillian Garrett-Groag: Die Weiße Rose  

Schüler spielen für Schüler  

2003. 3. 11. 17:30 2003. 3. 21. 16:00  

an der ELTE, Budapest im kleinen Hörsaal, Ajtösi Dürer sor 19-21, Raum 35. Eine 

Koproduktion der ELTE, des Wirtschaftsgymnasiums Pilisvörösvär und der Deutschen 

Schule Budapest 

Schnipsel Schneemann  

Material: Tonpapier in Weiß und Schwarz, Kreppapier in Weiß, Schwarz, Rot, Ästchen, 

naturfarbener Bast Hilfsmittel: Dessertteller in verschiedenen Größen, Bleistift, Schere, 

Klebsoff  

So kannst du einen Schneemann gestalten: 1. Zuerst suchst du dir Teller in verschiedenen 

Größen: einen für den Kopf und zwei weitere für den Körper. Die Teller legst du auf das 

Tonpapier. Dann zeichnest du die Kreise nach und schneidest alle Teile aus. Nun brauchst du 

noch die Arme und einen Hut aus schwarzem Tonpapier. 2. Für den Schneemann reißt du aus 

weißem Kreppapier viele kleine Schnipsel. Klebe die Schnipsel auf. Den Hut beklebst du mit 

Schnipseln aus schwarzem Kreppapier. 3. Natürlich bekommt dein Schneemann auch ein 

Gesicht: Für die Augen und den Mund knüllst du schwarzes Kreppapier, aus einem kleinen 

Halbkreis aus rotem Krepp formst du die Nase. 4. Dein Schneemann bekommt auch Knöpfe. 

Klebe jeweils drei Papierkügelchen auf den Bauch und jeweils zwei Kügelchen auf die Arme.  

Tipp Sicher kannst du einen Hut malen! Auf dem großen Bild kannst du sehen, wie ein Hut 

für einen Schneemann aussehen kann. Der Besen, den der Schneemann in der Hand hält, ist 

aus einem kleinen Ast und etwas Bast. Binde einfach etwas Bast am Ende eines Stöckchens 

fest. 

Christian Morgenstern: Der Frühling kommt bald 

Herr Winter, 

geh hinter, 

der Frühling kommt bald. 

 

Das Eis ist geschwommen, 

die Blümlein sind kommen, 
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und grün wird der Wald. 

 

Herr Winter, 

geh hinter, 

dein Reich ist vorbei. 

 

Die Vögelein alle 

mit jubelndem Schalle 

verkünden den Mai! 

 

Heinrich Heine: Du bist wie eine Blume 

Du bist wie eine Blume, 

So hold und schön und rein; 

Ich schu dich an und Wehmut 

Schleicht mir ins Herz hinein. 

 

Mir ist, als ob ich die Hände 

Aufs Haupt dir legen sollt, 

Betend, daß Gott dich erhalte 

So rein und schön und hold. 

 

Újság Ügy 

Önkormányzati hírek Önkormányzati ülés 2003. január 30. 2./ Napirend - Szentiváni 

újság ügye  

Marlok Gyula képviselő: elmondja, hogy az újság megjelenését színvonalasnak tartja, ám 

inkább a tartalmi részét javasolja emelni és egy puritánabb megjelenést adni az újságnak, mint 

például a Marktleugasti Újság, mely fekete fehér megjelenésében és egyszerűbb papírra van 

nyomtatva. Továbbá elmondja, hogy jelentős összeget lehetne a nyomda költségen is spórolni 

és ha kisebb lenne az újság költsége úgy talán minden háztartásba ingyen el lehetne juttatni. 

Lantosné B. Judit képviselő: véleménye szerint a közalapítványon belül lenne a legcélszerűbb 

az újságot működtetni, hiszen abban az esetben csupán azt a szervezetet kell támogatni, amely 

magához integrálja az újságot. Marlok Gyula képviselő: véleménye szerint amennyiben nem 
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újságként, hanem más elnevezéssel jelenik meg a lap, abban az esetben maradhat a felelős 

kiadó a polgármester. Harmati Elek újság részéről: tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az újság 

puritánabb megjelenése, illetve silányabb papírra történő nyomása nem csökkenti jelentősen a 

költségeket, ezért nem célszerű egy színvonalas megjelenés színvonalán rontani. 

Szentiváni újság ügye: Metzger Rezső képviselő: Az újság működésével kapcsolataosan 

készített számszaki táblákhoz rövid szóbeli tájékoztatást ad elmondja, hogy a jövőbe tekintve 

2003. évben mint bevétel kb. 900.000.-Ft bevétel várható és ez kb. havi 9 számlából áll össze 

és a lap bevételből, amely 150,-Ft/db, ha a mostani árat tartjuk. Kiadás az ismert papír 

minőséggel, borítókkal 28 oldallal és a megszokott tartalommal 269, Ft-ot jelentene 

példányomként ennek az éves költsége 1.888.000,-Ft. Kívánnak még kiadni egy nyári 

összevont példányt is, és vastagabb szám jelenne meg karácsonykor. Nyomdaköltség a 

mostani kivitelben 700 pld-os kiadással 2.600.000,-Ft éves költség. Marlokné Somogyi Ildikó 

képviselő: támogatja, hogy az újság egyszerűbb kivitelben jelenjen meg, azonban a hírmondó 

jellegű megjelenést nem támogatja. Gőry Ede képviselő: nem támogatja a puritánabb 

megjelenést, szeretné, ha az újság továbbra is a jelenlegi formájában jelenne meg. Dr. Peller 

György jegyző: elmondja, hogy mint alapító maradhatna az önkormányzat, de a felelős kiadó 

személyén változtatni kellene. Marlok Gyula képviselő: a Kulturális Közalapítványba 

delegálást azért nem tartja reális megoldásnak, mivel az újság könyvelése így nem lenne 

megoldva, hiszen ezzel tovább terhelnie az alapítvány jelenlegi könyvelőjét nem lehet. 

Véleménye szerint a felelős kiadó személyével kapcsolatban most felvetett probléma nem 

akkor a horderejű gond, mint amekkora ügyet ebből csinálunk, számtalan helyen jelenik meg 

a miénkhez hasonló módon és ez évekig elfogadott forma volt. Hegyeshalmi Ferenc 

képviselő: szintén támogatja, hogy az újság minden háztartásba térítés nélkül eljusson. Klotz 

Mária újság részéről: nem érti és furcsának tartja, hogy az újság készítését miért kell pont 

most az ő esetükben megpályáztatni. Harmati Elek újság szerk.: Szintén tájékoztatja a 

képviselőket, hogy egy bizonyos személy végigjárta az üzleteket, ahol az újságot meg lehet 

venni, és tájékozódott, a példányszámokról mennyit kap az üzlet és mennyi a megmaradt 

példány. Lantosné B. Judit képviselő: elmondja, hogy édesanyja járt utána az eladott és 

megmaradt példányszámoknak és pusztán kiváncsiságból végezték a felmérést. Metzger 

Rezső képviselő: elmondja, hogy a napirend ügyében javasolja, hogy hétfőre a 2003-as 

költségvetési tárgyalásra a felmerült kérdések ügyében (pld.szám, ár, minőség, terjedelem, 

tartalom, beruházás, terjesztés, kiadás) tegyenek javaslatot a képviselők, és a januári szám a 

korábbi kiadási-szerkesztési feltételeknek megfelelően kerüljön még a lakosság kezébe. 
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März 2003 

Glückskäfer 

Material: flache Steine; rote und schwarze Fingerfarbe; kleine weiße Klebepunkte Hilfsmittel: 

Pinsel; Schale mit Wasser; evtl. schwarzer Filzstift  

So bemalst du den Stein:  

1. Zuerst suchst du dir einen flachen Stein aus. Den Stein malst du mit roter Farbe an. 2. 

Sobald die Farbe getrocknet ist, malst du den Kopf und den Strich auf dem Rücken mit 

schwarzer Farbe. 3. Nun fehlen dem Káfer noch die schwarzen Punkte. Die tupst du ganz 

vorsichtig mit der Pinselspitze auf. 4. Damit der Käfer etwas sehen kann, bekommt er Augen. 

Du kannst sie aufmalen oder weiße Klebepunkte mit einem schwarzen Filzstift bemalen und 

aufkleben. 

G. CH. DIEFFENBACH: Die vier Jahreszeiten 

Vier schöne Brüder kenn' ich wohl,  

geschmückt so wunderbar;  

sie kommen schon seit alter Zeit  

zu uns in jedem Jahr.  

Der erste bringt uns einen Strauß,  

streut Blumen um sich her.  

Den zweiten schmückt ein goldner  

Kranz  

von Ähren voll und schwer.  

 

Der dritte reicht uns Äpfel dar  

und neuen, goldnen Wein.  

Der vierte ist in Pelz gehüllt,  

wie Schnee so weiß und rein.  

Wer nennt die schönen Brüder mir,  

geschmückt so wunderbar?  

Sie kommen schon seit alter Zeit  

zu uns in jedem Jahr.  

 

Theodor Fontane: Frühling 
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Nun ist er endlich kommem doch  

in grünem Knospenschuh;  

„Er kam, er kam ja immer noch",  

die Bäume nicken sich's zu.  

 

Sie konnten ihn all erwarten kaum,  

nun treiben sie Schuß auf Schuß;  

im Garten der alte Apfelbaum,  

er sträubt sich, aber er muß.  

 

Wohl zögert auch das alte Herz  

und atmet noch nicht frei,  

es bangt und sorgt: 

"Es ist erst  

März,  

und März ist noch nicht Mai."  

 

O schüttle ab den schweren Traum  

und die lange Winterroh:  

es wagt es der alte Apfelbaum,  

herze, wag's auch du. 

 

Német Kisebbségi Önkormányzat: A Német Kisebbségi Önkormányzatok találkozója 

Solymáron 

2003. február 28-án Solymáron a Polgármesteri Hivatalban, a környék német kisebbségi 

önkormányzatainak találkozójára került sor. Marlokné Cservenyi Magdolna elnök köszöntötte 

a megjelenteket, majd német népdaléneklésre invitálta őket. Enczmann László Solymár 

nagyközség polgármestere beszédében hangsúlyozta a kisebbségi önkormányzatok 

fontosságát a német nemzetiségi kultúra ápolásában. A hagyományok és a népdalok 

átörökítésének jelentőségéről elmondta, hogy a kisebbségi önkormányzat az idősek beszédét 

és dalait videó- és magnófelvételre rögzíti. Büszke rá, hogy Solymáron élő hagyományőrzés 

folyik. Szent István gondolatairól beszélt, mely szerint a soknyelvűségre szükség van, majd 

kijelentette, hogy „Attól vagyunk magyarok, ha svábok vagyunk." Azt kérdezte, van-e annál 
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szebb, hogy Erdélyben egy magyar településen találko-zott a piliscsabai tánccsoporttal. 

Hangsúlyozta, hogy a közös cél érdekében az önkormányzatokban kell partnert találniuk a 

kisebbségi önkormányzatoknak. Külön kistérségi büdzsé keretet hoznak létre, melyre pályázni 

lehet. Ezt követően minden kisebbségi önkormányzat bemutatta tagjait és elmondta tervezett 

programját. Először a vendéglátóktól tudhattuk meg, hogy május 23-24-én rendezik az 

Országos Német Nemzetiségi Gyermektáncfesztivált, melyre mindenkit szeretettel meghívtak. 

Régi álmukat kívánják megvalósítani egy aratóbál szervezésével, majd a már említett 

hanganyagrögzítésről informálták a résztvevőket. A kitelepítés emléknapját április 27-én 

tartják.  

Pomázról 1036 személyt telepítettek ki, ezért ennek az évfordulóját március 12-én ünneplik. 

Nemzetiségi fesztivált, hagyományőrző búcsút, nemzetiségi napot, német nyelvű 

akadályversenyt, sportnapot, valamint adventi megemlékezést tartanak (a 70 éven felüliek 

adventi koszorút kapnak ajándékba). A Neue Zeitung meseíró pályázatán az iskola különdíjat 

nyert. Az iskolás gyermekek régi recepteket gyűjtenek. A budakalásziak elmondták, hogy a 

kulturális egyesületükkel együtt dolgoz-nak. Ők is megemlékeznek a kitelepítésről, melyre 

meghívják a kitelepített kalásziakat. Farsangtemetést tartanak, kórus- és tánctalálkozót 

szerveznek. A traccs partikra meghívják a környék önkormányzatait. A Kalász-Suli tanulói 

rendszeresen írnak a helyi újságba. Hagyományőrző énekkaruk, tánckaruk és zenekaruk 

működik. A pilisborosjenőiek programjában szerepel a jelmezes farsangi bál, a fúvós 

ébresztő, a madarak és fák napja, a megemlékezés a kitelepítésről, a búcsú, a szüreti bál, 

borkóstolóval egybekötött lovaskocsis felvonulás, valamint a nyugdíjasok karácsonya. A 

csobánkaiak csak állami támogatással tartják fenn magukat, mivel a helyi önkormányzattól 

nem kapnak semmit. Elmondták, hogy Csobánkáról 1305 embert telepítettek ki, mely 

eseményről megemlékeznek. Szerb, cigány, horvát és német kisebbségi önkormányzatuk van. 

A kisebbségi házat mind a négy magáénak tudhatja, számítógépes rendszert nyertek 

pályázaton. Testvérvárosi kapcsolattal rendelkeznek. Gulyásfőzésre 400 embert láttak 

vendégül, majd bált rendeztek. Kórusuk, majorett csoportjuk működik. Kórustalálkozót, 

nemzetiségi napot és Márton-napot ünnepelnek. Pilisvörösváron a 12.600 lakosból 2400 fő 

vallotta magát nemzetiséginek - tudtuk meg. A városban három iskola, 6 óvoda, valamint 

tánccsoport, énekkar, zenekar működik. Kapcsolatban állnak a Heimatverein hagyományőrző 

egyesülettel. Általában nem a kisebbségi önkormányzat szervezi a programokat, hanem az 

egyesületek, illetve a kulturális csoportok. Támogatják a következő rendezvényeket: bál, 

farsang temetése, Vörösvári napok, szüreti felvonulás, Márton-nap, színházi találkozó. 

Piliscsabán három kisebbségi önkormányzat van: szlovák, cigány és német. Csabáról 1600 főt 
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telepítettek ki. Nyolc Szülő indításával német nemzetiségi általános iskolát alapítottak, melyet 

a települési önkormányzat tart fenn, de a kisebbségi támogatja. Jelenleg az 5. osztálynál 

tartanak, 104 tanulójuk van. Bálokat, farsangbúcsúztatót, kitelepítés napját, fúvószenekari 

fesztiválokat, tánccsoportok találkozóját, idősek napját, karácsonyi vásárt tartanak. Mi is 

bemutattuk kisebbségi önkormányzatunk programját. A többiekével hasonló rendezvények 

mellett a mi nyári nemzetiségi hagyományőrző táborunk egyedülállónak bizonyult. Egy őszi 

közös kistérségi szavalóverseny megrendezésére is ajánlatott tettünk. A gondolat- és 

tapasztalatcsere után ismét énekeltünk. Mindannyian megelégedetten állapítottuk meg, hogy 

az ilyen összejövetelekre szükség van, ezért a legközelebbit községünkben tartjuk, ahol 

közkívánatra az oktatás lesz a fő téma. 

April 2003 

mk: Ein Fest im Frühling Die Osterzeit 

Die Osterfeiertage beginnen mit dem Gründonnerstag. An diesem Tag isst man gern etwas-

Grünes, zum Beispiel Brenneseln oder grüne Zwiebeln, obwohl der Name nicht von den 

grünen Speisen kommt. Am Gründonnerstag verstummen die Glocken während der Messe. Es 

heißt, die Glocken würden nach Rom fliegen. Bis Karsamstag ersetzt das Ratschen der Buben, 

die auch Ratschenbuben genannt werden, den Glockenklang. Am Karsamstag ertönen die 

Glocken und die Orgel wieder während der Messe. Die Ratschenbuben bekommen als 

Belohnung für ihr Ratschen Eier. Am frühen Morgen des Karsamstags findet außerhalb der 

Kirche die Feuerweihe statt. Mit Feuersteinen wird Feuer geschlagen, in dem dann das 

geweihte Öl verbrannt wird, das vom Vorjahr übrig geblieben ist. Anschließend segnet der 

Pfarrer das Feuer und zündet damit die Kerzen in der Kirche an. Der Karsamstag steht schon 

ganz im Zeichen der Freude über die Auferstehung Christi. Die Auferstehungsprozession ist 

eine ganz beondere Liturgie. Osterschinken, Eier, Meerrettich, Salz und Brot werden in der 

Kirche geweicht und am Ostersonntag gegessen.  Ihnen werden wundersame Kräfte 

nachgesagt. Zum Osterfest gehören gefärbte Ostereier. Das Ei ist ein archaisches Symbol für 

das Leben, die Widergeburt und die Fruchtbarkeit. Man sagt: Wie ein neues Leben aus dem Ei 

erwacht, so ist Christus aus seinem Grab auferstanden, um die Menschen zu erlösen. Früher 

benutzten die Ungarndeutschen zum Färben der Eier buntes Krepppapier, gekochte Zwiebel-

und Nussschalen bzw. Baumrinde, später auch Eierfarben. 

MEGHÍVÓ 
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Szeretettel meghívjuk a község lakosságát a már hagyományossá vált májust köszöntő ren-

dezvényeinkre a Tájházba. A program a következő:   

Április 30. 18.00 Májusfa állitás a Tájháznál es a Főtéren  

Május 1. 9.00 — 13.00 Foglalkozás a gyermekeknek 14 órától táncsoportok, zenekarok 

műsora, majd zenés délután késő estig.  

Büfé és kirakodóvásár lesz és reméljük, szép idő is!  

Jó szórakozást kíván a rendezőség: Német Kisebbségi Önkormányzat Pilisszentiváni Német 

Nemzetiségi Tánccsoport Nagycsaládosok Egyesülete  

Felújított formában ismét helyére került a Német Kisebbségi Önkormányzat által felállított 

tábla 

Wollige Schäfchen 

Material: Tonkarton in Weiß; Märchenwolle oder Schafwolle in Naturweiß oder in anderen 

Farben Hilfsmittel: Schere; Klebstoff; schwarzer Filzstift  

So wird ein Schäfchen gebastelt: 1. Male ein Schäfchen auf weißen Tonkarton und schneide 

es aus. 2. Mit einem schwarzen Filzstift kannst du die Augen und die Nase malen. 3. Ziehe 

Märchenwolle so in die Länge, dass du aus der Wolle kleine Knoten machen kannst, und 

klebe die Knoten auf. 4. Fülle nach und nach den ganzen Körper und die Beine mit kleinen 

Knoten aus Wolle.  

BUNTE EIER  

Seht her, ihr Kinder, was ist das?  

Was liegt denn dort im grünen Gras?  

Ein Körbchen voll mit bunten Eiern, Wie schön?  

Jetzt woll'n wir Ostern feiern. 

Georg Bydlinski: Muttertagsstrophen 

Zum Muttertag, zum Muttertag sag ich dir,  

daß ich dich mag.  

 

Es duftet nach Flieder  

und frischem Gras,  

und immer wieder  
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verrat' ich dir das.  

 

Zum Muttertag, zum Muttertag sag ich dir,  

daß ich dich mag.  

 

Die Blume braucht Wasser,  

der Baum braucht das Licht,  

der Mensch, der braucht Menschen,  

sonst freut er sich nicht.  

 

Zum Muttertag, zum Muttertag  

sag ich dir, daß ich dich mag. 

 

Önkormányzati hírek  6./ Napirend – Oktatási Bizottság előterjesztése 

 

Marlokné S. Ildikó képviselő: elmondja, hogy művelődésszervezőre nincs szüksége a 

községnek, az újságot kell megpályáztatni. A kiadás jogát is át kell ruházni, helyet kell 

biztosítani benne a civil szervezeteknek, az egyháznak, és az önkormányzatnak. Nádudvari 

Rudolf képviselő: javasolja, hogy legyen az újságban nemzetiségi rovat is.                                

Határozat 

Pilisszentiván község önkormányzata úgy dönt, hogy a helyi újság kiadása ügyében készüljön 

pályázati kiírás, mely kiírás meg kell jelenjen a helyi újságokban (Pilisvörösvár, Solymár, 

stb.) és a kábeltévén is. A pályázat benyújtási határideje 2003. április 25. 

 

Klotz Mária: Nyílt levél az olvasóhoz  A Szentiváni Újsággal kapcsolatos tevékenységem 

 

Kedves Olvasó! Nyilván olvasta, hogy a Szentiváni Újság kiadói és szerkesztői feladataira 

pályázatot írt ki az önkormányzat. Ahogy hallani, többen megmérettetik magukat. Talán 

ebben az utolsó általam szerkesztett számban (?) szeretném tájékoztatni önöket az újsággal 

kapcsolatos tevékenységemről. Azoknak a kevés olvasóknak, akik vásárolták a lapot, 

szeretném megköszönni a sok-sok bíztatást és elismerő szavakat. Nehéz időkben a további 

helytállást szilárdították meg bennem. Nélkülük már régen feladtam volna. Akik támadtak - 

most ugyanis ez a divat a községben -, szerztek néhány kellemetlen percet, de valahogy ők is 

mindig új tevékenységre ösztönöztek. Számomra egy feladat megoldása kihívást jelent és én 
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szeretem a kihívásokat. Ez vezérel abban, hogy benyújtsam a pályázatomat. Az önkormányzat 

által alapított, Pénzes Gábor által kiadott Szentiváni Újsággal akpcsolatos tevékenységem 

1999. júliusában kezdődött. Ekkor kért meg az akkori szerkesztőség, hogy írjak nemzetiségű 

témájú cikkeket. Ebben az évben 6 német anyagot készítettem, valamint 6 írásom született 

magyar nyelven. 2000-ben 10 db újság jelent meg, melyekben 10 beszámolóm a nemzetiségi 

kultúra köréből, 3 interjúm (Majtényi Árpád, Horváth György, Nádudvari Rudolfné), 

valamint 14 cikkem került közlésre. 2000 decemberében a szerkesztő távozása miatt átvettem 

a felelős szerkesztői teendőket is. Az újság formai és tartalmi megújulása érdekében 

létrehoztuk a rovatokat, melyek rendezettebb formában tárták az olvasó elé a mondanivalót. A 

formai megújulást új esztétikai megjelenéssel, valamint a sok-sok képanyaggal tettük 

szemléletessé. Az újság új arculatát a község eseményeinek intenzívebb tudósításával 

kívántuk megvalósítani. 2001-ben összesen 9 újság jelent meg, melyeket szintén én 

szerkesztettem. Ezekbe 9 nemzetiségi rovatot, 6 interjút (Schuck Györgyné, Stattler Béla, 

Rádler György, Harnisch Sándor, dr. Magyar Péter, Klinger János), 1 exkluzív interjút 

(Kerezsi Lóránd), valamint 14 írást készítettem. Az év végén a tördelőnk is abbahagyta a 

munkát, ezért a tipográfiai teendőket a következő évtől Harmati Dániel vette át. 2002-ben 9 

újságot készítettünk. Összegezve 9 nemzetiségi rovatot, 9 interjút (Dr. Peller György, Marlok 

Gyula, Soós Mártonné, dr. Koczóh Ferencné, Pénzes Gábor, Hegyeshalmi Ferenc, Gátas 

Ernő, Engert Miklósné, Gátas József), 6 exkluzív interjút (Vikidál Gyula, Heller Tamás, 

Beregi Péter, Komáromi István, Erdős Miklós, Bayer Zsolt), valamint 26 cikket írtam. Ebben 

az évben a régiek mellett új rovatokkal is jelentkeztünk: Irodalmi Kávézó – Literatur-Café,  

Kinderecke-Gyermeksarok, jeles napok – Sitten und Bräuche, Fórum, Közélet, Múltunk, 

Múltunk képekben. A decemberi meglepetés szám félig színes kivitelben az önkormányzat és 

a hirdetők támogatásával került kiadásra. A Szentiváni Újság történetében először, színes 

naptár melléklettel leptük meg az olvasót. A 2003. évben eddig 4 lapszámot jelentettünk meg, 

melyekbe 4 nemzetiségi rovatom, 1 interjúm (Székely József), valamint 7 írásom született. A 

szerkesztői feladatokat magam láttam el, válogattam a magyar és német nyelvű verseket, 

gyermekek számára az irodalmi anyagokat, barkács ötleteket és a népszokások-hagyományok 

anyagait. Munkatársaim voltak Marlok Tamás (egyház, közélet), Harnisch Sándor (sport), 

Bodnár Ferenc (közbiztonság), dr. Mirk Mária, Marlok Gyuláné, Majtényi Árpádné 

(nemzetiség), Horváth György (nyugdíjasok), Batár Attila (közélet), Batárné Jónás Katalin 

(nevelés-oktatás), Kreisz Brigitta (kultúra), Fresz Erika (önkormányzati jegyzőkönyv), 

Magyariné Stocker Katalin (egészségvédelem), dr. Kézdi Pál (természetvédelem), dr. Tózsa 

István (környezetvédelem), Csirka Ferencné (nagycsaládosok), Komp Károlyné (olvasói 
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vélemény), Metzger Balázs, dr. Magyar Péter, Pásztor Zsuzsa (cserkészek), Schuck 

Györgyné, Asztalos Éva (énekkar), Harmati Zsófia (nyomdai előkészítés), Harmati Elek 

(reklám), Marlok Gyula, Nádudvari Rudolf, Marlokné Somogyi Ildikó (önkormányzat), 

Lőrincz Péter (nyomdai kivitelezés). A Szentiváni Újságban a 4 éves tevékenységemet így 

összegezhetem: 38 újság készítésében vettem részt, ebből 23-at én szerkesztettem, 38 

nemzetiségi rovat anyagát, 19 interjút, 8 exkluzív interjút, valamint 67 cikket készítettem. Az 

írások műfajai között megtalálható volt a hír, a tudósítás, az interjú, a beszámoló, a riport és a 

publicisztrika. Újságírói tanulmányaim során szerzett tapasztalataim alapján ezeket a 

műfajokat igyekeztem tökéletesíteni. A fotóanyag az utóbbi években jelentősen bővült, ezzel 

is emelve a lap esztétikai színvonalát. A fotókat Harmati Dániel készítette. A nyomdai 

előkészítés során adódtak hibák, de ezeket folyamatosan igyekeztünk kiküszöbölni. A lap 

A/4-es formátummal, 20-36 oldal terjedelemben, 600-700 példányszámmal rendszeresen, 20-

25-e körül jelent meg havi 150 Ft-os eladási áron (a két összevont szám 200 Ft-ba került). A 

nyomdai kivitelezést Lőrincz Péter iparművész végezte. Az újság előállításához szükséges 

fedezetet hirdetésekkel pótoltuk. A reklámmenedzseri és terjesztői teendőket Harmati Elek 

látta el. Az objektív és hiteles tájékoztatás érdekében a különféle beállítottságú emberek 

portréi, vélemémyei egyforma arányban jelentek meg a lapban. A sajtószabadság biztosítása 

folyamatos volt, hiszen bárki írhatott, aki névvel ellátta írását. Névtelen és néhány 

mocskolódó, rágalmazó cikket nem tettünk közzé, hiszen ezt az országos napilapok is így 

tartják helyesnek. A Szentiváni Újság összeállítása során legfontosabb célomnak az olvasó 

igényeinek kielégítését tartottam, hiszen nekik készült a havilap. Az ő kiszolgálásuk 

érdekében, a községben történt események kerültek a mondanivalók központjába. 

Helyzetelemzésemet azzal fejezem be, hogy köszönöm az önkormányzatnak az újság anyagi 

kidásához biztosított feltételeket. Köszönöm munkatársaimnak a fáradtságos, de sikeres 

munkát, valamint az olvasónak, hogy vette és olvasta a lapot. Úgy érzem felelősségteljesen, 

nagy-nagy szeretettel végeztem négyéves szerkesztői és újságírói tevékenységemet. Kedves 

Olvasó! Kérem, drukkoljanak nekem! 

 

Mai 2003 

 

Kleer László: Kedves Olvasók! 
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A pilisszentiváni képviseló-testület döntése értelmében májustól szerkesztője vagyok a 

Szentiváni Újságnak. Azt gondolom, mivel nem községbeli vagyok, illik bemutatkoznom. 

Egy környékbeli kis faluban élek, művelődésszervező a végzettségem, lassan huszadik éve 

foglalkozom újságírással. Az utóbbi 13 évben főfoglalkozásban helyi lapoknál 

tevékenykedtem, pályám során gyakorlatot szereztem az újságírói munka több válfajában, 

kivéve a rádiózást. Célom, hogy olyan lapot készítsek Pilisszentivánon, amely objektivtásra 

törekszik, a helyi hatalomtól, érdekcsoportoktól és pártoktól független, a község kulturális 

eseményeiről tudósít, a hagyományokat és lokálpatriotizmust segít megőrizn, a helyi 

közéletről információt nyújt. Egyesek megkérdezték tőlem Szentivánon, hogy látom-e 

hátrányát annak, hogy nem vagyok falubeli. Szerintem ez csak a helyismeret szempontjáából 

hátrányos, ami idővel pótolható. Ugyanakkor a „kívülállóságom” előnyei lehetnek, hogy saját 

érdekeim nem befolyásolnak, egyetlen érdekcsoporthoz sem tartozom a faluban. Szeretnék a 

helyi civil szervezeteknek, a német nemzetiségnek és az egyházi életnek fórumot biztosítani a 

lapban. Ehhez nagy szükségem van az Önök, az olvasók együttműködésére, segítőkészségére. 

A helyi közélet és a civil szervezetek több vezetőjével, több tagjával beszéltem, és úgy látom, 

partnerre találtunk egymásban. Az idő rövidsége miatt még nem sikerült minden civil 

szervezetet és kultúrcsoportot felkeresnem, ezt rövidesen pótolni fogom. Nagyon örülnék, ha 

sok olvasói levelet kapnék Önöktől, hogy megtudhassam véleményüket a helyi közéletet 

érintő kérdésekről. Néhány kisebb változtatást tervezek a lapon, a legszembeötlőbb az új 

címlap lesz, remélem, elnyeri tetszésüket. A lap tördelése is más lesz, a jobb olvashatóság, az 

egyszerűbb áttekinthetőség érdekében. Sajnos egyelőre csak tizenkét oldalas terjedelemben 

jelenhetünk meg a költségkeret miatt. Abban reménykedem, hogy sikerül sok hirdetőt 

szerezni és akkor néhány oldallal bővülhetnénk. Nem lesz helye a lapban az országos 

politikának, a pártpolitikának, a jó ízlést, a személyiségi jogokat, mások jó hírnevét sértő 

írásoknak. Szerkesztői alapelvem, hogy ha valakit bírálat ér, akkor – lehetőség szerint – annak 

legyen módja még ugyanabban a lapszámban megvédenie magát. Az újságírás kritikai műfaj, 

tehát a képviselő-testületet, a polgármesteri hivatalt, vagy bárkit érhet a lapban kritika, de 

csak akkor, ha az tényeken alapszik. Kedves Olvasók! Kérem, hogy segítsenek a 

szerkesztésben, és írják meg véleményüket a lapról, hogy miről szeretnének olvasni a 

Szentiváni Újságban. Kívánok az Önök és magam örömére jó lapot! 

 

Megyeri Zsuzsanna: Pilisszentiván a számok tükrében 
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A 2001-es népszámlálás statisztikai adatait tartalmazó területi elosztású kézikönyv néhány 

hónapja látott napvilágot. A könyvben számok, tények, adatok állnak szárazon es kommentár 

nelkül. Első látásra semmi érdekeset nem mutatnak, de ha valamennyire érdeklődéssel és 

odafigyeléssel lapozgatja az ember, mégis levonható egy-két tanulság, és érdekes dolgok is 

megfigyelhetők. Lássunk ezek közül néhányat. A népesség számának változása 1870 és 2001 

között azért érdekes, mert a környező, „Pilis" előtagot viselő községek között igen nagy 

eltérés tapasztalható. Pilisszentivánon a legutóbbi adatok szerint 4014 ember 81 812 hektár 

területen, míg 131 évvel ezelőtt mindössze 628 fő volt a lakosok száma, ami több mint 

hatszoros emelkedést jelent. Piliszszentkereszt lakossága több mint kétszer ekkora területen, 

ugyanezen idő alatt 880-ról 2170-re gyarapodott, Pilisszentlászló valamivel kevesebb, mint 

kétszer ekkora területén a lakosság még a duplájára sem nőtt, míg Piliscsaba 2557 hektáron 

megötszörözte lakóinak számát. Pilisborosjenö Pilisszentiván területéhez hasonló területen 

1870 óta megháromszorozta lakosságát. Ami a természetes, tehát nem betelepülőkből adódó 

népszaporulatot illeti, Pilisszentiván már nem áll ilyen jól. Mig 1970 és 1980 között ez a szám 

37 volt, 1990 és 2001 között minusz 22-re változott, ami azt jelenti, hogy 22 emberrel több 

halt meg, mint amennyi született az elmúlt 11 évben. E tekintetben a kömyező települések 

közül Solymár áll a legjobb helyen, ahol ugyanebben a 11 évben 22 fővel többen születtek, 

mint ahányan meghaltak. Nézzünk egy másik szempontot, az iskolai végzettséget a 7 évnél 

idősebb korosztályban. Vessük össze egy másik Pest megyei településsel, Mendével. Az 

összehasonlítás alapja a közel megegyező népesség. A nyolc osztályt végzettek száma itt 902 

fő, ott 1209, a középiskolai érettségivel rendelkezők itt 821-en, ott 641-en vannak, az 

egyetemi diplomát szerzettek száma nálunk 382 fő, Mendén 132. A nemzetiségi hovatartozäs 

tekintetben is elgondolkodtató adatok születtek. A Pilisszentivánon élők közül 3414 fő 

vallotta magát magyarnak, 796 németnek. Nagyjából ugyanilyen az arány Solymáron, ahol 

8375 fő magyarnak, 1154 pedig német nemzetiségűnek érzi magát. A statisztikai adatlapon a 

következő szempont szerint kellett erre a kérdésre választ adni: „a nemzetiség; kulturális 

értékhez, hagyományokhoz kötődés; az anyanyelv; a családi, baráti közösségben beszélt nyelv 

válaszlehetőségek legalább egyike szerint”.  

Sz.E.: Elsace, ahogyan láttam 

A Pilisszentiváni Tánccsoport a franciaországi Obermodernben vendégszerepelt 2002 nyarán. 

Naplómban igy örökítettem meg az indulás napját 2002. július 6-án: „Még csak reggel hat óra 

van, aludni kellene, de nem tudok. Hihetetlen, hogy újra itt vagyok. Csendben kiosonok a 

teraszra körülnézni. Éjjel esett az eső, hűvös van, a falu csendes. Erőt vesz rajtam a kiván-
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csiság, hogy mi változott 1993-as legutóbbi látogatásom óta. Gyorsan felöltözöm es elin-

dulok a pékség felé. Útközben sok-sok szép emlék jut eszembe." Obermodern kis evangélikus 

falu Alsó Elsace-ban, mintegy 45 kilométerre Strasbourgtól. A csoport nyolc tagja (meg a 

pilisvörösvári csoporttal) 1991-ben ismerkedett meg a francia táncosokkal. Szoros barátság 

alakult ki közöttünk. Azóta levelek, telefonok jöttek-mentek. 1996-ban sajnos meghiúsult a 

találkozás, de 2001-ben Kalsruhe-ban meglátogatott minket néhány francia barátunk. Nagyon 

örültünk a viszontlátásnak és a hírnek, hogy mi lehetünk a 2002. júliusi fesztivál vendégei. Az 

utazás közeledtével egyre jobban izgultunk. Repült az idő, hamar eljött az utazás napja. 

Tizennyolc órát utaztunk, de megérte, nagy szeretettel és vacsorával vártak ránk. A második 

napon, a színpad bejárása után megnéztük Haut-Barr várát, majd sétáltunk Savem óvárosában. 

Este fellépés volt. Az egyórás műsor után a Pilistachler Echo húzta a talpalávalót. Másnap 

istentisztelettel indult a program, ezt koszorúzás, felvonulás és újabb fellépés követte. Az ott 

töltött nyolc nap alatt megismerkedtünk Strasbourg nevezetességeivel, és három napra 

belekóstoltunk a párizsi életbe is. Az Eiffel-toronyról es a Sacre Coeur vakitóan fehér falaitól 

megcsodáltuk a panorámát. Lenéztünk a Diadalív tetejéről, sétáltunk a Champs Elsysaes-n, 

hajókáztunk a Szajnán. Csodaszép napokat töltöttünk el Franciaországban. A fényképek nem 

adják vissza azokat az örömtől csillogó szempárokat, amelyeket akkor láttunk, amikor átadtuk 

a Szentiváni-napra szóló meghivást. Most megint izgulunk és szervezkedünk, hiszen július 

19. és 24. közötti szentiváni ünnepségeken részt vesz az obermoderni tánccsoport is. Július 

21-án a Kuczmag-réten. 

Juni 2003 

K.L.: Kihalófélben a szentiváni nyelvjárás 

Közelkép Majtényi Árpádné Pilisszentivánon született, leánykori neve Hermann Ilona. Férje 

solymári, szintén német nemzetiségű. Két leányuk van, a 28 éves Krisztina a helyi általános 

iskolában tanít, a 19 éves Irén főiskolai tanuló. Majtényi Árpádné már a második választási 

ciklusban tevékenykedik a német kisebbségi önkormányzatban. Az első négy évben képvi-

selőként vett részt a munkában, a mostaniban elnökké választották.  

Majtényi Árpádnéval, a községi német kisebbségi önkormányzat elnökével beszélgettünk a 

német nemzetiségi hagyományok ápolásáról.  

■ Melyek a kisebbsegi önkormányzat feladatai?  
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— Hivatalos feladatunk és jogunk, hogy a települési önkormányzat döntéseit előzetesen 

vélemenyezzük, ha az érinti a faluban élő kisebbséget. Általában kéthavonta ülésezünk, de ha 

szükséges, sűrűbben is összejövünk. A legfontosabbnak azt tartom, hogy a régi 

hagyományokat felelevenítve ne hagyjuk kihalni a sváb nyelvet. Sajnos a faluban csak az 

idősebbek közül néhányan beszélik nyelvjárásunkat, a fiatalok közül szinte senki sem. Nagy 

jelentőséget tulajdonítunk a jó színvonalú iskolai és óvodai nyelvoktatásnak. Nagyon 

örültünk, amikor megtudtuk, hogy hét szentiváni diäk a Rigó utcában középfokú német 

szóbeli nyelvvizsgát tett. Ez nem kis teljesitmény 14 éves tanulóktól. Szeretnénk elérni, hogy 

fiataljaink büszkén vállalják sváb származásukat, hogy ehhez a gazdag kultúrájú, szorgalmas, 

tehetséges emberek hirében álló népcsoporthoz tartoznak. Az éves költségvetésünk (1 millió 

280 ezer forint) nagyobb részét és a pályázatokon nyert pénzeket a gyermekek kulturális 

kötödésének fejlesztésére költjük. Segítjük tankönyvbeszerzésüket, nemzetiségi tábort 

szervezünk számukra, külföldi utak költségeihez járulunk hozzá, a kiemelkedő tanulmányi 

eredményű diákokat elismerésben részesítjük. A tájház felújitásának költségeit a szentiváni 

önkormányzat vállalta, jelképesen 100 ezer forinttal mi is hozzájárultunk. A helyi múzeum 

működtetéséről a kisebbségi önkormányzat gondoskodik.  

■ Ugye jól tudom, hogy a szentivániak speciális feketeerdei akcentussal beszélik a német 

nyelvet?  

— Igen, némiképpen hasonlít a solymárira. Érdekes, hogy a vörösvári nyelvjárás egészen 

más.  

■ Hogyan őrizhetik meg őseik nyelvét? — Ez nem egyszerű. A gyerekek az iskolában ugyan 

tanulnak németül, ott az irodalmi nyelvet sajátitják el. Tartok tőle, hogy az idősebb nemzedék 

kihalásával népi nyelvjárásunk feledésbe fog merülni. Sajnos magam sem tudok svábul. 

Mindent megértek, de a beszéd nem megy.  

■ Nem lehetne az iskolába elhívni az időseket, hogy beszéljenek a gyerekekkel svábul? Így 

talán könnyebben megismerhetnék és gyakorolhatnák felmenőik nyelvét.  

— Egyelőre az iskolai szünetben, július első két hetében szervezünk nemzetiségi tábort a 

tájházban. Ott a kisebbségi önkormányzat egyik tagja, Marlokné Liszka Erzsébet — aki 

beszéli a szentiváni nyelvjárást— tanít majd régi mondókákat, verseket, dalokat a gyere-

keknek. Dr. Mirk Mária kisebbségi képviselő hangfelvételeket készített a nyelvjárásunkat 

beszélő öregekkel. Mondókákat es dalokat gyűjtött, hogy az utókor számára megmaradjon az 

eredeti szentiváni sváb nyelv. Ö vezeti a kisebbségi önkormányzat szervezésében létrejött, 

minden második pénteken összejövetelt tartó dalkört. Akinek kedve van, az délután hatkor 
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eljöhet a tájházba és egy kis sütemény és itóka mellett régi sváb dalokat énekelhet Gátas Józsi 

tangóharmonika kiséretével. Ezek a délutánok jó hangulatban szoktak eltelni. 

Kindergärtnerinnen von Deutscher Nationalitäten Kindergarten: Lustiger Kindertag im 

Kindergarten 

 

Unserer Tradition getreu haben wir den Kindertag in der letzen Woche im Mai in unserem 

Kindergarten gefeiert. Wir haben unseren Garten auf diesen Tag mit bunten Bänder und 

Luftballons geschmückt. Es hat schon mit dem Morgen anders angefangen. Anstatt der 

Beschäftigung haben wir sehr viel gespielt, Musik gehört und gesungen. Zwei Kindergruppen 

haben einen Ausflug am Vormittag zum „Speckbrater" gemacht. Nach dem Mittagessen hat 

Frau Hilda Marlok die Kinder auf ein Eis eingeladen. Das ist eine schöne Geste von ihr, 

wofür wir jetzt bedanken. Dieser Tag war anders als die anderen, weil die Ruhe im 

Nachmittag ausgefallen ist. Später haben die Kinder an den Geschickspielen teilgenommen, 

zum Beispiel angeln, Wettspiel. Die Kinder, die ermüdet sind, konnten aus verschiedenen 

Bastelmöglichkeiten wählen. Wir haben Windrollen aus Papier und Fedenpuppen gemacht. 

Wir haben Halskette geschnürt, Lesezeichen geklebt. Am Ende des Tages sind die 

Süssigkeiten alle gewesen. Die Kinder sind ermüdet, aber reich an Erlebnissen nach Hause 

gegangen. Unter unserer Feiertage das ist einer der liebsten, weil es für sie, von ihnen handelt.  

 

August 2003 

K.L.: Több száz fellépő a Szentiváni-napon 

Kora délután gyülekeztek a Szentiváni-napon fellépő együttesek és a meghívott vendégek. A 

Tájház udvarán beszélgettek, poharazgattak, míg felcsendültek az első hangok a szentiváni 

fúvószenekar hangszereiből. Ekkor sorokba rendeződve megindult a hosszú és vidám menet a 

Kuczmag-rét felé. A házak ablakaiban feltűntek a kiváncsiskodók, többeknek ugyancsak tátva 

maradt a szája az obermoderni vendégek színpompás ruhái, a hölgyek különleges kendői 

láttán. A Kuczmag-rét színpadán Pénzes Gábor rövid köszöntővel nyitotta meg a többi 

rendezvényt. A polgármester reményét fejezte ki, hogy az immár tizenharmadik alkalommal 

megtartott Szentiváni-nap hagyománnyá válik, amit a következő nemzedékek ápolni fognak. 

A rendezvényen megjelent Manfred Huhs, Marktleugast – Pilisszentiván községének – 

polgármestere, Pilisvörösvár polgármestere, Grószné Krupp Erzsébet, a Szentiváni Charta 

Országos Egyesület tagtelepüléseinek polgármesterei. Pénzes Gábor polgármester elmondta, 
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hogy az önkormányzat új hagyományt szeretne teremteni azzal, hogy a település társadalmi 

életében legtevékenyebb polgárokat, az emberek közérzetének javításában jelentős szerepet 

vállalókat elismerésben részesíti; tevékenységükért emlékplakettet és emléklapot adnak át 

nekik. A képviselőtestület ebben az évben Horváth Györgynek, a nyugdíjasegyesület 

vezetőjének ítélte a kitüntetést, amit a polgármester adott át. Manfred Huhs a színpadra lépve 

az augusztusi marktleugasti községi ünnepségre hívta meg a Pilisszentiváni Tánccsoportot és 

a fúvószenekart, majd Pilisszentiván Német Kisebbségi Önkormányzatának pénzbeli 

támogatást adott át, hogy segítsék a fiatalok körében végzett munkájukat. A fellépő 

együttesek műsorát, több mint háromezer néző kísérte figyelemmel. Az este tízkor fellobbanó 

máglya meleg fénye bevilágította a teret, a tüzet körbetáncolók arcán tükröződtek a ragyogó 

lángok. A közös körtánc katartikus élménye után a Pilistaler Echo vidám hangulatú zenéjével 

folytatódott a rendezvény. 

Kleer: Megtalálni a harmóniát 

Gátas Józsefet szinte mindenki ismeri a faluban. Iskola, testedzés, zene, tangóharmonika, sváb 

hagyományok ápolása - ezek az első szavak, amelyek először felmerülnek, amikor róla esik 

szó. Tanított az iskolában éneket, fizikát, német nyelvet, rajzot és testnevelést. A faluban volt 

kultúrház-igazgató, sportköri elnök és kisebbségi önkormányzati elnök. Gátas József a háza 

melletti étterem teraszán várja megérkezésemet, hogy el ne tévedjek. Hosszú udvaron 

megyünk keresztül, szabad-kozik, hogy éppen kocsibeállót épít, ezért a rendetlenség. Nekem 

nem tűnik annak, ilyen bárki kertje, aki építkezik. Beljebb érve hangulatos kerti pihenőhelyen 

ülünk le beszélgetni, egy szép szabadtéri kemence mellé, amit saját kezűleg készített. Az 

ilyesmit illik megdicsérni, de most nem azért teszem: valóban remek darab és jól illik hozzá 

az esővédő natúr fa szerkezete, amit felesége készített. Erről sem udvariasságból mondom, 

hogy egy asztalosnak is becsületére válna. A házigazda egyszer csak egy régi, kopott, 

formátlannak tűnő deszkadarabot vesz elő és kérdezi, hogy tudom-e, mi ez? — Határjelző — 

vágom rá a tudatlanok ma-gabiztosságával. — Nem, ez a templom régi csigalépcsőjé-nek 

egyik foka. Ezen jártak az őseim, ők koptatták lépteikkel ilyenre. őrzöm, mint a múlt egy 

darabját. Gátas József nem Pilisszentivánon született, pedig nagyszülei és édesapja is 

tősgyökeresek a faluban. Ennek az a története, hogy a második világháború idején éppen 

akkor zárult be a Budapest körüli ostromgyűrű, amikor édesanyja várandós ideje végéhez 

közeledett. Biztos ami biztos, a szülés idejére elutazott a mosonmagyaróvári rokonokhoz. 

Azonban rövidesen utolérte a háború és a bombázások közepette született a kis Gátas. A 

családot eredetileg Gábelinek hívták, édesapja postamester volt és kántor, édesanyja az 
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általános iskolában tanított. Nagyapjáé volt a mostani tájház. Örül neki, hogy az épület 

közösségi célokat szolgál, így bármikor bemehet az egykori nagyszülői házba. Ilyenkor 

eszébe jut a nagyapja, aki cséplés idején az udvaron ült szivarozott és azt mondta a 

gyerekeknek, hogy ne beszéljenek hangosan, mert meggyullad a szalma. Mire ők mondták 

neki, hogy a szivartól könnyebben lángra kaphat. „Na de én vagyok a nagyapátok" —

válaszolta. A tájház kialakítása Gátas József ötlete volt. Az ő kezdeményezésére alakult meg a 

helyi német kisebbségi önkormányzat. Azt gondolta, amíg még vannak német hagyományok a 

faluban, addig kell megőrzésükről gondoskodni. A második választási ciklusban 

megválasztották a Pilisszentiváni Német Kisebbségi Önkormányzat elnökévé. — Ezer szállal 

kötődöm Szentivánhoz, itt vagyok otthon a világban — vall a faluhoz való viszonyáról a 

házigazda. Kötődése a zenéhez már gyermekkorában kialakult, gyakran figyelte, hogy 

édesapja miként kottáz zeneműveket. — Ösztönösen harmonizálok bármilyen zenét, és 

azonnal le is tudom játszani zongorán vagy tangóharmonikán. Az élet minden területén 

harmóniára törekszem. Nemrégiben kórházban kellett töltenem pár napot. Behozattam a 

szintetizátoromat és fejhallgatóval a magam szórakoztatására játszottam. A betegszállító fiúk 

megkértek, hogy zenéljek, azután híre ment, hogy van itt valaki, aki bármit eljátszik. Életre 

szóló katartikus élményem, hogy egy éjszaka egy súlyos, gyógyíthatatlan betegségben 

szenvedő néni hívatott és kérte, játsszam el kedvenc nótáját. Megtettem, és muzsikáltam neki 

hosszasan. A néni már napok óta nem tudott aludni a fájdalmaktól és egyszer csak azt vettem 

észre, hogy a zene nyugtató hatására álomba merült. Néhány nap múlva meghalt, de azóta is 

jó érzés tölt el, hogy egy haldokló utolsó óráit szebbé tehettem. Persze többnyire vidámabb 

élményeim is vannak. Óbudára, a Kőrösi Csoma Sándor Gimnáziumba jártam, már ott is 

zenéltem, Vadas Tamással — Szécsi Pál slágerfesztiválon díjnyertes számának 

zeneszerzőjével — együtt koptattuk az iskola padjait és közösen muzsikáltunk. A gimibe 

többféle nemzetiségű diák járt a környező településekről. Etnikai kérdések azonban fel sem 

merültek, jól éreztük magunkat egymás társaságában, tanultunk, zenéltünk, élveztük az életet, 

a fiatalságunkat. Szívesen emlékszem azokra az időkre, életem meghatározó négy éve volt. 

Az általános iskolát itta faluban végeztem. Egykori tanárom az igazgatóm lett, amikor 

pedagógusként láttam viszont az iskolát. Egy évig Sziván János bácsi volta főnököm, 

hallatlanul nagy népszerűségnek örvendett a faluban. Most 36 évi tanítás után egy kissé 

belefáradtam hivatásom gyakorlásába, ezért szeretnék nyugdíjba menni. Ebben a 

szándékomban a feletteseim is segítenek és ez nagyon jólesik. Gátas József minden reggel fut. 

Reggel, felkelés után kicsit nehezen járódnak be ízületei mint mondja, de a reggeli testedzést 

semmiképpen sem hagyná ki. Amikor kórházban volt, engedélyt kért orvosától, hogy a portás 
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kiengedje mindennap futni. Egykori atléta múltját meg nem tagadva néha senior 

bajnokságokon indul. Néhány éve még távolugrásban bajnokságot nyert, de mára visszaesett a 

teljesítménye, bár az életeleme továbbra is a mozgás, a testedzés. Fia követte példáját, aktívan 

sportolt, az NB I-ben kézilabdázott. Leánya inkább nyelvtehetségét kamatoztatja. 

Pedagógusként nem volt sem szigorú, sem engedékeny, ezen a területen is harmóniára 

törekedett. Nagy hangsúlyt fektetett rá, hogy tanítványai elsajátítsák az alapvető viselkedési 

normákat. — A lényeg: minden tanítványt hozzásegíteni képességei kibontakoztatásához, 

hogy alkotóvá, nyitottá, boldoggá váljanak. Ha valaki valamiben jó, akkor meg kell dicsérni, 

hogy sikerélménye legyen — foglalja össze pedagógiai elveit. Nyugdíjas éveiben szeretne 

unokáival foglalkozni, sportolni, zenélni, barkácsolni és a baráti kapcsolatokat ápolni. Mielőtt 

besötétedne, készítek néhány fényképet, miközben ő harmonikázik. Búcsúzóul kikísér a 

kapuig, három kutyája boldogan legyeskedik körülötte. 

Maria Mirk: Wieder Sommerlager in der Begegnungsstätte 

Schon das dritte Mal veranstaltete die Deutsche Minderheitenselbstverwaltung Sanktiwan ein 

Som-merlager für unsere Schulkinder In den zwei Wochen vom 30. Juni bis zum 11. Juli 

hatten wir volles Haus in der Begegnungsstätte und im Dorfmuseum. Ziel war es — wie 

bisher immer — den Kindern die Kultur ihrer Vorfahren, der Sanktiwaner „Schwaben" näher 

zu bringen und die deutsche Sprache spielerisch zu üben. Vormittags gab es immer das 

ernsthafte Programm- Deutsch mit den freiwilligen Lehrerinnen der Schule (Hajnalka 

Hegyeshalmi, Hilda Horváth, Märta Kelemen und Anett Päva), am Nachmittag ging es dann 

viel lockerer zu: am Montag Basteln (Blaufärberei) mit der Lehrerin Lucia Marlok und ihrer 

Tochter Susanne Hahn sowie mit Dora Mravinácz, am Dienstag Tanzen mit der 

Tanzgruppenleiterin Henriett Rádler, am Donnerstag Heilkräuter, sowie alte Flurnamen und 

Geschichten mit Tante Mari (Frau Maria Keszléri) beziehnungsweise Onkel Peter (Herr Peter 

Marlok), anschließend Singen mit Onkel Józsi (Lehrer Josef Gátas). Unter den grauen 

Werktagen gab es zwei außergewöhnliche Tage: am Mittwoch ging die Reise nach Berkenye 

und Szendehely, um das Leben der dortigen Deutschen durch ihre Museen kennen zu lernen, 

und am Freitag kochten die Kinder mit den „Chefinnen" Renate Scheller und Maria Mirk 

Schupfnudeln aus Kartoffelteig. Dazu mussten sie zuerst das Rezept, das ihre Oma sicherlich 

auswendig kann, studieren und sich mit den Küchengeräten im Dorfmuseum vertraut machen. 

Außer den Beschäftigungen gab es häufig Zeit auch für freies Spielen im Hof. Das 

Mittagessen wurde im Restaurant „Gyémánt" gekocht und auf der überdachten Terrasse des 

Dorfmuseums ausgeteilt. Dabei leisteten die Mitglieder der Minderheitenselbstverwaltung: 
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Ilona Majtényi, Elisabeth Marlok und Csilla Ziegler (sowie Agnes Karl) unermüdlich Hilfe. 

Aus Österreich kam Maria Pongracz, die mit den Schülern lustige Reime bastelte und leider 

feststellen musste, dass sie im freien Sprechen sehr schüchtern sind, wahrscheinlich wegen 

mangelnden Wissens und zu wenig Übung. Auch die Schuldirektorin Andrea Rern8nyi 

beehrte die Veranstaltung mit ihrem Besuch und zeigte sich erfreut über den Eifer der Kinder. 

Obwohl die Lehrerinnen ohne finanzielle Vegütung den Auftrag erfüllt haben, kann so ein 

Lager ohne Unterstützung nicht stattfinden. Zum einen gab es eine Förderung vom Deutschen 

Bundesministerium des Inneren in Höhe von 200 Euro, und zum anderen von der 

Gemeinnützigen Stiftung „A Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségeiet" 180 000 

Forint. Das Geld konnten wir sehr gut gebrauchen, denn nicht nur die Verpflegung, sondern 

auch der Ausflug und das Material, Bastelzeug, Schreibzeug und Spielzeug kosteten ziemlich 

viel. Allen aktiven Mitwirkenden möchte ich auch hier meinen Dank aussprechen in der 

Hoffnung, dass sie bereit sind, auch im nächsten Jahr mitzu-machen, damit dieses bereits zur 

Tradition gewordene Sommer-lager weiterhin veranstaltet wer-den kann. Den teilnehmenden 

Kindern wünsche ich angenehme Ferien und alles Gute, und wenn es ihnen gefallen hat — 

auf Wiedersehen im nächsten Sommer! 

Száztagú harmonika zenekar a főtéren 

Július 18-án, pénteken este fantasztikus élményben volt része a főtéri koncert több száz fős 

közönségének. A Happy Junior Band, a száztagú lipcsei tangóharmonika zenekar tagjai 

imponáló magabiztossággal játszottak hangszereiken. Repertoárjukon szerepelt tánczene, 

komolyzene, jazz és népzene is. A kiváló hangszerelésű műveket lenyűgöző előadásmódban 

játszották az ifjú zenészek. A Magyarországon turnézó zenekart a Pilisszentiváni Kisebbségi 

Önkormányzat hívta meg. Fellépti díjuk a közönség önkéntes adományaiból jött össze. A 

karnagy Pilisszentiván címerével díszített hollóházi porcelántálat kapott ajándékba, az egész 

zenekart a kisebbségi önkormányzat látta vendégül vacsorára. 

Horváth István: Kórushírek 

Tisztelt Olvasók! 

Ezentúl az újságon keresztül is szeretnénk tájékoztatást adni a Pilisszentiváni Vegyes Kórus 

munkájáról, fellépéseiről és élményeiről. Énekkarunk az idén ünnepli 30 éves fennállásának 

évfordulóját. A kórus története sok szép élménnyel és fellépéssel telített időszak volt, ami 

lelkiismeretes munkát és odaadást takar. Ebben az évben nemcsak évfordulót ünneplünk, 

hanem sok szép új dalt is tanulunk. Az új évet Pilisvörösváron köszöntöttük az ott 
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megrendezett újévi koncerttel. A pilisvörösvári gimnázium színháztermében közösen léptünk 

fel a házigazda Pilisvörösvári Vegyes Kórussal. A fúvószenekar kísérte koncertet fergeteges 

tapssal hálálta meg a közönség. Január 18-ra a Zsámbéki Német Kisebbségi Önkormányzat 

Szent Sebestyén-ünnepi megemlékezésére kaptunk meghívást. A misét Sallai Imre atya 

celebrálta. Az atya végighallgatta a kórusokat és végezetül elmondta, hogy az egyházi 

énekeket különösen nagyra értékeli, mert az előadók és a hallgatóság lelkivilágát táplálja. Az 

énekkar egy igen komoly felkérésnek is eleget tett és a móri mészárlás áldozatainak emlékére 

megtanultuk a külön erre az alkalomra Tannenbaum Tibor által komponált Himnusz és 

Zsoltár című kórusműveket. A betanulás komoly és fegyelmezett hozzáállást igényelt és sok 

gyakorlást kívánt. A több szólamot Neubrand Ferenc és Piroska mellett Gátas Erzsike 

vezetésével sajátítottuk el. E komoly feladat mellett még a virágvasárnapi passiót is 

elénekeltük a mise keretében. Április végén Csömörön hét másik kórussal együtt templomi 

koncerten vettünk részt. A rendkívül színvonalas koncerten Hey Lóránd volt az 

orgonakísérőnk. A hálás közönség tapssal jutalmazta a fellépőket. A móri koncertre május 9-

én, a tragikus banki mészárlás elsőéves évfordulóján került sor. A gyászmisén a már említett 

Himnuszon és Zsoltáron kívül előadtuk Gounod C-Dúr miséjét is. Különleges alkalom volt 

ez, mert előadásunkkal osztoztunk a gyászolók fájdalmában. Az előadásra elkísért bennünket 

Tannenbaum tanár úr is, és végig izgult velünk a sikerért. Május 17-én a Piliscsabai 

Egyházzenei Napok keretében immár kilencedik alkalommal szerepeltünk. A móron 

tolmácsolt műveket adtuk elő, most már nagyobb önbizalommal. A közönség soraiban több 

szentiváni is ült. Június 14-15-én Sopronban kétnapos rendezvényen vettünk részt. Szombaton 

délután fúvószenekar kíséretével 12 német kisebbségi kórus vonult végig a városon a Fő térre, 

ahol a kétnapos program megnyitására került sor. Ezen a délutánon jól sikerült koncertet 

adtunk. Vasárnap délelőtt szentmisén vettünk részt. A Gounod-misét adtuk elő és a szentmise 

énekeit. A misét celebráló pap külön megköszönte szereplésünket és jókívánságait fejezte ki. 

Délután ugyanebben a templomban tartották az egyházzenei szekció által szervezett koncertet, 

amelyen 8 kórus vett részt. A rendezvény színvonalát emelte, hogy a résztvevő kórusok 

közösen adták elő az úrnapi körmenet stációinak őseinktől átörökített változatát. Végül 

Engelbert Rittinger költőre emlékezve Tannenbaum Tibor Rudolf Unsere Heimat című 

szerzeménye hangzott el. Külön elismerés és köszönet illeti Vörös Árpád zongorakísérőnket, 

aki mindvégig segítette a kórust. Június 21-én a Szentiváni-napon szerepeltünk, másnap az 

úrnapi körmenet stációit énekeltük a Pilisszentiváni Fúvószenekar kíséretével. Összességében 

a kórus tartalmas, élményekben gazdag első félévet tudhat maga mögött. Próbáink 

változatlanul keddenként 18 órától vannak. Várjuk azokat, akik kedvet éreznek az énekléshez 
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és csatlakoznának hozzánk, akik szeretik a zenét, s baráti társaságunk tagjai kívánnak lenni, és 

nem bátortalanodnak el a fellépésekkel járó izgalmaktól. 

 

September 2003 

Pénzes Gábor Bürgermeister: Einladung 

Die Gemeinde Pilisszentiván lädt Sie hiermit herzlich zur Feier zum 15-jährigen Bestehen der 

Partnerschaft zwischen Marktleugast und Pilisszentiván am 3. Oktober 2003 in der 

Schulturnhalle Pilisszentiván ein. 

Programm: 

17.00 Uhr – Empfang der Gäste durch die Minderheitenselbstverwaltung im Festsaal des 

Bürgermeisteramtes  

17.30 Uhr – deutschsprachige Messe in der Kirche 

18.30 – Feierstunde in der Schulturnhalle 

- Festreden 

- Kulturprogramm unter Mitwirkung des Gemischtchors, der Tanzgruppe und der Blaskapelle  

Pilisszentiván 

- anschließend Abendessen und Tanzvergnügen bis Mitternacht 

Pénzes Gábor polgármester: Meghívó 

Pilisszentiván és Marktleugast 15 éves partnerkapcsolatának ünnepi rendezvényére, melyet 

2003. október 3-án pénteken az iskola tornatermében tartunk. 

Kleer: Ápolni az ősök kultúráját 

Néhány héttel ezelőtt a képviselő-testület új elnököt választott a Pilisszentiváni Kulturális 

Közalapítvány kuratóriumának élére. Cikkünkben bemutatjuk Szontág Erika új elnököt. 

Közelkép 

Szontág Erika a szomszédos Pilisvörösváron él, végzettsége kertészmérnök. Korábban 

kertészeti menedzserként dolgozott, jelenleg a Magyar Gyula Kertészeti Szakközép és 

Szakiskola virágkötő szakoktatója. Az iskola egyik részlegében sérült gyermekeket tanít 

virágkötészetre. Diákjaival országos virágkötő versenyeken vesz részt, legutóbb a Savaria-

kupán, Szombathelyen négy első helyezést értek el. Közel húsz éve népitáncol, tíz éve tagja a 

Pilisszentiváni Táncegyüttesnek. Két éven keresztül a pilisszentiváni iskola diákjait is 

tanította néptáncra. Tervezi, hogy mérnöki diplomája mellé egy mérnök-tanárira is szert tesz, 

illetve virágkötészetből szeretne mestervizsgát tenni. 
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 Hogy lett az alapítvány elnöke? 

- Az önkormányzat kulturális bizottsága kért fel, de én csak úgy vállaltam, ha senki más nem 

pályázik erre a tisztségre. Nagyon jólesett, hogy pilisvörösvári létemre rám gondoltak. Az 

igaz, hogy a táncon kívül sok barát és ismerős köt Pilisszentivánhoz. Némiképp meglepett, 

amikor a képviselő-testületi meghallgatáson megtudtam, hogy még négyen jelentkeztek erre a 

tisztségre. Éppen Németországban voltam nyelvtanfolyamon, amikor Pénzes Gábor 

polgármester felhívott telefonon és tájékoztatott, hogy a képviselők mellettem döntöttek. Mire 

a Szentiváni Újság újra megjelenik, túl leszünk az alapítvány első közgyűlésén. 

 Miről lesz ott szó? 

- Velem együtt bemutatkoznak a kuratórium új tagjai, beszélgetünk a terveinkről és az 

alapszabályzaton is szeretnénk változtatni. Az elképzelések szerint az önkormányzat az 

alapítványnak leadná a kultúrával kapcsolatos pénzügyeket, ránk bíznák az elosztást. Lehet, 

hogy a Szentiváni Újság is az alapítványon keresztül is működne. Szeretném, ha a jogi 

lehetőségeket kihasználva az alapítvány vállalkozna. Kiemelten közhasznú társaság vagyunk, 

ami azt jeleni, hogy a keletkező nyereséget vissza kell forgatnunk az alaptevékenységbe, 

vagyis kulturális célokra. A bennünket szponzoráló vállalkozások a támogatás 150 százalékát 

írhatják le adójukból. Szerencsére sok cég és magánszemély segíti az alapítványt, bevételünk 

származott a személyi jövedelemadóból felajánlott egy százalékokból is.  

 Melyek az alapítvány alapvető feladatai? 

- A Szentivánon működő különböző kulturális csoportok és tevékenységek támogatása, 

rendezvények szervezése, kulturális célú pályázatok benyújtása. 

 Hogy működnek, lesz esetleg irodájuk? 

- A bázis idáig a polgármesteri hivatal volt. Szeretnénk egy önálló számítógépet, internet-

csatlakozással, esetleg egy kis szobát, ahol kialakíthatnánk egy „főhadiszállást”, hogy 

bármikor össze tudjunk ülni. 

 Van rendezvényszervezési gyakorlatuk, vagy ilyen tevékenységgel alvállalkozókat fognak 

megbízni? 

- A Szentiváni Napok rendezvényt régóta az alapítvány szervezi. Oszheimer Gabriella 

kuratóriumi tag az egyik főszervező, ő szokott konferálni is. Azt gondolom, hogy a 

szentivániakra lehet számítani, nem szoktak megijedni egy kis közösségi munkától. Irigylem 

is emiatt a falut, sajnos nem mindenhol van ez így. 

 Az elnökségi munkához jár anyagi elismerés is?  

- Eddig nem járt és én sem tartok rá igényt, mivel azt gondolom, az ilyesmit szívvel-lélekkel 

kell végezni. Eszembe sem jutott, hogy anyagi hasznot húzhatnék belőle. 
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  Bocsásson meg a kérdésért, de akkor miért vállalta? 

- A kihívásért. Élek-halok a táncért, kötelességemnek érzem őseim kultúráját ápolni. Ha 

megkérdezi tőlem valaki, ki vagyok és honnan jöttem, akkor természetesen azt mondom, hogy 

magyar vagyok, hiszen itt élnek az őseim háromszáz éve. Azonban büszke vagyok arra, hogy 

a magyarországi svábok közé tartozom. Azt gondolom, nincs szégyenkezésre okunk, ha arra 

gondolunk, miképpen boldogultak eleink ezen a földön. Hajóval jöttek batyuval, a semmiből 

teremtettek virágzó létet és amikor a történelem ismételte önmagát és arra kényszerítették 

őket, hogy egy batyuval távozzanak, akkor ha nem is könnyen, de újból talpra álltak. Ez a 

példa inspirál engem is. 

 

Elisabeth Marlok: 16. Strassenfest in Marktleugast 

Heutzutage, wo sich niemand mehr Zeit lässt oder hat, sich mit seinem Nachbarn oder 

Mitbürger zu unterhalten, Probleme oder freudige Ereignisse zu besprechen, hat ein Dorffest 

oder Strassenfest sehr grosse Bedeutung. Auch unsere Partnergemeinde feiert immer am 

letzten August Sonntag ihr Strassenfest, dieses war das 16. Dazu wird für einen Tag die 

Hauptstrasse am oberen und unterem Ende abgesperrt. Hier trifft man schon lange nicht 

gesehene Freunde und Bekannte bei einem Bier oder Kaffe oder guten bayerischen 

Bratwürstchen. Die Bedienung, das Kochen und Braten ist Aufgabe der verschiedenen 

Vereine bzw. deren Mitgliedern. Der Gewinn geht dann in die Vereinskasse. Auch der 

Kapellmeister Busch stand am Bratwürstchenstand und grillte. (Das könnte auch von uns 

übernommen werden.) Zum heutigen Strassenfest erhielt unsere Gemeinde eine freundliche 

Einladung zumal auch noch ein besonderer Anlass dafür war. Marktleugast baut mit Hilfe 

eines staatlichen Zuschusses eine neue 2100 m² grosse Sporthalle, wo auch internationale 

Wettspiele stattfinden können. Da unsere Partnergemeinde auf dem Sanktiwaner Tag immer 

vertreten ist, wollten auch wir der Einladung nachkommen. Dieses Mal konnte die 

Blaskapelle aus Sanktiwan unter Leitung von Sebestyén sowie auch die Tanzgruppe ihr 

Können mit grösstem Erfolg darbieten. Der Gemeinderat wurde von Gyula Marlok, die 

Minderheitenselbstverwaltung von Frau Marlok vertreten. Der besondere Anlass neben dem 

Strassenfest war die feierliche Grundsteinlegung der Sporthalle am 30. August, wozu auch 

viele prominente Gäste geladen wurden. Die Halle soll bis Juni 2004 fertig sein. Musik und 

Tänzer verbrachten den Samstag in Bayreuth mit Besuch im Wagner-Haus, in der kleinen 

Oper, am Grabe von Liszt und als Ausklang gaben die Musiker in der Fussgängerzone ein 

kleines Konzert, wo sie grossen Applaus ernteten. Samstag Abend wurden die Sanktiwaner in 
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das Sportheim zu Marienweiher eingeladen, wo sie reichlich bewirtet wurden. Auch die frohe 

Laune fehlte nicht. Mit Musik und Tanz klang der Abend aus. Der Sonntag begann kühl und 

es kam immer wieder ein Schauerregen, aber das störte Ansichts niemanden, denn nach den 

vielen, hier in Oberfranken sehr ungewöhnlich heissen Wochen freute sich auch jeder über 

den Regen. Wir bedanken uns herzlich für die Einladung und treffen uns am 3. Oktober in 

Sanktiwan zur 15. Jahresfeier unserer Partnerschaft. 

Marlok Gyuláné: A 16. falunap Marktleugastban 

Manapság, amikor senki nem ér rá vagy nem szán arra időt, hogy szomszédjával vagy 

ismerősével problémáiról, vagy éppenséggel örömteli eseményekről beszélgessen, nagy 

jelentősége van egy falunapnak, vagy ahogy a leugastiak mondják, Strassenfestnek. 

Partnerközségünk minden évben, immár 16. alkalommal, augusztus utolsó vasárnapján 

ünnepel. Ilyenkor egy napra lezárják a főút alsó és felső végét. Itt találkoznak a rég nem látott 

barátok, ismerősök egy sör, kávé vagy finom ropogós bajor sült virsli mellett. A főzés, sütés 

és felszolgálás a helyi egyesületek dolga. A nyereség az egyesületek kasszájába kerül. A 

zenekar vezetője, Georg Busch is a virslistandon grillezett, amikor a zenekaruk éppen nem 

játszott. (Ezt itthon is követhetnénk.) Az ezévi Strassenfestre községünkbe is érkezett 

meghívás, erre egy fontos esemény is okot adott: Marktleugastban állami támogatással egy 

2100 m²-es sportcsarnok épül, ahol majd nemzetközi versenyeket is lehet rendezni. Mivel 

partnerközségünk eddig mindig képviseltette magát a Szentiváni Napokon, mi is eleget 

tettünk a meghívásnak. Ez alkalommal a Sebestyén János vezette fúvószenekar és a 

tánccsoport szerepelt fergeteges sikerrel Marktleugastban. Az önkormányzatot Marlok Gyula, 

a kisebbségi önkormányzatot Marlok Gyuláné képviselte. A kiemelkedő eseményre, vagyis az 

épülő sportcsarnok ünnepélyes alapkőletételére augusztus 30-án került sor. Ezen az 

eseményen számos prominens személy vett részt. A csarnok 2004 júniusában kerül 

felavatásra. A zenészek és a táncosok szombaton Bayreuthba utaztak, ahol megtekintették a 

Wagner-házat, a kis operaházat, jártak Liszt Ferenc sírjánál és végül a sétálóutcában 

rögtönzött koncerttel nagy sikert arattak. Szombat es- tére a szentiváni csapatnak meghívása 

volt a marienweiheni sportcsarnokba, ahol bőséges vendéglátásban részesültek. A jó hangulat 

sem hiányzott, zenével, tánccal ért véget az este. A vasárnap igen hűvös idővel köszöntött be, 

majd záporok és napsütés váltották egymást, de ez szemmel láthatóan nem zavart senkit, mert 

itt, Oberfrankenban szokatlan többhetes forróság után mindenki örült a frissítő esőnek. Ezúton 

még egyszer köszönjük a szívélyes vendéglátást és találkozunk október 3-án Pilisszentivánon, 

partnerkapcsolatunk 15. évfordulóján. 
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Oktober 2003 

Kleer: 15 éves partnerkapcsolat 

Oktober 3-án ünnepélyes keretek között ünnepelte Pilisszentiván és Marktleugast 

partnerkapcsolatuk 15. évfordulóját. Pénzes Gábor polgármesterrel a partnerkapcsolat  

történetéről és jelentőségéről beszélgettünk.  

 Hogyan jött létre 15 évvel ezelőtt a kapcsolat? 

-A Pilisszentiváni Vegyeskórust már korábban baráti szálak fűzték a marktleugasti kórus 

tagjaihoz. A második világháború után több szentiváni települt ki Marktleugastba és 

környékére. 1987-ben egyikük, Bauer György kezdeményezésére az ottani önkormányzat 

megkereste Franz Josef Strausst és közbenjárását kérték a partnerkapcsolat létrejöttéhez. A 

kintiek rövid időn belül megkapták erre az engedélyt. Három hónapon belül mi is 

megszereztük az akkor szükséges hatósági jóváhagyást. Akkoriban Szentiván volt az első 

község, amely partnerkapcsolatot létesített. Előtte csak városoknak volt ilyen lehetőségük. 

1988. október 21-én írtuk alá az alapító okiratot. 

 Mit jelent a gyakorlatban a kapcsolat? 

-Önkormányzati képviselők, iskolás gyerekek, sportolók, kultúrcsoportok tettek látogatást 

mindkét településen kölcsönösen. Személyek és családok között is sok barátság kötődött. A 

marktleugastiak több ízben segítették iskolánkat, a német kisebbségi önkormányzatot, 

kultúrcsoportjainkat, sportolóinkat, a cserkészeket és önkéntes tűzoltóinkat. Jelentős 

segítséget nyújtottak templomi orgonánk felújításához. Még egyszer sem jöttek üres kézzel. 

Ötévenként váltakozva Marktleugastban és Pilisszentivánon ünnepeljük az évfordulónkat, 

most rajtunk volt a sor és szívesen tettünk eleget örömteli kötelezettségünknek. 

Mirk Mária: A partnerkapcsolat 15 éve a kisebbségi önkormányzat szemével 

15 évvel ezelőtt, 1988. október 21-én írtuk alá a Marktleugast és Pilisszentiván között 

megkötött partnerkapcsolatról szóló oklevelet. 15 év hosszú idő és jó alkalom a 

visszatekintésre. 1988-ban még nem létezett a kisebbségi önkormányzat mint intézmény, 

hiszen csak a nemzeti és etnikai kisebbségekről szóló törvény 1933-ban történt elfogadása 

után nyílt lehetőség a megalakítására. Szervezetként nem is vehetett tehát részt a kapcsolat 

kialakításában, ugyanakkor jelenlegi tagjai más minőségben ugyan, nem a szentiváni 

kisebbség képviselőiként, de személyesen mind jelen voltak az akkori eseményeken. Arról 

sem szabad megfeledkeznünk, hogy nem a véletlen műveként jött létre éppen Marktleugast és 

Pilisszentiván között a partnerkapcsolat, és ebben szerepet játszott a német kisebbség is. 
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Egyrészt az 1944-ben a front elől Németországba menekült német származású családok, akik 

később gyökereik után kutattak Szentivánon, indították el a kapcsolatot, másrészt fontos 

szempont volt az is, hogy két azonos nyelvet is beszélő község között sokkal kevesebb 

problémával működik a partnerkapcsolat, mintha nyelvi akadályokat is le kellene küzdeni. A 

hivatalos kapcsolatba és a programok szervezésébe a kisebbségi önkormányzat eleinte nem 

folyt bele. A feladatok oroszlánrészét a települési önkormányzat vette át, illetve 

kultúrcsoportjaink, amelyek lényegében ma is a kapcsolat hordozói. A Bauer György által 

elültetett fa gyönyörűen fejlődött és önálló életet kezdett élni. Ma már senki nem látja át a 

kialakult kapcsolatok szövevényét teljes egészében. Ha fel akarnánk sorolni, ki mikor, hol és 

miért tartózkodik éppen a partnerközségben, bizony nem lenne egyszerű dolgunk. Még 

polgármesterünk sem tud minden egyes látogatásról, bár ő igazán jól informált. A 

partnerkapcsolat delegációk és csoportok hivatalos cseréjéből magánemberek közötti igazi 

barátságokká alakult. És ez a cél lebegett mindig is az alapítók szeme előtt: egy önfenntartó 

kapcsolat, amely mindkét község és polgáraik javát szolgálja. Mit változtatott meg a két 

községben a partnerkapcsolat 15 éve? Sokat: kezdve a faluban marktleugasti anyagi 

támogatással megvalósult fejlesztésektől, mint a templom orgonája, a tornacsarnok, 

iskolabútorok, a szökőkút, a háború áldozatainak emlékműve – a felsorolás teljességének 

igénye nélkül -, egészen az emberek gondolkodásmódjának megváltoztatásáig. A gyerekek 

egyre jobb némettudása is összefügg a partnerkapcsolattal. Nem múlik el hónap anélkül, hogy 

Marktleugast és Pilisszentiván között ne lenne úton valaki, akár magánszemély, akár csoport. 

A marktleugastiak szempontjából a partnerkapcsolat mindenekelőtt emberi kontaktusokat és 

új élményeket hozott egy számukra idegen, szinte egzotikus országban. A kisebbségi 

önkormányzatban Marktleugast a hagyományok és a német nyelv őrzőjét látja, ezért minden 

évben anyagi támogatást nyújt az ifjúsági munkához. A pénzt elsősorban a tájházban 

megrendezett nyári nemzetiségi táborra fordítjuk. Az utóbbi időben a kisebbségi 

önkormányzat egyre nagyobb szerepet kap a kapcsolatok és a cserék szervezésében is. Ezt a 

jövőben szeretné megtartani és a következő kerek évfordulóig még erőteljesebbé tenni. 

Maria Mirk: 15 Jahre Partnerschaft, aus Sicht der Minderheitenselbstverwaltung 

Vor 15 Jahren, am 21. Oktober 1988 wurde die Partnerschaftsurkunde zwischen Marktleugast 

und Pilisszentiván unterzeichnet. Eine lange Zeit und ein guter Anlass zum Rückblick. 1988 

gab es noch keine Minderheitenselbstverwaltung, da sie erst nach dem Erlassen des Gesetzes 

über nationale und ethnische Minderheiten gegründet werden konnte. Bei der Gründung der 

partnerschaftlichen Beziehung war sie als Organisation noch nicht anwesend, obwohl die 
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Mitglieder der jetzigen Selbstverwaltung der Deutschen Minderheit persönlich alle dabei 

waren, nur in einer anderen Eigenschaft, nicht als Vertreter der Sanktiwaner Deutschen. Es 

darf auch nicht vergessen werden, dass die Partnerschaft zwischen Marktleugast und 

Sanktiwan kein Zufall war, die deutsche Minderheit spielte dabei eine unübersehbare Rolle. 

Zum einen waren es die vielen deutschstämmigen Familien, die 1944 vor der Front nach 

Deutschland geflüchtet sind und ihre Wurzeln in Sanktiwan suchten, zum anderen hielt man 

vor Augen, dass eine Partnerschaft zwischen zwei Gemeinden mit der gleichen Sprache viel 

problemloser ist, als wenn auch sprachliche Hürden überwunden werden müssten. An der 

Organisation der offiziellen Beziehung und der Programme war die 

Minderheitenselbstverwaltung anfangs nicht beteiligt. Den Löwenanteil der Aufgaben 

übernahm der Gemeinderat bzw. unsere Kulturgruppen, die auch heute als Träger der 

Partnerschaft gelten. Der von Georg Bauer gepflanzte Baum gedieh prächtig und begann sein 

eigenes Leben zu leben. Haute hat man keinen Überblick mehr. Wollte man aufzählen, wer 

sich, wann, wo und warum in der Partnergemeinde aufhält, geriete man in Schwierigkeiten. 

Selbst unser Bürgermeister weiß nicht über alle Besuche bescheid, obwohl er immer gut 

informiert ist. Die Partnerschaft entwickelte sich aus offiziellen Besuchen von Gruppen und 

Delegation zu echten Freundschaften zwischen Einzelpersonen. Und das war das Ziel, das den 

Gründern vorschwebte: eine selbsttragende Beziehung zum Nutzen beider Gemeinden und 

ihrer Bevölkerung. Was hat sich in den vergangenen 15 Jahren durch die Partnerschaft 

geändert? Vieles: angefangen von Entwicklungen in unserem Dorf wie die Kirchenorgel, die 

Turnhalle, Schulmöbel, der Springbrunnen, das Denkmal für die Kriegsopfer – jetzt mal ohne 

Anspruch auf Vollständigkeit -, alles, was mit finanzieller Unterstützung aus Marktleugast 

umgesetzt wurde, bis hin zu den Änderungen in den Köpfen. Die immer besseren 

Deutschkenntnisse der Kinder haben auch viel mit der Partnerschaft zu tun. Es vergeht kein 

Monat ohne einen Besucher aus Marktleugast bei uns und umgekehrt. Organisierte Gruppen 

wie auch Privatpersonen sind ständig unterwegs. Für die Marktleugaster bedeutet die 

Partnerschaft eher menschliche Kontakte und neue Erlebnisse in einem früher fremden, fast 

exotischen Land. In der Minderheitenselbstverwaltung sieht Marktleugast den Hüter der 

Traditionen und der deutschen Sprache, deshalb werden jedes Jahr Gelder zur Förderung der 

Jugendarbeit gespendet. Dieses Geld wird vor allem für die Veranstaltung des Sommerlagers 

in der Begegnungsstätte und im Dorfmuseum verwendet. In der letzten Zeit spielt die 

Minderheitenselbstverwaltung nunmehr auch in der Organisation der Partnerschaft und im 

Austausch eine zunehmend wichtige Rolle. Diese will sie auch in der Zukunft behalten und 

bis zum nächsten runden Jubiläum weiter ausbauen. 
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November 2003 

Hírek Lemondott a Kisebbségi Önkormányzat elnöke 

Lemondott elnöki tisztéről és képviselői mandátumáról Majtényi Árpádné, a Pilisszentiváni 

Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke. A leköszönő elnök bejelentette, hogy a települési 

önkormányzat ülésein ezentúl Dr. Mirk Mária kisebbségi képviselő vesz részt a kisebbségi 

önkormányzat nevében. (A kisebbségi önkormányzat ezzel kapcsolatos közleménye és a volt 

elnök lapunkhoz eljuttatott levele a 8. oldalon olvasható.) 

 

Majtényi Árpádné: Új értékekkel gazdagodott a Tájház  

 

Köszönet Kálózi Istvánnénak, aki a Tájháznak ajándékozta elhunyt férje cipészszerszámait, 

varrógépét és az utolsó pár cipőt, amit életében készített. Kálózi Pista bácsi a falu 

suszterjaként dolgozott. Nem volt olyan munka, amit el ne vállalt volna. Készített új cipőket 

és a régieket is megjavította. Sajnos Pista bácsi már nincs közöttünk, de ha elmegyünk a 

Tájházba és megnézzük a felesége ajándékát, mindig eszünkbe fog jutni. Köszönjük Mariska 

néninek, hogy ilyen kincsekkel gazdagította a Tájház kis „múzeumát”. Molnár Sándornak is 

hálásak vagyunk, hogy a Tájházban látható szekrényhez egy márványlapot készített.   

 

Majtényi Árpádné: Tisztelt Olvasók!  

 

Tájékoztatom a Szentiváni Újság olvasóit, hogy 2003. november 3-án a Német Kisebbségi 

Önkormányzat elnöki tisztségéről lemondtam, mandátumomat visszaadtam. Más 

híresztelésekkel szemben azért döntöttem így, mert egyik képviselőtársam olyasmiket állított 

és terjesztett rólam (ilyen volt többek között a névtelen levél írásának vádja), amelyekhez 

semmi közöm nem volt. Eddig jól működött a kisebbségi önkormányzat, nem voltak 

problémák közöttünk, jól tudtunk együtt dolgozni. Ha vitás helyzet adódott, mindig 

megtaláltuk a mindenkinek megfelelő megoldást. Sajnos ebben az „új” légkörben, amit 

megnevezni nem kívánt képviselőtársam teremtett, nem tudok és nem is akarok tovább 

tevékenykedni. Nekem tiszta a lekiismeretem. Öt évig voltam kisebbségi képviselő, és úgy 

érzem, mindig önzetlenül és becsülettel dolgoztam a faluért, a közösségért. szerettem ezt a 

munkát, szívesen szerveztem a többiekkel együtt a bálokat, táboroztatást, a majálist. 

Hiányozni fog ez a tevékenység, de a nyugalmam, a békességem és a családom fontosabb. 

Megköszönöm Gátas Józsefnek, Marlok Gyulánénak, Mirk Máriának és Ziegler Csillának, 
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hogy segítették munkámat. Köszönöm a vállalkozóknak, civil szervezeteknek, a falu 

lakosainak segítségüket, támogatásukat. Bármikor kértem őket, önzetlenül siettek 

segítségemre. Tisztelettel: 

 

Német Kisebbségi Önkormányzat, Pilisszentiván: Közlemény  

 

Pilisszentiván Német Kisebbségi Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot ill. a kisebbségi 

önkormányzat választóit, hogy Majtényi Árpádné 2003. november 3-án lemondott elnöki 

tisztségéről és mandátumáról. Ennek okát a testület egyik tagjával való személyes 

együttműködés ellehetetlenülésében jelölte meg. Több mint egy éve elnökként és a megelőző 

választási ciklusban egyszerű tagként nagyon sokat tett a német kisebbség érdekében, főleg a 

munka szervezése és összefogása terén. A kisebbségi önkormányzat itt mond köszönetet 

áldozatos és lelkes munkájáért. A testület – egyelőre elnök nélkül – négy taggal fennmarad és 

folytatja tevékenységét.  

Deutsche Minderheitenselbstverwaltung, Sanktiwan Mitteilung 

Die Selbstverwaltung der Deutschen Minderheit Sanktiwan informiert die Bürger der 

Gemeinde bzw. die Wähler der Minderheitenselbstverwaltung, dass Frau Ilona Majtényi am 

3. November 2003 ihr Amt als Vorsitzende der Minderheitenselbstverwaltung und auch ihr 

Mandat niedergelegt hat. Als Grund nannte sie die unmögliche persönliche Zusammenarbeit 

mit einem der Mitglieder der Selbstverwaltung. Seit einem Jahr als Vorsitzende und als 

einfaches Mitglied in der letzten Wahlperiode tat sie sehr viel im Interesse der deutschen 

Minderheit, von allem im Bereich der Organisation und Zusammenfassung der Arbeit leistete 

sie viel. An dieser Stelle bedankt sich die Minderheitenselbstverwaltung für ihr Engägement 

und opferbereite Tätigkeit. Die Körperschaft wird – vorerst ohne Vorsitzende – mit vier 

Mitgliedern weiter bestehen und arbeiten.  

 

Dalkör 

 

A kicsit hosszúra nyúlt nyári szünet után októberben ismét összejöttek a dalos kedvű emberek 

a Tájházban, hogy egy pohár bor mellett felelevenítsék a régi sváb népdalokat Gátas Józsi 

harmonikakíséretével. Szeretettel várunk a következő dalkörökre mindenkit, aki még ismeri 

ezeket a régi dalokat vagy szeretné azokat megismerni és megtanulni. Legközelebb november 

21-én, majd december 19-én este 18 órakor találkozunk a Tájházban. 
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Kleer: 30 éves a Pilisszentiváni Vegyeskórus 

1973 novemberében Neubrandt Ferenc és felesége nyolc énekestársukkal megalapították a 

Pilisszentiváni Vegyeskórust. A Neubrandt házaspárral beszélgettünk a kórus három évtizedes 

történetéről. Neubrandt Ferenc karnagy tősgyökeres pilisszentiváni, nagyszülei és szülei is a 

faluban születtek. Általános iskolába is a községbe járt, majd géplakatos szakmunkás lett. 

Kezdetben eljárt Budapestre dolgozni, azután a szentiváni bányában volt csillés három évig. 

A bánya után a PEMÜ-ben helyezkedett el szakmájában és munka mellett technikusi 

végzettséget szerzett. Üzemvezetőként ment nyugdíjba. A zene szeretetére a községi általános 

iskolában nevelték. Nyolcvantagú gyermekkórussal büszkélkedhetett a falu. Pezsgett a 

kulturális élet Pilisszentivánon abban az időben. A templomban is működött kórus, színjátszó 

csoport tevékenykedett, többen versenyszerűen sakkoztak a helyi bányászegyesületben. 

Neubrandt Ferenc valamennyiben részt vett, s noha legjobban a színjátszást kedvelte, mégis 

megtanult harmonikázni, majd 1954-ben orgonára váltott. Két évvel később rábízták a 

segédkántori teendőket, majd Gátas Józsi bácsi halála után a falu kántora lett és azóta is ő 

végzi az ezzel járó feladatokat. A falusi színjátszó kör a hatvanas évek elején megszűnt, 

évekig szinte alig volt kulturális élet a községben. Neubrandt Ferenc és felesége, Piros 1973-

ban úgy gondolta, hogy ebből elég volt és mivel a színjátszásnál az énekléshez jobban 

értettek, megalakították a kórust. Az alapító házaspár mindkét tagja tanult zenét, sokat jártak 

hangversenyekre, korábban mindketten énekeltek kórusban, mégis hatalmas feladatnak 

bizonyult a kezdetekben egy kórust vezetni az ehhez szükséges speciális ismeretek nélkül. 

Eleinte ösztönösen működtették a kórust, első fellépésük Solymáron volt. A szomszéd falu 

karnagya, Kelemen Gréti néni hívta meg őket. Tőle korábban sok jó tanácsot kaptak és még 

személyesen is meghallgatta őket a meghívás előtt. Ő biztatta a szentivániakat, hogy ugyan 

ösztönösen, de jól vezetik a kórust, folytassák a munkát. Kelemen Gréti nénire azóta is sok 

szeretettel és hálával gondolnak. Az eleinte 8 énekesből álló együttes 53 tagúvá bővült, 

manapság harmincnégyen vannak. A kórus „nemzetközi”: a szentivániakon kívül a környező 

településekről is vannak tagjaik. A Neubrandt házaspár már a kezdetekben jelentkezett 

karvezető-képzésre. Az új ismereteket munka mellett sajátították el, kemény munka volt – 

állítják egybehangzóan mindketten. Később főiskolai szintű karvezetői diplomát szereztek és 

több tanfolyamon igyekeztek tudásukat tökéletesíteni. A kórus fénykora a kilencvenes évek 

elején volt – mondta Neubrandt Ferenc. Akkoriban még a munkahelyükről is elengedték az 

énekeseket. Azóta megkeményedtek a viszonyok, sokan reggeltől estig dolgoznak és az esti 
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próba egyre kevésbé fér bele az idejükbe. A hőskorban maguk takarították a művelődési házat 

(akkor még volt ilyen Szentivánon), csenték a szenet, hogy a próbára be tudjanak fűteni. 

Rendszeresen jártak megyei minősítő fesztiválokra, versenyekre és kórustalálkozókra. A 

Pilisszentiváni Vegyeskórus két alkalommal olyan jól szerepelt a megyei versenyeken, hogy 

továbbjutottak az országos megmérettetésre, majd a budapesti gálán a legjobbak között 

szerepelhettek. Az egyik legszebb élményük volt, amikor a gálán 1600 énekes, köztük a 

szentivániak együtt énekeltek. Az volt a gyakorlat, hogy évente 4-5 kórust meghívtak 

Pilisszentivánra, azután azok visszahívták őket. Így néhány év alatt szinte az egész országot 

bejárták. A Pilisszentiváni Vegyeskar utolsó minősítése szerint fesztiválkórus. A tervek 

szerint jövőre megpróbálnak újra minősülni. A német nemzetiségi kórusok között a 

legmagasabb kategóriát, az „Arany rozmaring” –ot sikerült elérniük. Az eredmények közé 

tartozik, hogy az elmúlt két évben három ősbemutatója volt a kórusnak. Az egyik egy német, 

Három rózsaszál című népdal feldolgozása, amit Farkas Antal zeneszerző készített. Tamási 

Tannenbaum Tibor két művet is írt a kórusnak, az egyik a Schlacht bei Mohács című 

kórusmű, a másik a móri bankrablás áldoazatai tiszteletére készült gyászmise. A kórus alapító 

tagja a Bárdos Lajos Társaságnak, valamint a Magyarországi Németek Ének-Zene-Tánc 

Országos Tanácsának. Ez utóbbi szervezet egyházi szekciójának Neubrandt Ferenc az elnöke. 

Nagy szerepet vállaltak a község németországi kapcsolatainak kialakításában. Először 1984-

ben a Bordesholmi Férfikórust látták vendégül. Rá egy évre ők látogattak Németországba. 

Akkoriban nem volt könnyű a magyar hatóságoknál ezt elintézni. Az 1600 kilométeres út túl 

hosszú volt ahhoz, hogy egyhuzamban tegyék meg, ezért felvették a kapcsolatot Bauer 

Györggyel, az egykori Szentivánival, aki Marktleugastban élt. Gyuri bácsi elintézte a szállást 

számunkra, de az volt a feltétele, hogy maradjanak három napig és ott is szerepeljen a kórus. 

Akkor még senki nem gondolta, hogy ez egy hosszú távú kapcsolat első lépése. A kórus 

repertoárja mintegy 250 dalból áll. Ezek között persze ott vannak a letűnt rendszer mozgalmi 

dalai is, amit manapság nem kell énekelniük. 1990 előtt azonban az volt a módi, hogy amelyik 

kórus mozgalmi dalokat énekelt, annak elnézték, ha egy-két egyházi ének is szerepelt a 

repertoáron. A mai iskolásokat nagyon nehéz éneklésre bírni, a községben nem is működik 

gyermekkórus, így azután nehéz elképzelni, hogy honnan lesz utánpótlás – adott hangot 

kétségeinek a Neubrandt házaspár. Beszélgetésünk idején a kórus javában készült jubileumi 

koncertjére, ahová a falu zeneszerető közönségén és a protokollvendégeken kívül a kórus 

minden egykori tagját meghívták.  

 

Sankt Martin 11. November 
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Egyszer régen a 300-as években élt egy római lovag, akit Mártonnak hívtak. Gyakran ment 

háborúba, harcolt az ellenséggel. Márton lovag nagyon szerette a lovakat, volt egy kedvenc 

paripája, akivel minden nap kiment az erdőbe lovagolni. Egyszer egy novemberi estén is így 

tett. Ahogy nézelődött az erdőben, látja, hogy egy koldus fekszik előtte, hiába nyújtotta kezét 

segítségért, senki sem szánta meg. De nem volt egyedül, még két társa is ott könyörgött. egyik 

kenyeret, másik italt, harmadik meleg ruhát kért. Amikor Márton lovag odaért hozzájuk, az 

egyiknek kenyeret, a másiknak teát adott, aki fázott, azzal megfelezte a köpenyét. 

Legenden Martin und der Bettler 

Als Martin ein junger Mann war und beim Militär diente, ritt er einmal mit einer Gruppe 

Soldaten auf einer landstraße in Frankreich. Es wurde schon dunkel und kalt, in der Ferne 

waren die Häuser einer Stadt zu sehen. Der Anführer sagte: „Sieht ihr die Stadt dort hinten, 

das Wird Amiens sein. Dort können wir die Nacht verbringen und uns ein wenig ausruhen!” 

Sie kamen näher zur Stadt, bald hatten sie die Stadtmauerer erreicht und wollten durch das 

Stadttor hineinreiten. Da mußten sie plötzlich anhalten. Ein Mann lief ihnen in den Weg, er 

war ganz in Lumpen gehüllt, sein Gesicht war hager und blaß, er sah hungrig aus. Der 

Anführer der Soldaten wollte ihn barsch zur Siete drängen: „Hey da, laß uns weiterreiten! 

Versperre uns nicht den Weg!” Der Bettler aber rief: „Hilfe! Hilfe! Hilfe! Helft mir doch in 

meiner Not!” Martin sah den armen Mann, er sah, daß er hungrig war und fror. Er hatte 

Mitleid mit ihm. Wie konnte er ihm helfen? Er hatte nichts anderes, als seinen warmen 

Mantel. Die Soldaten damals schliefen nachts im Freien und brauchten ihren Matel zum 

Zudecken. Ohne langes Zögern nahm Martin sein Schwert und teilte seinen Mantel. Er gab 

dem Betteler einen Teil, der ihn voller Freude entgegennahm und laut rief: „Danke! Danke!” 

Martin nahm seinen Mantelteil und ritt mit seinen Soldaten weiter durch das Stadttor in die 

Stadt hinein. Nachts im Schlaf hatte Martin ein besonderes Erlebnis. Er trämte, daß ihm in 

dem Betteler Jesus Christus erschienen sei.  

St. Martin 

Martin, Martin, Martin 

War ein frommer Mann, 

Er teilte seinen Mantel, 

Zündt viele Lichter an, 

Daß er droben sehen kann, 

Was er unten hat getan. 
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Dezember 2003 

Horst Marlok:  

Liebe Leser der Szentiváni Újság, liebe Freunde des SK Pilisszentiván, auf diesem Wege 

möchte ich im Namen aller 1300 Mitglieder des Turn- und Rasensportvereins 

Untermünkhheim/Lkr. Schwabisch Hall die herzlichsten Weihnachtsgrüsse übermitteln. Ich 

wünschen Ihnen Gesundheit, ruhige, besinnliche und erholsame Feiertage sowie intensive und 

freundschaftliche Begegnungen mit dem SK Pilisszentiván freuen.  

Mitteilung  

Nachden Frau Majtényi ihr Mandat und Amt in der Selbstverwaltung der Deutschen 

Minderheit abgelegt hatte, wurde am 20. November 2003 Frau Elisabeth Marlok zur 

Vorsitzenden und Frau Maria Mirk zu ihrer Stellvertreterin gewählt.  

Közlemény 

Miután Majtényi Árpádné lemondott a Német Kisebbségi Önkormányzat elnöki tisztségéről 

és mandátumáról, a testület 2003. november 20-án Marlok Gyulánét elnöknek és Mirk Máriát 

elnökhelyettesnek megválasztotta. 

-r-: Ismét a kórusról 

A Pilisszentiváni Vegyeskórus november 16-án ünnepelte fennállásának 30. évfordulóját. 

Múltkori lapszámunkban a lapzárta miatt csak képriportban tudtunk az eseményről tudósítani, 

most részletesebben is beszámolunk a történtekről. Vasárnap reggel megtelt az iskola 

tornaterme zeneszerető vendégekkel. A környező településekről is érkeztek érdeklődők és jó 

néhány protokollvendég volt jelen a jeles napon. A koncerten részt vett Pénzes Gábor 

polgármester; az önkormányzat képviselőtestülete csaknem teljes létszámban; Dr. Peller 

György jegyző; Balla Sándor, a falu plébánosa; Wolfart János a Nemzeti Kulturális Örökség 

Minisztériumának miniszteri biztosa és Vadász Ágnes, a Magyarországi Németek Ének-Zene-

Tánc Országos Tanácsának országos elnöke. A műsor a Pilisszentiváni Német Nemzetiségi 

Tánccsoport és a kórus tagjainak közös produkciójával kezdődött. A színpadon egyszerre 

szerepeltek táncosok és énekesek. A Pilisszentiváni Fúvószenekar zenével köszöntötte a neves 

évfordulót ünneplő kórust. Dr. Mirk Mária német és magyar nyelven konferálta a műsort. A 

produkciók szünetében ismertette a kórus rövid történetét. Az 1973 őszén Neubrandt Ferenc 

és felesége, Piroska kezdeményezésére alakult kórus alapító tagja a Bárdos Társaságnak, a 
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Magyar Ének- és Zenekarok Szövetségének, valamint a Magyarországi Németek Ének-Zene-

Tánc Országos Tanácsának. Pénzes Gábor polgármester ünnepi köszöntőjében elmondta, 

hogy az elmúlt harminc év alatt nagyon sokat dolgozott a vegyeskar, dicsérte a kórus 

sokoldalúságát. A polgármester kiemelte, hogy státuszuk szerint amatőrök, de mégis profi 

szinten énekelnek. Az ünnepi műsorban fellépett a salgótarjáni Akkord Fúvósegyüttes is. A 

Schuck Cukrászda az énekkart ábrázoló tortával lepte meg a jubiláló kórust. 

Januar 2004 

Kleer: A kisebbségi önkormányzat új elnöke Bemutatjuk 

A Pilisszentiváni Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke, Majtényi Árpádné nemrégiben 

lemondott. A kisebbségi önkormányzat új elnökévé Marlok Gyulánét választotta.  

 Az elődje lemondását kiváltó személyi ellentétről Ön mit gondol? 

-Ez egy régebben keletkezett feszültség, több ízben próbáltam mindkét felet békíteni. Egy 

darabig ment, de az óvodaügy óta meglehetősen elmérgesedett a helyzet és a kisebbségi 

önkormányzat ülései olykor már elviselhetetlen hangnemű vitába torkollottak, ami 

lehetetlenné tette a munkát. Nagyon sajnálom Ilike lemondását, mert ő nagyon segítőkész és 

sokat dolgozott a kisebbségért. Abban, hogy ki volt a hibás a helyzet elmérgesedésében, nem 

akarok állást foglalni. Most az a lényeg, hogy a munkát folytatnunk kell, erre összpontosítok. 

 Mi mindennel foglalkozik a kisebbségi önkormányzat? 

-Szűkek a lehetőségeink. A törvény többnyire csak kulturális lehetőségeket biztosít, ezt 

próbáljuk kihasználni. Sajnálatos, de úgy érzem, hogy nem állnak mögöttünk azok, akiket 

képviselünk. Az óvodaügyben is próbáltuk védeni az érdekeinket, de nem sikerült. Már csak a 

jogi út maradt volna, de azzal meg nem szeretnénk élni, mert ettől eltekintve nagyon jó 

kapcsolatban vagyunk a települési önkormányzattal. Jó lenne, ha az iskola tanárai között 

támogatókra találnánk, hogy a diákok megismerkedhessenek a sváb kultúrával, elsajátíthassák 

a szentiváni nyelvjárást. Ha ez nem történik meg, örökre el fog veszni a dialektus.  

 Ön beszéli a helyi nyelvjárást? 

-Igen, és még néhányan az idősek közül. Néhányukkal, ha találkozunk, csak svábul beszélünk. 

A gyerekek az iskolában tanulnak angolul és németül, a szentiváni dialektus szinte már a 

harmadik nyelv lenne. A diákok annyira leterheltek, hogy ez sajnos szóba sem jöhet. Otthon 

már nem hallanak sváb szót, mert nagyszüleik is inkább csak értik a régi szentiváni nyelvet, 

mint beszélik. Minden hónap harmadik szombatján összejövünk a tájházban és dalolóestet 

rendezünk, ahol Gátas Józsi harmonikakísérete mellett énekeljük a régi dalokat. 
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 Milyen terveik vannak 2004-ben? 

-A kéthetes ingyenes nyelvi tábort ismét szeretnénk iskolások részé- re megrendezni. 

Remélem, hogy az állami és az önkormányzati támogatás mellett az idén is nyerünk pályázati 

pénzeket. Marktleugastból is kaptunk ifjúsági célokra anyagi segítséget. A partnerkapcsolat 

ápolásában továbbra is fontos szerepet vállalunk. A közösségi ház felépülése után talán több 

helyünk lesz a tájházban és a középső szobában is tudunk kiállítást rendezni. Tervezünk 

német nyelvű színielőadásokat is. Továbbra is támogatni fogjuk a sváb hagyományokat ápoló 

kulturális csoportokat. A tájházat át kellene rendezni, a temetőben található régi sírköveket 

szeretnénk a tájház udvarán kiállítani. Meg kellene szerveznünk a falu területén található 

„Bildstöckl”-nek („kép-kő”) nevezett emlékművek felújítását. Ezek kis, szentélyszerű, régi 

alkotások, amelyeket egy-egy szomorú esemény, baleset helyszínén állítottak. Ezek 

felkutatásában segíthetnének a cserkészek és az iskola is. 

Közelkép 

Marlok Gyuláné régi szentiváni családból származik. A szülői ház a főúton volt. A második 

világháború elől szülei a családot Németországba menekítették, ő akkor 2 éves volt. Tizenöt 

éves koráig élt Marktleugastban; amikor hivatalosan visszatelepültek, egy szót sem tudott 

magyarul. Odakint némiképpen furcsán néztek rájuk: a szentiváni nők akkor még 

svábszoknyát hordtak és a dialektus is idegenül hangzott. Édesapja pékmester volt, hamar 

talált munkát az ottani falusi péknél. Kemény volt az ottani élet, édesapja hajnalban kelt, kora 

délutánig sütötte a kenyeret, utána estig a földeken dolgozott. A családnak honvágya volt, 

hiányoztak az itthon maradt rokonok. 1956 tavaszára beszerezték a hazatelepüléshez 

szükséges hivatalos engedélyeket és hazajöttek. Valószínűleg nem sokan mondhatják el, hogy 

1956-ban nyugatról Magyarországra települtek. Marlok Gyuláné nem szívesen jött, mert nem 

tudott magyarul és ott kellett hagyni legjobb barátait, megszokott környezetét. Itthon nagy 

szeretettel fogadta őket a család, ami nagyban megkönnyítette a beilleszkedést. Sok nehézség 

után megtanult magyarul, a vörösvári gimnáziumban már magyarul érettségizett. Egy 

regrutabálon ismerkedett meg férjével. A rendszerváltás után, 1991-ben egy alkalommal 

kiváncsiságból elment a Muttersprachverein Sanktiwan anyanyelvi egyesület ülésére, ahol 

rögtön elnökké választották. Az egyesület nem regisztráltatta magát, havonta jöttek össze, 

közös kirándulásokra jártak. A német kisebbségi önkormányzat 1994-ben alakult, amikor a 

törvény ezt lehetővé tette. Az alakuláskor négyen vállaltak szerepet, megkérték őt, hogy 

csatlakozzon ötödiknek. Mindannyiukat megválasztották. Az első elnök Majtényi Árpád volt, 
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második Gátas József, azután Majtényi Árpádné következett, és lemondása után most Marlok 

Gyuláné az elnök, alelnök Dr. Mirk Mária. 

Maria Mirk: „Ehrennadel in Gold für das Ungarndeutschtum“ für Piroska und Franz 

Neubrandt 

Zum achten Mal fand die Festgala am Tag der Ungarndeutschen Selbstverwaltungen statt. 

Eingeladen wurden alle ungarndeutschen Selbstverwaltungen aus 340 Gemeinden unseres 

Landes. Auf dem Parkplatz standen zahlreiche Autobusse, mit denen die Kulturgruppen und 

die Vertreter der Ungarndeutschen aus allen Ecken des Landes angereist waren. Im Foyer 

wurde man von Jugendlichen in Volkstracht empfangen, man begrüßte sich, alte Bekannte 

trafen sich, überall lächelnde Gesichter, Blasmusik mit der Masaer Blaskapelle… Im 

Theaterraum waren fast alle Plätze besetzt, die Zuschauer blätterten eifrig im Programmheft. 

Im Grußwort von Otto Heinek, dem Vorsitzenden der Landesselbstverwaltung der 

Ungarndeutschen (LdU) stand unter anderen: 

„Der Tag der Ungarndeutschen Selbstverwaltungen soll ein Dankeschön sein. Ein 

Dankeschön an alle Abgeordneten, die sich selbstlos, oft unter schweren Voraussetzungen für 

unsere Identität, unsere Muttersprache und Kultur einsetzen… Auch ihnen sei mit dieser Gala 

gedankt: Den Vereinen und Verbänden, den traditionspflegenden Ensembles, den vielen 

Gruppen und Gemeinschaften, die unser kulturelles Erbe pflegen, bereichern und 

weitergeben. Auch heute überreichen wir unsere höchste Auszeichnung, die „Ehrennadel in 

Gold für das Ungarndeutschtum” an Persönlichkeiten, die ihr ganzes Leben lang für das 

Gedeihen unserer Volksgruppe gearbeitet haben. Sie sind für uns alle ein Vorbild. Danken 

wollen wir mit dieser Veranstaltung auch allen Freunden und Partnern in Ungarn und im 

Ausland….” 

Otto Heinek eröffnete die Gala, und durch das Programm wurden wir professionell von 

Krisztina Szeiberling und Árpád Hetényi geführt. Festredner des Abends war István Hiller, 

Minister für das nationale Kulturerbe der Republik Ungarn. Er bekannte sich stolz zu seiner 

deutschen Abstammung (Sopron) und hielt die Festansprache in einem schönen Deutsch. Zum 

Schluss erzählte er von einem Zettel, auf den sein Urgroßvater schrieb: „Karl Kraus bin ich 

genannt, Ungarn ist mein Vaterland”. Dieser Satz könnte als Sinnbild für die Heimattreue der 

Ungarndeutschen stehen. Nach der Musikdarbietung der Petschwarer Jugendblaskapelle, dem 

kurzen Spiel des Deutschen Theaters Budapest „Leben ohne Liebe” und den Kinderspielen 

der Kindertanzgruppe „Mohatsch” kam es zum Höhepunkt des Abends, zur Übergabe der 

höchsten Auszeichnung der Ungarndeutschen. Es war nunmehr kein Geheimnis, es stand 
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nämlich im Programm, dass diesmal auch Sanktiwan betroffen ist: Neben Andreas Böhm aus 

Agendorf/Ágfalva und Dr. Paul Ginder aus Stuttgart (geboren in der Batschka, in Tschawal) 

soll die Ehrennadel in Gold auch dem Ehepaar Neubrandt aus Sanktiwan/Pilisszentiván 

verliehen werden. Piroska und Franz Neubrandt sind zwar für alle Sanktiwaner wohl bekannt, 

und die meisten wissen auch, womit sie sich beschäftigen, und dass wir unseren Chor und 

unsere Kirchenmusik ihnen zu verdanken haben, trotzdem veröffentlichen wir nachstehend 

die Laudatio, in der ihre Verdienste gewürdigt worden sind. Die Minuten der Verleihung 

waren feierlich und die Ausgezeichneten waren alle gerührt, als ihnen Otto Heinek einen 

wunderschönen Blumenstrauß und den Preis überreichte. Der große Beifall des Publikums 

und die unendlichen Reihen der Gratulanten zeugten davon, dass diese Persönlichkeiten und 

ihre Verdienste für alle Ungarndeutschen des Landes bekannt sind. Andreas Böhm (61) ist 

seit mehr als 40 Jahren aktiver Teilnehmer am politischen und kulturellen Leben der 

Ungarndeutschen. Er sammelte die deutschen Lieder seines Heimatdorfes, organisierte die 

Blaskapelle und den Chor „Morgenröte”. Er schrieb ein zweibändiges Werk über die 

Geschichte und Traditionen von Agendorf und übergab seine volkskundliche Sammlung dem 

örtlichen Heimatmuseum. Er war Vorsitzender der Agendorfer deutschen 

Minderheitenselbstverwaltung. Dr. Paul Ginder (91), Jurist, wurde in Tschawal in der 

Nordbatschka geboren und kam als Heimatvertriebener 1946 nach Stuttgart. 1949 war er einer 

der Mitbegründer der Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn in Baden-Württemberg, 

und er ist von Anfang an Mitglied des geschäftsführenden Vorstandes. Er hat zahlreiche 

Ausstellungen, Seminare und Kulturtagungen zu den verschiedensten Themen aus der 

Geschichte der Deutschen in Ungarn organisiert. Paul Ginder ist einer der besten Kenner der 

Geschichte des ungarländischen Deutschtums. Davon zeugen insbesondere seine zahlreichen 

Artikel und sein 1999 erschienener Studienband „Ungarn und Deutsche – Aufsätze zur 

donauschwäbischen Geschichte und Kulturgeschichte” und die im Jahre 2000 erschienene 

Broschüre „Die ungarndeutsche Tragödie im 20. Jahrhundert”. Anschließend wurde der 

Valeria Koch-Preis an vier ungarndeutsche Jugendliche übergeben, die bereits in ihrem Alter, 

in der Mittelschule und an der Universität vieles für die deutsche Volksgruppe getan haben. 

Die weiteren Darbietungen im zweiten Teil der Gala waren wirklich ein Geschenk für alle 

Ausgezeichneten und auch für die Zuschauer. Tänze, Lieder und Musik von Herzen 

vorgetragen, häufig vom Publikum mitgesungen und geklatscht, jedoch auf hohem 

künstlerischen Niveau. Es war ein unvergessliches Erlebnis. „Unser Bildschirm” aus 

Fünfkirchen war auch dabei, aber bis die Zeitung herauskommt, wird die Sendung wohl leider 

bereits gelaufen sein. Sanktiwan kann auf die Leistungen des Ehepaars Neubrandt in der 
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Pflege des ungarndeutschen musikalischen Erbes stolz sein. Hiermit gratuliert die 

Selbstverwaltung der Deutschen Minderheit Sanktiwan zu der hohen Auszeichnung von 

Piroska und Franz Neubrandt, bedankt sich für ihre bisherige Tätigkeit und wünscht ihnen 

weiterhin viel Schaffenskraft, gute Gesundheit und viel Freude am Singen und Musizieren.  

Mirk Mária: Kitüntették a Neubrandt házaspárt 

Idén nyolcadik alkalommal került sor a Budapesti Kongresszusi Központban a magyarországi 

német önkormányzatok napjára, amelyet a kisebbségi önkormányzatok alakulásának 

évfordulóján, minden év január második szombatján ünnepel a német kisebbség. A gálaműsor 

keretében adták át a magyarországi németség legmagasabb kitüntetését négy személynek, 

kiemelkedő áldozatos munkásságuk, a német nemzetiségért végzett tevékenységük 

elismeréseként. Böhm András (Ágfalva) és dr. Paul Ginder (Csávoly)/Bácska) mellet az idén 

Neubrandt Ferenc és felesége kapták meg az „Arany Dísztű”-t a következő indoklással: A 

házaspár három évtizede fontos résztvevője a hazai német kultúrának. Mindketten tagjai a 

Magyarországi Németek Ének-Zene-Tánc Országos Tanácsa Egyházzenei Szekciójának. 

Piroska nyugdíjazásáig óvónőként dolgozott, számos zenei továbbképzést tartott óvónőknek. 

Férjével együtt alapító tagja a pilisszentiváni vegyes kórusnak, majd 10 évvel később 

megalapította a kóruson belül a női kamarakórust. Ferenc vezetése alatt a 30 éves kórus 

számos hazai és külföldi fesztiválon vett részt – mindenütt nagy sikerrel. 11 éve vezeti a 

pilisvörösvári Német Nemzetiségi Kórust is. Rendszeresen tart továbbképzéseket a 

Magyarországi Németek Ének-Zene-Tánc Országos Tanácsa szervezésében. Gyűjtötte a 

Pilisben élő németség népdalait, egyházi kórusműveit és népénekeit, és az érdeklődők 

számára hozzáférhetővé tette. A környékbeli kórusoknak rendszeresen ad szakmai segítséget. 

Összeállította és kiadta „Lobet den Herrn” címmel a pilisszentiváni német nyelvű imádságok 

és egyházi énekek gyűjteményét. Jelenleg a Solymáron gyűjtött egyházi énekek kiadásán 

dolgozik. A magas szintű elismeréshez gratulálunk, további jó egészséget és sok erőt 

kívánunk a német nemzetiség érdekében kifejtett tevékenységükhöz! 

Mirk Mária: Das Ehepaar Neubrandt 

Piroska und Franz Neubrandt sind seit über drei Jahrzehnten Träger und Vermittler der 

deutschen Kultur in Sanktiwan und seit seiner Gründung im Jahre 1996 aktive Mitglieder im 

Landesrat Ungarndeutscher Chöre, Kapellen und Tanzgruppen. Piroska Neubrandt, geb. Gátas 

war von 1958 bis zu ihrer Pensionierung als Kindergärtnerin in Sanktiwan tätig und leitet 

auch heute noch deutschsprachige Beschäftigungen. Als Kindergartenpädagogin hat sie 
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zahlreiche Weiterbildungen im Bereich Musik für Kindergärtnerinnen der Region organisiert. 

Sie ist Trägerin des Theresia-Brunswick-Preises. Piroska Neubrandt war 1973 Mitbegründerin 

des Gemischtchors von Sanktiwan, gründete innerhalb des Gemischtchors auch einen 

Kammerchor der Frauen, mit dem sie seit 20 Jahren erfolgreich im In- und Ausland auftritt. 

Sie absolvierte Dirigentenausbildungen und ist in der Leitung der Sektion Kirchenmusik des 

Landesrates aktiv. Franz Neubrandt wurde am 4. Jänner 1936 ebenfalls in Sanktiwan geboren. 

1973 gründete er den Gemischtchor seiner Heimatgemeinde, den er bis heute leitet. Mit dem 

Chor nahm er an vielen in- und ausländischen Festivals teil, immer mit großem Erfolg. Unter 

seiner Leitung erhielt der Gemischtchor zahlreiche Preise und Ehrungen. Seit elf Jahren leitet 

er auch den deutschen Nationalitätenchor in Werischwar. Als Vorsitzender der Kirchenmusik-

Sektion des Landesrates organisiert er die jährlich stattfindenden Chortreffen, hält Vorträge 

und Fortbildungen, unterstützt die Chöre der Region, stellt Messen, Litaneien und Liturgien 

zusammen. Unter dem Titel „Lobe den Herrn” hat Franz Neubrandt eine Sammlung 

deutschsprachiger Gebete und Kirchenlieder der Piliser Region zusammengestellt und 

publiziert. Zur Zeit arbeitet er an der Herausgabe in Schaumar gesammelter Kirchenlieder. 

Franz Neubrandt ist Gründungsmitglied der Gemeinnützigen Stiftung für Kultur seiner 

Heimatgemeinde und war lange Zeit Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung, die den 

Gemischtchor, die Tanzgruppe und die Blaskapelle von Sanktiwan unterhält. 

E. Marlok: Guter Rat für das neue Jahr 

Fast immer, wenn ein neues Jahr beginnt, nimmt man sich vor, vieles, was man im 

vergangenen Jahr nicht so richtig geschafft oder getan hat, auf alle Fälle zu ändern, aber 

letztens läuft dann alles genauso weiter wie vorher. Jetzt aber habe ich eine neue Strategie 

erfunden nicht wie schon jahrelang immer wieder  - ab heute nehme ich mir vor… - nein, 

sondern ich stelle mir eine Liste mit vielen kleinen Wünschen auf so wie:  

ich wünsche mir,  

dass ich mehr Zeit habe für … 

dass ich mehr Lust habe für … 

dass ich mehr Mut habe für … 

dass ich Geduld habe für … 

dass ich meine Augen und Ohren offen halten kann für … dass ich Kraft dazu habe und so 

weiter. Hinter diesen Wünschen kann jeder das Seine schreiben. Keine Garantie für die 

Erfüllung dieser Wünsche kann ich nicht geben, die Garantie dafür muss jeder für sich selbst 

übernehmen, aber das gibt’s: am Jahresende braucht man ja keine Gewissensbisse haben, 
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denn lediglich meine Wünsche sind nicht in Erfüllung gegangen. Aber versuchen wir es doch 

unsere kleine Wünsche zu erfüllen, dann fühlen wir uns nicht nur am Jahresende sondern auch 

während des ganzen Jahres viel wohler. Am Ende des Jahres können wir dann einen 

Erfahrungsaustausch machen. Ich wünsche Ihnen allen ein friedliches, gesundes und 

erfolgreiches neues Jahr. 

 

Marlok Gyuláné: Jótanács az új évre 

Amikor egy új év kezdődik, fogadalmat teszünk, hogy sok mindent, amit az elmúlt évben nem 

igazán jól oldottunk meg vagy nem is tettünk meg, másképpen fogunk megoldani. De a végén 

mindig ugyanaz az eredmény: semmi sem változik. Én most egy új stratégiát találtam ki. Nem 

azt mondom, hogy mostantól kezdve megfogadom… - nem, én ezúttal felállítok magamnak 

egy listát sok apró kívánsággal, úgy mint: azt kívánom, hogy 

ezután legyen időm… 

Legyen kedvem… 

legyen bátorságom… 

legyen több türelmem… 

legyen nyitva a szemem és fülem 

… legyen erőm hozzá és így tovább. Ezen kívánságok mögé mindenki a sajátját írhatja. A 

teljesítésekért garanciát nem vállalhatok, a garanciát mindenkinek saját magáért kell vállalnia. 

De sebaj: az év végén senkinek sem lesz lelkiismeretfurdalása, mert végül is csak a kívánságai 

nem teljesültek. Mégis azt javaslom mindenkinek: próbáljuk meg ezeket a mi kívánságainkat 

teljesíteni és akkor nem csak év végén, hanem egész évben jobban fogjuk érezni magunkat. 

De azért év végén kicserélhetjük tapasztalatainkat. Mindenkinek békés, egészségben gazdag, 

eredményes új évet kívánok. 

Mirk Mária: Szentiváni naptár 

Mint az elmúlt években azt megszokhattuk, a karácsonyi vásárra ismét megjelent a falu és 

környékének fényképeivel díszített falunaptár, mely minden hónapra egy német hónapsoroló 

dal egy-egy szakaszát és annak magyar fordítását tartalmazza. Ezenkívül emlékeztet azokra a 

községi rendezvényekre, amelyek időpontját a szervezők a naptár összeállításakor már tudták. 

A kíszíttető Pilisszentiváni Kulturális Közalapítvány ehelyütt is megköszöni a támogatók 

pénzbeli adományait, mert így lehetővé vált, hogy a naptárt a tavalyinál olcsóbban, 500 

forintért tudjuk árusítani. Így az ára remélhetőleg nem fogja akadályozni, hogy minden 
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szentiváni háztartásban megtalálhassuk a falon. Ismerőseink számára is kedves ajándék lehet. 

Kapható még a boltokban, ahol a Szentiváni Újságot is árusítják, valamint a polgármesteri 

hivatalban. 

Fogarasy-Fetter Mihály: Weihnachten im Schützengraben  

Weit von der Heimat feierten wir Christi-Geburt, die Heilige Nacht. Der Schnee bedeckte in 

grossen Flocken die Russische Steppe. Grosse Stille herrschte über dem Frontgebiet. Der 

Mond versteckte sich hinter den weissen Wolken. Unter unserem Hügel floss lautlos der Don. 

Alles war still, nur einige unruhige Hunde brachen mit ihrem Bellen die Stille. Alles erwartete 

die Heilige Nacht. Im Bunker, unter der Erde war es schön warm. Unser „Franci”, der 

Schuster aus Tát hatte mich nicht frieren lassen. Die Aufklärungstruppe hatte uns noch vor 

Mitternacht zu ihrem kleinen Feierabend eingeladen. Und wir feierten. Die Telephonisten 

begannen das Weihnachtslied: „Mennyből az angyal…” Und wir sangen mit frohem Herzen: 

„Istennek fia, aki született… Dann strömte in die Höhe: Stille Nacht, heilige Nacht… Es war 

ein feierliches Zusammensein. Alle fühlten unsere Zusammengehörigkeit. Als sich die heilige 

Nacht näherte, brachte Franci einen winzigen Weihnachtsbaum und stellte vor das Bäumchen 

ein kleines – von ihm gebasteltes – Holzkreuz. Aber woher er die Fichte verschaffen hatte, 

das hat er uns nicht verraten. Als ich jenseits des Flusses singen hörte, wusste ich, dass auch 

die RussenWeihnachten feiern. Auch sie dachten an ihre Angehörigen. Ich glaube, dass unser 

Herrgott im Himmel nicht nur unsere, sondern auch ihre Weihnachtslieder angehört hatte. 

Vier Tage danach schickte mich mein Kommandant mit der Aufklärungstruppe über den Don 

„Zunge” zu holen. Das heisst einen Russen, der verhört werden sollte. Der Plan ist nicht 

gelungen, ich wurde aber schwer verletzt. Dieser Verletzung konnte ich dann danken, dass ich 

nicht in Gefangenschaft kam. 

Kamenka, 28. Dezember 1942. 

Fogarasy-Fetter Mihály: Karácsony a lövészárokban (fordítás) 

Messze a hazától ünnepeltük Krisztus születését, a szentestét. Hó fedte az orosz sztyeppét, 

nagy pelyhekben hullott a hó. A fronton néma csend honolt. A hold a fehér felhők mögé 

rejtőzött. Hangtalanul folyt a Don folyó a mi dombunk lábánál. Mindenütt nyugalom, csak 

néhol törte meg a csendet nyugtalan kutyaugatás. Minden a szentestét várta. Jó meleg volt a 

bunkerban, a föld alatt. nem hagyott megfagyni a „mi Francink”, a suszter Tátról. Még éjfél 

előtt meghívást kaptunk ünnepi vacsorára a felderítőcsapattól. És mi ünnepeltünk. A 

telefonosok kezdték a karácsonyi éneket: Mennyből az angyal… és mi teljes szívből daloltuk: 
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Istennek fia, aki született… Azután fel a magasba: Stille Nacht, heilige Nacht… Meghitt 

együttlét volt, mindenki érezte, hogy összetartozunk. Amikor közeledett a szenteste, Franci 

hozott egy aprócska karácsonyfát és odaállított a fácska elé egy kicsi, maga barkácsolta 

fakeresztet. Nem árulta el, hogy honnan szerezte a fenyőt. Amikor a folyón túlról éneklést 

hallottam, tudtam, hogy az oroszok is a karácsonyt ünneplik. Ők is gondoltak a 

hozzátartozóikra. Úgy hiszem, hogy az Úristen a mennyben nemcsak a mi, hanem az ő 

karácsonyi dalukat is meghallgatta. Négy nappal később a parancsnok a Donon túlra küldött, 

hogy a felderítőcsapattal hozzunk „nyelvet”. Ez egy oroszt jelent, akit ki kellett hallgatni. A 

terv nem sikerült, azonban súlyosan megsebesültem. Ennek köszönhetem, hogy nem kerültem 

fogságba. 

Kamenka, 1942. december 28. 

 

Szentiváni Tükör – Sanktiwaner Spiegel 

Juni 2003 Probenummer 

Klotz Mária: Indul a Szentiváni Tükör/Sanktiwaner Spiegel Értékközvetítő, 

hagyományőrző, gondolkodásra ösztönző új lap 

A Szentiváni Újság pályázatát elvesztettem, ezért úgy döntöttem, hogy nem nyalogatom 

tovább a sebeimet, hanem alapítok és kiadok egy önálló időszaki lapot. Örök marketing 

szabály: „Aki akar valamit, az módszert keres, aki nem, az kifogást.” A régi munkatársak 

közül sokan bíztatnak, hogy a továbbiakban is számíthatok a munkájukra. Szerencsére 

bővült az írni szerető kollégák köre, jelenleg 20-an fejezték ki aktivitásukat. Állandó 

munkatársaink lesznek: Ziegler Csilla joghallgató, Batárné Jónás Katalin tanító, Batár 

Attila tanító-tanár, Karl Ágnes középiskolai tanuló, Kreisz Brigitta középiskolai tanuló, 

dr. Kézdy Pál erdőmérnök, Fielp Ildikó tanár, Huber László antikbútor restaurátor, 

Marlok Gyuláné, a Német Kisebbségi Önkormányzat elnökhelyettese, dr. Mirk Mária 

egyetemi nyelvtanár, Metzger István mérnök, Metzger Istvánné mérnök-tanár, Gáspár 

András mérnök-tanár, Magyariné Stocker Katalin nyugdíjas, Kovács Béláné 

sportszervező és menedzser, valamint Osztheimer Katalin tanuló. A nyomdai – grafikai 

kivitelezést Lőrincz Péter iparművész, a tipográfiai, tördelési és nyomdai munkálatokat 

Harmati Dániel végzik. A nyomdai előkészítést Harmati Zsófia, a reklámmenedzseri 

feladatokat Harmati Elek látják el. Fontosnak tartjuk a team munkát, ezért gyakran 

cseréljük ki majd gondolatainkat. Sokat töprengtem, több ember véleményét 



288 
 

megkérdeztem, hogy mi legyen a címe? Számtalan ötlet közül végül a Szentiváni Tükör/ 

Sanktiwaner Spiegel tűnt a legjobbnak. Ha valaki tükörbe néz, mindenképp elétárul egy kép, 

mely lehet jó és rossz is. Egy tükröt szeretnék a községben folyó események elé is tenni, 

melyben tükröződni fog, hogy éppen milyen a lakosság hangulata, mit gondola a helyi 

közéletről. Az újság formai és tartalmi felépítése megújul. A lap alapvető célja: 

menedzserközpontú irányítás mellett a sokoldalú, színvonalas, tisztességes és hiteles 

tájékoztatás. Közvetíti az egyesületek, a civil szervezetek, a hitélet, a nevelési-oktatási 

intézmények, az önkormányzat és a kisebbségi önkormányzat tevékenységét. Interjúkat, 

portrékat mutat be a településen élő emberekről. Interjúkat, portrékat mutat be a településen 

élő emberekről. Az újságban helyet kapnak az aktív viták pro és kontra, ezért továbbra is 

számítunk az Önök írásaira. Az újságban alapvetően az értékközvetítő, a hagyományápolás 

fontosságát kiemelő, gondolkodásra ösztönző írásokat helyezzük előtérbe, hiszen egy lapnak 

véleményformáló szerepet is be kell töltenie. Meggyőződésem, hogy hagyományaink, 

gyökereink nélkül nincs jelenünk, sőt jövőnk sem, ezért ezek is fontosak. A kisebbségi 

lakosság identitástudatásnak fejlesztése érdekében német nyelvű cikkek is rendszeresen 

megjelennek. A gyermekek megszólítását is fontosnak tartom, ezért írunk nekik is. 

Szlogenünk: Az Olvasóért, az Olvasóval együtt!, az Olvasónak! Lapunkban azok a 

gondolatok jelennek meg, amelyek névvel ellátottak és nem sértik mások személyiségi jogait! 

Kérem, vessék papírra gondolati varázsukat. Mottónk: “Hazudni pedig nem szabad.” Kérem, 

fogadják szeretettel az első próbalapunkat, mely szponzorok segítségével, önkormányzati 

támogatás nélkül született. Remélem hűen tükrözi községünk közéletét, hangulatát.  

Batárné Jónás Katalin: Egy tanév az iskolaigazgató szemével 

 

Így a vakáció előtt néhány nappal arra kérem Reményi Andrea igazgatót, nézzük végig, 

milyen események színesítették ebben a tanévben az iskola életét? 

- Hosszú ideje hagyomány nálunk a szeptemberi papírgyűjtés. Ez a gyerekek között óriási 

vetélkedés, melybe szüleiket is be tudják vonni. Rengeteg papírt tudnak összehordani! Külön 

jutalmat kapnak az alsós és felsős osztályok, de a legnagyobb díj az, hogy a győztes osztály 

tanulmányi kirándulásához hozzájárulunk. Volt olyan eset, mikor a kirándulás teljes 

buszköltségét ebből fedeztük. Úgy tíz éve ünnepeljük a Márton-napot. Az óvodából indul a 

lampionos menet. Itt az iskola udavrán tartjuk a német nyelvű előadást. Mivel ilyenkor már 

hűvös az este, forró teával és süteménnyel vendégeljük meg a gyerekeket. Novemberben 

tartjuk a tanszaki hangversenyeket és a népdalversenyt. Karácsonyra jelent meg a második 
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CD-lemezünk, Hópihék címmel, melyet saját stúdiónkban készítettünk. Nagy sikere volt. A 

karácsonyi ünnepség azért érdekes, mert a művészeti iskola minden tanszaka bemutatkozik. 

Erre meghívjuk a nyugdíjas pedagógusainkat is, akiknek apró ajándékokkal kedveskedünk. 

Idén Kállói Lajost és Chladek Máriát jubileumi diplomája alkalmából a polgármester úr külön 

köszöntötte. Januárban voltak a zeneiskolai vizsgák, valamint a továbbtanulási lapok 

előkészítése. Tanulóink 28%-a gimnáziumban, 67%-a szakkörépiskolában, 5 %-a 

szakiskolában folytatja tanulmányait. Igazi népünnepély nálunk a farsangi bál. A kicsikkel 

sok anyuka, apuka is eljön, számukra még a jelmezbál a legizgalmasabb. A nagyobbakat 

inkább a zene, a tánc vonzza. Ugyanúgy, mint október 23-án, március 15-én is mi tartottuk a 

falunak az ünnepi műsort. Áprilisban a legnagyobb esemény volt a 8. Nezetiségi 

Tánctalálkozó, ahol 350-400 gyerek lép fel. A műsor három órás. Odafigyelünk rá, hogy a 

német nemzetiségi tánc mellett legyen magyar népi tánc is. Az utóbbi időben mindig 

meghíjuk a görögöket is, akik nagyon népszerűek a pilisszentiváni közönség körében. Akkor 

tudjuk a saját hovatartozásunkat értékelni, ha látjuk mások hogyan őrzik hagyományaikat. 

Sajnos a néptánc nem igazán kedvelt a mi gyerekeink körében, inkább a szüleik szeretnék, 

hogy járjanak. Azért is szoktuk ezt a rendezvényt megszervezni, hogy lássuk azokat a 

gyerekarcokat, akik örömmel táncolnak, odafigyelnek egymásra. Mindezt hiányolom saját 

táncosainknál. Helytelenül inkább a külföldi médiasztárok adják számukra a példát. Nagyon 

sokat lehet tanulni egy ilyen tánctalálkozón. Májusban tartottuk a diáknapot. Pénteken délelőtt 

a szabadban egy akadályversenyt rendeztünk, délután pedig egy közös főzésen vettünk részt. 

Minden osztály megfőzte a maga paprikás krumpliját. Ezt a programot nagyon élvezték a 

gyerekek velünk együtt.  

  Mi az, amire legbüszkébb iskolájában? 

Évek óta jól működnek német cserekapcsolataink. Miután mi nemzetiségi iskola vagyunk, 

törekszünk rá, hogy minden „A csoportos” gyerekünk eljusson Németországba. Helyettük 

fogadunk német gyerekeket. Mönchengladbachban van kapcsolatunk. Ez nagyon messze van, 

próbáltunk keresni másikat, közelebbit, de ők ragaszkodtak hozzánk. Így márciusban 

fogadtunk húsz hatodikos gyereket, a mieink pedig most mentek ki hozzájuk. Bad 

Friedrichhalle-ből az ötödikesek fogadtak 17 német diákot. Szeptemberben majd a mieink 

mennek Németországba. Amikor jönnek a német vendégek sok mindent szeretnénk nekik 

megmutatni. Elvisszük őket Visegrádra, Szentendrére, Budapestre, még a Balatonhoz is. A mi 

gyerekeink együtt kirándulnak velük, így kénytelenek beszélni a nyelvet. Ez az a korosztály, 

ahol nagyon nyitottak a gyerekek. A kirándulásokra az útiköltséget pályázatok útján kapjuk, 

de támogat minket a Német Kisebbségi Önkormányzat, az iskolai alapítvány, és vannak 
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magánemberek is a támogatók között. A német gyerekeket családoknál szállásoljuk el, a 

családnak csak az élelmezésről kell gondoskodni. A vendéglátó gyerek kirándulásait is mi 

fizetjük. Most legutóbb az egyik kísérő német kolléga bement egyedül a 8. osztályba órát 

tartani. Nagyon meglepődött, hogy ilyen szinten tudnak a gyerekeink idegen nyelvet. /Nem 

mondhatom, hogy idegen nyelv, de azt sem, hogy anyanyelv, mert a szülők már nem 

beszélnek otthon németül, legfeljebb a nagyszülők./ Amire igazán büszke vagyok, hogy 

tizenegy tanulót vittünk a Rigó utcába, ebből hétnek sikerült a középfokú szóbeli nyelvvizsga. 

Ez volt az első objektív elismerés a német nyelvoktatás terén.  

Gyakori jelenség, hogy a főváros körüli településekről valamelyik budapesti iskolába hordják 

be gyerekeiket a szülők. Mivel tudná meggyőzni őket, hogy egy kis falusi iskola sem nyújt 

kevesebbet? 

- Nincs olyan a fővárosi iskolákban, ami itt ne lenne meg. Művészeti tagozatunkon 

működneek a zenei tanszakok: gitár, zongora, furulya, fuvola, trombita, rézfúvós, ütő, 

klariént, szaxofon, harmonika. Van ezenkívül kézműves, tánc, színjátszó tanszakunk. 

Lehetőséget biztosítunk szinte minden délután sportfoglalkozásokra, labdajátékokra. 

Ingyenesen használhatják diákjaink az internetet, a kicsiknek tartunk számítástechnikai 

szakkört. Lehetőség nyílik 3. osztálytól az angol nyelv tanulására is. A tantestület nagy része 

helybeli, sok pedagógus már a mai diákok szüleit is tanította. Családiasak, gyerekcentrikusak 

vagyunk. Nagyon sajnálom azokat a kicsiket, akiket reggel fölpakolnak a buszra. 

Nyugodtabban engedném a gyerekemet a helyi iskolába. Itt a falun belül az emberek 

fölfigyelnek az idegenekre, a gyerekek mégis csak biztonságban vannak.  

  Május végén volt az óvódások évzáró műsora. Hogyan várják a leendő elsősöket? 

- Ötven beiratkozott elsősünk van jelen pillanatban. Múlt héten tartottuk a szülői értekezletet, 

ez már hagyomány nálunk, hogy az utolsó óvodai és az első iskolai szülői értekezletet az 

óvodában tartjuk. Itt bemutatkozott a két leendő elsős tanító néni. Figyelünk rá, hogy az 

óvodai csoportok együtt maradjanak. Megnyugtatjuk a szülőket, nem kell szeptemberben írni, 

olvasni az új elsősöknek. A kicsik szeretnek hozzánk járni, ragaszkodnak a tanító nénihez. Ha 

megkérdezem tőlük mit szeretnek az iskolában, először mindig azt mondják: 

- Itt nem kell aludni, és van büfé. 

Aztán eszükbe jut, mit várnak el tőlük a felnőttek és akkor hozzáteszik: 

- Mert itt megtanultunk írni, olvasni, számolni. 

 

E. Marlok Minderheitenselbstverwalter: Die Begegnungsstätte und das Dorfmuseum 

frisch geputzt und neu gekleidet 
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Wer in den letzten Wochen öftres vor unserem Dorfmuseum vorbeiging, konnte beobachten, 

dass dort fleißige Handwerker arbeiteten. Es war ja schon Zeit, dass auch das Haus dem 

ganzen schönen Dorf angepasst wurde, denn der Verputz innen und aussen musste teilweise 

ergänzt werden, sämtliche Räume frisch geweiselt, das Dach und der Oberboden 

ausgebessert, Türe und Fenster gestrichen werden. Die Einrichtung musste in Ordnung 

gebracht werden und alles wurde geputzt, gewaschen und frisch gemacht. Im Garten wurde 

eine Überdachung zum Unterbringen der alten Geräte gezimmert und was sehr dringend war, 

der Abgrenzungszaun zwischen den zwei Grundstücken wurde aufgestellt. Das alles konnte 

nur mit der Zustimmung und Finanzierung unserer Gemeindeselbstverwaltung geschehen. 

Durchgeführt von der Minderheitenselbstverwaltung mit Hilfe der Dorfarbeiter und 

Privatpersonen, dem Zimmermann Zoltán Scheller, dem Maurermeister Georg Radler und den 

beiden Malermeistern János Nyírő und Kollege, die alles in strahlend weiß und grün hüllten, 

den Frauen, die die Endreinigung machten. Vielen Dank allen, die dabei halfen. Ja bei so 

grossen Arbeiten könnten wir oft mehr Hilfe brauchen. Es sind auch jetzt noch einige 

Arbeiten fällig, und wenn jemand von seiner freien Zeit einige Stunden für diesen Zweck 

opfern könnte, wären wir sehr dankbar, es gehört ja uns allen. Z. B. der Zaun muss noch 

gestrichen werden, kleinere Gegtenstände ausgebessert und gestrichen werden, die Pfosten 

der Weinpresse erneut usw. Das Museum wird auch in der Umgebung immer beliebter. Fast 

jede Woche kommen Kinder-, Schüler- und Rentnergruppen aus Budapest und unserer 

Umgebung zur Besichtigung das Gelernte auch in Wirklichkeit zu sehen, oder mit Nostalgie 

sich an das Haus der Eltern und Grosseltern zu erinnern. Gleichzeitig möchte ich bitten, wer 

noch alte Gegenstände von früheren Zeiten auf dem Boden oder in der Schenne findet und 

diese dem Dorfmuseum spenden würde, soll es bekannt geben, wären sehr dankbar dafür. Das 

Museum steht weiterhin allen Interessenten zur Verfügung. Zeigen es jedem gerne, sie 

müssen nur bei Telefon bescheid geben 367 146. Der Gemeinschaftsraum und Garten kann 

auch weiterhin für Familienfeste, Freundetreffen und Ӓhnliches in Anspruch genommen 

werden, natürlich mit Einhalten bestimmter Hausordnung! Wünsche Allen guten Aufenthalt 

in unserem Dorfmuseum und in unserer Begegnungsstätte. 

 

Asztalosné Marlok Éva: Beszámoló a Pilisszentiváni Vegyes Kórus 2003. évi 

programjáról 
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A 2003. évet az Újévi koncerttel Pilisvörösváron köszöntöttük. Nagyon változatos, érdekes, 

színvonalas rendezvénynek adott otthont a pilisvörösvári gimnázium színházterme. A zord 

időjárás ellenére zsúfolásig megtelt a nézőtér – és a színpad is, hiszen a résztvevő zenekarok 

és énekkarok közös műsorszámokkal is kedveskedtek a hallgatóságnak. Nagy izgalommal 

készültünk a közös műsorszámokra, hiszen alig volt alkalom az együttes gyakorlásra. Január 

18-án Zsámbékon jártunk. A Zsámbéki Német Önkormányzat a Szent Sebestyén ünnepi 

megemlékezést tette ünnepélyesebbé a misét követő koncerttel. Bár a templomban nagyon 

hideg volt – szívmelengető volt hallgatni a résztvevők hitét is tanúsító műsorokat. Nagy 

örömünkre szolgált, hogy Salat Imre atya, aki a misét celebrálta szintén megtisztelte a 

résztvevőket azzal, hogy a koncertet is meghallgatta. A következő hetek, hónapok a 

készülődés a gyakorlás jegyében teltek, hiszen nagyon komoly célt tűztünk ki magunk elé – a 

móri mészárlás áldozatainak emlékére komponált műveket tanultuk. Karvezetőnk neubrandt 

Ferenc és Piroska mellett Gátas Erzsike is részt vett a művek betanításában. Megszakításul – 

természetesen (hiszen már hosszú évek óta így van ez) virágvasárnap passiót énekeltünk a 

mise keretében. Április 27-én Csömörön szintén egy templomi koncerten vettünk részt. 

Orgonakísérőnk ez alkalommal Hey Lóránd volt. A templom zsúfolásig megtelt és a 

hallgatóság ezen a délutánon a zeneirodalom több remekét hallgathatta meg 7 kórus rendkívül 

színvonalas előadásban. A koncert immár 5. alkalommal került megrendezésre, s mi most 

először tudtunk részt venni rajta. Eddig a rendezvények időpontja ütközött a Piliscsabai 

Egyházmegyei Zeneai Napok programjával. Május 9-én Mórra mentünk. A megemlékező 

gyászmisén Gounod C-Dúr miséjét énekeltük, ezt követően pedig Tannenbaum Tibor az erre 

az alkalomra írt Himnuszát és zsoltárát adtuk elő. Énekeltünk már korábban is Móron, de ez 

az alkalom számunkra is különleges volt. Mindannyian osztoztunk a gyászolók fájdalmában 

és legjobb tudásunk szerint igyekeztünk a mű máltó tolmácsolásával ezt a jelenlévők tudtára 

adni. Nagyon fontos szerepet játszott a sikeres előadásban állandó kísérőnk – Vörös Árpád 

zongorajátéka. Május 17-én a Piliscsabai Egyházzenei napok keretében immár 9. alkalommal 

szerepeltünk. Itt ismét a Móron tolmácsolt műveket adtuk elő – orgonán ismét Vörös Árpád 

kísért. Eddig ebben az évben volt a legtöbb érdeklődő a Nagytemplomban tartott szombati 

koncerten. Jó volt látni, a pilisszentivániakat és a pilisvörösvári kórusból az érdeklődőket a 

hallgatóság soraiban. Tannenbaum tanár úr nem csak a próbákon vett részt személyesen, de 

velünk volt és velünk izgult Móron és Piliscsabán is. Június 14-15-én Sopron lesz az úti 

célunk. Szombaton a német kisebbségi csoportok műsorában – 12 kórus között, vasárnap 

pedig az egyházzenei szekció által szervezett koncerten (8 kórus közreműködésével) vettünk 

részt. Ősbemutatók teszik különösen izgalmassá a rendezvényt, hiszen a részt vevő kórusok 
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(összkar) és a Soproni Ifjúsági Fúvószenekar (Friedrich András vezetésével) közösen adja 

majd elő az úrnapi körmenet stációinak az őseink által átörökített változatát. Ezen kívül 

minden közreműködő – emlékezve Engelbert Rittinger költőre – Tannenbaum Tibor egy 

szerzeményét adja elő: címe Unsere Heimat, mely Rittinger: Lied der Ungarndeutschen c. 

verse alapján erre az ünnepi alkalomra készült. Június 21-én a Szentiváni napon szerepelünk – 

június 22-én pedig az úrnapi körmenet stációit énekeljük majd, kísér: a Pilisszentiváni 

Fúvószenekar. A próbák változatlanul keddenként 18 órától az iskolában vannak – hiszen a 

további időszak eseményeire is fel kell készülnünk. A helyet és időpontot azok kedvéért 

jelzem, akik kedvet éreznek ahhoz, hogy csatlakozzanak hozzánk. Akik szeretik a zenét, akik 

szívesen vannak együtt baráti társaságban és nem riadnak viszsza a fellépésekkel járó 

izgalmaktól sem. Várunk minden kedves érdeklődőt! 

 

Renáta Pető 5. Klasse: Ein schöner Tag 

 

A Komitatwettbewerb der Nationalitätenschulen der Region Nord nahmen 335 Schüler teil. 

Am 16. April waren aus der Santiwaner Schule 10 Kinder aus der Szigetújfalú / Inselneudorf 

bei. Aus der ersten Klasse: Alíz Stocker; aus der dritten Klasse: Mercedes Schuck; aus der 

vierten Klasse: Emese Strack, Nikolett Kincses, Flóra Popráci, Erik Richolm, Réka Kovács; 

aus der fünften Klasse: Renáta Pető, Virág malek und István Peller. Wir sangen, sagten 

Gedichte und Prosa auf. Alíz Stocker erreichte den dritten Platz, Emese Strack bekam den 

Sonderpreis. Nach dem Wettbewerb waren Beschäftigungen, wo wir Blumen, hasen, 

Ansichtskarten, Körbchen aus Filz, Papier, Perlen, usw. bastelten. Die fahrt nach Hause war 

sehr lustig. Das war ein schöner Tag. 

 

Zum Lachen 

 

„Wie lieben sich Stachelschweine?” Ganz, ganz vorsichtig. 

„Herr Ober, da ist eine Wespe in meiner Suppe. Fliegen sind alle.” 

Ein Mann trifft einen Bekannten auf der Straße: „Wohin gehen Sie denn mit Ihrem Hund? 

„Zum Uhrmacher.” „Was machen Sie denn beim Uhrmacher mit Ihrem Hund?” „Er bleibt alle 

fünf Minuten stehen. 

 

Eine geplatzte Liebe 
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1. Ergänze bei diesem Gedicht die fehelneden Reimwörter. Finde auch einen Titel. Die Nadel 

und der Luftballon verliebten sich in ……………. Sie wollten einander heiraten, bestimmten 

auch den …………. Die Nadel war der Bräutigam, der Luftballon die …………….. Sie 

waren ja ein edles …………., jeder hat sie geschaut. Freund ekamen auch zur …………., 

Herrn Zwirn, Frau …………, sie tanzten froh bis Mitternacht – der Mut war also gut. Später 

nahm das Pärchen ………….., ging umarmend nach …………….. Die Verliebten küssten 

sich nun, sie kleideten sich aus. Im Bett hat dann der ……………… den Luftballon gekratzt., 

so ist, oh weh! Die junge ……………., mit lautem Knall …………………. Wer hat das 

Gedicht geschrieben? …………………………………………… Wie heißt der Originaltitel 

des Gedichtes? ……………………………………….. Mein Gedicht heißt: 

……………………….. Weil: ………………………………… 

 

Liebe Kinder! 

 

Schickt bitte die Lösung an die Redaktion! Adresse: Pilisszentiván, Szabadság út 47/ c Ihr 

könnt etwas Schönes gewinnen! 

 

Martha Fata: Rosenkranz 

Steine rollen Blätter fliegen Farben bleichen Feuer brennen schaue auf mich! Steine bröckeln 

Blätter welken Farben schmelzen Feuer sterben erbarme dich mein! Seelen zittern Finder 

nesteln Perlen rinnen Lippen beben verlaß mich nicht! 

 

Valeria Koch: Wie 

Glänzender Regen wie eine Mozart-Symphonie wie Sommerwiesentau wie das Aug deines 

niegeornen Kindes. 

 

Robert Becker. Schade,  

daß die Gesellschaft keine Partei ist, denn dann würde ich nie eintreten. 

 

Robert Becker: Faltertanz 

Beeindruckendes Ding: Schmetterling – dröhnender Düsenjet an Lampen zerschmettert. mit 

geöffneten Flügeln vervettert sind wir.  

 

Valeria Koch: Dein… 
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Dein mit größter Sorgfalt konservierter Liberalismus erinnert mich an das Messer ohne Heft 

und Klinge 

 

Április 18-án a Német Kisebbségi Önkormányzat beadványa a polgármesternek, melyben 

felhívja az önkormányzat figyelmét a Kisebbségi törvény betartására 26§1(d)…” A helyi 

kisebbségi önkormányzat kifogással élhet az intézmények működésével kapcsolatos, a 

kisebbség jogait sértő gyakorlat, egyedi döntés ellen, kezdeményezheti a döntés 

megváltoztatását, visszavonását..” Ezzel a véleménnyel a kisebbségi önk. elnöke kivételével a 

kisebbségi képviselők egyetértettek. 

 

August 2003 

Kreisz Brigitta: Nézz körül a községben, ahol élsz …! 

A cikkem nem újdonság, sokszor készítettem már interjút idősebb emberekkel, akiknek 

köszönhetően minden újságot olvasó betekintést nyerhetett a régi – mára már-már feledésbe 

merülő – hagyományokba. Mielőtt belekezdenék ebbe a mostani cikkbe, szeretném leírni, 

miért pont erről a témáról írok, miért e régi dolgok érdekelnek, illetve hogy kiknek is szólnak 

valójában az írásaim. Nos, az igazság az, hogy a témaválasztásomnak több oka is volt. Az 

egyik ilyen ok az volt, hogy az idősebbek szívesen emlékeznek vissza a gyermekkorukra, 

hogy fiatalon milyen bálokba jártak, milyen történeteket hallottak stb. – és az újságot olvasva 

örömmel elevenítik fel emlékeiket. Tehát szeretnék a kedvükbe járni írásaimmal. Arra is 

gondoltam, hogy biztos a fiatalokat is érdekelni fogják a cikkek, hiszen az embereket, akikkel 

az interjút készítettem, talán még a fiatalok is ismerhetik, ha máshonnan nem is, a 

templomból, a szomszédból vagy ismerősön keresztül biztosan, de még az is megeshet, hogy 

valaki azért olvassa ezt a részt, mert pont az egyik szomszédjával, esetleg rokonával 

beszélgettem. A legfőbb célom azonban mégis az, hogy mindenki, aki olvassa soraimat, 

betekintést nyerhessen a falu múltjába, még jobban megismerhesse lakóhelyét ( a páratlanul 

gyönyörű Pilisszentivánt), igazán itthon érezhesse magát a helyen, ahol él, s meg tudja 

becsülni a község értékeit (az erdőt, az emlékműveket, a padokat a Főtéren!!!) és 

hagyományait. Így nagy szeretettel ajánlom cikkeimet azoknak, akik nemrég költöztek a 

községbe, de remélem, azoknak az olvasóknak is tudok új és érdekes dolgokat írni, akik már 

jóideje itt élnek. BILDSTÖCKL…. Nap, mint nap, kiskoromtól kezdve, mentem el bizonyos 

„kép-kövek” mellett, amikből 10-nél is több található Szentivánon, valamelyik egészen jó 

állapotban van, valamelyiket már alig lehet felismerni. A lényeg az, hogy sokszor (nagy 



296 
 

tisztelet a kivételnek!) közömbösen elmegyünk mellettük, sejtve, hogy valami egyházi 

építmény – látva a keresztet a tetején -, de bele sem gondolunk, hogy ez egy érték a múltból, 

mely nekünk épült, s üzenetet hordoz. Hagyjuk, hogy pusztuljon, minden hozzá kötődő 

emlékkel együtt. Rohanó életünkben úgy járunk-kelünk lakóhelyünkön, hogy azt sem tudjuk, 

mi van a közvetlen környezetünkben. Ilyen „apróságoknak” tűnhetnek az ún. „Bildstöckl”, 

oszlopkövek, amik már az 1700-as évektől kezdve fontos szerepet játszottak a falu életében. 

„A sváb falvakra jellemző „kép-kövek” a falu határában álltak, és emlék- vagy 

imádkozóhelynként szolgáltak.” –írja róluk Pilisszentiván társadalmi értékeit bemutató könyv. 

Azonban ezeknek lényegesebben nagyobb szerepük volt az elmúlt századokban. Nemcsak 

egyszerű emlékeket hordoznak, hanem ezek az elmúlt évszázadok társadalmi, közösségi és 

erkölcsi értékeit tömörítő szimbólumok. Minden ilyen stációhoz egy külön esemény, történet 

kapcsolható, de az is igaz, hogy bemutatásukkal betekintést nyerhetünk a történelembe, 

őseink életébe és szokásaiba. Marlok Péter bácsi elmesélése alapján leírom, mit hallottam 

ezekről a „kép-kövekről.” A Szabadság-soron levő „Hermann-ház” kerítése tövében áll az 

első, legrégebben épített oszlop, melyet 1749-ben nem sokkal őseink letelepedése (1724) után  

építtetett Hermann György. Akkoriban szokéás volt, hogy a munkásemberek mielőtt kimentek 

a földre dolgozni közösen imádkoztak Istenhez az oszlop előtt. Majd a munka befejeztét ismét 

imával zárták. Itt megemlíteném, hogy Szentivánon akkoriban az egész hegyoldalt szőlős 

borította. S az sem elfelejtendő, hogy a faluban igen jó, mondhatni a környéken talán a 

legjobb szőlő és bor volt, egészen addig, míg egy járvány el nem pusztította az egészet. Ha 

időrendi sorrendben haladunk, a következő, amit megemlítenék, az a mostani focipálya 

mögött található építmény, amiről nem lehet pontosan tudni, mikor és ki építtette, de az 

biztos, hogy ez is a munka előtti imádkozáshoz kapcsolható, valamint ahhoz a földesúrhoz, 

akinek még „terményadót” kellett akkoriban fizetni. A pékség mellett a Rét utcai 

kereszteződésnél is található egy emlékmű, melyet egy bizonyos Marlok-Weber család 

építtetett. 1910-ben épült a buszfordulónál az a képkő, melyet az egykori Balabán család 

emeltetett, s szintén egy régi, igen szép vallási szoksához köthető. Régen több napos 

zarándoklat, indúlt a búcsúhelyekre. Ilyenkor a sok áhítatos hívő útnak indult, s gyalog többb 

napig zarándokolt, hogy tiszteletét tegye az Úrnak a különböző szent helyeken. Ilyen 

processzió indult Péliföldszentkeresztre és Bodajkra is minden évben ősszel. Az efféle 

zarándoklat végső pontja volt ez a stáció, melyen a következő olvasható: Gelobt sei Jesus 

Christus! – azaz a befejező elköszönés: Dícsértessék a Jézus Krisztus! Ezt követően az 

emberek a templomba mentek imádkozni. (A Kakukk-hegynél is található egy ilyen stáció. 

(Ezt a helyet régen „KukkaMukka”-nak hívták, és az idősebb korosztály még így ismeri.) 
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Ehhez a hegyhez egy szomorú esemény társítható, Schuck József halála.  A földutat alámosta 

az eső, s a lovas szekérrel ráhajtó szegény férfival, felborult a kocsi és ráesett. Hasonló 

szerencsétlenség miatt emeltetett 1911-ben az ún. „Freiacker”-nél is egy kőkép, melyet egy 

férfi emlékére állítottak, aki villámverést szenvedett. Olyan helyeken is építettek Bildstöcklt, 

ahol Úrnapi körmenetkor megálltak imádkozni az emberek. Ezek a négy égtáj szerint voltak 

elhelyezve a faluban, s Úrnapján gyönyörű sátrakat készítettek mellé.  A képkövekről tudni 

kell, hogy mindig egy szent jelenetet ábrázoló szentkép volt ráfestve, ami alatt idézet volt és a 

készíttető neve vagy azé, akinek emelték, és tetején kereszt volt. Régebben Mirk jakab és 

Orsovai János gondoskodtak ezen kövek épségéről. Sajnos a kövek ma rongálásoknak, 

pusztulásnak vannak kitéve. Például a keresztúti képeket is húsvétkor lehet csak kirakni. Én 

kérek mindenkit, hogy tisztelje ezeket és vigyázzon rájuk, hisz elődeink ezt nagy bescben 

tartották! hasonló stációkkal találkozhatunk a Kálváriadombon is, ezek azonban a keresztút 

stációi. Ennek is külön története van, mely összefügg a Kálvárián található nagy kereszt és a 

temető történetével. 1882-től a Templomdombon és a Pélbánia kertjében volt a temető és itt 

voltak a keresztút stációi is. Majd az ezt követő évtizedekben a temtőt áthelyezték a mai 

„Régi Temető”-kén ismert helyre és a keresztút helyének kijelöltéka Kálváriadombot. Ekkor 

épült a most is ott látható nagy kereszt, melyet a Gábeli és Marlok család építtetett. Ez áll 

rajta: Zur Ehre Gottes gewidmet von Josef Gábeli und Ehegattin Franciska Marlog. A temetőt 

1971-ben helyezték a mostani helyre. S a történethez elmesélnék még egy érdekességet, a 

Templomdombból később Iskoladomb lett, azaz az egykori temetőkertből iskolakert, így 

vannak, akik még emlékezhetnek arra az időre, amikor az iskolában, a kertben játszva emberi 

csontokat találtak. Ha már a keresztről meséltem, elmondom még két kereszt eredetét. A 

fényképen látható kőkereszt már nem azon a helyen található, hanem pár száz méterrel 

lejjebb. Ez a kőkereszt régen Szentiván határában állt. Sokan talán fel sem ismerhetik, hol 

lehetett ez. Pedig ha jól megnézzük nagyon könnyen felismerhető, a ma igazán központi 

hely…! Ez a kőkereszt ugyanis az Orvosi rendelővel szemközti nagy, többszintes épület 

tetején állt. A Templomhegy tetején is találhatunk egy fenyveslombbal övezett nagy 

kőkeresztet, ezt valaha Marlok Márton és Richolm Teréz házaspár emeltette hálából fiúk, 

istván pappá szentelésének ünnepére. A szentiváni születésű Marlok plébános Vörösváron 

teljesített papi szolgálatot. Régen természetesnek számított, ma már sajnos csak 

hagyományként említhetjük, ha az emberek elmentek a fővárosba vásárolni, ahogy elhagyták 

a Szentiván végét képező határkeresztet, vagy elmentek egy emlékmű mellett, keresztet 

vetettek. Sajnos ma már észre se vesszük az efféle dolgokat, nemhogy folytatnánk ezt a szép 

hagyományt. Remélem, cikkemet elolvasva gazdagodtak mind lélekben, mind ismeretekben. 
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Ezentúl járjunk nyitott szemmel a községben, hisz annyi szép „titkot” rejt, s őrizzük 

tisztelettel, amit az őseink hátra hagytak. 

Klotz Mária: Meghívó zenei világkörüli utazásra A száztagú harmonika zenekar 

hangversenye; sok-sok tehetség egy csokorban 

Az esti csapadékmentes órákban 2003. július 18-án csak úgy ömlöttek a hangok a 

harmonikákból, melyeket a Lipcse környéki zeneiskolások húztak. Melódiájuk még azokhoz 

is eljutott, akik nem az előadásra érkeztek, hiszen az eseményre -  melyet a Német Kisebbségi 

Önkormányzat szervezett – a jó akusztikájú központi helyen, a Főtéren került sor. Kora 

délután a kisebbségi képviselők a polgárőrség tagjaival karöltve berendezték a helyszínt. A 

nayg érdeklődésre való tekintettel még pótszékek is előkerültek, sőt rengetegen állva 

„utaztak” a világkörüli zenei eseményen. A két külön busszal érkezett 90 tanulót és 10 

felnőttet a brennbergbányai általános iskola igazgatója, Soproni Géza tanár kísérte 

községünkbe ugyanúgy, ahogy a turnéjuk további állomásaira is, többek között Kőszegre, 

Hegykőre, Sárvárra, Hévízre, Győrbe, Gyöngyöspatakra és Tarjánba. Az együttes Sopronban 

és Budapesten szállt meg, ahol szintén – mint mindenhol – nagy sikert aratott. Útjukat a 

soproni Escort Tourist vezetője, Krisch Magdolna szervezte, aki egyben a helyi német 

kisebbségi önkormányzat vezetője is. Marlok Erzsike és az ő ismeretségén keresztül kerültek 

a zenészek községünkbe. A Happy-Junior-Band (Accordeonorchester der Musikschule 

Fröhlich Lepzig und Umgebung) négy zenetanár - Bernd Dietze, Andrea Focking, Luther 

Kehrea, Ingrid Urban – irányításával négy zeneiskolából tevődik öszsze, kb. 250-en 

muzsikálnak együtt. Dirigensük Ingrid Urban, aki a helyi koncertet is vezette. hetente 

zenélnek külön-külön, majd havonta egyszer összpróbát tartanak. Ebben a felállásban, 

Lipcsében karácsonykor adnak ünnepi hangversenyt. A tagok 15-17 évesek, az utánpótlás-

csapatuk pedig 10-14 éves tanulókból áll. A harmonikákon kívül kigészítő hangszerekkel, 

dobbal, szintetizátorral, gitárral és fuvolával gazdagítják hangzásvilágukat. Országos turnélat 

tettek már Franciaországban, Olaszországban, Horvátországban, Németországban, de ilyen 

lelkes, nyitott közönséggel, mint Magyarországon, még sehol sem találkoztak – mesélte a 

szólisták egyike, Franziska Dietze. Nálunk a szervezés is kitűnő volt – tette hozzá a másik 

énekes, Susanne Fritzsche. Arra a kérdésemre, hogy milyen stílusban játszanak, Ingrid azt 

válaszolta, mindenfélében, többek között kiemelte a különböző nemzetek pop, rock, sláger és 

klasszikus zenéjét, valamint saját hazájuk régi és modern irányzatait. Minden évben 

valamilyen újdonsággal állnak elő, az idei a „Musikalische Weltreise” címet viseli, melyet a 

vendégszerepléseken klívül a karácsonyi műsorukban is előadnak. A mai nap hétköznap, de 
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számunkra a hangverseny miatt ünnepnek tűnik – mondta köszöntőjében Pénzes Gábor 

polgármester. A moderátor, Stefan Müller kalauzolt el bennünket a világkörüli utazás 

állomásaira, többek között Franciaország, Ausztria, Orsoszország, Brazília, Kalifornia, 

Németország és Amerika zenei világába. A már említett két szólista mellett, énekhangjukkal 

nagy sikert arattak Dániel Kramar, valamint Lothar Kehrer. A kosztümök és kellékek 

sokaságából előkerült az orosz népviselet, a tiroli népdalhoz pedig az osztrák ruhaköltemény. 

A piros ruhás énekesek még a közönségből is választottak maguknak táncpartnereket, és 

együtt ropták a Kalinka dallamára a lépéseket. Hallhattunk még balettet, modern dallamokat, 

slágereket, melyek közül az Abba együttes egyik dalának feldolgozott előadásmódja 

valósággal lehengerelte a hallgatóságot. A hangszerek közül  a többségben levő harmonika 

hangzásvilága döbbenetes erővel hatott, természetesen az itt-ott megszólaló fuvola, 

szintetizátor és gitár, valamint a dobszólók is felhívták magukra a figyelmet. A zenei élmányt 

fokozták az énekesek hangjainak kifinomult árnyalaitai, valamint a táncosok gazdag 

mozgáskultúrájának mutatványai. Ezt a sok-sok talentumot szedte egy nagy csokorba a 

karmester, melynek „illata” a zene közvetítésén keresztül mindannyiunkat megérintett. A 

hangverseny hatását fokozta, hogy a közönséget is bevonták a varázslatos produkciókba.  A 

műsor végén kölcsönös ajándékozásokra került sor, majd az együttes tagjait a Német 

Kisebbségi Önkormányzat a Fekete Gyémánt étteremben egy vacsora erejéig vendégül látta. 

Akik részesülhettek a német zeneiskolások színvonalas világkörüli utazásának zenei 

világából, azok a más népek iránti tolerancia jegyében, békében, élményekkel gazdagodva 

térhettek haza otthonukba. 

(Bayerische Rundschau; Dienstag, 24. Juni 2003): Marktleugaster Delegation vier Tage 

zu Gast in der ungarischen Partnergemeinde / Gegenbesuch im August 

„mein deutschtum hört ihr hat einen weltpass” (Claus Klotz) 

Pilisszentiván  

Vier herrliche Tage verbrachte eine neunköpfige Marktleugaster Delegation mit 

Bürgermeister Manfred Huhs sowie Georg Bauer an der Spitze in der ungarischen 

Parnergemeinde Pilisszentiván. Am Mittwochabend startete die Gruppe mit dem Kleinbus der 

Firma Schuberth in Richtung Ungarn und erreichte am Donnerstagfrüh das Ziel. Bei 

Bürgermeister Gábor Pénzes stand bereits das Frühstück parat. Nicht fehlen durften Besuche 

bei Freunden und bekannten in der Partnergemeinde. Während sich der Großteil der 

Reisegruppe am Freitag zu einem Ausflug und Badeaufenthalt am Plattensee aufmachte, 

bereiteten Georg Bauer, Manfred Huhs und Gábor Pénzes mit einer längeren Tagestour die 
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für den Herbst 2004 von der gemeinde Marktleugast durch Südungarn geplante Bildungs- und 

Informationsreise vor. Volles Programm gab es für alle am Samstag, wo der eigentliche 

Grund der Fahrt die Teilnahme 13. Pilisszentiváner Tag, anstand. Es bewahrheitete sich, dass 

die Marktleugaster bei diesem Ereignis in der Partnergemeinde nicht fehlen dürfen. Gleiches 

gilt im umgekehrten Fall ja auch für die Partner beim Marktleugaster Straßenfest. Bereits um 

7 Uhr früh wurden die deutschen Gäste durch den Weckruf der Sanktiwaner Blaskapelle aus 

den Federn geworfen. Ein buntes Programm ging den ganzen Tag mit dem Wettlauf der 

Schulkinder um den See und Darbietungen verschiedenster Art über die Bühne. Für Kurzweil 

für die Jugend sorgten unter anderem Fahrgeschäfte. gegen 16 Uhr trafen sich die 

Pilisszentiváner mit den bayerischen und französischen Gästen zu einem Empfang im Garten 

der Begegnungsstätte. Alle trugen sich ins Gästebuch der Partnergemeinde ein. Ein bunter 

Festzug wälzte sich um 17 Uhr durch den Ort zum Festgelände. Für den richtigen Schritt 

sorgten die Blaskapelle aus Pilisszentiván und dem elsässischen Obermodern.  

Über 2500 Gäste 

Ein mehrstündiges und abwechslungsreiches Folkloreprogramm lief dann von mehr als 2500 

Gästen und Einheimischen auf der Festbühne ab. Mit schmissigen Klängen sorgte die 

Sanktiwaner Blaskapelle (Dirigent Johann Sebestyén) für die ersten Highlights. Beim Auftritt 

des europaweit bekannten Gemischten Chores aus Pilisszentiván (Diregenten Piroska und 

Franz Neubrandt) durften zur Freude der Marktleugaster Besucher einige deutsche Stücke 

nicht fehlen. Das Schlaglicht waren zweifelsohne die Auftritte der heimischen Tanzgruppe. 

Viele Kapelle, Musik-, Gesangs- und Tanzgruppen aus den benachbarten und befreundeten 

Gemeinden sorgten für die weiteren sehr kurzweilige Stunden. „Wir haben mit diesem Tag 

Tradition geschaffen. Ich hoffe, dass alle nach dem Abbrennen des Johannisfeuers mit 

schönen Erlebnissen nach Hause gehen”, erklärte der Marktleugaster Gemeindeoberhaupt 

Manfred Huhs. Er sprach von einem „internationalen Tag der Begegnung” von jungen und 

reiferen Leuten. Manfred Huhs betonte auch mit Blick auf französische, griechische und 

Schweizer Gäste, „dass das gemeinsame Europa immer näher rückt”. Huhs übergab an 

Elisabeth Marlok eine Spende für die Kinder- und Jugendarbeit der deutschstammigen 

Minderheit in Pilisszentiván und lud die Tanzgruppe zusammen mit der Santiwaner 

Blaskapelle zum 16. Straßenfest am 31. August nach Marktleugast ein. Zusammen 

entzündeten die Bürgermeister Gábor Pénzes und Manfred Huhs dann bei Einbruch der 

Dunkelheit das Sonnenwendfeuer. hatte die Jugend beim Discoaben am Freitag ihr Recht 

bekommen, so tanzten Jung und Alt bei schmissiger Musik bis in die frühen Morgenstunden. 

Festakt im Oktober 
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Am Sonntag mussten die Oberfranken wieder Abschied nehmen, doch sieht man sich zum 

Straßenfest in Marktleugast wieder. Außerdem wird am 3. Oktober in Pilisszentiván ein 

Festakt stattfinden. Anlass: Vor 15 Jahren wurde in Ungarn die Partnerschaft zwischen 

Marktleugast und Pilisszentiván besiegelt. 

 

Dr. Maria Mirk Mitglied der Deutschen Minderheitenselbstverwaltung Sanktiwan: 

Passionsspiele in Wudersch/Budaörs 

Geschichte der Passionsspiele in Wudersch 

Der unermüdliche und hochbegabte Lehrer, Bató Géza schuf zusammen mit der deutschen 

Bevölkerung von Wudersch eines der größten Volksschauspiele von Mitteleuropa die 

Budaörser Passion. Ein ganzes Jerusalem wurde von den selbstlosen und opferbereiten Leuten 

lediglich aus Begeisterung ohne Entgelt augbebaut. 1933 kam es zuerst zu einer ungarischen, 

und im nächsten Jahr auch zu einer deutschen Aufführung auf der Freilichtbühne auf dem 

Steinberg. Die Rollen wurden von Laien gespielt, mekr als 200 Menschen standen auf der 

Bühne. Über die Aufführung berichtete nicht nur der ungarische, sondern auch die 

internationale Presse, und Wudersch wurde das ungarische Oberammergau genannt. 

(Bekanntlich gibt es Passionsspiele in meherern Orten Europas, so auch in 

Oberammergau/Bayern, und die Passionsspielorte haben sich sogar zum sogenannten 

Europassionsverband zusammengeschlossen.) Nach 1945 wurden die Passionsspiele in 

Wudersch verboten. Im Milleniumsjahr 1996 wurden sie mit Hilfe des Europassionsverbandes 

„vom Tode erweckt”, und 200 kam es mit Unterstützung der Deutschen 

Minderheitenselbstverwaltung Wudersch und der Stiftung des Domherrn Bakk Endre zur 

ersten Aufführung nach einem 55 jahre dauernden Scheintod. Da der deutsche Originaltext 

verschwunden war, wurde vor drei Jahren die Passion von Csíksomlyó in ungarischer Sprache 

aufgeführt.  

Die Aufführung 2003 

Nach langer Suche wurde das originale deutsche Textbuch gefunden, und dieses Jahr konnte 

die Passion – 70 Jahre nach der Uraufführung – zweimal auf Deutsch und fünfmal auf 

Ungarisch vor ausverkauftem Haus gespielt werden. Die Passion zeigt 25 Ereignisse aus dem 

Leben Jesu, von seiner Taufe bis zur Auferstehung. Vorsitzender der Deutschen 

Minderheitenselbstverwaltung Wudersch, Ritter Imre war einer der Motoren der diesjährigen 

Aufführungen. Er arbeitete und organisierte Tag und Nacht, bis die Spiele mit 50 

Bühnenkünstlern und 300 Statisten unter Dach und Fach waren. Regisseure der 



302 
 

neuinszenierung waren Dér András und Frigyesi Adrás. In den wichtigsten Rollen spielten 

Kovács Ferenc (Jesus), Bregyán Péter (Bató Géza, der Lehrer), Nagy Sándor (Judas), Őze 

Áron (Péter), Dóczy Péter (Pilatus) und Venczel Vera (Maria). Die meisten Schauspieler 

konnten so gut deutsch, dass sie die Rolle selbständig lernen konnten, denjenigen aber, die zu 

wenig Deutschkenntnisse hatten, stand ein deutschsprachiger Korrepetitor zur Verfügung.  

Sanktiwaner bei den Passionsspielen 

Im Rahmen der Werbung für die diesjährigen Spiele wurde auch die Deutsche 

Minderheitenselbstverwaltung Sanktiwan angeschrieben, ob sie Zuschauer rekrutieren könnte. 

Da Karten für geschlossene Gruppen erheblich billiger waren, haben wir beschlossen, karten 

für die deutsche Aufführung am 13. Juni zu bestellen und die Busfahrt für die Sanktiwaner zu 

organisieren. Obwohl im Bus 45 Leute Platz hatten, bestellten wir vorsichtshalber nur 30 

Karten. Leider war es nicht einfach, 30 Karten an den Mann zu bringen, wobei die Fahrt von 

der Selbstverwaltung finanziert wurde, nur für die Karte musste man (Erwachsene 2000.- Ft, 

Rentner und Studenten 800,- Ft) bezahlen. Das ist eigentlich sehr traurig… Seit der ersten 

Aufführung am Pfingsmontag war das Wetter immer glänzend, aber ausgerechnet am Freitag 

kam ein Gewitter mit starkem Wind. Die Beleuchtung wurde vom Wind umgeworfen, vom 

grosßen Sausen konnte man die Stimme der Schauspieler kaum noch verstehen und es schien 

ziemlich gefährlich, auf der Tribüne zu sitzen. Nach einer guten halben Stunde wurde das 

Spiel abgebrochen und die Veranstalter beschlossen zusammen mit den Schauspielern, die 

Aufführung am nächsten Tag nach der ungarischen Aufführung um halb elf in der Nacht 

nachzuholen. Von dieser Begeisterung und Selbstlosigkeit waren wir gerührt und konnten 

nicht nein sagen, als gefragt wurde, wer am nächsten Tag so spät noch kommen würde. Leider 

hatten einige von uns schon ein festes Programm für Samstag, aber die meisten sind doch 

gekommen, und wir fuhren zusammen mit den Werischwarern in einem Bus. Am Samstag in 

der Nacht wurden die Begrüßung und die Vorrede nicht mehr wiederholt, so konnte mit der 

zweiten Vorstellung zügig nach Platztausch der Zuschauer begonnen werden. Über die 

Eindrücke, über das Erlebnis kann man nur in Superlativen sprechen. Es war einmalig. Die 

natürlichen Kulissen zauberten eine Atmosphäre wie im Heiligen Land des Altertums, und die 

beeindruckende Musik untermalte die Ereignisse mit einer mitreißenden Kraft. Manchmal war 

es wirklich sehr rührend und atemberaubend, vor allem der Höhepunkt: Der Tod Jesu auf dem 

Kreuz. Es gab viele nasse Augen. Die Zuschauer zollten den Schauspielern einen lang 

andauernden, ununterbrochenen Applaus. Sie haben ihn ehrlich verdient: wochenlange Proben 

und jetzt eine zweite Vorstellung so spät in der Nacht! Niemand hat bereut, so spät nicht im 

Bett zu ruhen, denn das Erlebnis war unvergesslich. 
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Dr. Csilla Ziegler: Deutsches Nationalitätenlager in der Begegnungsstätte  

„Schon gewöhnlich” fand auch dieses Jahr das deutsche Nationalitätenlager für Kinder aus 

der Grundschule vom 30. Juni bis 11. Juli in der Begegnungsstätte statt. Beide Wochen 

empfingen wir ca. 30 Kinder von der ersten bis zur achten Klasse. Sie arbeiteten immer in 

zwei Gruppen mit verschiedenen Aufgaben, Spielen - je nach ihrem Alter. Die 

Beschäftigungen begannen um 9 Uhr, dann folgte das Mittagessen, schliesslich von 13 Uhr 

bis 15 Uhr waren die Kinder wieder tätig. Eine kleine Kostprobe aus den Aufgaben: Laterne 

aus Glas und aus farbigem Papier, bunte Teller, gemusterte Tischdecke wurden gemacht,  

„Krumbienflecken” und Schupfnudeln wurden mit viel Mühe gekocht, handgemachte 

Gesellschaftsspiele wurden mit viel Mühe gemacht, Gesellschaftsspiele wurden erfunden, 

schwäbische Lieder wurden gesungen, schwäbische Tänze wurden getanzt, über der Wirkung 

der Heilpflanzen und über alten Strassennamen wurde geredet… usw. Natürlich war auch 

diesmal der Höhepunkt der Woche: der Ausflug. Wir besichtigten Berkenye (Berkina) und 

Szendehely. Beide gemeinden liegen im Komitat Nógrád. Die Organisierung des Lagers war 

ein richtiges Team-work. Lehrerinnen und Lehrer, Leute aus unserem Dorf und die Deutsche 

Minderheitenselbstverwaltung nahm dabei teil. Meiner Meinung nach hatten alle gute Laune. 

Jeder hat sich etwas gemerkt, gelernt, nach Hause genommen und das war auch unser Ziel. 

Wir treffen uns nächstes Jahr wieder! 

Valeria Koch: Sinngedicht 

Die Natur ist neutral 

die Instinkte sind gut 

das Fleisch sündigt nie 

nur der Geist 

der Geist 

 

Georg Bydlinski: Bessere Welt 

Wer von einer besseren Welt träumt, sieht unsere Welt mit anderen Augen. 

Wer von einer besseren Welt träumt, merkt, daß viele Dinge nichts taugen. 

Wer von einer besseren Welt träumt, weiß, daß es Reichtum gibt ohne Geld.  

Wer von einer besseren Welt träumt, bereitet sie mit vor, die bessere Welt.  
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Sarah Kirsch: Im Sommer 

Dünnbesiedelt das Land. 

Trotz rieseigen Feldern und Maschinen 

liegen die Dörfer schläfrig. 

in Buchsbaumgärten; die Katzen  

trifft selten ein Steinwurf.  

Im August fallen Sterne. 

Im September bläst man die Jagd an. 

Noch fiegt die Graugans, spaziert 

der Stroh 

durch unvergiftete Wiesen. Ach, die  

Wolken 

wie Berge fliegen sie über die Wälder. 

 

Wenn man hier keine Zeitung hält 

ist die Welt in Ordnung. 

In Pflaumenmuskesseln 

spiegelt sich schön das eigne Gesicht 

und 

feuerrot leuchten die Felder. 

 

Zum Lachen 

Lehrer: „Wer kann mir sagen, wie lange Krokodile leben?” Schüler: „Genauso wie kurze.” 

Zwei Beknnate begegnen sich zufällig beim Psychiater: „Warst du grad drin oder wolltest du 

grad rein?” „Wenn ich das wüßte, wäre ich nicht hier.” 

Ein Mann steigt in ein Taxi: „Zum Bahnhof bitte.” „Aber wir sind am Bahnhof, mein Herr.” 

Der Mann zieht zehn Euro aus der Tasche. „Nun, wenigstens ging es ja schnell.” 

 

Liebe Schüler 

 

Wer Gedichte schreibt, möchte seine Stimmung, seine Empfindungen, seine Meinung zu 

etwas äußern. Versucht Gedichte oder Texte über die Liebe zu schreiben. Um Ideen zu 
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sammeln, geben wir euch einige Beispiele! Schickt eure Gedichte in die Redaktion, wir 

veröffentlichen sie! 

Liebe macht stark 

Ist spannend 

Es funkt 

Bevor man’s merkt 

Endlich 

 

Lachen 

Interessen 

Empfindungen 

Bewunderung 

Einsamkeit? 

 

Geburtstagskränzchen 

 

Material: Knetmasse in zwei Farben; Puppenkerzen So wird ein Lichterkränzchen gemacht: 1. 

Zuerst formst du zwei lange Rollen aus gelber und zwei lange Rollen aus roter Knete. Die vier 

langen Rollen legst du umeinander. 2. Dann rollst du die dicke Knetrolle aus. Du hast jetzt 

wieder eine lange Rolle. Drehe die Rolle noch einmal wie einen Korkenzieher. Dann klappst 

du sie in der Mitte zusammen und verdrehst sie noch etwas mehr. 4. Schließe die Rolle zum 

Ring und verstreiche mit den Fingern die Ansatzstellen. 5. Als Krezenhalter formst du kleine 

Kugeln und bringst sie auf dem Knetkranz an. Drücke in jedes Külgelchen eine Puppenkerze 

hinein. jetzt kann die Feier beginnen! 

 

Elfchen (insgesamt 11 Wörter: 1-2-3-4-1) 

Immer 

Zusammen sein 

Sich gut verstehen 

Durch Dick und Dünn  

Freundschaft 

 

Geburtstagswunsch 
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Wir wünschen dir von Herzensgrund: Bleib immer fröhlich und gesund! 

 

Metzger Zsuzsanna: Vélemények a Szentiváni Tükörről  

 

Az új Szentiváni Újsággal egy időben jelent meg a Szentiváni Tükör, melynek borítója igen 

megnyerő, az újság tartalmával együtt. Nagy örömömre a hagyományőrzés is szerephez jut 

benne. Az egészséges életmóddal kapcsolatos cikkeket is szívesen olvasom. A német nyelvű 

cikkeket viszont jó lenne magyarul is közölni, mert sokan nem tudják lefordítani. Nem 

mindenki beszéli és olvassa olyan jól a német nyelvet. 

 

Horst Marlok Martin Marlok: Pfingstbesuch des SK Pilisszentiván beim TURA 

Untermünkheim 

 

Ein Pfingswochenende der etwas anderen Art verlebten in diesem Jahr TURA-

Fußballjugendleiter Mario Müller und seine tapferen Mitstreiter. Es galt, den Besuch einer 

über 50-köpfigen ungarischen Delegation des befreundeten SK Pilisszentiván zu planen, die 

Übernachtung zu organisieren, und natürlich auch eine angemessene Verpflegung und ein 

ansprechendes Rahmenprogramm zu sorgen. Um eines vorneweg zu nehmen; die 

Jugendfussballabteilung mit ihren vielen Helfern sorgte bei den ungarischen Gäste für einen 

unvergesslichen Aufenthalt. Natürlich ließ es sich Gemeindeoberhaupt Hesselmeyer nicht 

nehmen, am Pfingstfreitag die Gäste persönlich zu begerüßen. „Besonders die Kontakte unter 

den Jugendlichen sind es,” so unser Bürgermeister, „die einen solchen Besuch so wertvoll 

machen.” Die Gemeinde stellte die Weinbrennehalle als kostenlose 

Übernachtungsmöglichkeit zur Verfügung. Der Pfingstsamstag stand dann ganz im Zeichen 

des Fussballsports. Fast ungläubig betraten die ungarischen Jugendlichen unseren Rasenplatz, 

der in Ungarn unbestritten Erstliganiveau hat. Karl Hille vom TURA hatte wieder alle register 

gezogen, um eine Rasenspielfläche der Extraklasse zu präsentieren. Es wurde um die zwei 

Freundschaftspokale für D- und C-Jugendmannschaften in Turnierform gespielt. Der von 

János Klinger, dem ehemaligen esrten Vorsitzenden des SK Pilisszentiván gestifteten C-

Jugend-Pokal gewann die Mannschaft des SSV Scwäbisch Hall, vor dem SV Tüngental, den 

ungarischen Gästen und unserer Mannschaft. Als die Jungs aus Heimbachs Hühen erfuhren, 

der Pokal wird nächstes Jahr wieder in Ungarn ausgespielt, sicherten sie spontan zu, dort auf 

jeden Fall mit dabei zu sein. Das Team des TSV Hessental gewann den von TURA-Vorstand 

Horst Marlok gestifteten D-Jugend-Pokal. Hier belegten die ungarischen Gäste den 4. Platz. 
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Ein munteres abendliches Spiel sahen dann die zahlreichen Zuschauer zwischen der 

Seniorenmannschaft des SK Pilisszentiván und der TURA-AH. Wie schon im legendären 

WM-Finale von 1954 waren auch diesmal die Ungarn optisch überlegen. technisch versiert 

und eine hohe Laufbereitschaft mitbringend verstanden sie es, Torchance um Totchance 

herauszuarbeiten. War es 1954 Toni Turek, der die Ungarn zur Verzweiflung brachte, so war 

es diesmal Rainer Sinn, der schier unglaubliche Paraden zeigte. So kam es, wie es kommen 

musste. Die deutsche Kampfkraft zahlte sich aus und am Ende gewannen die TURA-AH mit 

3:1 Toren. Zum abendlichen Grillen im lauen Sommerabend fanden sich wieder viele Turaner 

und ungarische Gäste ein und zu herzhaften Spanferkel schmeckte der ungarische Wein und 

das deutsche Bier umso besser. Der darauffolgende Pfingstsonntag stand dann ganz im 

Zeichen der Erholung und Kultur. Die Kochertalbrücke, Schwäbisch Hall und auch das 

Schenkenseefreibad waren nur einige Stationen eines unterhaltsamen Ausflugprogramms. Am 

Abend sorgte dann nochmals ein Freundschaftsspiel zwischen der ungarischen 

Seniorenmannschaft und einer Auswahl der TURA-Jedermänner, der Dorfjugend 

Übrigshausen, sowie den Enslinger Genswosenbolzer für Kurzweil. Dieses Spiel gewannen 

die Gäste aus Ungarn mit 6:5. Auch diesmal fanden sich wieder zahlreiche Zuscahuer ein. Ein 

gemeinsames Abendessen und der Austausch von Gastgeschenken rundete dann den letzten 

Tag ab. Am Pfingsmontag, pünktlich um 08:30 Uhr verabschiedeten sich dann die 

ungarischen Gäste mit sehr vielen positiven Eindrücken und der Vorfreude auf folgende 

Kontakte. Natürlich wurden wir vom TURA für das nächste Jahr nach Ungarn eingeladen. 

Ohne die Unterstützung der einzelnen Firmen und Privatpersonen wäre der Aufenthalt für die 

ungarischen Jugendlichen wohl kaum finanzierbar gewesen. Der TURA-Untermünkheim 

bedankt sich besonders bei: 

-Der Gemeindeverwaltung für die kostenlose Überlassung der Weinbrennerhalle – Der VR-

Bank Schwäbisch Hall, (Herr Schromm), der Fa. Heizung/Sanitär Reinwald und der 

Bausparkasse Schwäbisch Hall (Herer Feuchter) für Werbeartikel - Den Firmen Metzgerei 

Brauch und Metzgerei Schäfer, der Bäckerei Hille, Getränke Lang sowie unserem Vereinswirt 

Dirk Haack für das logistische Entgegenkommen zu einem mehr als fairen Preis. – Martin und 

Marta Marlok für das freitagliche Abendessen – Grillmeister Wolfgang Trump und Bernd 

Noller – Joachim Rössler, Obermünkheim für die gestiftete Spansau – Den vielen Helfern aus 

der Fussball-Jugendabteilung, allen voran Jugendleiter Mario Müller und TURA-AH, 

Abteilungsleiter Armin Trumpp. 
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Partnerschaft Ungarischer Verein zu Gast beim TURA Untermünkheim Beeindruckt 

von der Sportanlage 

 

Beeindruckende drei Tage erlebten Jugendliche im Alter zwischen 10 und 14 Jahren sowie 20 

Betreuer des ungarischen SK Pilisszentiván, die beim TURA zu Gast waren. Für viele war die 

Reise nach Untermünkheim der erste Aufenthalt im westlichen Ausland. Besonders die 

Sportanlage im Kochertal war für die Gäste ein Erlebnis. Doch die ungarischen Sportler 

waren natürlich auch gekommen, um sich in Wettkämpfen mit den anderen Gastgebern zu 

messen. Am Samstag erreichten sie Platz vier (D-Jugend-Turnier, Sieger TSV Hessental) und 

einen dritten Platz (C-Jugend-Turnier, Sieger SSV Hall). Hohen Unterhaltungswert hatte die 

Freundschaftsspiele zwischen den Seniorenteams des TURA und dem SK Pilisszentiván 

sowie den Gästen und einem Untermünkheimer Gemeindeauswahl statt. Ein Sightseeing-

Program im Hohenlocher Land sowie ein Besuch des Haller Schenkenseebades rundeten 

rundeten das Programm ab. István Metzger, erster Vorsitzende des SK Pilisszentiván, dankte 

im Namen der Besucher den Organisatoren um Tura-Jugendleiter Mario Müller und lud die 

Untermünkheimer für das Jahr 2004 nach Ungarn ein. 

 

Oktober 2003 

 

Klotz: „Wir wollen Brücken bauen für die Menschen zwischen Ost und West” 

15 éves partnerkapcsolat Marktleugast és Pilisszentiván között 

A Polgármesteri Hivatalban 2003. október 3-án, az állófogadás után a marktleugasti és a 

pilisszentiváni vendégek ünnepi német nyelvű szentmisén vettek részt, melyet Sándor atya és 

Walper atya celebráltak. Az iskola tornacsarnokában, a Szentiváni Vegyeskar előadásában 

felcsendült a német és a magyar himnusz, ezzel kezdetét vette a Marktleugast-Pilisszentiván 

közötti 15 éves (1988-2003) partnerkapcsolat tiszteletére rendezett történelmi rangú 

megemlékezés. A moderátori teendőket Dr. Mirk Mária látta el, aki bevezetőjében elmondta, 

hogy a régi képek, újságok nézegetése közben mindent fontosnak, érdekesnek talált, ezért 

nem is emelne ki közülük egyetlen eseményt sem. Georg Fath versét Kepler Ibolya, Garai 

Gábor költeményét pedig Hajdú Zsanett tanulók adták elő. Az énekkar az Ugrótánc után 

Beethowen: An die Freude, valamint Strauss Wiener Blut c. darabjaival örvendezte meg a 

közönséget. A kórust a Neubrandt házaspár dirigálta, zongorán Vörös Árpád kísért. Pénzes 

Gábor polgármester ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy valóban eltelt ez a 15 év. 

Köszöntötte név szerint a marktleugasti delegáció tagjait, és mindazokat, akik a 
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partnerkapcsolat létrejöttéért, fennmaradásáért és ápolásáért tettek. Üdvözölte Walper atyát, 

Sándor atyát, Wolfart János miniszteri biztost, Hambuch Gézát, Josef Aufricht urat, Szőnyi 

Józsefet Pilisszántó polgármesterét, valamint Enczmann Lászlót Solymár polgármesterét. 

Manfred Huhs Marktleugast polgármestere, a köszöntés után a következőket mondta a 

hallgatóságnak: „15 Jahre Partnerschaft Sehr geehrter Herr Ratsvorsitzender, lieber Freund 

Gábor Pénzes, liebe Éva! Meine sehr verehrte Damen und Herren aus dem Rat Pilisszentiván, 

liebe St. Iwaner! Im Namen der hier anwesenden Mitglieder der Delegation aus Marktleugast 

bestehend aus: dem zweiten Bürgermeister Norbert Volk, den Mitgliedern des 

Marktgemeinderates: Herrn Rainer Bauch, Herrn Hübschmann, Herrn Dieter Ott, Herrn Otto 

Schramm, Herrn Daniel Schramm, Herrn Georg Bauer mit Ehefrau, Oswald Koller von der 

Firma Günther-Bau. Der Abordnung der FF Marktleugast sowie dem Vertreter der Presse, 

Herrn Klaus-Peter Wulf von der Frankenpost. Ich überbringe Ihnen die herzlichsten Grüße 

des Marktgemeinderates und der Bürgerschaft aus Marktleugast! Heute feiern wir in 

Deutschland den Tag der deutschen Einheit, jetzt zusammen mit Ihnen. 15 Jahre sind in 

unserer schnellebenden Gesellschaft eine unbedeutende Zeit! Doch sind für unsere beiden 

Gemeinden, diese 15 Jahre intensiver Partnerschaft – eine ereignisreiche, abwechslungsreiche 

Geschichte! Ist doch so viel in den letzten 15 Jahren geschehen! Insgesamt betrachtet dürfen 

wir alle positiv zurückblicken. Eine rasante Entwicklung beider Gemeinden ist festzustellen. 

Wir wollen heute dankbar sein, dass unsere gemeinsame Zeit mit Frieden und ohne 

Katastrophen begleitet wurde. Weitreichende landespolitische Entscheidungen in Eurem 

Heimatland sind sichtbar festzustellen. Mit Genugtuung nehmen wir zur Kenntnis, dass sich 

unsere Partnergemeinde in den letzten Jahren hervorragend entwickelt hat. Hier, in 

Pilisszentiván ist eine lebendige, aufstrebende, lebenswerte Gemeinde mit guter Infrastruktur 

gestaltet worden. Die verantwortlichen Ratsmitglieder und Beigeordnete, mit dem 

Bürgermeister an der Spitze haben weitsichtige kluge Entscheidungen zur Wohle der 

Gemeinde getroffen. Im kulturellen und sportlichen Bereich wird das Traditionelle weiterhin 

gepflegt und erhalten, aber auch modernes angegangen. Wir wissen es zu schätzen, dass es 

auch hier ehrenamtliche Bürgerinnen und Bürger gibt, die sich viel Mühe geben, 

althergebrachtes Volksgut weiterzugeben und der Nachwelt zu erhalten. Dazu gehört auch die 

deutsche Sprache. So ist es der gemischte Chor – unter der bewährten Leitung – von Franz 

und Piroschka Neubrandt – der viel zwischen den Partnergemeinden bewegt hat, der hier 

unbedingt erwähnt werden muss. Mit Freude stellen wir fest, dass unser Musikverein mit dem 

Chor und mit der Musikkapelle St. Iwan sehr gute Kontakte und persönliche Freundschaften 

entwickelt hat. Überhaupt haben die vielen gegenseitigen Besuche diese Partnerschaft vertieft. 
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Rückblickend – und hier denke ich an die Anfangsjahre – sind wir die Marktleugaster stolz 

auf unsere Partnergemeinde. Sind wir doch überzeugt, dass auch unsere Hilfe auf die positive 

Entwicklung Einfluss genommen hat. Wenn man Jubiläum feiert, soll man auch mit dem 

Blick nach vorne auch Gedanken und Wünsche äußern. Hoffen wir, dass unsere Freunde, alle 

Verwantwortlichen und ehrenamtlichen Aktiven gesund bleiben, sich nicht entmutigen lassen 

und auch die nächsten 10 Jahren eine fruchtbare freundschaftliche Beziehung zu unserer 

Gemeinde und zu unseren Vereinen aufrechterhalten. Dies gilt natürlich auch für uns! Meine 

Damen und Herren! Liebe Gäste! Wünschen wir uns weiterhin Frieden in Europa und freuen 

wir uns, wenn das ungarische Volk in die europäische Gemeinschaft aufgenommen wird. Mit 

dem Beitritt, mit dieser Aufnahme ist auch ein Wunsch unseres Volkes verbunden. Aber auch 

wir Marktleugaster haben einen Mosaikstein gesetzt, nachdem wir vor 15 Jahren mit der 

Besiegelung der Partnerschaft – über die Gemeindegrenzen hinaus – in unserer Region, 

Werbung für unsre ungarischen Freunde betrieben haben. Freuen wir uns auf die nächsten 

Jahre der Gemeinsamkeit. Hoffen wir, - dass nach uns – hier meine ich – „meine Wenigkeit”-, 

sowie Georg Bauer sowie viele Aktive aus dem Ort, - die langsam – aus der Verantwortung 

ausscheiden – júngere Nachfolger diesen von uns eingeschlagenen Weg weiterführen – und 

die Partnerschaft mit – neuen Ideen und Freundschaften aufrechterhalten werden. Eines 

dürfen wir Ihnen aber versichern, wir werden weiterhin unseren Beitrag zum Erhalt dieser 

Freundschaft leisten. Damit komme ich zum Ende, ich bedanke mich bei allen, die in den 

vergangenen 15 Jahren ihre Spendenbereitschaft, ihre Sympathie und ihre Freundschaft zu 

unseren St. Iwanern durch Worte und Taten zeigten. Für mich und Georg Bauer war dies eine 

Bestätigung unserer Arbeit und wir sagen „Vergelt’s Gott!” Ezután Herbert Hoffmann, Klaus 

Peter Söllner, Pater Serafin und Klaus Schweier jókívánságait olvasta fel Mirk Mária. 

Manfred Huhs polgármesterünknek a Frau Meinl Fabrik által felajánlott EU zászlót és 

Marktleugast zászlaját adta át. A Német Kisebbségi Önkormányzat számára ifjúsági munkára, 

pénzösszeget adományozott. A német egység napja alkalmából a közöség felállással és tapssal 

ünnepelt együtt a marktleugastiakkal. Ezt követte Rádler Henrietta vezetésével a helyi 

tánccsoport színvonalas műsora, melyet a Pilistaler Echo zenekar kísért. A köszöntők sorát 

Josef Aufricht és községünk díszpolgára Georg Bauer beszédei követték. Íme Gyuri bácsi 

beszéde: „Hohe Festversammlung! Sehr geehrte Damen und Herren! Fünfzehn Jahre 

Partnerschaft und kein bisschen müde. So oder ähnlich kann man die Verbindung mit ihrer 

Intensität bis heute nennen. Trotzdem wollen wir heute ein wenig inne halten, und eine 

Zwischenbilanz ziehen. Wir können, so meine ich, Stolz sein, dieses Jubiläum heute begehen 

zu können. Auch sollten wir Rückschau halten, dass wir damals vor 15 Jahren, Pionierarbeit 
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geleistet haben. Aber lassen Sie mich auch daran erinnern, dass viele ehemalige Bürger von 

Ungarn als Brückenbauer den Weg für die Aufnahme Ungarns in die Europäische 

Gemeinschaft geebnet haben. Der Beweis sind die vielen Partnerschafren mit Ungarn, welche 

bis heute entstanden sind. Durch das Bemühen die Kontakte zur Heimat nie abreißen zu 

lassen, trägt dieses Bemühen heute späte, aber reife Früchte. Ferne wiederhole ich mich, was 

ich schon 1988 bei der Besiegelung gesagt habe: Wir wollen Brücken bauen für die Menschen 

zwischen Ost und West. Zum Schluss möchte ich allen Dank sagen, welche ihren Beitrag für 

diese Verbindung eingebracht haben. Ich möchte an dieser Stelle keine Namen nennen, da es 

Gottlob sehr viele sind, welche in den vergangenen Fünfzehn Jahren ihren Beitrag geleistet 

haben. Herzlichen Dank, auch für Ihre Aufmerkasamkeit!” A teremben elsötétült minden, 

majd az est fénypontja következett, nevezetesen a Schuck cukrászda meglepetése. Schuck 

Sárika bhozta a tűzijátékokkal csillogó gyönyőrű, hatalmas tortát, melyen a partnerkapcsolat 

emléke tükröződött. Ezt a finom süteményt a hideg és meleg vacsora után minden jelenlevő 

megkóstolhatta. Az estet a Sebestyán János vezette fúvószenekar előadása zárta, mely után 

mindenki kedvére mulathatott, táncolhatott, ápolhatta a 15 éves partnerkapcsolatot, mely már 

történelmi eseménynek számít. 

 

Karl Ágnes: A Marktleugast-i Straßenfest 

 

A nyár utolsó hétvégéjén a fúvószenekar, a tánccsoport és a Pilistaler Echo, a tánccsoport 

kísérőzenekara közösen kelt útra, hogy meglátogassuk testvérvárosunkban élő barátainkat. Az 

indulás augusztus 28-án este 10 órakor volt a Tájház elől. Ekkor már mindenki nagyon jó 

hangulatban volt, örültünk az útnak. Családtagjainkon kívül a polgármester úr is eljött 

búcsúztatni minket. Már a buszon elkezdődött a mulatozás, így másnap reggel a hosszú úttól 

kicsit elnyűtten érkeztünk meg Marktleugastba. Manfred Huhs polgármester és Bauer Gyuri 

bácsi már szeretettel vártak minket. Enni- és innivaló volt bőven, az ellátásra senki sem 

panaszkodhatott. A nap hátralevő részében nem volt közös program. Este azonban a 

tűzoltóházban mindenki összegyűlt megint és harmonikaszóra mulattunk a tűzoltókkal együtt, 

akiknek látszólag nagyon tetszettek azok a dalok, amiket ők eddig még nem ismertek, illetve 

néhányat még csak nem is értettek. Szombaton Bayreuth-ot néztük meg, ez a szép és 

kulturális értékekben gazdag város Marktleugasttól kb. fél órára található. Először Richard 

Wagner operaházát néztük meg, ahol minden évben megrendezésre kerülnek a híres ünnepi 

játékok (Bayreuther Festspiele). Mindenkit lenyűgözött az, hogy milyen gonddal alakították 

ki a színpadot és a nézőteret, hogy az akusztika tökéletes legyen. Ezután Liszt Ferenc sírját 
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tekintettük meg. ez az élmény különösen a zenészek szívét dobogtatta meg. Délután az Állami 

Operaházban jártunk. Ennek is az akusztikája – minden fából készült – nagyon híres, de a 

díszítése is egyedülálló. Szerintem mindenki azon a véleményen volt, hogy megérte megnézni 

Bayreuthot, és mindenkinek csak ajánlani tudjuk, aki egyszer arra jár! Este a közösségi 

teremben vendéglátóinkkal együtt malacsültet vacsoráztunk. A Pilistaler Echo szolgáltatta 

utána a zenét, így a tánc sem maradhatott el. Vasárnap volt a sokak által már nagyon várt 

Straßenfest. Délelőtt elmentünk népviseletben a szentmisére, délután pedig következtek a 

fellépések. Mind a fúvószenekar, mind a tánccsoport műsora nagyon tetszett a marktleugast-i 

közönségnek: a legnagyobb tömeg mindig a magyar fellépéseknél gyűlt össze. Különböző 

állomások voltak végig a falun, a programok pedig párhuzamosan zajlottak, az együttesek így 

több helyen is szerepeltek. Este 10-kor látványos ünnepi tűzijáték zárta a rendezvényt. 

vasárnap reggel eljött a búcsú ideje is. A marktleugastiak és mi magunk is nagyon sajnáltuk, 

hogy megint el kell válnunk. El kellett azonban indulnunk, mert másnap a legtöbben dolgozni 

mentek közülünk. A búcsú természetesen nem örökre szól, októberben testvérvárosunk 

képviselői látogatnak el megint hozzánk, hogy megünnepeljük a partnerkapcsolat 15 éves 

fennállását. Mindannyian nagyon reméljük, hogy hamarosan megint kijuthatunk az utcabálra, 

mert ez mindig felejthetetlen emlékként marad meg mindannyiunkban. 

 

Tuschek Franciska: Ki építette meg az első házat Szent-Ivánon? 

 

Nagyon kevés településen tud ilyen kérdésre a helytörténész választ mondani. Szerencsénk 

van. Maga az építő írt róla. 1729-ben bizonyos okok miatt bizonytalanná váltak a 

körülmények. Az alapítók közül Hans Metzger egy panaszkérelmet írt. Ezt egyenesen az 

ágostonosok tartományfőnökének szánta. Valószínű tudott roóla, hogy az, Budára érkezik. A 

tartományfőnök 1729. augusztus 17-én írta rá a kérelemre a választ. Maga Metzger bizonyára 

az előtte levő hetekben, július végén, augusztus elején fogalmazta a levelet, tehát éppen még 

hónapra is éppen 274 évvel ezelőtt. Levele végén az aláírásba illetve az aláírást övező 

szövegbe veszi be a kifejezést: „und Anfänger des Ersten Hauses”, ezzel fejeződik be az egész 

levél. Magyarul: „és elkezdője az első háznak”. Gondolom annak igazolására szánta, hogy 

jogosan szólal meg a többiek nevében, mert eddig is kezdeményező volt. Az írás két 

példányban van a levéltárban. A második felismerhetően az egyik fráter által készített 

másolat. Az első példányon az eltérő íráson kívül egy másik rész is azt bizonyítja, hogy ezt 

valóban Metzger írta. A Szent Iván helynevet úgy írta le, ahogy mi, ha német 

nyelvjárásunkban beszélünk, ma is mondjuk: Sant Ivan, azaz magyar helyesírással: Szant. 
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Akkori leveleken is láttam így leírva. Sőt ez olyan erősen így élt mindig a közösség 

nyelvhasználatában, hogy még a községi pecsétbe is ilyen alakban került be. Tudniillik 1753-

ban vált önálló, saját pecséttel rendelkező közigazgatási egységgé, azaz faluvá Szentiván. 

Addig csak pusztabirtok volt jogilag. Ezt a német nyelvű pecsétet, majdnem 100 éven 

keresztül (1753-1850) használták. /A megyei levéltárban épségben őrzik./ Néhány éve lehet 

megint párhuzamosan használni bizonyos körülmények között a hazai nemzetiségek nyelvén 

is a települések nevét. Ha most döntenék el és engem is kérdeznének (amire kicsi a lehetőség), 

bizonyára a Sant (ejtsd: Szant) alakot javasolnám. Hogy így alakult, ebben nem csak a magyar 

nyelv hatása lehet, talán a francia és olasz is. (Ezek a betelepülők többet hallották franciául és 

főleg olaszul mondani a szent szót, mint mi a múlt századi elzártságunkban.) Egyébként a 

hangsúly sem követi a magyart. Nem az első szótag hangsúlyos, mint a magyarban Szentiván. 

A második az erősebb és meg is nyúlik. Az első szótag hangsúlytalanabb annyival csak, 

amennyire egy névelő hangsúlyos: Szantíván. Így mondta már Hans Metzger is. Egyébként 

nevét nem ilyen alakban írta alá, hanem latinosan: Joannes, a családnevét pedig teljesen a 

kiejtés szerint Mezker (Mecker). A panaszlevél okáról és tartalmáról, felépítéséről külön 

alkalommal szeretnék beszámolni. 2003. augusztus 2. 

 

Wer baute das erste Haus in Sant Ivan?  

 

Warum schreibe ich Sant Ivan? Darum, weil der Erbauer des ersten Hauses den Namen so 

geschrieben hat. Es geschah eben vor 264 Jahren, in 1729, dass Hans Mezker den 

Hochwürdigen des Augustiner Klosters der Grundherrschaft ein Beschwerdeschreiben 

einreichte. Den Inhalt der Schrift und die Umstände, die ihn zu dieser Tat bewegten, werden 

wir in einem anderen Artikel besprechen. Tatsache ist, dass M. Hessel Commissarius 

Provinciális die Antwort am 17-ten August 1729 auf das Akrenstück schrieb. Wahrscheinlich 

war es bekannt, dass er aus Wien kommen wird, und so ist es möglich, dass eben in dem 

Hochsommer, Ende Juli, Anfang August die Schrift hier im Dorf geschrieben wurde. 

 

Bunte Drachen 

 

Material: Faltpapier (15X15 cm; 20X20 cm); Tonpapierreste oder Klebepunkte; Ringelband 

Hilfsmittel: Schere; Klebstoff; evtl. Buntstifte oder Filzstifte 

So wird ein Drachen gefaltet: 1. Wähle ein Faltpapier in einer Farbe, die dir gefällt und falte 

das papier Spitze auf Spitze. Öffne das Papier und falte zwei Ecken bis an die Mittellinie. 3. 
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Nun drehst du den Drachen um. 4. Das Gesicht kannst du aus buntem Tonpapier ausschneiden 

und aufkleben oder einfach aufmalen. 4. Zum Schluss bekommt der Drachen einen lustigen 

Drachenschwanz. Schau die schönen Drachen! Sie tanzen lustig im Wind. 

 

Lach mit! 

 

Bäuerin: „Die Magd kriegt ein Kind.” Bauer: „Das ist ihre Sache.” „Sie sagt, es ei von dir.” 

„Das ist meine Sache.” „Und was soll ich jetzt machen?” „Das ist deine Sache.” 

„Sind diese Blumen künstlich?” „Natürlich.” „Natürlich?” „Nein, künstlich.” „Ja, zum Teufel, 

sind sie nun künstlich oder natürlich?” „Natürlich künstlich.” 

„Was heißt Schalom?” „Friede.” „Und El Schalom?” „Elfriede.” 

 

Reim 

 

Antn, Tantn, Tintenkloos, käima in Schui und learna woos, khuma haam und khaima nix, 

krieg ma an Oasch vui Puivawix. Enten, Tanten, Tintenglas, geh’n wir in die Schul’ und lern’ 

wir was, komm’n wir heim und könn’n wir nichts, krieg’n wir den Arsch voll Pulverwichs. 

(Schläge) 

 

Sitten und Bräuche im Oktober 

 

Früher konnten die Bauern aus dem Oktoberwetter auf das Wetter späterer Monate 

schlußfolgern. War der Oktober warm, so sagten sie: „Warmer Oktober, kalter Feber.” 

„Bringt der Oktober viel Frost und Wind, so sind Januar und Februar gelind.” „Wenn Simon 

und Judas vorbei, rückt der Winter herbei.” Die Beobachtung der Pflanzen und Tiere ließ das 

Bauervolk auf den kommenden Winter schließen. Tagsüber ist der Oktober noch ganz 

angenehm warm, demnach folgen kühle Abende und Nächte. Wo in der Familie mehrere 

Kinder waren und bei unseren Bauerfamilien war das gewöhnlich der Fall-, zündete die 

Hausfrau das Feuer an, weil sie von ihrer Mutter die Regel wußte: „Oktoberhimmel voller 

Stern, hat warme Öfen gern.” 

 

Weinlesefest 
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Nach dem Kirchweihfest folgte bald der Herbst und damit die Vorbereitung zur Weinlese. 

Wer seinen Weingarten gut gepflegt hat, das heißt misten, dreimal hacken und binden, der 

konnte im Herbst eine gute Lese nach Hause fahren. Angenehme und freudige Arbeit war 

immer das Lesen. Abends wurden die Trauben vermahlen und nach dem Pressen wurde der 

Most in Fässer gefüllt. Das Lesefest und den Brauchtum haben die Deutschen von den Ungarn 

übernommen. Die Teilnehmer des Lesefestes waren schon rechtzeitig an der verabredeten 

Stelle und der Zug stellte sich auf. Die Blaskapelle stand vorne, danach folgten junge Paare; 

die Burschen zu Pferdegeritten – in „Csikóskleidern” und die Mädchen in der ungarischen 

Nationaltracht. Auf dem Haupt trugen sie einen Kopfschmuck aus künstlichen Blumen. Nach 

den Paaren folgte ein geschmückter Wagen. Auf dem Kutschenbock saßen zwei Burschen in 

ungarischer Nationaltracht, die den Wagen bzw. die Pferde lenkten. Auf dem hinteren Sitz 

saßen der „Richter” und „seine Frau”. darauf folgte eine Weinlesegruppe, weitere Reiter in 

Tracht, dann eine Zigeunersippe auf einem recht klapprigen Pferdewagen. Schulmädchen und 

Buben in ungarischer Tracht saßen auf einer reich verzierten Kutsche. Dann kam der mit den 

schönsten Trauben geschmückte Lesekranz. Den Lesekranz trugen zwei Burschen in 

ungarischer Tracht, begleitet von zwei Mädchen, die auch in ungarischer Tracht gekleidet 

waren. Der Zug beendete seine Runde im Tanzhaus, dessen Tanzsaal dem Anlass 

entsprechend mit Weintrauben und Girlanden reich geschmückt war. Dort stellten sich alle 

Teilnehmer auf, und die Musik spielte zum Tanz. nach der alten Sitte musste der Tänzer von 

den Girlander eine Traube für seine Tänzerin „steehlen”. dabei wurde er aber erwischt, so 

führten die Ordnunghüter das Paar vor den Richter oder Richterin. Die Trauben mussten 

bezahlt werden. Die Versteigerung des Lesekranzes nach Mitternacht verursachte immer 

große Aufregung. Alle warteten gespannt, wer den Kranz gewinnen wird. Es war immer eine 

große Ehre, den Kranz zu gewinnen. 

 

Josef Michaelis: Herbst im Wald 

 

Blaue Schlehdornbüsche schlafen, ganz bis zum Acker. 

Wind wüllt im Wald, bleiche Eichen säusen vom Sommer. 

Leise jagen die Blätter einander hernieder.  

Nur ich höre euch, alte, noch herbstliche Lieder. 

 

Christian Friedrich Hebbel: Herbsttag 
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Dies ist ein Herbsttag, wie ich keinen sah! Die Luft ist still, als atmete man kaum.  

Und dennoch fallen raschelnd fern und nah, 

Die schönsten Früchte ab von jedem Baum. 

O stört sie nicht, die Feier der Natur! 

Dies ist die Lese, die sie selber hält, 

Denn heute löst sich von den zweigen nur, 

Was vor dem milden Strahl der Sonne fällt. 

 

Bayer Béla: Zuneigung 

  

Der Herbstwirbel hat sich auf den Bögen deiner Wimpern geperlt. Dein Augenlicht keuchtete 

aus verblassender Sonne. Wie ein unschuldiges Zweiglein musste ich mich Dir zuneigen. 

 

Februar 2004 

 

K.M. Sikeres múlt, elképzelésekkel gazdag jövő Megérdemelt kitüntetés 

 

Neubrandt Ferenc és felesége Piroska a magyarországi német önkormányzatok ünnepén, 

január 9-én a Kongresszusi Központban az „Ehrennadel in Gold für das Ungarndeutschtum” 

kitüntetést vehették át. Ezt az elismerést olyan aktív emberek kapják, akik sokat tettek a 

magyarországi német kultúra ápolásáért. Ők rengeteget tettek az egyetemesért is. A 

fáradhatatlan munka, fáradtság, verejték, kitartás, szakértelem, meg a sok siker, ami ezek 

mögött húzódik, meghozta gyümölcsét. Örömöt szerezni másoknak nem mindenki tud. A 

Neubrandt házaspár a kórustagoknak, a hallgatóságnak és természetesen maguknak is o lyan 

kellemes elfoglaltságot biztosítanak, amely épít, ápol, szórakoztat. Természetesen nem fejezik 

be tevékenységüket, hanem tovább dolgoznak, tovább végzik szolgálatukat. Mert ez egy 30 

éves szolgálat. Ezt nem lehet, csak szenvedéllyel, sok-sok lemondással, egy nagy cél 

érdekében tenni. Nemcsak magukért, hanem a községért, az országért, a népcsoportért. A díj 

nagy meglepetéssel érte őket, de nagy örömmel fogadták, annál is inkább, mivel ezt általában 

idősek kapják meg, akiknek nagyobb a múltjuk. Kötelezettséget ad, lelkesedést, azt az érzést, 

hogy érdemes tenni a nemzetiségi kultúráért. Már sokszor gondolkoztak azon, hogy 

abbahagyják az egészet, de ha az eddigi tevékenységért ilyen elismerés jár, akkor az lökést ad, 

kedvet ahhoz, hogy tovább folytassák – tudtam meg Feri bácsitól. Egyfolytában csöng a 

telefonjuk, sorra fogadják a kedves gratulációkat, még Baranya és Tolna megyéből is. Hogy 
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hogyan bírja Feri bácsi energiával? „Hagyom, hogy csinálja.” – válaszolja Piroska. Mi élteti 

őket? Tudjanak másoknak is örömet szerezni, egy közösséghez tartozni. A faluval szemben is 

van kötelezettségük. A mai vad világunkban kell az ilyesmi – mondja Feri bácsi. vajon az 

énekkar hogy fogadta a díjat? Ők is nagyon örültek és megajándékozták a házaspárt egy 

cserepes flamingó virággal. Hogyan tovább? Milyen terveik vannak a jövőt illetően? Van 

néhány meghívásunk, melyeknek eleget kell tennünk. Az egyházzenei szekció vezetőjeként 

évente rendezünk egyházzenei ünnepeket. Májusban, pl. Hajóson, ahol 10 kórus 300 

énekessel vesz részt. Júniusban, Sopronban világi és egyházi hangversenyt tartunk. Kötelező 

műveket adunk ki, mert közösen is énekelünk. A résztvevőket négy és kétszólamú kórusokra 

osztjuk. Német misével kezdjük és zárjuk a hangversenyt. Itt a faluban német nemzetiségi 

kórustalálkozót, valamint egy általános magyar kórusfesztivált rendezünk. Júniusban 

Marktleugastba van meghívásunk, oda egy csarnokavatásra megyünk. Az idén szeretnénk egy 

CD-t kiadni. Zsámbékon német misét adunk elő a pestis járvány emlékére. A vörösvári kórus 

15 éves fennállását ünnepli, ott is van teendőnk. Háromévente minősítésre kell mennünk, arra 

is készülnünk kell. A német kórusok minősítésén zsűritagként szerepelünk, és 

továbbképzéseket is tartunk – tájékoztattak felváltva, hol Piroska, hol pedig Feri bácsi. 

Sikeres múlt, elképzelésekkel gazdag jövő – így foglalhatnám össze a Neubrandt házaspárnak 

a német nemzetiségi és a magyar zenei életben betöltött szerepét. Ezekhez kívánjuk, hogy 

kórusaikkal továbbra is népszerűsítsék községünket az országon belül és határainkon kívül is. 

 

(Neue Zeitung: 48. Jahrgang, Nr. 3, 2004): „Geehrt mit der Ehrennadel in Gold für das 

Ungarndeutschtum” 

 

Am Festtag der ungarndeutschen Selbstverwaltungen (am 9. Jänner im Budapester 

Kongreßzentrum – Red.) wird auch mit Dankbarkeit und Anerkennung jener Landsleute 

gedacht, die ihre Aktivitäten im Bereich von Sprache, Kultur und Wissenschaft oder aber im 

öffentlichen Leben in den Dienst der Ungarndeutschen stellten. Für ihren großen Einsatz und 

Beitrag werden jedes Jahr drei verdiente Personen mit der höchsten Auszeichnung der LdU 

mit der „Ehrennadel in Gold für das Ungarndeutschtum” geehrt. Den goldenen Anstecher mit 

dem ungarndeutschen Wappen, die Urkunde sowie die Geldprämie überreichte Otto Heinek 

an Andreas Böhm aus Agendorf, an das Ehepaar Piroska und Franz Neubrandt aus St. Iwan 

bei Ofen und an Dr. Paul Ginder aus Tschawal/Stuttgart.   

Das Ehepaar Neubrandt 
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Piroska und Franz Neubrandt sind seit über drei Jahrzehnten Träger und Vermittler der 

deutschen Kultur in Sankt Iwan bei Ofen/Pilisszentiván und seit seiner Gründung im Jahre 

1996 aktive Mitglieder im Landesrat Ungarndeutscher Chöre, Kapellen und Tanzgruppen. 

Piroska Neubrandt, geb. Gátas von 1958 bis zu ihrer Pensionierung Kindergärtnerin in Sankt 

Iwan tätig und leitet auch heute noch deutschsprachige Beschäftigungen. Als 

Kindergartenpädagogin hat sie zahlreiche Weiterbildungen für Kindergärtnerinen der Region 

im Bereich Musik organisiert. Sie ist Trägerin des Theresia-Brunswick-Preises. Piroska 

Neubrandt war 1973 Mitbegründerin des Gemischtchors von Sankt Iwan, rief innerhalb des 

Gemischtchores auch einen Kammerchor der Frauen ins Leben, mit dem sie seit 20 Jahren 

erfolgreich im In- und Ausland auftritt. Sie absolvierte Dirigentenausbildungen und wirkt in 

der Leitung der Sektion Kirchenmusik des Landdesrates mit. Franz Neubrandt wurde am 4. 

Jänner 1936 ebenfalls in Sankt Iwan geboren. 1973 gründete er den Gemischtchor seiner 

Heimatgemeinde, den er bis heute leitet. Mit dem Chor nahm er an vielen in- und 

ausländischen Festivalen teil – immer mit großem Erfolg. Unter seiner Leitung erhielt der 

Gemischtchor zahlreiche Preise und Ehrungen. Seit 14 Jahren leitet Franz Neubrandt auch den 

deutschen Nationalitätenchor in Werischwar/Pilisvörösvár. Als Vorsitzender der 

Kirchenmusik-Sektion des Landesrates organisiert er Chortreffen, hält Vorträge und 

Fortbildungen, unterstützt die Chöre der Region, stellt Messen, Litaneien und Liturgien 

zusammen. Unter dem Titel „Lobet den Herrn” hat Franz Neubrandt eine Sammlung 

deutschsprachiger Gebete und Kirchenlieder der Pilischer Region zusammengestellt und 

publiziert. Zur Zeit arbeitet er an der Herausgabe in Schaumar gesammelten Kirchenlieder. 

Franz Neubrandt ist Gründungsmitglied der Gemeinnützigen Stiftung für Kultur seiner 

Heimatgemeinde und war lange Zeit Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung, die den 

Gemischtchor, die Tanzgruppe und die Blaskapelle von Sankt Iwan fördert. 

 

Zusammengestellt: M.K. Fasching und Faschingsbräuche 

 

„Es muss feste Bräuche geben” (Antoine de Saint Exupéry) 

Schon vor dem 12. Jahrhundert ist Fastnacht als altes Vorfrühlings- und Fruchtbarkeitsfest 

gefeiert worden, immer am Vorabend der Fastenzeit. Das Wort ist aus dem 

Mittelhochdeutschen „vas(e)nacht” entstanden und bedeutet nächtlichen Unfug aus Freude 

auf den kommenden Frühling. Unsere Vorfahren machten einen richtigen Kult daraus, um den 

Winter und damit Nebel, Sturmgeister, Kälte und Krankheiten zu vertreiben. Noch bis heute 

werden viele alte Fastnachtsbräuche weitergepflegt. Viele Faschingsformen, die daraus 
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entstanden sind weit über ihre Grenzen hinaus bekannt geworden, z. B. die Basler Fasnacht 

mit dem Morgenstreich, die schwäbisch-alemannische Fastnacht mit ihrem Brauchtum, das 

Stockacher Narrengericht, der Kölner Karneval. Alles Ereignisse, die jung und alt in dieser 

„närrischen Zeit” begeistern. Die Faschingszeit dauert vom 6. Januar bis zum 

Aschermittwoch. Es werden aber neuerdings meistens nur die letzten drei Tage: der 

Faschingssonntag, -Montag und –Dienstag gefeiert. Der größte Lust- und Spaßtag war der 

Faschingsdienstag, als die Belustigung bis 12 Uhr nachts dauerte. Der Aschermittwoch war 

schon der erste Tag der Fastenzeit, als Musik und Tanz eingestellt wurden und der Fasching 

schon symbolisch begraben lag. Das Begraben des Faschings wurde folgendermaßen 

gemacht: Ein Bursche legte sich in einen Trog, dann wurde er mit einem Leintuch zugedeckt. 

Ein anderer verkleidete sich als Mädchen. Die Burschen trugen „den Sarg” im Zimmer herum, 

das Mädchen folgte ihnen weinend und besprengte „den Sarg” aus einem Weinglas mit 

„Weihwasser”. In anderen ungarndeutschen Dörfern legte man im Wirtshaus eine angezogene 

männliche Strohpuppe auf den Tisch. Ein – dem Wein zugetaner – Bursche hielt eine Festrede 

über die Vergänglichkeit des Lebens. Danach trugen die Burschen die Strohpuppe ans Ende 

des Dorfes und begruben sie dort. Der Fasching war überall die Zeit der begeisterten 

Tanzfreude für jung und alt, für groß und klein. Man verbrachte viele frohe Stunden in 

lustiger Gesellschaft bei Speise und Trank, im Kreise von Freunden und Bekannten. In dieser 

zeit wurden allerlei volkstümlicher Bräuche, festliche Umzüge, verschiedene 

Faschingsstreiche und Narrheiten – leider oft im Übermaße – getrieben. Der Fasching war 

eine sehr wichtige Zeit im Leben eines Mädchens. Die Mädchen wollten nicht unverheiratet 

bleiben, darum setzten sie alles darauf, dass sie zum Fasching von einem Burschen eingeladen 

werden. Die Unschönen wurden schon vorher gewarnt, sie sollten ein wenig Schnee auf den 

Dachboden tragen, damit sie auch bei Enttäuschung im Sommer was zum „Schneeredn” 

(Schneesieben) haben. (Damit sie im Sommer eine nützliche Arbeit haben, wenn sie sich 

schon keinen Burschen fangen konnten.) Auch hier war es Brauch, dass die Burschen einen 

hahn eingruben, so dass nur sein Kopf zu sehen war. Ein Bursche versuchte, mit einer Sense 

ohne Griff und mit zugebundenen Augen, den Kopf abzuschneiden. Wenn es ihm gelang, 

trugen sie den Hahn ins Wirtshaus und ließen ihn braten. Die Hausfrauen blieben natürlich zu 

Hause und buken die Krapfen. Kraut mit Wurst, geselchtes Fleisch oder Schinken waren an 

diesen drei Tagen die Hauptspeisen. Die Kinder aßen Kraut nicht gern, darum musste ihnen 

die Mutter zuliebe tun: „Esst nur Kraut, Kinder, da werdet ihr schön!” Vom Kraut wurde am 

Faschingsdienstag und am Aschermittwoch den Hühnern gegeben, damit sie immer 

beisammen bleiben und die Eier nicht in die Nachbarschaft legen. Die Männer waren in 
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diesen Tagen natürlich im Wirtshaus oder bei Freunden, Verwandten oder Bekannten, wo sie 

sich mit Kartenspielen belustigten. Dabei wurde natürlich auch tüchtig Wein getrunken. 

Während der Faschingszeit vernachlässigte die Hausfrau das Nähen, denn sie befürchtete, 

dass wenn sie nächt, werden die Hühner keine Eier legen. (Literatur: Fogarasy-Fetter, M.: Die 

Geschichte und Volkskunde der Gemeinde Werischwar) 

 

(Goethe: Faust) „Was glänzt ist für den Augenblick geboren,                                                            

Das Echte bleibt für die Nachwelt unverloren.” 

 

(Maria Klotz: Pilisszentiván/Sankt Iwan, 2003 Neue Zeitung 28. Jahrgang Nr. 3, 2004): 

Winter 

Die kahlen Bäume sterben im Winter. Die kleinen Blaumeiseln, die dicken Schwarzamseln, 

die frechen Spatzen fliegen fleißig zum alten Vogelnäpfchen, naschen fettige 

Sonnenblumenkörner und Speckstückchen. Unser treuer Hund friert in der wilden 

Winternacht. Die Insekten verstecken sich unter der Erde, in den Löchern, in den Höhlen. 

Alle träumen vor der Auferstehung… Die Glocken läuten leiser im Winter, als ob sie weinen 

würden. Der Perlenschnee gräbt uns tief ein. Wir träumen vor der Auferstehung… 

„flocken weiß  

bitterheiß 

tannen 

von dannen 

dorfrandslums” 

(Claus Klotz: Mein Heimatdorf) – eine kleine Winterfuge klingt vom Wald. Schnelle Tritte 

knirschen im weißen Schnee. Eine alte Frau kommt, meine Mutter, Maria Hermann. Sie 

wohnt in der „…rodung im wald, auch sankt iwan bei ofen genannt…” 

(Claus Klotz: mein deutschtum). Sie erscheint jeden Morgen, so um sieben Uhr bei uns. 

Unsere Omi… „Ist alles in Ordnung? fragt sie. „Ja”, antworten wir und gehen unsere Wege. 

Sie bleibt zu Hause, hütet das Haus, erledigt alles. Sie weiß, was für uns wichtig wäre. Sie 

kann noch die alten Märchen, Sagen und Sprüche. Sie betet aus ihrem Gebetbuch deutsch. Sie 

singt die alten Melodien. Sie erinnert sich daran, daß sie früher im Dorf nur „schwäbisch” 

sprachen. (Ihr Vater konnte kaum Ungarisch.) Und jetzt? Sprechen wir noch die Mundart? 

Weder die Mundart noch Deutsch. Meine Mutter, Maria Hermann, kocht auch im Winter nach 

den alten Rezepten. Sulze, Mohn- und Nußbeugel, Schlachtfestspeisen… Wie lecker sie sind! 

Sie weiß, dass wir sündigen, wenn wir nicht nach den alten Traditionen leben. Wir verlieren 
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etwas. Wir werfen unsere Wurzeln, unsere Vergangenheit weg. Die Vergangenheit kann man 

nicht einfach wegwischen. Hinauswerfen. Sie zaubert diese jeden Abend in die Wohnung. Sie 

fängt jeden Tag von vorne an. Sie möchte, daß nichts verlorengeht. Sie spricht über Gott? 

Ehre, Liebe, Werte… Sie sammelt Wärme, damit sie strahlen kann. Sie glaubt an der 

Auferstehung ihrer Sprache. Sie sucht die Wurzeln der Bäume. Sie gräbt tief. Sie, sie… Wir 

hören ihre kleinen Schritte, sie kommt schon. Meine Mutter, Maria Hermann. Unsere Omi… 

Der wilde Winter bedeckt uns ganz. Daraus wird die heiligste Auferstehung… Wir warten 

sehr darauf… Die Enkelkinder bereiten sich schon vor… Sie nehmen alles zurück, was ihnen 

weggenommen wurde. Ich höre schon die alten Melodien… Die kahlen Bäume sterben im 

Winter. Sie träumen von der Auferstehung… 

 

Masken mit Tiermotiven und Clowngesicht 

 

Material: Tonpapier weiß oder bunt, Transparentpapier, Bleistift, Buntstifte oder Wasserfarbe 

und pinsel, ein dünner schwarzer Filzstift, Bastelmesser, Gummifaden (ca. 50 cm je Maske), 

Lochzange. So bastelst du die Masken: 1. Das Motiv mittels Transparentpapier zeichnen 

(vergrößern). 2. Auf das weiße oder bunte Tonpapier übertragen, ausschneiden. 3. Masken mit 

Buntstiften oder Wasserfarbe bemalen. 4. Wichtige Linien mit schwarzem Filzstift 

nachziehen. 5. Augen vorsichtig mit dem Bastelmesser ausschneiden. 6. Mit Lochzange 

Löcher einstanzen. 7. Gummifaden durch die Löcher ziehen und die Enden verknoten. 

 

Witzkiste Lach mit! 

 

Der junge Angestellte bittet seinen Chef mit den Worten um Gehaltserhöhung: „Mit meinem 

jetzigen Gehalt kann ich wirklich keine großen Sprünge machen!” Der Chef: „Das verlangt ja 

auch niemand, schließlich habe ich Sie als Buchhalter und nicht als Känguruh eingestellt!” 

Woher kommt der elektrische Strom? – fragt der Lehrer die Klasse. Meldet sich Kartin. „Aus 

dem Urwald.” „Aus dem Urwald? Wie kommst du darauf?” „Heute Morgen, als mein Vater 

sich rasieren wollte, ging das licht aus und da hat er geschimpft: Jetzt haben diese Affen 

schon wieder den Strom abgeschaltet.” 

 

Fasching 
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Fasching, Fasching, das ist fein! Heute woll’n wir lustig sein, uns verkeiden, tanzen, lachen, 

recht viel Spaß und Scherze machen.  

 

Großmutters Küche: Faschingskrapfen (Faschingskropfe) 

 

Aus der zerklümmerten Hefe mit etwas lauwarmer Milch, Zucker und Mehl einen Vorteig 

bereiten, an einem warmen Ort auf das Doppelte gehen lassen. Die Eigelb mit dem übrigen 

Zucker verrühren und zu dem Vorteig geben, die anderen Zutaten mit so viel Milch 

unterarbeiten, dass ein weicher Teig entsteht. Den Teig mit einem Kochlöffel etwa 20 

Minuten schlagen, wenig Mehl darüberstäuben und zugedeckt etwa 40 Minuten ruhen lassen. 

Den Teig dann auf einem bemehlten Brett fingerdick ausrollen, die Krapfen mit einer Form 

ausstechen und mit einem Tuch zugedeckt nochmals etwa 30 Minuten gehen lassen. Dann die 

Krapfen im siedenden, aber nicht rauchenden Fett zuerst zugedeckt dann so lange backen, bis 

die eine Seite goldgelb ist. Die Krapfen wenden, und ohne Deckel auch die andere Seite 

goldgelb backen. Mit einem Schaumlöffel aus dem Fett heben, abtropfen lassen und mit 

Staubzucker bestreuen. Heiß servieren. Zutaten: 500 g Mehl, 30 g Hefe, 50 g Schmalz, 0,5 l 

Milch, 6 Eigelb, 1 Priese Salz, 50 g Staubzucker, Aufbackfett (Lit.: Anna Wild, Katharina 

Wild: Großmutters Küche) 

 

Nagymama konyhája: Kakaós svábgombóc 

 

„Jó lenne, ha nagyanyáink, nagyapáink tudása tovább élne a mi unokáinkban is. Jó lenne, ha 

fiaink és lányaink lelkük és szeretetük beleadásával készítenék el lakésuk, házuk tárgyait, 

díszeit és a család közösen elfogyasztott ételeit, hiszen szükségük van ezek összetartó 

erejére.” (Borbás Mária) Kakaós svábgombós 

Hozzávalók: 

1 kg burgonya 

20-30 dkg liszt 

1 evőkanál búzadara 

2 evőkanál olaj vagy 3 dkg zsír 

1 tojás 

ízlés szerint só 
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A héjában megfőtt burgonyát megtisztítjuk, majd alaposan megtörjük és elkeverjük a 

zsiradékkal, a liszttel, valamint a darával és egy tojással. Pihentetés nélkül dolgozzuk ki. A 

tésztát fél centiméter vastagságúra kinyújtjuk, és 8 cm-es kockákra vaágjuk. Ezután 

kikeverjük a kakaós tölteléket. Két tojás sárgáját elválasztjuk a fehérjétől, majd a tojások 

sárgájába egy az egy arányban porcukrot és kakaóport keverünk. A töltelék állaga ne legyen 

túl folyós, de száraz sem! Az egyik tojás sárgája helyett íz fokozónak használhatunk barack-, 

vagy szilvalekvárt is. A fontos, hogy a töltelék ne „fogyjék el”! Ezek után a 

tésztanégyszögekbe diónyi nagyságú kakaós tölteléket teszünk, majd a négyszögek sarkait 

összefogjuk, és lisztes kézzel gombócokat formázunk. Sós vízben addig főzzük, amíg a 

gombócok feljönnek a víz tetejére. Leszűrve leöblítjük, és zsiradékban pirított morzsában 

megforgatjuk. Kakaós porcukorral meghintve tálaljuk.  (Borbács Marcsi: Egy nap egy recept 

c. könyvéből) 

 

Johen Zabka Dover Ohio: Bericht eines Augenzeuges 

 

Dover Ohio - den 21.02.1953 Geehrte Frau Theresia Hermann und Familie! 

Ihren Brief vom 6.12.1952 habe ich erhalten und freu’ mich auch, dass ich helfen konnte, den 

Tod Ihres lieben Mannes und Vaters hiermit aufzuklären. Nur durch mich war es möglich, 

wenn auch nach Jahren, in diesem Fall Aufklärung zu schaffen. Ich spreche Ihnen Frau 

Hermann, und Ihren Angehörigen meinen herzlichen Beileid aus. Ich war beim Tode Ihres 

Mannes gewesen und müsste leider zusehen, wie er unschuldig sterben musste. Was ich Ihnen 

hier schreibe und mitteile, ist volle Wahrheit. Denn ich habe bereits für diesen Fall eine 

eiderstatliche Erklärung abgegeben fast für alle deutschen Zonen. Ich bezeuge hier, dass der 

Polizeianwärter Hermann, Ungarndeutscher Aus Pilisszentiván (Hauptgasse Nr. 108, Pest 

Komitat Ungarn, etwa 38-42 Jahre alt, mittelgroß, wulstige Lippen, Feldpost Nr. 4644 B.), am 

25. Januar 1942 um etwa 7.30 Uhr morgens, nördlich von Budapest, auf der Höhe 302 in 

Folge Krigshandlungen gefallen ist. Ehre sei seinem Gedenken. Einzelheiten: Am Vorabend 

des 25. Januar 1945 gingen wir unter starkem russischen Gewehrfeuer in die befohlenen 

vordersten Stellungen, in der eingekesselten Stadt Budapest. Etwa 15 Meter vor mir hockte 

Hermann in einem Schützenloch übernacht mit noch anderen Kameraden. Es war kalt und 

eine Schneeschicht von 20-25 cm bedeckte die Erde. Die ganze Nacht wurde von uns nicht 

mehr geschossen, da es aussichtslos war. Früh morgens bearbeitete uns der Russse beim 

starken Granatfeuer und bie Morgengrauen überraschte uns eine russische Gruppe von 

Soldaten und wir gingen in die russische Gefangenschaft. Beim Herausgehen aus dem 
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Schützenloch bekam Ihr Mann einen Schuss in die rechte Hand und blutete stark. Einige 

Minuten später versuchte ich die verwundete Hand zu verbinden, aber eine große Gruppe von 

russischen Soldaten war angelaufen und fing uns an, auszuplindern und fast alle bekamen wir 

Fausthiebe ins Gesicht und Kopf. So wurde ich daran gehindert, eine Verband 3 anzulegen. 

Nach der Ausplünderung sind wir wieder einige 100-te mteer vorwärts getrieben worden in 

einen Wald, der voll Russen war. Es war oben am Berg. Da sagte auf einmal ein junger 

russischer Hauptmann (er trug 4 Sterne) auf russisch (ich habe es verstanden, was er sagte) 

erschiessen (…) und gleich wurden wir in zwei Gruppen eingeteilt, 5 Männer waren links, 

und 3 Männer gingen rechts. Ihr Mann war bei den 5 Männern. ich sehe alles so, als wenn es 

gestern gewesen wäre. Er war ohne Mütze und mit der linken Hand hielt er die rechte Hand, 

die geblutet hat. Ein anderer Mann ist fürchterlich mit einem Stock geschlagen worde. Wir 

durften nichts sprechen. Still und ruhig war es sonst im Walde. Einige deutsche Granaten 

schlugen in den Berg. Dann kam das kommende und die 5 deutschen Soldaten, darunter auch 

Hermann, den ich gern und lieb hatte, wurden etwa 15-1 Meter weiter in den Wald geführt. 

Todesbleich sahen die Gesichter aus. Kurze Zeit später eröffnete ein russischer Soldat ein 

Maschinenpistolenfeuer auf die schutzlosen gefangenen deutschen Soldaten. Jedem, 

Einzelnen wurde eine salve von 12-16 Schuss in den Rücken geschossen, darunter auch 

meinen Kameraden, Hermann. Wir 3 schauten dieser grauenvollen Hinrichtung unschuldigen 

Männer zu. Ich sah genau, wie Hermann zum Tode getroffen umgefallen ist. Nachdem alle 

auf dem Schnee lagen, da versammelten sich die Soldaten in die Runde und beleerten noch 

die Taschen, was darin war, wir waren auch dabei, und ich bekam alle Papiere und 

Dokumente. Dann zog ein Russe eine Handpistole und jeder bekam noch einen Kopfschuss. 

Nach Erschiessung der 5 Soldaten kam ein russischer General herbei und schimpfte 

fürchterlich auf die russischen Offiziere und Unteroffiziere, dass es eine Schweinerei ist, 

wehrlose Menschen zu erschießen. Aber er kam eine halbe Stunde zu spät! Vielleicht waren 

es nur 15 oder 20 Minuten! Ich habe für die Erschossenen dann viel gebeten. Wir sind dann 

noch verhört worden und dann kamen wir in das Lager „Waz (Weizen) – Cegléd”. Die 

Dokumente habe ich nicht abgegeben und im Mai bin ich geflohen und brachte diese 

Fotografie von Hermann mit nach Deutschland. 1400 km über Ungarn, die Slowakei, Polen 

und Deutschland war mein Fluchtweg. Nun habe ich Ihnen leidtragende Frau Hermann das 

Ableben Ihres Gatten wahrheitsgetreu geschildert. Wer ihn begraben hat, oder wo er liegt, das 

weiß ich nicht. (Den Brief hat uns Frau Elisabeth Marlok zur Verfügung gestellt.) 

 

M.: Minek kell a községben Német Kisebbségi Önkormányzat? 
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A Német Kisebbségi Önkormányzat legutóbbi ülésén többek között, az óvodavezetői pályázat 

kiírásának tartalmát tárgyaltuk. A Közoktatási Törvényben foglaltak alapján a következő 

feltételeket fogalmaztuk meg: német nemzetiségi óvodapedagógus végzettség, vagy legalább 

C típusú nyelvvizsga; legalább 5 éves szakmai gyakorlat; 3 hónapnál nem idősebb erkölcsi 

bizonyítvány. A pályázat elbírálásánál előnyt jelentenek: pedagógus szakvizsga, a német 

kisebbséghez való tartozás. Erről határozatot hoztunk, majd ezt Marlok Gyuláné elnök 

eljuttatta dr. Peller György jegyzőnek. Ő is egy előre megfogalmazott kiírást juttatott el a 

képviselő-testület tagjainak. Az általa összeállított kiírásban minimum és előnyt élvező 

feltételek szerepeltek. A nyelvvizsga megléte pl. az előnyök közé tartozik. A hétfői (febr.9-i) 

önkormányzati ülésen három fővel képviseltettük magunkat. A napirendi pont tárgyalása 

során heves vita bontakozott ki. Marlokné Somogyi Ildikó képviselő sezrint nincs szükség 

ilyen magas iskolai végzettségre, hiszen az óvodavezetőnek nem az a dolga, hogy a 

gyerekekkel németül beszéljen (a jelenlegi megbízott is tart német foglalkozásokat!) hanem, 

hogy az óvodát vezesse. Hozzátette, ő nem fog csak ezért egy idegbeteg embert megszavazni, 

mert annak meg van az iskolai végzettsége. Gáspár András szerint, ha magas mérsét állít az 

önkormányzat, akkor a jelenlegi megbízott óvodavezető nem is nyújthatja be a pályázatát. 

Szerinte se kell a nemzetiségi óvodapedagógus végzettség. Ugyanezen a véleményen voltak 

még Hegyeshalmi Ferenc alpolgármester, Metzger Rezső és Gátas Ernő képviselők. 

Nádudvari Rudolf képviselő két állásfoglalásra hivatkozva megerősítette, hogy kell a 

nemzetiségi óvodapedagógus végzettség. Marlok Gyula képviselő is a Német Kisebbségi 

Önkormányzat véleményével értett egyet. Pénzes Gábor polgármester azt javasolta, hogy 

üljön össze az ügyrendi, az oktatási, a jogi bizottság, valamint kisebbségi önkormányzat és 

fogalmazzon meg egy mindenki számára elfogadható kiírást. Ezt később Hegyeshalmi Ferenc 

is megerősítette. Marlokné Somogyi Ildikó képviselő névjavaslatokat kért, ugyanis 

kijelentette: „Nem vagyok hajlandó bárkivel leülni.” (sic!) Pénzes Gábor megszavaztatta, 

hogy üljön le ez a team. A szavazás végkimenetele eredménytelen lett. Javaslatot tett a 

közösen elfogadható feltételek megfogalmazására. A kisebbségi önkormányzat részéről 

Marlok Gyuláné szerint, szükség van a végzettségre és a német nyelvtudásra. Legalább a C 

típusú nyelvvizsgát tartalmazza a kiírás feltételként. Klotz Mária szerint nincsenek minimum 

feltételek, csak törvényességi feltételek vannak, melyeket a Közoktatási Törvény világosan 

leír. Ezekhez kell tartani magunkat. A kisebbségi önkormányzat minden kisebbséget érintő 

kérdésbe beleszólhat, sőt vétójoga van. A jegyző álláspontja szerint a kiíráshoz „Nincs 

szükség arra, hogy figyelembe vegyük a kisebbségi önkormányzat véleményét.” A 
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kinevezésnél tehetünk javaslatot, de azt sem kötelesek elfogadni. Ha azzal nem értünk egyet, 

mehetünk a bíróságra. Marlok Gyula szerint a vétójogot úgy kell értelmezni, hogy az 

önkormányzati szavazás előtt kell bekérni a kisebbségi önkormányzat döntését. Ezt a jegyző 

nem jól látja. A végén – másfél óra után – az eredeti, a kisebbségi önkormányzat által nem 

elfogadható kiírást szavazta meg a polgármester. A képviselők közül ketten, Nádudvari 

Rudolf és Marlok Gyula szavaztak nemmel. Véleményem: - Az óvoda neve az alapító okirat 

szerint Német Nemzetiségi Óvoda, típusát tekintve kétnyelvű, ezért a megszavazott kiírás 

törvénytelen. - Nádudvari Rudolfné közös megegyezéssel történő távozása után, egyszer már 

megszavazta a képviselő-testület a törvény által előírt kiírást, ebből az következik, hogy az 

újabb változat visszafejlődött, ezáltal öntörvényűvé vált. – Amennyiben személyre szóló 

kiírást fogalmaznak meg, akkor minek a törvény? A pályázatok benyújtásánál hogyan 

érvényesül a demokrácia és az esélyegyenlőség? – Ha a képviselő-testület többsége, a 

polgármester és a jegyző a kisebbségi önkormányzat véleményét semmibe veszi, akkor minek 

egyáltalán a községben Német Kisebbségi Önkormányzat? A kisebbségi önkormányzat nem 

csak azért van, hogy bálokat szervezzen és mindenre rábólogasson. – A Német Kisebbségi 

Önkormányzat is a község polgárai által megválasztott testület, ezért szeretne a jogaival élni. 

Nemcsak akkor kell a német kisebbség érdekeit képviselni, ha partnerkapcsolatról van szó, 

vagy büszkélkednünk kell a községben működő kultúrcsoportokkal. – Ugyanúgy, ahogy a 

nemzet, a kisebbség is a nyelvében él, ezért fontos, hogy az amúgy is sajnálatos asszimilációs 

folyamatot, ilyen döntésekkel ne segítsük. 

 

April 2004 

 

Zum Muttertag 

 

Heute ist ein froher Tag, heute ist der Muttertag.   

Blumen blühen, Kinder singen, 

für die Mutti Lieder klingen. 

Alle Leute, groß und klein 

woll’n bei ihrer Mutter sein.  

Kleine Gärtnerei 

Material: Knetmasse in veschiedenen Farben; kleine Tontöpfe; Tongranulat (ersatzweise 

Erde, kleine Kieselsteine); kleine verzweigte Ӓste. So kannst du eine Blume kneten: 1. Forme 

eine wunderschöne bunte Blüte, zum Beispiel aus vielen Knetkügelchen in verschiedenen 
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Farben. 2. Fülle etwas Knete in ein Tontöpfchen, und stecke das Ӓstchen als Stengel hinen. 3. 

Stzte die Blüte auf diesen Stengel. Dabei musst du die Blüte auf der Rückseite vielleicht ein 

wenig verstärken! 4. Soll deine Blüte kleine oder große, dicke, lange oder gezackte Blätter 

bekommen? Befestige sie am Ӓstchen. Den Topf füllst du mit Tongranuat oder Erde auf. 

Schenke die Blume zum Muttertag deiner Mutter, oder deiner Oma! Lerne das Gedicht! Wenn 

du magst, kannst du auf der Fensterbank in deinem Zimmer viele bunte Knetblumen 

aufstellen. 

 

Josef Guggenmos: Ein Sträusslein Waldmeister (Zum Muttertag) 

 

Weiß und grün ist mein Strauß, hübsch bescheiden sieht er aus. 

Frisch vom Wald kommt er herein. Rieche nur, er duftet fein.  

Nimm! Vom Frühling ist’s ein Stück. Ich wünsch dir, Mutter, lauter Glück.   

 

Josef Michaelis: Wolfsgesetz 

 

Anständige Menschen  

schweigen 

auch heutzutage 

Um fette Bissen 

heulen 

wieder Manteldreher 

 

M. K.:Ein Fest im Frühling Die Osterzeit 

 

Die Osterfeiertage beginnen mit dem Gründonnerstag. An diesem Tag isst man gern etwas 

Grünes, zum Beispiel Brennesseln oder grüne Zwiebeln, obwohl der Name nicht von den 

grünen Speisen kommt. Am Gründonnerstag verstummen die Glocken während der Messe. Es 

heißt, die Glocken würden nach Rom fliegen. Bis Karsamstag ersetzt das Ratschen der Buben, 

die auch Ratschenbuben genannt werden, den Glockenklang. Am Karsamstag ertönen die 

Glocken und die Orgel wieder während der Messe. Die Ratschenbuben bekommen als 

Belohnung für ihr Ratschen Eier. Am frühen Morgen des Karsamstags findet außerhalb der 

Kirche die Feuerweihe statt. Mit Feuersteinen wird Feuer geschlagen, in dem dann das 

geweihte Öl verbrannt wird, das vom Vorjahr übrig geblieben ist. Anschließend segnet der 
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Pfarrrer das Feuer und zündet damit die Kerzen in der Kirche an. Der Karsamstag steht schon 

ganz im Zeichen der Freude über die Auferstehung Christi. Die Auferstehungsprozession ist 

eine ganz besondere Liturgie. Osterschinken, Eier, Meerrettich, Salz und Brot werden in der 

Kirche geweicht und am Ostersonntag gegessen. Ihnen werden wundersame Kräfte 

nachgesagt. Zum Osterfest gehören gefärbte Ostereier. Das Ei ist ein archaisches Symbol für 

das Leben, die Widergeburt und die Fruchtbarkeit. Man sagt: Wie ein neues Leben aus dem Ei 

erwacht, so ist Christus aus seinem Grab auferstanden, um die Menschen zu erlösen. Früher 

benutzten die Ungarndeutschen zum Färben der Eier buntes Krepppapier, gekochte Zwiebel- 

und Nussschalen bzw. Baumrinde, später auch Eierfarben. 

 

Maria Mirk: Gesangkreis 

 

Ab und zu berichten wir von den Abenden unseres Gesangkreises, der jeden dritten Freitag im 

Monat in der Begegnungsstätte zusammenkommt. Diesmal geht es vor allem darum, dass 

unser nächstes Treffen im Mai eine Woche früher, also am 14. Mai (Freitag) um halb 7 

abends stattfindet. Hiermit sind alle Interessenten eingeladen, die unsere alten deutschen 

Volkslieder noch kennen und sogar singen können oder wollen. Mittlerweile sind es an die 

zwanzig Lieder, die wir gelernt oder aufgefrischt haben. Zu vielen Liedern gibt es keine 

Noten, diese lernen wir von alten Tonbandaufnahmen. Damit sie aber nicht verloren gehen, 

werden sie neu aufgenommen und später von der Minderheitenselbstverwaltung mit Text und 

Noten herausgegeben. Es wäre sehr schön, wenn viele alte Leute zusammenkommen würden, 

dann könnten wir noch mehr Lieder sammeln und sie könnten unter den Sanktiwanern zum 

neuen Leben erweckt werden. Um Lust zum Singen zu machen, soll hier der Text der letzten 

beiden Lieder stehen, die mit der musikalischen Unterstützung von Josef Gátas gelernt 

wurden.  

 

Von ti Fetsn wean ti Lumpn… 

 

Von ti Fetsn wean ti Lumpn, von ti Lumpn as Popia, schreib i’s auf auf Popie, heink i’s auf 

auf ti Tia, tas i’s Liedl net fekiss und as Saufn net fegiss. Owa heast tu pist a Lump, owa heast 

tu pist a Lump, owa heast tu pist a liederliche Lump, Lump, Lump! Hätt mein Vode net sou 

kschweant, häd i’s Saufn net teleant. Owa heast tu pist a Lump, owa heast tu pist a Lump, 

owa… Und a Rats und a Jud und a Madel uni Fus und a Pudl une Schwaunz is a traurige 

Taunz. Iwes mea pin i kfoan mit an gläsernen Schupkhoan, hob mein Hinden tefread owa tas 
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hots nau net khead. Owa… Und ti Pfoare int en Klouste pettn oleweö Pater noster et cum 

spiritus dominus vobis cum, fliegn ti Schas in te Luft herum. Owa…  

 

Unser ojdjli Kuchlmadl… 

 

Unser oidjli Kuchlmadl, juppaidi, juppaido, heinkt ihre Kotz an Opfüpaam juppaidi, juppaido. 

To kummt te klaani Schuastepua und heingt sein Zipfel a dazua. Juppaidia, juppaido, 

juppaidia hearassa, juppaidia, juppaido, juppaidiaho. Unser oidjli Gans verweisn, juppaidi, 

juppaido, tuad min Oasch ti Zeiding leisn, juppaidi, juppaido. Unser oidjli Gans verweisn, 

tuad min Oasch ti Zeiding leisn! Juppaidia… Hinde unser Köllestiegn tuat te Hund ti Katzn 

rasiern, juppaidi, juppaido. Hinde unser Köllestiegn tuat te Hund ti Katzn rasiern! Juppaidia… 

 

Mirk Mária: Dalkör 

 

Mint azt a faluban kitett plakátok havonta egyszer hirdetik, folytatódik a hagyományőrző 

német népdaléneklés a tájházban. Jó lenne, ha minél többen jönnének el, több dalt 

gyűjthetnénk össze. A német kisebbségi önkormányzat ugyanis szeretné az ott tanult dalokat 

kottával és szöveggel együtt kiadni. A legközelebbi közös éneklésre 2004. május 14-én 

(pénteken) este fél 7-kor kerül sor a tájházban, ahova minden érdeklődőt szeretettel 

(pogácsával és borral is) várunk. 

 

Marlok Gyuláné: Versmondó, prózamondó és énekverseny az iskolában 

 

2004. április 18-án csütörtökön az iskolában lezajlott az Észak Magyarországi Németek 

Szövetsége által szervezett német versmondó – prózamondó - és énekverseny területi döntője. 

A versenyen 79 tanuló vett részt Perbálról, Piliscsabáról, Ürömről, Solymárról, valamint 

Pilisszentivánról. A jelöltek kilenc csoportban, mindenütt 3 tagú zsűri jelenlétében 

versenyeztek. Az ünnepélyes megnyitón a magyar Himnusz mellett, felcsendült a 

magyarországi németek himnusza is. Az izgalmas verseny után, akik már szerepeltek, az 

újonnan beszerzett házi mozin nézhettek mesefilmeket, vagy a számítógépteremben 

játszhattak. A büfében felfrissülhettek a résztvevők, ahol a nyolcadikos lányok 

szendvicskészítésben (kb. 200 db) segédkeztek. Az eredményhirdetés izgalmas pillanatait a 

tornateremben élhették át a versenyzők és kísérő tanáraik. Iskolánk tanulói jól szerepeltek, 

többen továbbjutottak a megyei döntőbe. A zsűri tagoknak virággal köszönték meg a munkát, 
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a versenyzők pedig oklevelet és egy kis ajándékot kaptak. Az eslő három helyezett minden 

kategóriában könyvet, vagy kazettát vehetett át. Kiemelkedően szerepeltek: Stocker Alíz, 

Csapák Marcus, Molnár Virág, Marlok Jessica (1-2. osztály); Bráder Edina, Faragó Zoltán, 

Bajmóczi Balázs, Gátas Rebeka (3-4. osztály); Malek Virág, Richolm Erik, Strack Emese (5-

6. osztály). A résztvevő tanárok és a zsűri véleménye szerint az egyik kötelező próza nehéz 

volt, és a témaválasztás sem volt szerencsés. A verseny zökkenőmentes lebonyolításáért 

köszönet illeti a szervezőket, a sikeres szereplésért pedig a felkészítő tanárokat és tanulókat.  

 

Karl B. Szabó: Noch schmerzt das Wort 

 

Der neuerlich erschienene Gedichtband
2
 von Josef Michaelis faßt die Früchte seines 

bisherigen dichterischen Daseins zusammen: die Gedichte, die zwischen 1975 und 2001 

geschrieben wurden, stellen den auf dem Papier festgehaltenen Treibsand von Erlebnissen, 

Eindrücken, Bekenntnissen und Stellungnahmen im Fluß des literarischen und privaten 

Lebens des Dichters dar. Alle die Breiten und Tiefen der Interessen von Michaelis können in 

der vorliegenden Auswahl erkannt und wiedererkannt werden. Die ständige 

Auseinandersetzung mit den Fragen nach Heimat und Identität bestimmen die Laufrichtung 

des Dichters, ohne dass er dabei sein Interesse für aktuellen gesellschaftlichen und politischen 

Fragen verlieren würde, in deren Mittelpunkt jedoch nicht so sehr die konkreten 

Geschehnisse, sondern immer der Mensch als Opfer der Fehlentwichlungen steht. Aber die 

Freude des Nomaden auf der Puszta der Gedanken – wie Michelis die eigene Berufung deutet 

– über die Muttersprache, über das Heimatdorf, über das längst Vergangene und doch 

Gegenwärtige ist stets in den Zeilen zu ertappen. Seine eigene Heimat – die Villander 

Landschaft, sein Geburtsdorf Frankenstadt – Erinnerungen, Stimmungen und auch die 

Ereignisse der „großen Welt” präsentieren sich in seiner dichterischen Einbildungskraft. 

Alles, was den Dichter berührt, sie es noch so alltäglich oder eben welterschütternd, wird im 

Reichtum der Muttersprache, in der Fülle des instinktiven Einfühlungsvermögens thematisiert 

und führt zu manchmal schmerzvollen Aussagen, manchmal einlullenden Geständnissen. Der 

Band bietet dem Leser eine Vielfalt an Gedichtformen: neben den für Michaelis typischen 

Bild-Gedichten und Wortspielen findet man kürzere und längere Texte, Wortfetzen, Tropfen, 

Oden und Ruinen. Die Sprache der Gedichte fließt gegen Ende des Bandes in die Mundart 

über. Obwohl der Dichter wenig über das Private verrät, obwohl mehrere Gedichte tiefe 

                                                             
2 Josef Michaelis Treibsand VUdAK, Budapest, 2004, S. 205 (Neue Zeitung: 48. Jahrgang Nr. 12) 
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Besorgnis über gesellschaftliche Probleme und das Schicksal der Menschheit artikulieren, 

scheint er in der Wärme der Muttersprache, im Spätherbst der Traubelese einen Ort zu finden, 

wo man sich auch als Treibsand zu Hause zu fühlen vermag.  

 

Großmutters Küche Krautsuppe und Krautgemüse (Krautsuppe mit Zuspais)  

Zutaten (Für die Suppe): 1 kg Kehlkraut 300 g Schweinefleisch 1 Paprikaschote 3 

Knoblauchzehen 1 Lorbeerblatt Salz  

Nudeln als Einlage: 1 Eßlöffel Schmalz 1 Eßlöffel Mehl, Gewürzpaprika Für das gemüse: 1 

Eßlöffel Schmalz 1 Eßlöffel Mehl Gewürzpaprika 

Das Fleisch im Salzwasser zum Kochen aufsetzen. Beginnt das Fleisch weich zu werden, da 

sin Streifen geschnittene Kraut, den zerstoßenen Knoblauch, die zerkleinerte Paprikaschote 

und das Lorbeerblatt hinzugeben und garen. Sind Fleisch und Kraut schon gar, beides aus der 

Kochbrühe herausnehmen, nur ein wenig Kraut in der Brühe lassen. Eine Mehlschwitze 

bereiten, mit Gewürzpaprika bestreueuen, aufgießen, glattrühren und ind die Suppe geben. 

Die Suppe aufkochen lassen und mit Nudeln als Einlage reichen. Das gekochte Kraut 

zerdrücken, mit einer Paprika-Mehlschwitze binden und mit dem gekochten Fleisch als 

zweites Gericht auftragen. Guten Appetit! 

(Lit.: Anna, Wild – Katharina, Wild: Großmutters Küche) 

 

November-Dezember 2004 

 

M.K.: Großmutters Küche 

Christkindelschokolade Zutaten: 100g Butter, 100g geriebene Nüsse, 180g Zucker, 50g 

Kakao, 50g Mehl Die Butter schaumig rühren, die anderen Zutaten nach und nach unterrühren 

und eine flüssige, cremige Masse bereiten. Diese in mit Goldpapier ausgelegte kleine Formen 

gießen und steif werden lassen. In jede Form auch einem Faden legen, mit dem die Figur an 

den Weihnachtsbaum gehängt werden kann. Nach dem Festwerden vorsichtig stürzen und die 

Papierverpackung schließen.  

 

Milchsoße: 

Zutaten: 0,4l Milch, 3 Eßlöffel Mehl, Salz, Zucker Das Mehl mit wenig Wasser 

klümpchenfrei vermengen, unter Rühren in die siedende Milch gießen und aufkochen lassen. 

Mit Salz und nach Belieben mit Zucker abschmechen. Zum Suppenfleisch reichen. 

Guten Appetit! 
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K.M.: Marktleugasti vendégek a Tájházban 

A Német Kisebbségi Önkormányzat vendégül látta a Tájházban partnerközségünkből 

Marktleugastból, éppen hazánkban tartózkodó német kirándulókat. Manfred Huhs 

polgármester, valamint Bauer György is megtiszteltek bennünket látogatásukkal. Ezt 

követően a német delegáció részt vett a Német Nemzetiségi Tánccsoport tíz éves jubileumi 

ünnepségén. 

 

Sandra Titanilla Fuchs: „…Die Erlebnisse kann niemand von euch 

Der Vorhang geht im vollgefüllten Werischwarer Kulturhaus auf, bekannte Melodien 

erklingen und wir erblicken stolze Tänzer in festlichen Trachten auf der Bühne. Die Schritte 

sind heute noch geschicker, die Bewegung nich schöner, die Haltung noch stolzer. Alles ist 

heute festlicher, als sonst. Das Werischwarer Volkstanzensemble feiert sein 15jähriges 

Jubiläum. Aus diesen Gründen heraus, veranstalteten sie ein großartiges Galaprogramm am 

30. Oktober in Werischwar. Vor 50 Jahren, als die Pflege der deutschen Kultur noch fast allen 

ungarndeutschen Dörfern verboten war, weckte Georg Hidas-Herbst in Werischwar die alten 

Traditionen wieder auf. Und man schickte gerne die Kinder zum Tanzunterricht, um Haltung 

und um geschickte Bewegung zu lernen. Seitdem sind aus den Kindern Großeltern geworden, 

aber heute standen sie wieder auf der Bühne, wie Jahrzehnten davor, aber schon zusammen 

mit ihren Kindern und Enkeln. Das Publikum begrüßte alle von ihnen aufgeführten Tänzen 

mit unermüdlichen Klatschen. Zu feiern sind aber auch die Tanzgruppen von Leinwar, 

Bawarz und Cőlbe (Deutschland) gekommen. Ich glaube es ist sehr gut zu wissen, dass die 

berühmten Choreografien von Josef Wenczl, der seit Jahren mit Leib und Seele das 

Tanzensemble leitet, nicht nur innerhalb von ganz Ungarn, sondern auch im Ausland gerne 

getanzt werden. Man hatte durch das ganze Programm das Gefühl gehabt, dass unser 

Ungarndeutschtum wirklich lebendig ist. Alles hat dieses ausgestrahlt, nicht nur die 

Choreografien, die auf mehreren  hundertjährigen Traditionen basieren, sondern auch die 

kleinen Einleitungsgeschichten zu den Tänzen von Maria Klotz, die wunderschönen alten 

ungarndeutschen Lieder, vorgetragen von Anna Peller und Margarethe Ziegler und die Musik, 

die heute die Musiker nicht nur aus Noten gespielt haben, sondern auch von ihren ganzen 

Herzen her. Genau 20 Choreografien wurden von den mehr als 50 Tänzen von Josef Wenzl 

vorgeführt, unter anderen auch solche wie z.B. der Rekrutentanz, der heute nur von den 

„alten” Werischwarern getanzt wird. Nach dem Galaprogramm sprachen diejenige Leute ihre 
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Grußworte aus, die unter den Jahren sehr gute Kontakte zu dem Tanzesemble ausgeübt haben. 

Die Bürgemeisterin von Werischwar, Frau Elisabeth Groß, hat auch mitgeteilt, dass Herr 

Wenzl am 4. Dezember den Kunstpreis des Komitats Pest erhalten wird. Am Ende haben die 

Tänzer, jung und alt, gemeinsam die riesige Jubiläumstorte aufgeteilt und bis 4 Uhr tanzten 

wir auf die Musik der Werischwarer Blaskapelle, dem Leinwarer Schrammel, der 

Schwäbischen Jungs und der Bravi Buam. Denn ein echtes Schwabenfest ohne ein 

Schwabenball kann man sich in Werischwar nicht vorstellen.   

 

Árpád Hergenrőder: 5. Gala der Region Nord - in Tschawa Publikum wurde rundherum 

verwöhnt 

 

Dank der Unterstützung zahlreicher Förderer konnte vom Verband der Deutschen 

Selbstverwaltungen der Region-Nord. Mit Teilnahme von Kulturgruppen und Interessenten 

aus den Komitaten Pesth, Naurad und Hewesch-am 21. November zum 5. Mal eine 

repräsentative Gala veranstaltet werden. Schauplatz die Sporthalle der Fachschule für Land- 

und Forstwirtschaft in Tschawa. Für das Publikum war es ein unvergeßlicher Nachmittag, für 

die Programmgestalter bedeutete sie eine Ehrung. Die Eröffnungsansprachen hielten nach den 

zwei Hymnen der Bürgermeister von Tschawa János Manek sowie in Vertretung des 

Vorsitzenden des Minderheitenamtes Antal Heizer, er war Hauptschirmherr der Gala, sein 

Stellvertreter György Popovics. Beide betonten die Wichtigkeit der Kultur- und 

Traditionspflege sowie das friedliche Miteinander der Minderheiten, das gegenseitige Achten 

der Kultur des anderen (in Tschawa/Piliscsaba leben Deutsche, Slowaken und Roma) und es 

sei beispielgebend, dass nach und nach solche Veranstaltungen stattfinden. Bürgermeister 

Manek, der sich darüber besonders freute, dieses großangelegte Programm in seiner 

Heimatgemeinde beherbergen zu können, überreichte die Auszeichnung „Für Piliscsaba” an 

Franz Gáspár, den Vorsitzenden des Kulturvereins der Deutschen in Tschawa für seine 

Aktivitäten als Initiator und Organisator des öffentlichen und Kulturlebens der 

Ungarndeutschen. Vor Ort waren Gáspár mit seinem Verein sowie die Deutsche 

Minderheitenselbstverwaltung unter der Leitung von Eva Ay zuständig für die perfekte 

Abwicklung des Programms. Es waren preisgekrönte Gruppen, die an diesem Nachmittag mit 

einem abwechslungsreichen, herzerwärmenden Kulturprogramm aufwarteten, und zwar: der 

Gemischtchor St. Iwan, das Budapester Orchester „Ernst Keil”, der Frauenchor aus Berzel, 

die Kinder und Jugendtanzgruppe aus Tschawa, die Werischwarer Blaskapelle und 

Tanzgruppe sowie die Bogdaner Schwabenkapelle. Diese Darbietungen vermittelten den 
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Reichtum unserer Kultur und überzeugten vom hohen Niveau der Traditionspflege der 

Kulturgruppen, über die man nicht nur durch die Moderation, sondern auch aus dem 

Programmheft viele Informationen erfahren konnte. So auch dass diese Gala seit 2000 

veranstaltet wird, bisher in Tekele, Sende, Hartian und Hanselbeck, stets erfolgreich und mit 

großem Publikumsinteresse. Hier wurde jeweils die vom Verband gestiftete Auszeichnung 

„Für das Ungarndeutschtum der Region Nord” an verdiente Personen verliehen. Denn es ei 

wichtig, meinte der Vorsitzende des Verbandes Nord, Emmerich Ritter, jetzt bei der Übergabe 

der Plakette und der Geldprämie, dass die jahrzehntelange selbstlose Arbeit für die Erhaltung 

und Pflege der Kultur und für die Gemeinschaft auch in dieser Form anerkannt werde. 

Diesmal wurrden die Schaumarer Vereinsvorsitzende Julianne Budavári Schäffer, die 

Chorleiterin Theresia Nagy Starcz von Wudigeß sowie der Chorleiter Leonhard Lutzer von 

Berzel für ihre Tätigkeit in Kultur- oder öffentlichen Bereich geehrt. Ihnen gilt auch von hier 

aus ein herzlicher Glückwunsch. Und gratulieren kann man auch allen Organisatoren der 

Gala, den Vertretern des Verbandes der Selbstverwaltungen Ilona Buzák, Magdalena 

Megyaszai Mammel, der Regionalbüroleiterin Ildikó Winhardt Seltner sowie dem 

Tschawamern, die seit vorigem Jahr auch um ein deutsch-slowakisches Heimatmuseum 

reicher sind und auf der Gala mit ihrer Gastfreundschaft das taten, was die Mitwirkenden mit 

ihren Darbietungen: nämlich dass stattliche verwöhnten! (Neue Zeitung: 48. Jahrgang, Nr. 48) 

 

Német Kisebbségi Önkormányzat: Búcsúbál 

 

A Német Kisebbségi Önkormányzat búcsú előtti szombaton (November 13-án) ismét 

megszervezte hagyományos búcsúbálját. A rendezvényen a Bravi Buam Zenekar szolgáltatta 

a muzsikát. A megjelentek jól érezték magukat, hajnalig táncoltak, mulattak. A 

tombolahúzáson támogatóink jóvoltából értékes nyereményeket sorsolhattunk ki. Az egyik 

szerencsés nyertes egy libát ábrázoló tortát nyert. Fődíj egy mobiltelefon volt. 

Szponzorainknak köszönjük a támogatást! Testkovács Klub Spielgelberger Zöldséges Schuck 

József Üzemanyagtöltő állomás Gazdabolt Family Kft. Stattner Zöldséges Joker Presszó Suck 

Cukrászda Anti Bolt Fekete Gyémánt Étterem Wenczel Zöldéges G-TEL GSM(Gömbi) Heidi 

Óvoda Saci Virágbolt Szentiváni Tükör Posovszki Márton(Nagy Büfé) Csalicsárda 

Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Hegyeshalmi Ferenc Pilistours Villa Negra 

 

Valeria Koch: Advent 
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Sie heißt Maria Immaculata 

und ihr blauer Mantel weht 

über unserm Tal im Dunkel, 

und sie schreitet im Gefunkel 

der Gestirne, die gedreht 

von Lamm, qui tollis mondi peccata. 

 

 

Claus Klotz: Mein Heimatdorf 

flocken weiß 

bitterheiß 

Tannen 

von Dannen 

dorfrandslums 

 

straßen rein 

fensterlein 

häuschen 

ohne mäuschen 

menschenlos 

 

fremde sprach 

muttersprach 

mit wattezucker 

gucker 

in die ferne 

 

weinberge 

herberge 

stumm summen 

fischstimmen 

übermorgen dahin. 

 

Valeria Koch: Weihnacht 
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Hügelhangtanne im leuchtenden 

Schnee 

mag sein 

Schattenbild einer frierenden Fee 

gewiß 

Ruhestätte vom wandernden Mond 

vielleicht 

in den Zweigen der Winter selbst 

wohnt 

 

Wie Milch 

weiß und süß schlaft das Dörflein 

im Tal 

wie einst 

träumt im Windeln gewickelt ein 

Strahl 

der Stern 

in der Höh’ vollendet die Zeit 

Frieden 

 

erfüllt sagt den Raum weit und breit 

 

Kinderlächeln 

Liebe Kinder! 

 

Schmückt den Weihnachtsbaum mit Kugeln Glöckchen, Kerzen und Sternchen! Zeichnet die 

gewünschten Geschenke unter den Baum! 

 

 

Witze Lacht mit! 

„Herr Dokrot, ich denke immer, daß ich ein Hund bin.” „So, dann legen Sie sich mal auf die 

Couch.” „Ich darf nicht auf die Couch.” 
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Sitzen zwei nacheiner durchzechten Nacht auf einer Bank. Sagt der eine:”Wie schön frisch 

die Luft heute morgen ist!” Darauf der andere:”Kein Wunder, sie war ja auch die ganze Nacht 

draußen!” 

Zwei Bekannte:”Wenn ich Kaffee trinke, kann ich nicht schlafen.” „Bei mir ist es genau 

umgekehrt –wenn ich schlafe, kann ich nicht Kaffee trinken.” 

 

Ursula Dörge: Vor Weihnachten 

 

Zünden wir ein Lichtlein an, 

sagen wir dem Weihnachtsmann: 

„Lieber Alter, es wird Zeit! 

In vier Wochen ist’s soweit!” 

 

Zünden wir zwei Lichtlein an,  

mahnen wir den Weihnachtsmann: 

„Pack schon die Geschenke ein! 

Bald muß alles fertig sein!” 

 

Zünden wir drei Lichtlein an, 

sputet sich der Weihnachtmann, 

Füllt den Sack bis an den Rand, 

Schimmel wird bald eingespannt. 

 

Zünden vier Lichtlein an,  

schmunzelt froh der Weihnachtsmann, 

hat ja alles schon bereit 

für die schöne Weihnachtszeit. 

 

Kaplan Bence Tokodi: Für den 3. Adventsonntag 

 

Liebe Brüder und Schwestern! In den alten Zeiten hatte ein jeder Sonntag einen eigenen 

Namen. Im Osten, in der orthodoxen und griechisch-katholischen Kirchen bekamen diese 

Sonntage ihren Namen nach dem Thema des Evangeliums. Im Westen dagegen, in der 

lateinischen Kirche gab das Anfangsgesang der heiligen Messe das Motto des Sonntags. 
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Denken wir zum Beispiel an die Messe für die Verstorbenen, an das Requiem, das auch vom 

Anfangsgesang seinen Namen bekam: „Requiem aeterman dona eis Domine – Gib ihnen Herr 

die ewige Ruhe”. Der heutige Sonntag hat auch so einen Namen. Der offizielle 

Gregoriangesang lautet folgenderweise: „Laetrae Jerusalem – Freue dich Jerusalem”. Deshalb 

heisst der heutige Sonntag „laetare”, - erfreulicher Sonntag. das bedeutet die eine rosa Kerze 

zwischen den drei lila Kerzen des Adventskranzes. Die Stille des Advents mildert sich an 

diesem Tag: nach den liturgischen Vorschriften darf man den Altar schmücken, die Orgel 

begleitet nicht nur den Gesang. Was ist der Grund unserer Freude? Der Verliebte, der zu sener 

Geliebten fährt, und noch einen langen Weg vor sich hat, freut sich schon im Voraus, er ist 

schon glücklich, weil seine Reise ein Ziel hat. Der Advent der Christen – obwohl das eine 

Zeit des Umkehrs ist – wird von derselben Freude durchdrungen: unser Warten ist nicht 

sinnlos, denn der Erlöser wird sicher kommen! Über diese Freude schreibt suführlich in der 

heutigen Lesung der Prophet Jesaja. Das auserwählte Volk war ja zu seiner Zeit nicht mehr  

begesitert. Deshalb musste der Prophet mit so viel Freude, so begesitert über die Zukunft 

sprechen. Es ist nicht schwer einzusehen, dass wir uns in der selben Situation beifnden. Wenn 

wir über die Lage der Welt erbittert sind, wenn es uns weh tut, wie sich das Schicksal der 

Menschheit, das Schicksal unserer Nation gestaltet, denken wir an Jesaja und geben wir es 

nicht auf! Der Erlöser kommt und wird die Menschheit und unser ungarisches Volk, die schon 

so oft auf unglückliche Irrwege geraten ist, aus der Gefangenschaft der Dunkelheit und 

Dummheit befreien. Was bedeute aber Dunkelheit? Das von Jesus angekündigte Reich Gottes, 

das Reich der Liebe, das wir am Christkönigssontag gefeiert haben. Unser ungarisches Volk 

hat im laufe der Geschichte oft den Weg des Egoismus und der kurzfristigen Interessen 

gewählt. Der Prophet Jesaja verkündet unerschütterlich denen, die an der Seite der Wahrheit 

aushalten:”Habt Mut, fürchtet euch nicht! Seht, hier ist euer Gott! Die Rache Gottes wird 

kommen und seine Vergeltung; er selbst wird kommen und euch erretten. Was für eine grosse 

Freude ist das, eine solche Ermunterung des Propethen zu hören, gerade jetzt, wo wir in so 

einer bitterlichen Lage sind! Deshalb bedeutet der dritte Sonntag des Advents für den 

heutigen Menschen eine Freude. Was ist unsere Aufgabe bis Weihnachten? Der 

unerschütterliche Glaube und das treue Gebet. dass, wenn der Erlöser wirklich kommt, und 

unsere Gesellschaft aus der Dunkelhet des Egoismus und der Dummheit erlösen wird, das 

wird die wahre Freude sein, dass wir an der Seite des Herrn gestanden sind! Die Freude des 

heutigen Sonntags erfülle unsere Herzen! Diese Freude soll uns die Kraft geben, in dem 

Willen Gottes aushalten zu können, und gemeinsam an unserem Heil arbeiten zu dürfen.  
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Dezember 2005 

 

Mirk Mária: Pilisszentiván régi képeken  

 

A Pilisszentiváni Kulturális Közalapítvány új kiadvánnyal lepte meg karácsonyra a község 

lakóit. A szerkesztők 40 darab régi fényképet gyűjtöttek össze hét témakörben (falukép, 

bánya, iskola, katonaság, viselet, ünnepek, hétköznapok), albumba fűzték és magyarázatokkal 

látták el német és magyar nyelven. A nagy fénykép mellett található a kicsinyített mása is egy 

jelenkori antikolt fényképpel együtt, amely letéphető és postai képeslapként elküldhető. A 

magyarázatokat olvasva a képek segítségével szinte életre kel falunk és lakóinak története. 

Nagyon fontos, hogy megismerjük és becsüljük a múltat, mert nélküle nincsen jövőnk. A 

képgyűjtemény december 9-től 1200,- forint-os áron kapható azokban a boltokban, ahol 

általában a szentiváni naptárat is meg lehet vásárolni, valamint a Polgármesteri Hivatal 

ügyfélszolgálatán. Karácsonyi ajándéknak is nagyon szép, főleg idősebb emberek számára, 

hiszen ők a fényképeken még ismerős arcokat is felfedezhetnek.  

Pilisszentiváni falunaptár 2006 

Mint az elmúlt években azt megszokhattuk, a karácsonyi vásárra ismét megjelent a falu és 

környékének fényképeivel díszített falinaptár, mely német és magyar nyelven tartalmazza 

azokat a községi rendezvényeket, amelyek időpontját a szervezők a naptár összeállításakor 

már tudták. A készíttető Pilisszentiváni Kulturális Közalapítvány ehelyütt is megköszöni a 

támogatók pénzbeli adományait, mert így ismét lehetővé vált, hogy a naptárt 500,- forintért 

tudjuk árusítani. Reméljük, hogy minden szentiváni háztartásban megtalálhatjuk majd a falon, 

de ismerőseink számára is kedves ajándék lehet. Kapható az eddig megszokott boltokban.  

 

Batár Attila: Mirk Mária kitüntetése 

 

Az Észak- Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége az idén is három díjat ítélt oda 

a helyi önkormányzatok által felterjesztetteknek, akik a német nemzetiségi zene, tánc, 

irodalom, oktatás szakterületén kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. Nagy örömünkre, az 

egyik arra érdemesnek talált kitüntetett községünk polgára: Mirk Mária. Annak, aki kevésbé 

ismeri őt, illik tudni róla, hogy a pilisszentiváni iskolában használt német nemzetiségi 

tankönyvek egyik szerzője. A 2. osztályban az írás munkafüzet, az 5-6. osztályban a német 

olvasókönyv fűződik a nevéhez. Egyébként az ELTE jogi karán tanít német szaknyelvet 1983 
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óta. December 11-én délután az iskola tornatermében beszélgettünk a német kisebbségi 

önkormányzat jelenéről és a jövő lehetséges útjairól.  

- Milyen módon nyilvánul meg a tevékenységetek a faluban? 

- Itt van például a sváb dalkör, amiben a hangsúly nem is annyira az énekhangok tisztaságán 

van, hanem a hagyományápoláson, a nyelv művelésén, a dalok, dallamok megőrzésén van, 

hiszen ez az ami összeköt bennünket. Aztán rendszeresen összegyűlünk (sajnos mostanában 

ritkábban) a Muttersprachverein tagjaival, ilyenkor svábul beszélgetünk, ápoljuk őseink 

anyanyelvét. Legsikeresebb rendezvényeink közé tartoznak a nyári táborok a tájházban, 

amikor a napi két nyelvi foglalkozás mellett kirándulás, tánc és kézműveskedés is színesíti a 

programot. Népszerűek az általunk tartott bálok is. 

- Milyen terveitek vannak 2006-ra? 

- Mivel úgy érezzük, hogy rendezvényeinket kevésbé látogatják a fiatalabb korosztályok, 

ezért a jövő évben szeretnénk táncház vagy tánciskolaszerűen elsajáttítatni fiataljainkkal a 

sváb táncokat, ezzel is hozzájárulva a hagyományőrzéshez és a közösségteremtéshez.  

- Mennyire behatárolt a költségvetésetek? 

- Állami normatívát kapunk, plusz önkormányzati kiegészítést. A kettő együtt egy évre 

kivetítve sem éri el az egymillió forintot. Ez bár elég kevés pénz, mégsem igazán ezen múlik 

a sok rendezvény sikere, hanem a lelkesedésen, jó ötleteken, hozzáálláson. 

- Úgy tudom, a mostani karácsonyi vásár szervezésében is aktívan részt vettetek… 

-Azt éreztük, hogy akik eddig foglalkoztak a karácsonyi vásárral (a Színes Klub) talán kicsit 

elfáradtak, ezért azt mondtuk, hogy Lovász Dórával, Harkai Zoltánnal és Pálya Attilával, 

hogy fogjuk meg és vigyük. Szerettünk volna egy ízléses, hagyományőrző, elsősorban 

iparművészek, népművészek és gyermekek alkalomhoz illő munkáira épülő vásárt kell 

szervezni. Bár kiállítóink többsége ilyen volt, mégis akadt olyan árus, aki ízléstelen, rózsaszín 

műanyag- és gumiportékával idetolakodott a vásárba. Ráadásul éppen a templom bejáratához 

legközelebb, ami sokunkat megbotránkoztatott.  

- Milyen termékekkel szerepeltek a vásárban? 

- Kapható kétféle színes falinaptár szentiváni természetfotókkal. Vannak régi helyi fényképek 

alapján készült képeslapok, árusítjuk a Szentiván számítógépes CD-t, amely rengeteg 

információt és képet közöl községünkről, kapható még a Szentiván társadalmi értékei című 

könyv is.  

 

M.K.: Großmutters Küche Christkindelschokolade  
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Zutaten: 100g Butter, 100g geriebene Nüsse, 180g Zucker, 50g Kakao, 50g Mehl Die Butter 

schaumig rühren, die anderen Zutaten nach und nach unterrühren und eine flüssige, cremige 

Masse bereiten. Diese in mit Goldpapier ausgelegte kleine Formen gießen und steif werden 

lassen. In jede Form auch einem Faden legen, mit dem die Figur an den Weihnachtsbaum 

gehängt werden kann. Nach dem Festwerden vorsichtig stürzen und die Papierverpackung 

schließen. (Lit.: Anna Wild, Katharina Wild: Großmutters Küche) 

 

Klotz: A dalkör vendége volt: Gulyás Dénes operaénekes 

 

A legutóbbi dalkört jelenlétével megtisztelte, gulyás Dénes operaénekes, a Pest megyei 10-es 

számú választókerület elnöke, akit a Fidesz-MPSZ a tavaszi választásokon ugyanebben a 

választókerületben, országgyűlési képviselőnek jelöl. A művészt Mirk Mária, a helyi Német 

Kisebbségi Önkormányzat elnökhelyettese, a dalkör vezetője köszöntötte. Az est vendégeként 

érdeklődéssel hallgatta a szentiváni német nemzetiség kérdéseit, tapasztalatait. Tájékozódott, 

hogy megválasztása és parlamentbe jutása esetén, mik azok a problémák, kérések, melyeket ő 

képviselhetne. (Elmondta, hogy ősei között szintén fellelhető a német származás.) Felmerült a 

kisebbségek országgyűlési képviselete, az oktatás színvonalának felmenő rendszerben történő 

emelése, a kultúra és hagyományok ápolásának intenzívebbé tétele. A hozzászólók 

hangsúlyozták, adottak ugyan a törvényességi feltételek mindezekhez, de a német nemzetiség 

nem mindig él maximálisan ezekkel a lehetőségekkel. A dalkör rendszeres látogatói 

kifejtették, a közös éneklést is alig látogatják, a fiatalok pedig egyáltalán nem mutatnak 

érdeklődést iránta. Ezt sajnálatosnak tartják, mert megismerhetnék az eredeti szentiváni 

dalokat, valamint Gátas Józsi harmonikakísérete és egy-két pohár bor mellett, még jól is 

érezhetnék magukat. gulyás Dénes operaénekesnek, nagyon tetszettek a német népdalok, sőt ő 

is együtt énekelt a dalos kedvűekkel. A tavasz folyamán (február 19-én, du. 16 óra) nyitottnak 

mutatkozott a helyi vegyes karral, egy közös koncerten való szereplésre. 

 

Claus Klotz 

„mein deutschtum hört ihr hat einen weltpass” 

 

(Sanktiwaner Kalender 2006): Neujahrswünschen 

 

Wir kamen daher in aller Gefahr,  

wir wünschen euch allen ein  
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glückseliges  

Jahr,  

eine fröhliche Zeit!  

Hat Maria das Kindlein begleit’.  

Der Josef zieht sesin Hemdl aus, 

und schneidet dem Kind  

drei Windl heraus: 

das erste war zu lang, 

das zweite war zu kurz, 

das dritte hat Gott im  

Paradies  

empfangen. 

Was wollt’ er uns geb’n zum  

neuen Jahr? 

das Christkindl mit sein zausten 

Haar, 

langes Leben, gesundes Leben, 

Fried’ und Einigkeit, 

Nach eurem Tod das ewige 

Himmelreich! 

 

M.K.: Sitten und Bräuche im Dezember 

 

„Alle Jahre wieder, kommt das Christuskind, auf der Erde nieder, wo wir Menschen sind…” 

Die Weihnachtszeit beginnt mit der Adventsnacht (30. November) und dauert bis zum 

Dreikönigstag (6. Januar). Zu dieser Zeit hatte das Bauernvolk das Wetter wohl beobachtet. 

um daraus das Wetter späterer Monate bestimmen zu können. „Wie das Wetter zu Kathrein, 

so wird es den ganzen Winter sein.” „Wie der Dezember, so der Juni.” „Ist Dezember dunkel, 

- nicht sonnig und klar, - verheißt es ein fruchtbares Jahr.”   

Advent 

Vier Wochen vor der Adventszeit beginnt der Advent. In den Wohnungen und Kirchen, 

manchmal auch in Büros hängen Adventskränze mit vier kerzen. Am ersten Sonntag wird die 

erste Kerze angezündet, am zweiten eine andere Kerze dazu, usw.: am letzten Sonntag vor 

Weihnachten brennen alle vier Kerzen.  
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Barbaratag 

Am 4. Dezember ist Barbaratag. Die Heilige Barbara war die Schutzpatronin der Bergleute. 

Zu Mitternacht oder in der Früh gingen die Mädchen in den Garten und brachen sich einige 

Zweige eines Aprikosen-, Apfel-, Mandel-, Kirsch- oder Pfirsichbaumes ab. Die sogenannten 

Barbarazweige werden in einem Einmachglas auf einen warmen Platz gestellt. Wenn sie zu 

Weihnachten blühen, wird das Mädchen das nächste Jahr heiraten. Wurden die Zweige von 

einer Frau gebrochen, erwartet sie im kommenden Jahr eine reiche Ernte. Das Nichterblühen 

der Zweige bedeutet Unglück. Dieser in Europa weit verbreiteter Brauch wurde bei den 

Ungarn auch am Luziatag (13. Dezember) ausgeübt.  

Nikolaustag 

Am Nikolaustag (6. Dezember) kommt der Heilige Nikolaus. Auf deutschem Sprachgebiet 

tritt der Nikolaus als Gabenspender und Kinderfeund erst seit dem 16. Jahrhundert auf. Seit 

dieser Zeit ist der Brauch bezeugt, dass die Kinder ihre Schuhe vor die Haustür stellen, in die 

der Nikolaus dann nachts seine Gaben hineinlegt.  

Luziatag 

Die Luzia war meistens als hässliches Wesen gedacht, das die Kinder erschreckt und die 

Erwacksenen bestraft, wenn diese an diesem Tag bestimmte Verbote unbeachtet ließen. Eine 

solche Personifizierung war auch bei den Deutschen im Ofner Bergland bekannt. Am 

Vorabend des 13. Dezembers ging die Luzia mit Weißpinsel und Kalktünche im Dorf herum 

und beschmierte die Vorübergehenden. Nach dem Volksglauben hatten die Hexen in dieser 

Nacht eine große Macht. Sie wurden durch Räuchern der Wohnräume und Ställe „vertrieben”. 

Nur in wenigen Ortschaften war der Brauch des Luzia-Stuhls bekannt. An diesem Tag begann 

man aus 9 oder 13 Holzarten einen Stuhl zu fertigen. Mit diesem Stuhl ging man zur 

Christmette, stellte sich darauf oder schaute durch die im Stuhl befindlichen Löcher, und so 

konnte man die Hexen des Dorfes sehenl – meinte der Volksglauben. Der Brauch des Luzia-

Weizens ist auch heute noch lebendig. Am 13. Dezember legt man euf einen Teller Weizen, 

Gerste oder Maiskörner und begießt sie jeden Tag. Im warmen Zimmer keimen die Körner 

schnell, und ihre Triebe sind zu Weihnachten etwa 15-20 cm hoch. Um dieses Grün bindet 

man ein weißes oder buntes Band und stellt es unter den Weihnachtsbaum. Nach den 

Festtagen wird es den Hühnern verfüttert, damit sie viel legen.  

Thomasnacht 

Auch die Thomasnacht (21. Dezember), die Nacht auf den tatsächlich kürzesten Tag des 

Jahres galt als zauberkräftig und wurde für Orakelbefragungen genützt.  

Weihnachten 
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Der 25. Dezember war im Altertum der Festtag „der unbesiegbaren Sonne”, der römischen 

Wintersonnenwendtag, den man mit Feuer und Lustbarkeiten feierte. Erst im 4. Jahrhundert 

wurde das Geburtsfest Jesu Christi auf diesen Tag festgelegt. Zum Weihnachtsfest gehört 

auch der Weihnachtsbaum /kristpam/, der fast auf der ganzen Welt als Symbol dieses Festes 

gilt. Goethe nennt ihn „aufgeputzten Baum”, Schiller „grünen Baum”. Diese Baumaufstellen 

wird auf den alten Brauch zurückgeführt, zum Jahresbeginn das haus mit Wintergrün zu 

schmücken, durch das man sich im Haus, Stall und auf dem Feld Gesundheit, Glück, 

Fruchtbarkeit und Wachstum sichern wollte. Dazu mochte sich zuweilen auch die Absicht des 

Geistesvertreibens gesellen. Diesem Zweck dienten auch brennende Lichter. Aus ihrer 

Verbindung mit dem wintergünen Baum ist schließlich der Christbaum, der Weihnachtsbaum 

entstanden. Bei den Ungarndeutschen wurde zu Weihnachten in der Regel ein 

Wacholderbusch aufgestellt und mit ketten aus buntem Papier, Dörrobst und Puffmais sowie 

mit Nüssen – meist vergoldet und versilbert -, Ӓpfeln, Feigen, Lebkuchenfiguren, Gebäck, 

später auch mit „Salonzucker” behängt.  Auch Kerzen und Wunderkerzen wurden an dem 

Baum angebracht, und an seiner Spitze war der Morgenstern zu sehen. Die Spiegel und Bilder 

in der Wohnung schmückte man ebenfalls mit Wacholderzweigen. Die Bescherung der 

Kinder geschah und geschieht auch heute noch am Abend des 24. Dezembers. Das Christkindl 

brachte den Kindern Geschenke wie: gestrickte Schals, Socken und Handschuhe, aus hefeteig 

gebackene Figuren, selbstgebastelte Puppen, Puppenwagen, Pferde und anderes Spielzeug. 

Zur Weihnachtszeit wurde auch das Christkindlspiel („Christkindlsingen”) aufgeführt. 

Mädchen und Jungen zogen von Haus zu Haus: sie stellten Engel, Hirten, Maria und Josef dar 

und waren auch dementsprechend gekleidet. Im Betlehemspiel wird die bekannte Geschichte, 

die Gburt von Jesulein erzählt. Nach dem „Christkindlsingen” wurden die Kinder mit Gaben 

beschenkt. Bald näherte sich die Zeit der Mitternachtsmette. An beiden Seiten des Altars in 

der Kirche standen zwei große Weihnachtsbäume, und an einem Nebenaltar schimmerte eine 

wunderschöne Krippe mit der Heiligen Familie. Die Menschen waren mit ganzem Herzen 

anwesend und feierten die Geburt des Herrn. Die Mitternachtsmette wurde immer mit dem 

schönen Lied „Stille Nacht, heilige Nacht” beendet. In den zwei Weihnachtsfeiertagen pflegte 

man Vormittag in die Kirche zu gehen, Nachmittag aber wurden die Verwandten besucht. 

Wetterregeln zu Weihnachten:  

Weiße Weihnachten, grüne Ostern, 

Weihnachten im Klee, Ostern im Schnee. 

Weihnachten nass, leert Scheuer und Fass. 

Helle Christmette, dunkle Scheuer; dunkle Christmette, helle Scheuer. 
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Johannistag 

Am Johannistag (27. dezember) fand in vielen ungarndeutschen Dörfern die Weinweihe statt.  

Silvesternacht 

Die letzte Nacht des Jahres, die Silvesternacht (31. Dezember) war für Liebesorakel günstig. 

In Südungarn holten die Mädchen aus dem finsteren Keller Holzstücke herauf und zählten sie 

in der Küche. Wenn die Zahl dieser Holzstücke gepaart war, bedeutete, dass das Mädchen im 

nächsten Jahr heiraten würde. (- Wild, K.: Sitten und Bräuche im Jahreslauf – Fogarassy-

Fetter, M.: Die Geschichte und Volkskundke der Gemeinde Werischwar) 

 

April 2006 

 

M.K. (Anna Wild – Katharina Wild: Großmutters Küche) 

Großmutters Küche Schinkensuppe 

 

Zutaten: 600 g geräucherter Schinken, (samt Knochen), oder ein geräuchertes Eisbein, 1 

Petersilienwurzel, 2 Möhren, 2 Bund Petersilie, 1 kleine Zwiebel, 3 Knoblauchzehen, 10 

Körner schwarzer Pfeffer, 5 Körner Piment, 1 Prise Kümmel, 1 kleines Lorbeerblatt, 

Grießknödel als Einlage Das Rauchfleisch am Vorabend in lauwarmem Wasser einweichen. 

Vor dem Kochen gut waschen und in 2 L kaltem Wasser zum Kochen aufsetzen. Nach dem 

Aufkochen die Brühe abgießen und den Topf erneut mit Wasser auffüllen. Das halbierte 

Wuzelwerk, die halbierte Zwiebel, die Petersilie und das Gewürz dazugeben und bei mäßiger 

Hitze gleichmäig leise gar kochen. Das gare Fleisch herausnehemn, die Brühe sich setzen 

lassen, von zu fettiger Brühe das Fett abschöpfen und dann vorsichtig abseihen. Die 

abgeseihte Brühe aufkochen lassen und Grießknödel hineinkochen. Das gare Rauchfleisch 

von den Knochen lösen, zerkleinern und mit Kraut- oder Bohnengemüse als zweites Gericht 

auftragen.  

 

 

M.K.: Ein Fest im Frühling Die Osterzeit 

Die Osterfeiertage beginnen mit dem Gründonnerstag. An diesem Tag isst man gern etwas 

Grünes, zum Beispiel Brenneseln oder grüne Zwiebel, obwohl der Name nicht von den 

grünen Speisen kommt. Am Gründonnerstag verstummen die Glocken während der Messe. Es 

heißt, die Glocken würden nach Rom fliegen. Bis Karsamstag ersetzt das Ratschen der Buben, 

die auch Ratschenbuben genannt werden, den Glockenklang. Am Karsamstag ertönen die 
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Glocken und die Orgel wieder während der Messe. Die Ratschenbuben bekommen als 

Belohnung für ihr Ratschen Eier. Am frühen Morgen des Karsamstags findet außerhalb der 

Kirche die Feuerweihe statt. Mit Feuersteinen wird Feuer geschlagen, in dem dann das 

geweihte Öl verbrannt wird, das vom Vorjahr übrig geblieben ist. Anschließend segnet der 

Pfarrrer das Feuer und zündet damit die Kerzen in der Kirche an. Der Karsamstag steht schon 

ganz im Zeichen der Freude über die Auferstehung Christi. Die Auferstehungsprozession ist 

eine ganz besondere Liturgie. Osterschinken, Eier, Meerrettich, Salz und Brot werden in der 

Kirche geweicht und am Ostersonntag gegessen. Ihnen werden wundersame Kräfte 

nachgesagt. Zum Osterfest gehören gefärbte Ostereier. Das Ei ist ein archaisches Symbol für 

das Leben, die Widergeburt und die Fruchtbarkeit. Man sagt: Wie ein neues Leben aus dem Ei 

erwacht, so ist Christus aus seinem Grab auferstanden, um die Menschen zu erlösen. Früher 

benutzten die Ungarndeutschen zum Färben der Eier buntes Krepppapier, gekochte Zwiebel- 

und Nussschalen bzw. Baumrinde, später auch Eierfarben. 

 

Goethe: Faust 

 

„Was glänzt ist für  

den Augenblick  

geboren,  

Das Echte bleibt  

der Nachwelt  

unverloren.” 

 

Josef Michaelis: Wolfsgesetz 

 

Anständige Menschen  

schweigen 

auch heutzutage 

Um fette Bissen 

heulen 

wieder Manteldreher 

 

Georg Heym: April 
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Das erste Grün der Saat, von Regen feucht, 

Zieht weit sich hin an niedrer Hügel Flucht. 

Zwei große Krähe flattern aufgescheucht.  

Zu braunem Dorngebüsch in grüner Schlucht.  

Wie auf der stillen See ein Wölkchen steht, 

So ruhn die Berge hinten in dem Blau, 

Auf die ein feiner Regen niedergeht, 

Wie Silberschleier, dünn und zitternd grau. 

 

Juni-Juli 2006 

 

Klotz: A tizenhatodik Napforduló fesztivál Pilisszentivánon 

 

Mit ünnepeltünk? Keresztelő Szent János, vagy Virágos Szent János emléknapja (június 24.) 

szláv eredetre utaló, és az egész hónapnak nevet adó „Szent Iván napként” vált általánossá a 

népi kultúrában. Ünneplése a keresztény világban az 5. századtól terjedt el. Hagyományai 

magába olvasztották mindazokat a hiedelmeket, rítusokat, amelyek a különböző népeknél a 

nyári napfordulóhoz kapcsolódtak. Német nyelvterületen már a 12., hazánkban pedig a 15. 

századtól olvashatunk Szent János ünnepnapjáról – aki maga „égő, világító fáklya volt”-, 

valamint a tűzgyújtás hagyományáról. Szent Iván-éj a fény, az élet, a szerelem, a 

termékenység ünnepe. A tűz tisztító, gonoszűző erejébe vetett hit az alapja a Szent Iván napi 

tűzgyújtásnak, tűzátugrás szokásának, mely a 16. századtól már hazánkban is általánossá vált. 

A hiedelem szerint az ekkor gyújtott tűz megvéd köd, jégeső, dögvész ellen, és elősegíti a jó 

termést. Ugyanakkor egészség- és szerelemvarázsló hatással is bír. E naphoz növényekkel, 

füvekkel, virágokkal kapcsolatos mágikus cselekmények is fűződtek. A 18. században kutak, 

vizek, források vize körül füstöltek, hogy a sárkányok, kígyók mérgét elűzzék. Az ünnep 

előestéjén kötött virágkoszorú a ház elejére akasztva – tűzvész ellen nyújtott védelmet, a 

Szent Iván-napi tűzben sült alma pedig a gyermekeket óvta meg különböző betegségektől. A 

mágikus tűz rakása, és meggyújtása is szertartásosan történt. Szabályos négyszög alakura 

rakták, és az előző évi – megszentelt – aratókoszorúval gyújtották meg. A lángok átugrálása a 

férfiasság, ügyesség, bátorság kifejezője, mindig legényvirtus volt, de sokfelé a lányokat is 

átrángatták, vagy dobálták a parázs felett, miközben szerelemvarázsló, párosító rítusénekeket 

énekeltek, „összeénekelve” a falu fiataljait. A néphit szerint: Kiket Szent Ivánkor 

összeénekelnek, Szent Istvánra már házasok lesznek.  
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Egy hetes rendezvénysorozat 

Szent Iván napon van a legtöbb fény és a legkevesebb sötétség, mivel ez az év legrövidebb 

éjszakája, a nyári napforduló ünnepe, egyben községünk névnapja. Ezeket a hagyományokat 

ünnepeljük 2001 óta, immár tizenhatodik alkalommal. Évről-évre megemlékezünk rá tánccal, 

zenével, Shakespeare Szentivánéji álom című művében az „égő szerelem”-nek nevezett 

máglya meggyújtásával. Idén is, egy egész hetes rendezvénysorozat nyújtott lehetőséget a 

kikapcsolódni vágyóknak. A nyári napforduló és községünk nevének azonossága adta a Szent 

Iván nap megünneplésének alapötletét, mely Sztilkovics Szávó nevéhez fűződik, aki az idén is 

jelesen kivette részét a szervezésből. Június 17-én és 18-án a hagyományos Alapítványi 

Napokat szervezte meg a Naturella Alapítvány a Pilisszentiváni Gyermekekért. Holiday 

Táncegyüttes, Bóbita együttes, Adenssa Dance Club, Crystal, Roller, B and Boys, Janakis 

(görög show), Kozmix, Abszolút Hallás, divatbemutató, tánc – ez volt a választék azok 

számára, akik ellátogattak a rendezvényre. Az előkészületi és szervezési munkákat az 

általános iskola vezetése és tanárai végezték. A közönség ellátásáról, a büféről is ők 

gondoskodtak. A tombolán kisorsolt első helyezett, egy kétszemélyes utat nyert 

Görögországba, a Pilis Tours felajánlásával. Június 18-án Koncz Eta festőművész és Balogh 

János grafikusművész kiállítása nyílt meg a Házasságkötő Teremben, lovag Kanizsa József 

író, költó bevezetőjével, a művészek és alkotásaik méltatásával. Június 20-án a Fekete 

Gyémánt étteremben „Napforduló előtt” címmel, Varga Csaba nyelvkutatóval beszélgetett 

Erdős Miklós, a hír TV népszerű riportere. Mottóul a következő Agócs József idézet szolgált: 

„Nem azért létezünk itt a Földön még mindig, mert ez a tudásunk egyenes következménye, 

hanem annak ellenére, hogy néhány határesettől eltekintve mindent rosszul tudunk, már 

amiről tudunk.” Június 21-én „Tűzkerék” címmel alkonyi kerékpáros felvonulásra került sor, 

községünk főteréről. A 13,5 km-es távot Pilisvörösvár, Solymár, és a Horgásztó 

megkerülésével érték el a résztvevők. Szintén ezen a napon a Slötyi sétányon, fáklyafényes 

gyermekzaj kiállítás megtekintésére csalogatta a szerelmesek éjszakája a párokat. A 

Pilisszentiváni Egyházközség énekkara adott koncertet a tó partján, majd a Bende Zsolt 

Kvintett szórakoztatta a közönséget. A tó tükrén máglyagyújtássban gyönyörködhettek a 

szerelmes párok. A rendezvényekkel párhuzamosan, minden nap este a Villa Negrában rock 

együttesek léptek fel. Június 22-én a Plébánia nagytermében Altorjai Attila színművész és 

Trznádel Angéla színháztörténész versekkel, dalokkal, imádságokkal színezett történelmi 

darabja a jobb időkre várok, a magyarság 20. századi sorsfordító eseményeit elevenítette fel. 

Az összekötő szövegek Nemeskürti István Mi történt velünk? című könyvéből származtak. Az 

irodalmi betéteket Wass Albert, Petőfi Sándor, Ady Endre, Kányádi Sándor, Reményik 
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Sándor versei, prózái szolgáltatták. este a Baraka című filmet a templomkertben tekinthették 

meg az érdeklődők. A 23-i utcabál megkezdését a főtéren kis eső fenyegette, de végül 

megrendezésre került. A talpalávalót Szokolai Zoltán zenekara szolgáltatta.  

Szent Iván nap – máglyagyújtás 

Az eseménysorozat fénypontja 24-e volt, a tényleges napforduló, Szent Iván napja. Délelőtt 

folyamán a nagycsaládosok szervezésében a Schaffler udvarban pályaavató, családi 

vetélkedők színesítették a programot. A gyermekeknek homokvárépítés, kerékpár bemutató és 

biciklis ügyességi verseny szerzett örömet. A Tájházban gyülekeztek a meghívott 

kultúrcsoportok, vendégek, majd a Pilistaler Echo és a franci obermodeni zenekar muzsikájára 

vonultak a Kuczmag rétre, közben a menet elején fiatalok tolták a tűzkereket. Németországi 

partnerközségünk, Marktleugast delegációja – Manfred Huhs polgármester vezetésével – is 

részt vett a rendezvényen. Pénzes Gábor polgármester köszöntötte a vendégeket, majd a 

jelenlévőknek jó szórakozást kívánt. Manfred Huhs polgármester beszédében hangsúlyozta: 

Örömmel jöttek, mint mindig a szép rendezvényre. Igaz, hogy Németországban foci 

világbajnokság zajlik, mégis fontosabbnak tartották a Szentiváni napot. reményét fejezte ki, 

hogy mindenki drukkol a német csapat győzelméhez. Zivatar, eső nélküli kellemes estét 

kívánt a nézőknek. ismét pénzadományt hozott ajándékba, ifjúsági munkára a Német 

Kisebbségi Önkormányzatnak, valamint meghívta a kórust 2007-re Marktleugastba. A 

Pilisszentiváni Német Nemeztiségi Általános Iskola és Művészeti Iskola növendékeinek 

hangversenye, Harmati Elek fúvószenekari karmester vezetésével, nyitotta a műsort. Nyese 

Gábor, Nyese Dóra és Székely Fanni, Solt Júlia és Pál Boldizsár furulyáztak, Sztilkovics 

Zorka zongorázott, Óvári Gábor és Botzheim Péter harmonikáztak, Feigl Zuszanna 

zongorázott és énekelt, Herczeg Csilla és Herczeg Tamás klarinétoztak. A fúvószenekar két 

darabbal zárta a zeneiskolások hangversenyét. A Power Dance Team és a Tempó Torna Klub 

bemutatója könnyebb szórakoztatást nyújtott. A csillagszemű juhász mesejátékot 

élményszerűen mutatták be óvodásaink. A solymári Holiday SE akrobatikus rock and roll 

táncbemutatót tartott. A helyi kultúrcsoportok műsorában a vegyes kórust hallhattuk, és a 

tánccsoportot láthattuk. Vendég együttes is részt vett a rendezvényen, mégpedig az 

obermodeni francia német hagyományőrző tánccsoport, akik táncaikkal és zenéjükkel 

megörvendeztették a közönséget. Ferenczi György Petőfi lemezbemutató koncertje főleg a 

fiatalokhoz kívánta eljuttatta el a költő verseit. Moliere: Gömböc úr című vígjátéka, mely a 

szerelemről szólt, a Shakespeare Színiakadémia végzőseinek előadásában került szabadtéri 

színre. A szentivánéji máglya meggyújtásával csúcsosodott ki a tizenhatodik napforduló 
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fesztivál Pilisszentivánon, melyet körtánc, ének és a Pilistaler Echo zenekar koncertje 

követett. 

 

M.K.: (Anna, Wild – Katharina, Wild: Großmutters Küche) 

Großmutters Küche Quarkpuffer 

 

Zutaten: 500 g Quark, 2 Eier, 0,1 L Rahm, 5 Eßlöffel Mehl, 1 Teelöffel Backpulver, 1 Prise 

Salz, Zimtzucker, Ausbackfett 

Quark, Eier und Milch gut verrühren, das mit Backpulver vermischte Mehl zugeben und mit 

Salz abschmecken. Den Teig löffelweise in das siedende, aber nicht rauchende Fett geben und 

auf beiden Seiten goldgelb backen. Es empfiehlt sich, einen mittelgroßen Löffel zu benutzen. 

Die Puffer abtropfen lassen, mit Zimtzucker bestrӒuen und heiß servieren.  

 

Szentiváni Kisbíró – Sanktiwaner Kleinrichter 

 

Juni 2004: 

Képviselőtestület az újság megjelenésének ügyében egyhangúlag, 10 szavazattal az 

alábbi határozatot hozza: 113/2004. (V. 24.) sz. Önk. Határozat Pilisszentiván község 

önkormányzata a mellékelt és előadott írásbeli előterjesztés alapján kívánja az újság 

finanszírozását és megjelenését megoldani … az újság 2004. júniustól jelenik meg újra, 

Szentiváni Kisbíró illetve Sanktiwaner Kleinrichter néven.  

A Pilisszentiváni Vegyeskórus hírei 

A kórus VI. 17-én Marktleugastba látogat. VI. 26-án Szentiván-napon a Kuczmag-réten 

hallhatjuk műsorukat. Nyári szünetet nem tartva, keddi napokon 18-20 óráig próbálnak az 

iskolában. Az érdeklődő új tagokat mindenkor szívesen várják.  

Kisebbségi hírek  

A Német Kisebbségi Önkormányzat június 28-án kezdődő kéthetes német tábort szervez 

szentiváni gyermekek számára. A jelentkezéssel kapcsolatos további információk: Ziegler 

Csilla, 06-20-517-90-19 
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August 2004 

Szent István napi program 

A német szentmisét követően körülbelül 9 órakor lesz kenyérszentelés a templom előtt. 17 

órától zenés rendezvény veszi kezdetét a főtéren. A résztvevőket térzene, büfé és sörsátor 

várja, este tűzijáték zárja a programot. Szeretettel várunk minden Szentivánit, hogy együtt 

ünnepelhessük államalapításunk évfordulóját! 

September 2004 

Reményi Andrea - Koczóhné Járay Erzsébet: Becsöngettek! 

Ismét gyerekzsivajtól hangos az iskola. Napbarnított, kipihent, vidám gyerekek lepték el a 

folyosókat, osztálytermeket. Gyerekeink a nyári szünetben az iskola szervezésében 

Balatonfenyvesen, Szlovákiában, Kemencén és a Szentiván-táborban, valamint a kisebbségi 

önkormányzat szervezésében a tájházban tölthették hasznosan szabadidejük egy részét. Így 

hát sok-sok élménnyel gazdagodva térhettek vissza az iskolapadokba, és bár sokan tagadják, 

azért már várták ezt a pillanatot. Most még jó néhányan fogadalmakat is tesznek: új életet 

kezdenek, megjavulnak, sokkal szorgalmasabbak lesznek, mindig elkészítik a házi 

feladatokat. A kellemes környezet adott, hiszen amíg a gyerekek nyaraltak, addig az iskolában 

lázas munka folyt: osztálytermeket, tornatermeket, WC-ket, öltözőket meszeltek, ajtókat, 

radiátorokat, táblákat mázoltak, új WC-öblítőket szereltek fel, átvizsgálták a fűtési rendszert, 

új lépcsőt és új ajtókat építettek a bejárathoz. Néhány osztály új padokat, új székeket, a 

könyvtár új polcokat kapott. Pályázati pénzből sok új szemléltető eszközt vásároltunk. 

Ugyancsak pályázaton megnyertük egy egész orvosi szoba berendezését. „Apró” szépséghiba, 

hogy orvosi szobánk még nincs, és hogy a tetőt nem fejezik be szeptember 1-jéig. A 

tankönyvek is megérkeztek, ezek ára 7200 és 11000 Ft között van. Még szerencse, hogy a 368 

diákból 168 az állami támogatásnak köszönhetően ingyen juthat a tankönyvcsomaghoz, és a 

többiek is részesülnek a támogatásban, illetve tartós könyveket használhatnak, így ha 

befizették a 3000 Ft-os tankönyvelőleget, most „már csak” 3000 Ft-ot kell a könyvekért 

kiadniuk. Néhány fontos és sokat hangoztatott újdonság is vár tanárra és diákra, mert a 

közoktatási törvény módosítása előírja, hogy alsó tagozatban felmenő rendszerben (idén még 

csak az elsősöket érinti) be kell vezetni a szöveges értékelést. A mindennapos testedzés 

lehetőségét mi a testnevelés órák számának emelésével és a táncoktatás bevezetésével oldjuk 

meg. Korlátozzuk a hétvégére feladható házi feladatok mennyiségét, és növeljük a 
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felzárkóztató órák számát, hogy ne legyen bukás az alsó tagozaton. De az újdonságok mellett 

ragaszkodunk az iskola hagyományaihoz is. Ezért szeptember elején három autóbusszal 

utaztatunk gyerekeket Németországba nyelvgyakorlás céljából, és reményeink szerint 

májusban az 5. és 6. osztályosok fogadhatnak Németországból cserediákokat. Év végén ismét 

bizonyítani szeretnénk nyelvoktatásunk eredményességét néhány sikeres nyelvvizsgával. 

Ebben a tanévben is megszervezzük a Márton-napi felvonulást, a nagy közös karácsonyi 

ünnepségünket, és reméljük sikeres lesz a 10. nemzetiségi tánctalálkozó is. Két tanszaki 

rendezvényt is tervezünk, reméljük sokak örömére. A diákönkormányzat is ragaszkodik a 

hagyományos papírgyűjtéshez, a farsangi bálokhoz és a diáknapok megszervezéséhez. 

Hagyománynak tekinthető az is, hogy a pilisszentiváni iskola nagyon nagy választékot 

biztosít a nem kötelező foglalkozásokból. Így már az első osztálytól be lehet iratkozni a 

zeneiskola különböző tagozataira, például furulya, fuvola, gitár, klarinét, szaxofon, ütő, 

harmonika, zongora, mélyrézfúvós tanszakra. Várjuk a jelentkezőket a kézműves és a 

kosárfonó szakkörön is. Délutánonként különböző sportköri foglalkozásokon tombolhatják ki 

magukat tanulóink, de belekezdhetnek az angol nyelv tanulásába, esetleg gyarapíthatják 

tudásukat a fakultációs magyar, matematika, fizika, kémia órákon, vagy a számítógép mellett 

az internetről. Felnőtteknek is indítunk számítógépes tanfolyamokat, melyek végén itt helyben 

az ECDL-vizsgaközpontban vizsgázhatnak is. Ha már írtam a gyerekek fogadalmairól, akkor 

nézzük meg azt is, hogy mit kívánhat egy pedagógus a tanév kezdetén? Talán azt, hogy 

sikerüljön a diákoknak a fogadalmaikat megtartani, mert akkor idén nem csak a matematika-, 

a történelem-, az ének- és szavalóversenyeken érnek majd el tanulóink kitűnő eredményeket, 

hanem esetleg más tantárgyi versenyeken is. És még azt is, hogy iskolánk az országos 

felmérések értékelésekor továbbra is a kiválók között szerepeljen. Álmaink között szerepel a 

szeretetteljes légkör, a kölcsönös megbecsülés; az, hogy a gyerekek tiszteljék egy kicsit 

jobban a felnőtteket és egymást; legyen eredményes az együttműködés a szülőkkel, hiszen 

mindannyiunknak az az érdeke, hogy iskolánkból biztos tudással, szorgalommal és 

önuralommal felvértezetten lépjenek át gyerekeink 14 évesen a középiskolába. 

Kisebbségi Önkormányzat 

Szeptember 24-én 18 órakor dalkört szerveznek a Tájházban, melyre szeretettel várják az 

érdeklődőket. Október 2-án marktleugasti csoport látogat községünkbe. Délelőtti sétájukat 

követően a Tájházban vendégelik meg őket. E délutáni együttlétre, kávézásra, süteményezésre 

minden érdeklődőt szeretettel vár a kisebbségi önkormányzat. 
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Pilisszentiváni Táncegyüttes 

Október 2-án az iskola tornatermében megrendezésre kerülő bállal 10 éves jubileumát ünnepli 

a német nemzetiségi tánccsoport. 

Oktober 2004 

Pilisszentiváni Vegyes Kórus  

Október 2-án, műsorral köszöntötte a 10 éves jubilemát ünneplő német nemzetiségi 

tánccsoportot. Október 22-én nemzetközi kórustalálkozón vesznek részt Dorogon, magyar, 

szlovák és svájci kórusokkal együtt. 

Kisebbségi Önkormányzat 

Október 15. 18 órakor a dalkörbe várják az érdeklődőket a Tájházban. November 13-án, 

szombaton 20 órától hajnali 2-ig Búcsubál lesz a Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Általános 

Iskola és Művészeti Iskola tornatermében. A bálozókat a Bravi Buam együttes szórakoztatja. 

Büféről a szervezők gondoskodnak. Jegyeket elővételben a MA-CI élelmiszerboltban és 

polgármesteri hivatalban lehet vásárolni, 800 forintos áron. A falu minden táncoslábú és 

kevésbé táncoslábú lakóját szeretettel várják a szervezők! 

Német Nemzetiségi Tánccsoport 

Köszöntjük a 10 éves jubileumát ünneplő német nemzetiségi tánccsoportot. Az Alapítvány a 

néptánchagyományok ápolásáért megköszöni mindazoknak, akik a 2002. évi személyi 

jövedelemadójuk 1 %-át alapítványunknak ajánlották fel. A befolyt összeget (107.072 

forintot) a Pilisszentiváni Táncegyüttes munkájának támogatására kívánjuk felhasználni, a 

2005. júliusi franciaországi utazásukhoz való hozzájárulásként. Köszönettel: A Kuratórium.  

November 2004 

A Pilisszentiváni templom búcsúja 

8.00 Szentmise német nyelven 

10.00 Ünnepi szentmise magyar nyelven Bemutatja Spányi Antal megyéspüspök, 

közreműködik a pilisszentiváni vegyes kórus 

10.00-12.00 Játszóház a plébánián (üveg- és kavicsfestés, ujjbábok készítése, képkészítés 

magokból, egyéb kézműves foglalkozások gyerekeknek) 
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11.00 Az új plébániaépület felszentelése 

14.30-15.00 Elmélkedés a templomba 

15.00-16.00 A templom és történetének bemutatása 

16.00-17.00 Négy Grimm mese (Figurina Bábszínház előadása a plébánián) 

17.30-18.30 Válaszd az életet! Keresztény könnyűzene Sillye Jenővel és barátaival a 

plébánián 

Egész napos kirakodóvásár a templom körül 

 

Kisebbségi Önkormányzat 

November 19. 18 órakor dalkör a Tájházban. 

A Pilisszentiván Vegyes Kórusának tagjai és vezetősége: Pilisszentiváni Vegyes Kórus  

November 21-én Piliscsaba új sportcsarnokában szerepel a kórus, a magyarországi németek 

északi régiójának zenei és táncfesztiválján. December 11-12-én Mohácsra, a mohácsi kórus 

tíz éves jubileumára tervezett kórustalálkozóra utazik az énekkar. Pilisszentiván 31. évét 

„taposó” vegyes kórusa felvételt hirdet tagjai sorába. Szeretettel várjuk olyan fiatal, 

középkorú és idősebb emberek jelentkezését, akik szeretnek énekelni, és szívesen tartoznának 

olyan közösséghez, amely, más egyesületek mellett, részt vesz községünk kulturális életében. 

Az énekkar műsorában magyar, német, szlovák népdalok és népdalfeldolgozások mellett 

klasszikus és modern egyházi és világi kórusművek is szerepelnek. Az eltelt három 

évtizedben a helyi szerepléseken kívül, a szomszédos helységekben, Budapesten és az ország 

távolabbi városaiban, falvaiban is felléptünk különböző rendezvényeken. Németországi és 

ausztriai énekkarokkal is tartunk cserekapcsolatot. Az országos minősítő hangversenyeken, 

1976-ban „Ezüst koszorú”, 1980-ban „Arany koszorú”, 1985-ben „Fesztivál Kórus” díjat 

nyertünk el. 2001-ben a Német Nemzetiségi minősítő hangversenyen a legmagasabb „Arany 

Rozmaring” díjban részesítették kórusunkat. Közös kirándulásaink mindig jó hangulatúak és 

tanulságosak. Belföldi útjaink mellet 2002-ben Olaszországban, Rómában jártunk. Az idén 

Erdélyben hat napot, Ausztriában két napot töltöttünk. Az énekpróbákat minden kedden 18-20 

óráig tartjuk az iskolában. Kérjük, hogy új dalos-társaink Neubrandt Ferenc karnagynál 

jelentkezzenek.  

Pilisvörösvár Közösségi Ház 
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November 14. 15 órától Nemzetiségi délután – folklórműsor, kézműves foglalkozások, 

kiállítás 

November 22. 14 órától Regionális németnyelvű vers- és prózamondó- és énekverseny 

November 26. 19 órától A Kolibri versenytánc-egyesület gálaműsora 

November 27. 20 órától Batyus-bál Zene: Bravi Buam 

 

A tánccsoport 10 éves jubileuma 

Az önkormányzat a pilisszentiváni Német Nemzetiségi Tánccsoportot 10 éves jubileuma 

alkalmából 200.000 Ft támogatásban részesítette. 

Dezember 2004 

Kisebbségi Önkormányzat 

A december 12-i karácsonyi vásáron, az iskola előtti téren forralt bor és sütemények 

árusításával emeli a hangulatot a Kisebbségi Önkormányzat. December 17. 18 órakor dalkör a 

Tájházban. Szeretettel várjuk az érdeklődőket! December 18. karácsonyi műsor a Tájházban. 

Christkindlspiel – az iskolások hagyományőrző betlehemes játéka. 

A Pilisszentiván Vegyes Kórusának tagjai és vezetősége: Pilisszentiváni Vegyes Kórus  

December 11-12-én Mohácsra, a mohácsi kórus tíz éves jubileumára tervezett 

kórustalálkozóra utazik az énekkar. December 19-én 16 órakor az iskolában tartandó 

nyugdíjas rendezvényen, december 21-én 19 órakor pedig a pilisvörösvári Szent Erzsébet 

Otthonban énekelnek. Szeretettel meghívnak minden érdeklődőt a 2005. január 2-án, vasárnap 

délután 16 órakor kezdődő újévi hangversenyre. Közreműködik Pilisszentiván Fúvós 

Zenekara, a pilisvörösvári Cziffra György Zeneiskola Zenekara és Pilisszentiván Vegyes 

Kórusa. Helyszín: a pilisszentiváni iskola tornacsarnoka. A belépés díjtalan. Pilisszentiván 31. 

évét „taposó” vegyes kórusa felvételt hirdet tagjai sorába. Szeretettel várjuk olyan fiatal, 

középkorú és idősebb emberek jelentkezését, akik szeretnek énekelni, és szívesen tartoznának 

olyan közösséghez, amely, más egyesületek mellett, részt vesz községünk kulturális életében. 

Az énekkar műsorában magyar, német, szlovák népdalok és népdalfeldolgozások mellett 

klasszikus és modern egyházi és világi kórusművek is szerepelnek. Az eltelt három 

évtizedben a helyi szerepléseken kívül, a szomszédos helységekben, Budapesten és az ország 

távolabbi városaiban, falvaiban is felléptünk különböző rendezvényeken. Németországi és 
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ausztriai énekkarokkal is tartunk cserekapcsolatot. Az országos minősítő hangversenyeken, 

1976-ban „Ezüst koszorú”, 1980-ban „Arany koszorú”, 1985-ben „Fesztivál Kórus” díjat 

nyertünk el. 2001-ben a Német Nemzetiségi minősítő hangversenyen a legmagasabb „Arany 

Rozmaring” díjban részesítették kórusunkat. Közös kirándulásaink mindig jó hangulatúak és 

tanulságosak. Belföldi útjaink mellet 2002-ben Olaszországban, Rómában jártunk. Az idén 

Erdélyben hat napot, Ausztriában két napot töltöttünk. Az énekpróbákat minden kedden 18-20 

óráig tartjuk az iskolában. Kérjük, hogy új dalos-társaink Neubrandt Ferenc karnagynál 

jelentkezzenek.  

Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Általános Iskola és Művészeti Iskola 

December 17-én 15 órakor karácsonyi ünnepség az iskolában. Az utolsó tanítási nap 

december 17., a téli szünetet követő első tanítási nap január 3. A félévi bizonyítványok 

kiosztására január 24-én kerül sor. November 22-én a szentiváni iskola kilenc tanulója vett 

részt a Pilisvörösvári Nemzetiségi Napok németnyelvű vers- és prózamondó- és 

énekversenyen, négyen közülük előkelő helyezést értek el. A Bleyer Jakab versenyen az elsők 

között szerepelt diákunk, Richolm Dávid, aki így felvételt nyert a gimnáziumba, s egy 

ausztriai utazáson vehet részt. Ugyanezen nemzetiségi napok keretében megrendezett 

színjátszó fesztivál különdíját nyerték el iskolánk diákjai a Vogelhochzeit című darabbal, 

melyet Marlok Lúcia tanított be nekik.  

 

Januar 2005 

 

Kisebbségi Önkormányzat 

Sváb dalkör a Tájházban – A hagyományokhoz híven az idei évben is minden hónap 

harmadik péntekjén összejönnek a tájházban, hogy ismerkedjenek a régi sváb dalokkal, azokat 

megtanulják, és harmonikakísérettel, kellemes társaságban, egy pohár bor mellett gyakorolják. 

Továbbra is szeretettel várnak mindenkit, fiatalokat és idősebbeket, énekelni tudókat és nem 

tudókat, legközelebb 2005. január 21-én, pénteken 18 órakor. 

Farsangi svábbál az iskolában – A hagyományokhoz híven az idei évben is megrendezésre 

kerül a Kisebbségi Önkormányzat svábbálja 2005. január 22-én 20 órától az iskola 

tornacsarnokában. A zenét a Pilisszentiváni Fúvószenekar és  a Pilistaler Echo szolgáltatja, 

valamint műsort ad a Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Tánccsoport. Belépődíj: 800 Ft. 

Jegyek elővételben a Polgármesteri Iroda ügyfélszolgálatán, Marlok Gyuláné és Mirk Mária 

kisebbségi önkormányzati tagoknál, illetve a helyszínen kaphatók. Tombola és büfé is lesz. 
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Februar 2005 

Kisebbségi Önkormányzat Sváb dalkör a Tájházban 

A hagyományokhoz híven februárban is összejövünk a hónap 3. péntekén 18-án 18 órakor a 

tájházban, hogy ismerkedjünk a régi sváb dalokkal, azokat megtanuljuk és 

harmonikakísérettel, kellemes társaságban, egy pohár bor mellett gyakoroljuk. Továbbra is 

szeretettel várunk mindenkit, fiatalokat és idősebbeket, énekelni tudókat és nem tudókat. 

Német Kisebbségi Önkormányzat Pilisszentiván Pilisszentiváni Kulturális 

Közalapítvány: Német néptánc iskolásoknak és fiataloknak 

A Német Kisebbségi Önkormányzat és a Pilisszentiváni Kulturális Közalapítvány német 

néptánc csoportok indítását tervezi februártól az iskolában.  A csoportok célja, hogy 

kialakítsák az iskolás gyermekekben a közös mozgás szeretetét és segítsenek a német néptánc 

hagyományok megőrzésében ill. felelevenítésében. Terveink szerint a szakmában igen jó nevű 

és a környéken jól ismert Urbanics László és felesége pilisvörösvári táncpedagógusok vennék 

kézbe a szentiváni német nemzetiségi „néptánc-mozgalmat”. Egy-egy csoport alakulna az 

alsó- és felső tagozatban, valamint a már működő Német Nemzetiségi Tánccsoport művészeti 

vezetését Urbanics László veszi át. Az alsó tagozatosok heti két alkalommal, hétfőn és 

szerdán du. 4-től fél 6-ig gyakorolnának, a felsős csoportok pedig hetente egyszer, hétfőn 

délután 5-től fél 7-ig. A „felnőtt” csoport próbái pedig hétfőn este 7-kor kezdődnének. 

természetesen olyan szentiváni gyerekek is jelentkezhetnek az iskola igazgatójánál, akik nem 

a községi iskolába járnak. Eddigi megbeszéléseink szerint a jelentkezések összegyűjtésében és 

lebonyolításában az iskola vállalná a főszerepet. Az oktatás költségeit a Német Kisebbségi 

Önkormányzat és a Pilisszentiváni Kulturális Közalapítvány viselné, amennyiben ehhez a 

települési önkormányzat is támogatást nyújt. A gyerekek számára ingyenes. Reméljük, sokan 

fognak élni a lehetőséggel és jelentkeznek a táncoktatásra. Biztos, hogy nem fogják 

megbánni, mert a zene és a ritmus magával ragad, a közös mozgás és szereplések pedig olyan 

élményekkel gazdagítják a gyerekeket, amelyeket például a számítógép előtt nem lehet 

megszerezni. 

März 2005 

Kiemelt napok a szentiváni naptárban 
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Állami ünnepek 

Március 15. Nemzeti ünnep Nationalfeiertag 

Március 27. Húsvétvasárnap Ostersonntag 

Március 28. Húsvéthétfő Ostermontag 

Egyházi ünnepek és helyi események 

Március 9. Nyugdíjas találkozó Rentnerabend 

Március 18. Sváb dalkör a tájházban Gesangkreis in der Begegnungsstätte 

Március 19. Bolhapiac a „Heidi” óvodában Flohmarkt im „Heidi” Kindergarten 

Március 20. Virágvasárnap Palmsonntag Passió a templomban Passion in der Kirche 

Március 22. Óvodai húsvéti ünnep Osterfest im Kindergarten 

Március 24. Nagycsütörtök Gründonnerstag A tavaszi szünet első napja beginn der 

Osterferien 

Március 25. Nagypéntek Karfreitag 

Március 26. Nagyszombat Karsamstag 

Március 27. A nyári időszámítás kezdete Beginn der Sommerzeit 

Március 29. A tavaszi szünet utolsó napja Ende der Osterferien 

Április 4. Gyümölcsoltó Boldogasszony Mariä Verkündung 

Április 11-12. Leendő elsősök iskolai beíratása Einschreibung der künftige Erstklässler 

Április 13. Nyugdíjas találkozó Rentnerabend 

Április 15. Sváb dalkör a tájházban Gesangkreis in der Begegnungsstätte 

Április 16. Nyugdíjasok batyus tea-délutánja Teenachmittag der Rentner  

Április 23. Iskolai tánctalálkozó Volkstanztreffen in der Schule 

Április 25. Zöldágjárás az óvodába Zweigleinfest im Kindergarten 

Április 29. Anyák napja az óvodában Muttertag im Kindergarten 

Április 30. Májusfa-állítás a tájháznál 

 

Német Kisebbségi Önkormányzat Pilisszentiván  

A hagyományokhoz híven márciusban is sváb dalkör lesz a tájházban, a hónap 3. péntekén 

18-án 18 órakor. Az érdeklődők megismerhetik és megtanulhatják a régi sváb dalokat, majd 

harmonikakísérettel, kellemes társaságban, egy pohár bor mellett gyakorolhatják. Továbbra is 

szeretettel várnak mindenkit, fiatalokat és idősebbeket, énekelni tudókat és nem tudókat.  

 

April 2005 
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Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Általános Iskola és Művészeti Iskola 

 

Április 23-ától 15 órától tánctalálkozó lesz az iskola tornatermében. Ez a 10. jubileumi 

találkozó meglepetéseket is tartogat a vendégek számára, amire ezúton is nagy szeretettel 

várják a falu közösségét! Április 9-től német diákokat lát vendégül az iskola 10 napra. Május 

1-től szintén német diákok vendégeskednek Pilisszentivánon. Május 3-án papírgyűjtés lesz. 

 

Mai 2005 

 

Nemzetiségi tánccsoport 

 

Tánccsoportunk Franciaországban fog vendégszerepelni június 30-a és július 7-e között. 

 

Kiemelt napok a szentiváni naptárban 

 

Május 8. Elsőáldozás Erstkommunion 

Május 10. Nyugdíjasok városnéző utazása Stadtreise der Rentner 

Május 11. Nyugdíjas találkozó Rentnerabend 

Május 20. Sváb dalkör a tájházban Gesangkreis in der Begegnungsstätte 

Május 21. Nyugdíjasok túrakirándulása Wanderung der Rentner 

Május 24. Nyugdíjasok fürdőlátogatása Heilbadbesuch der Rentner 

Május 26-27. Iskolai diáknapok Schülertage 

Május 28. Gyermeknap az óvodában Kindertag im Kindergarten 

Május 29. Úrnapja Fronleichnam 

Június 8. Nyugdíjas találkozó Rentnerabend  

Június 11. Nyugdíjasok szalonnasütése Speckbraten der Rentner 

Június 14. Nyugdíjasok fürdőlátogatása Heilbadbesuch der Rentner 

Június 15. Ballagás Letzter Schultag 

Június 17. Tanévzáró Schulschlussfeier 

Június 18-19. Szentiváni gyermekalapítványi napok Tage der Stiftung für die Sanktiwaner 

Kinder 

Június 25. Szent Iván-napi műsor és tűzgyújtás. 10 éves a Szentiváni Szövetség Sanktiwaner 

Tag und Johannisfeuer. 10 Jahre Sanktiwaner Charta. 
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Június 27-július 8. Német nemzetiségi tábor a tájházban deutsches Kinderlager in der 

Begegnungsstätte 

Június 28. Nyugdíjasok városnéző utazása Stadtreise der Rentner 

 

Pilisszentiván 

 

Május 13-án este 6 órakor magyar táncház lesz az új plébánián. A Padkaporos zenekar húzza 

a talpalávalót, dunántúli, széki és magyarlapádi zenét. Minden érdeklődőt, korosztályra való 

tekintet nélkül, nagy-nagy szeretettel várnak! Május 21-én a sportpályán a marktleugasti 

fúvószenekart hallhatjuk a tűzoltóautó megáldás alkalmából. Május 22-én a 9-es mise után 

tűzoltóautó szentelés lesz. Május 22-én 17 órakor a Vegyeskórus és a Fúvószenekar ad 

koncertet az iskola tornatermében.  

 

Juni 2005 

 

Kiemelt napok a szentiváni naptárban 

 

Június 11. Nyugdíjasok szalonnasütése Speckbraten der Rentner 

Június 14. Nyugdíjasok fürdőlátogatása Heilbadbesuch der Rentner 

Június 15. Ballagás Letzter Schultag 

Június 17. Tanévzáró Schulschlussfeier 

Június 18-19. Szentiváni gyermekalapítványi napok Tage der Stiftung für die Sanktiwaner 

Kinder 

Június 25. Szent Iván-napi műsor és tűzgyújtás. 10 éves a Szentiváni Szövetség Sanktiwaner 

Tag und Johannisfeuer. 10 Jahre Sanktiwaner Charta. 

Június 27-július 8. Német nemzetiségi tábor a tájházban Deutsches Kinderlager in der 

Begegnungsstätte 

Június 28. Nyugdíjasok városnéző utazása Stadtreise der Rentner 

Július 1. Köztisztviselők napja Tag der Beamten 

Július 5. Nyugdíjasok fürdőlátogatása Heilbadbesuch der Rentner 

Július 13. Nyugdíjas találkozó Rentnerabend 

Július 19. Nyugdíjasok fürdőlátogatása Heilbadbesuch der Rentner 

Augusztus 2. Nyugdíjasok külföldi utazása Auslandsreise der Rentner 

Augusztus 9. Nyugdíjasok fürdőlátogatása Heilbadbesuch der Rentner 
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Augusztus 10. Nyugdíjas találkozó Rentnerabend 

 

Mirk Mária: Vendégek Marktleugastból 

 

Május 20-án ismét községünkben köszönthettük Marktleugast fúvószenekarát. A látogatás 

apropóját az adta, hogy a zenekar 10 évvel ezelőtt (1994. augusztus 26.) vállalt 

„keresztanyaságot” a Pilisszentiváni Vegyeskórus felett. De mivel a nyári fellépések miatt a 

zenekar nem tudott időt szakítani a látogatásra, most került rá sor. Mint mindig, most is jó 

hangulatban érkeztek meg a zenészek, akiknek túlnyomó többsége régi ismerős volt. A 

községháza előtt várták őket a szállásadó kórustagok és a polgármester. Pénzes Gábor rövid 

köszöntőjében elmondta, hogy 17 évvel ezelőtt ugyanezen a napon volt először 

Marktleugastban, hogy a partnerkapcsolat útját egyengesse. A szombat délelőtti budapesti 

kirándulás után délután 5 órakor szórakoztató műsort adtak vendégeink a Tájház színpadán. 

Mint azt megszoktuk, most is magas színvonalon, pontosan, de ugyanakkor könnyedén és 

kedvesen játszottak. Vacsorájukról a Tűzoltó és Polgárőr Egyesület gondoskodott helyben 

főzött bográcsgulyással. Sajnos a szép idő ellenére a kórus tagjain és a szervezőkön kívül 

nagyon kevesen jöttek el, hogy élvezzék a kellemes estét és a zenét. A vasárnapi program 

német misével kezdődött a templomban, ahol öt zenész adta a kíséretet az énekekhez. Utána 

10 órakor került sor a Főtéren a község új tűzoltóautójának beszentelésére, majd rövid 

térzenét adtak a fúvósok. A 3 napos vendégszereplés legsikeresebb rendezvénye a vasárnapi 

délutáni rendhagyó hangverseny volt a templom mellett. Rendhagyó azért, mert a közönség az 

udvaron ült és az emberek zenehallgatás közben beszélgethettek, iszogathattak, jöhettek-

mehettek. Sokan jöttek el és nem csalódtak, mert nagy élmény volt a szabad ég alatt, a 

kellemes időben hallgatni a szép zenét. Hétfőn reggel a marktleugasti fúvósok a mielőbbi 

viszontlátás reményében indultak neki a hazafelé vezető hosszú útnak.  

 

Szentiváni CD 

 

A Pilisszentiváni Kulturális Közalapítvány kiadásában a karácsonyi vásárra jelent meg a 

Pilisszentiván értékeit bemutató multimédiás interaktív CD, amelyet számítógépen lehet 

lejátszani. Miután az első szállítmány elfogyott, újabb másolatok készültek, és a lemez ismét 

kapható 1300 forintért a Polgármesteri Hivatalban, az Ili Mix papírüzletben és Mirk Máriánál. 

Elkészült a CD német nyelvű változata is, melyet szintén az említett helyeken lehet 

megvásárolni. 
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Oktober 2005 

 

Búcsúbál 

 

November 12-én, szombaton, a Szentiváni búcsú előestéjén 7 órától hajnali 2-ig rendezi 

hagyományos búcsúbálját a Német Kisebbségi Önkormányzat az iskola tornacsarnokában. A 

zenét a Pilistaler Echo szolgáltatja. Lesz büfé is. A belépődíj: 800 forint. Mindenkit sok 

szeretettel várnak! 

 

Kisebbségi Önkormányzat 

 

A korábbi évhez hasonlóan a 2005/06-os tanévben is szervezünk magyar és német 

néptáncoktatást Urbanics Edit vezetésével heti két alkalommal, hétfőn és szerdán 16 órától az 

iskolában. Minél több gyermek jelentkezését várjuk, hogy a nagy tánccsoport utánpótlása 

biztosított legyen. A kicsit hosszúra nyúlt nyári szünet után október 21-én (pénteken) ismét 

összejönnek a dalos kedvű emberek a Tájházban, hogy egy pohár bor mellett felelevenítsék a 

régi sváb népdalokat Gátas Józsi harmonika kíséretével. Szeretettel várunk a következő 

dalkörökre mindenkit, aki még ismeri ezeket a régi dalokat vagy szeretné azokat megismerni 

és megtanulni. Utána november 18-án, majd december 16-án este 18 órakor találkozunk 

Tájházban.  

 

Pilisvörösvár 

Október 15-én 19 órai kezdettel jótékonysági bál lesz a kempingben. Fellép többek között az 

AHBB, Pilischer Sramli, Ungarndeutsche Jungs, Bravi Buam, Cziffra György Zeneiskola, 

Bolero. Támogatójegy: 500 forint, belépő 1000 forint, melyek megvásárolhatók a helyszínen 

vagy elővételben asztalfoglalással a zeneiskolában. Érdeklődni lehet a 70/212 3478, 20/961 

0843 telefonszámokon. 

 

Marlokné Somogyi Ildikó: Borbála kápolna 

Pilisszentiván történetében kiemelkedő jelentősége volt a bányászatnak. A falu ennek 

köszönheti, hogy lakóit nem fenyegette a kitelepítés, kiépült a villamoshálózat, megépült az 
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orvosi rendelő és az akkori kultúrház. Sportpálya létesült, és még sorolhatnám. Ennek ellenére 

alig találunk a településen erre az időszakra utaló tárgyi emlékeket. Ezért arra gondoltam, 

hogy amíg még nem késő, vagyis élnek még néhányan azok közül, akik részesei voltak ennek 

az időszaknak, építsük fel újra a Borbála kápolnát, és hozzunk létre egy múzeumot, ahol 

helyet kaphatnának a régmúlt emlékei. Tisztában vagyok vele, hogy ez nem könnyű feladat, 

és nem megy egyik napról a másikra, de el kell kezdeni. Elsőként a kápolna újjáépítésére 

gondoltam, amihez képviselőtársaim támogatását is megkaptam. Ezért kérjük, jelentkezzen 

az, aki – pontosan tudja, hogy hol állt a kápolna, és talán ez alapján, még az alapokat is 

megtaláljuk, - emlékszik arra, hogy milyen berendezése volt (oltár, padok, szobrok stb.), - 

esetleg van olyan fényképe, ami belülről, oldalról, vagy hátulról mutatja az épületet, - illetve 

akármilyen dokumentummal, információval rendelkezik. Jelentkezni a következő 

telefonszámokon lehet: Klinger János 367-336 vagy 367-046 Őri Lajos 367-409 Marlokné 

Somogyi Ildikó 367-564 Reményeim szerint lakossági és önkormányzati összefogással egy év 

múlva állhatna a kápolna, és a Borbála napi ünnepség keretében fel is lehetne szentelni. 

Tisztelettel és köszönettel:  

November 2005 

Pilisszentiván 

November 12-én, szombaton, a Szentiváni búcsú előestéjén 7 órától hajnali 2-ig hagyományos 

búcsúbál rendezt a Német Kisebbségi Önkormányzat az iskola tornacsarnokában. A zenét a 

Pilistaler Echo szolgáltatja. Lesz büfé is. A belépődíj: 800 forint. Jegyek elővételben a 

Polgármesteri Hivatalban vásárolhatók, illetve megrendelhetők Marlok Gyulánénál (367 146) 

és Mirk Máriánál (367 711). Mindenkit sok szeretettel várunk! 

 

Dezember 2005 

 

Pilisszentiváni Vegyes Kórus  

 

December 10-én az Asszonykórus a karácsonyi vásár keretén belül tart koncertet a 

templomban; majd december 18-án az idősek karácsonyán örvendeztetik meg a hajlottabb 

korúakat szép énekeikkel. December 20-án 18 óra 30 perctől a pilisvörösvári Szent Erzsébet 

Otthonban énekel a vegyeskórus. 2006. január 8-án a 40 órás szentségimádást lezáró misén 
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hallhatjuk még a kórust. Január 15-én a Budapesti Kongresszusi Központban adják elő 

nagyszabású műsorukat, az operagálát, a magyarországi németek napja alkalmából. 

 

Kisebbségi Önkormányzat 

 

A Német Kisebbségi Önkormányzat hagyományos karácsonyi ünnepségét december 17-én 

(szombaton) délután fél 4-kor tartja a Tájházban. Szeretettel várja mindenek előtt a régi 

Muttersprachverein-tagokat, de mindenkit, aki szereti a karácsonyi hangulatot és szeret 

karácsonyi dalokat énekelni és hallgatni. Egy kis süteményt mindenki hozzon magával, finom 

teáról és kávéról gondoskodunk. A következő „Dalkör”, amelyen harmonikakísérettel régi 

német népdalokat éneklünk, december 16-án (pénteken) este 6 órakor lesz a Tájházban. 

Minden érdeklődőt szívesen fogad a Német Kisebbségi Önkormányzat. 

 

H.H. Akikre büszkék vagyunk 

 

Az Észak-magyarországi Német Kisebbségi Önkormányzatok Szövetsége dr. Mirk Máriának 

a német nemzetiségért végzett több évtizedes önzetlen munkájáért a közelmúltban az „Északi 

Régió Németségéért” díjat adományozta. Dr. Mirk Mária falunk szülötte, jelenleg is helybeli 

lakos. 1977-ben szerzett diplomát az ELTÉ-n német szakon, majd 1996-ban doktorált. 1983 

óta az ELTE Jogi Karán német jogi szaknyelvet oktat, emellett tolmácsként és fordítóként is 

tevékenykedik. A magyarországi németség kultúrájának és identitásának ápolásában mind 

elméleti mind gyakorlati síkon sok tevékenységet folytat. Szakdolgozatában, valamint doktori 

disszertációjában tudományos igényességgel dolgozta fel a pilisszentiváni németek 

kultúrájának és nyelvhasználatának meghatározott területeit. Pilisszentiván történetére és a 

helyi német hagyományokra vonatkozóan sok anyagot gyűjtött és széleskörű ismereteket 

szerzett, amelyekkel több diplomamunka elkészítéséhez járult hozzá. Aktív szerepe volt a 

tájház létrehozásában, annak fenntartásában, bővítésében is jelentős a közreműködése. A 

„Muttersprachverein” (anyanyelvi kör) és a német dalkör létrehozója és vezetője. A helyi 

kisebbségi önkormányzat által gyermekek számára rendezett nyári táborok szervezője és 

vezetője. 1990 óta aktív tagja a Pilisszentiváni Német Kisebbségi Önkormányzatnak. A 

Marktleugasttal való testvérkapcsolat kialakításában és ápolásában jelentős szerepe volt. 

Számos publikációja jelent meg különböző helyi és országis kiadványokban. Lektori 

munkájával több, a magyarországi németséggel kapcsolatos témákat feldolgozó könyv 

elkészültéhez járult hozzá. Három nyelvkönyv szerzője, amelyek a német nemzetiségi iskolák 
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számára készültek. A díjat 2005. november 20-án vehette át ünnepélyes keretek között 

Vecsésen, az északi régió németségének gálaműsorán, melynek fővédnöke dr. Kaltenbach 

Jenő, a nemzeti és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa volt. A gálán a régió 

hagyományőrző kultúrcsoportjai adtak nívós programot, amellyel a régió minden németek 

lakta településéről többek között Pilisvörösvárról, Solymárról, Piliscsabáról, Budaörsről, 

Budakesziről, Pomázról odagyűlt több száz embert szórakoztatták zenével, tánccal, prózával.  

 

Januar 2006  

 

Szeretettel hívjuk a Német Kisebbségi Önkormányzat február 25-én az iskola 

tornacsarnokában tartandó svábbáljára.  

 

Kisebbségi Önkormányzat 

 

Január 20-án (pénteken) 18 órától a Tájházban ismét várjuk azokat, akik szeretnének régi 

német népdalokat énekelni Gátas Józsi harmonika kíséretével, egy pohár bor mellett, vidám 

emberek társaságában. 

 

Sváb táncház a Tájházban 

 

Szeretnél február 25-én elmenni a svábbálba, de még nem tudsz jól polkázni és keringőzni? Itt 

az alkalom, hogy a táncházban megtanulj! A Német Kisebbségi Önkormányzat tánctanítással 

egybekötött sváb táncházat indít a Tájházban. A táncokat a Német Nemzetiségi Tánccsoport 

vezetője és tagjai tanítják, főleg körtánc formájában, tehát nem feltétel, hogy mindenki 

hozzon magával táncpartnert. Az időpontok: január 21. és 28. február 4. és 1. szombatonként 

este 18 órától 19 óra 30 percig. A részvétel ingyenes, sőt a tanfolyam résztvevői, akik mind a 

négy alkalommal jelen voltak, ingyenes belépőt kapnak a Kisebbségi Önkormányzat február 

25-én az iskola tornacsarnokában tartandó svábbáljára. Jelentkezés a helyszínen Rádler 

Henriettnél. 

 

Pilisszentiváni Vegyes Kórus 
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A kórus január 14-én a budapesti Kongresszusi Központban énekli el az Operagálát. Február 

19-én 16 órakor Gulyás Dénes operaénekessel ad közös koncertet a kórus az iskola 

tornatermében. 

 

Német Nemzetiségi Általános Iskola 

 

Decemberben tartotta az iskola a hagyományos karácsonyi műsorát, melyen a tanulók apraja-

nagyja részt vett. A tartalmas programok között szerepeltek a zeneiskolások énekkel, tánccal, 

hangszeres darabokkal; a nagyobbak német nyelvű műsorral, valamint láthattunk egy nagyon 

kedves, elgondolkoztató színdarabot is a dráma szakkörösök szereplésével. Minden 

szereplőnek és tanáraiknak köszönjük az előadást! 

Január 17-21: zeneiskolai vizsgák 

Január 24: félévi bizonyítványok kiosztása 

Február első hete: szülői értekezletek 

Február 4-5: farsang 

Február 21-22: síszünet 

 

Programme in Sanktiwan/Pilisszentiván 2006 

 

Január 7-8. Betstunden in der Kirche. Abschlussmesse mit dem Chor. 

        40 órás szentségimádás a templomban. Záró mise a kórus közreműködésével. 

Január 11. Rentnerabend Nyugdíjas találkozó 

Január 14. Schwäbisches Tanzhaus Sváb táncház 

Január 20. Gesangkreis in der Begegnungsstätte Sváb dalkör a tájházban 

Január 21. Schwäbisches Tanzhaus Sváb táncház 

Január 28. Schwäbisches Tanzhaus Sváb táncház 

Február 4. Jahresversammlung und Faschingsball des Rentnervereins Nyugdíjsaok  

                 Egyesületének közgyűlése és farsangi bálja 

      Schwäbisches Tanzhaus Sváb táncház 

Február 8. Rentnerabend Nyugdíjas találkozó 

Február 10. Faschingsball des Kindergartens und der Schule 

                   Óvodai farsangi bál 

Február 11. Schwabenball Svábbál 

Február 17. Gesangkreis in der Begegnungsstätte Sváb dalkör a tájházban 
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Február 17-18. Fasching der Schulkinder 

Február 18. Schwäbisches Tanzhaus Sváb táncház 

Február 19. Konzert des Gemischten Chors mit dem Opernsänger Dénes Gulyás als Gast 

                   A Pilisszentiváni Vegyeskórus koncertje, vendég: Gulyás Dénes operaénekes 

Február 25. Schwäbisches Tanzhaus Sváb táncház 

Március 8. Rentnerabend Nyugdíjas találkozó 

Március 9. Rezitationswettbewerb in Deutsch (in der Schule)  

       Német vers- és prózamondó verseny az iskolában 

Március 16. Sprachwettbewerb in Deutsch (in der Schule)  

       Német nyelvi verseny az iskolában 

Március 17. Gesangkreis in der Begegnungsstätte Sváb dalkör a tájházban 

Április 5. Rentnerabend Nyugdíjas találkozó 

Április 8. Flohmarkt im „Heidi” Kindergarten Bolhapiac a „Heidi” óvodában 

Április 9. Palmsonntag Passion in der Kirche mit dem chor 

     Virágvasárnap. Passió a templomban a kórus előadásában 

Április 12. Rentnerabend Nyugdíjas találkozó 

Április 13. Osterfest im Kindergarten Óvodai húsvét 

Április 21. Gesangkreis in der Begegnungsstätte Sváb dalkör a tájházban 

Április 22. Volkstanztreffen in der Schule Iskolai tánctalálkozó 

Április 25. Zweigleinfest im Kindergarten Zöldágjárás az óvodában 

Április 30. Maibaumstellen bei der Begegnungstätte und beim Gemeindehaus 

    Májusfa-állítás a tájháznál és a községháza előtt 

Május 1. Musikalisches Wecken durch die Blaskapelle. Maifest und musikalisches Treffen in  

               der Begegnungstätte 

     A fúvószenekar zenés ébresztője. Majális és népitánc-találkozó a tájházban. 

Május 1-5. „Sieben Blumen” Tage im Kindergarten Hétszínvirág napok az óvodában 

Május 3. Rentnerabend Nyugdíjas találkozó 

Május 4. Muttertag im „Heidi” Kindergarten Anyák napja a „Heidi” óvodában 

Május 7. Konzert des Gemischten Chors zusammen mit dem Chor der Ward-Maria-Schule in  

              Tschawa A Pilisszentiváni Vegyeskórus közös koncertje a piliscsabai Ward Mária  

               általános iskola kórusával 

Május 10. Rentnerabend Nyugdíjas találkozó 

Május 14. Erstkommunion Első áldozás 

Május 17. Rentnerabend Nyugdíjas találkozó 
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Május 19. Gesangkreis in der Begegnungsstätte Sváb dalkör a tájházban 

Május 25-26. Schülertage Iskolai diáknapok 

Május 27. Speckbraten der Rentner Nyugdíjasok szalonnasütése 

Június 3. Kindertag im Kindergarten Gyermeknap az óvodában 

Június 7. Rentnerabend Nyugdíjas találkozó 

Június 10. 10-jähriges Jubiläum im „Heidi” Kindergarten 

     A „Heidi” óvoda 10 éves jubileumi ünnepsége 

Június 14. Rentnerabend Nyugdíjas találkozó 

Június 15. Letzter Schultag Utolsó tanítási nap 

Június 16. Schulschlussfeier und Abschied der Achtklässler 

      Tanévzáró ás a nyolcadikosok ballagása 

Június 17-18. Tage der Stiftung für die Sanktiwaner Kinder 

      Szentiváni gyermekalapítványi napok 

Június 24. Sommerfest im „Heidi” Kindergarten Nyárünnep és ballagás a „Heidi” óvodában 

      Sanktiwaner Tag und Johannisfeuer Szent Iváni napi műsor és tűzgyújtás 

Június 25. Auftritt der Tanzgruppe aus Obermodern / Frankreich in der Begegnungsstätte 

   Az obermoderni (Franciaország) tánccsoport műsora a tájházban 

Június 26. 26. Juni – 7. Juli: deutsches Kinderlager in der Begegnungsstätte 

             Június 26 – július 7.: német nemzetiségi tábor a tájházban 

Július 5. Rentnerabend Nyugdíjas találkozó 

Július 12. Rentnerabend Nyugdíjas találkozó 

Július 16. Treffen von Chören der deutschen Nationalität in Ungarn 

   Német nemzetiségi kórusok találkozója 

Július 30. Biernachmittag mit Blasmusik in der Begegnungsstätte 

   Sördélután fúvószenével a tájházban 

Augusztus 6. Biernachmittag mit Blasmusik in der Begegnungsstätte 

   Sördélután fúvószenével a tájházban 

Augusztus 9. Rentnerabend Nyugdíjas találkozó 

Augusztus 20. Hochamt, Fest und Straßenball auf dem Hauptplatz 

      Ünnepi mise, ünnepség és utcabál a Főtéren 

Augusztus 25. Abschied der Kindergartenabgänger Óvodás búcsúztató 

Szeptember 1. Schulanfang, Übernahme der Kindergartenabgänger 

         Iskolakezdés, óvodások ballagása 

Szeptember 2. Speckbraten der Rentner Nyugdíjasok szalonnasütése 
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Szeptember 8. Treffen der deutschen Nationalitäten in der Umgebung 

          A környékbeli német nemzetiségi önkormányzatok találkozója 

Szeptember 13. Rentnerabend Nyugdíjas találkozó 

Szeptember 15. Gesangkreis in der Begegnungsstätte Sváb dalkör a tájházban 

Október 1. Firmung Bérmálás 

Október 7. Bolhapiac a „Heidi” óvodában Flohmarkt im „Heidi” Kindergarten 

Október 11. Rentnerabend Nyugdíjas találkozó 

Október 20. Gesangkreis in der Begegnungsstätte Sváb dalkör a tájházban 

Október 22. Gemeinsames Konzert des Gemischten Chors mit der Jugendblaskapelle und dem     

               Chor aus Tscholnok A Pilisszentiváni Vegyes Kórus, a csolnoki Ifjúsági  

               Fúvószenekar és kórus közös koncertje 

November 8. Rentnerabend Nyugdíjas találkozó 

November 10. Laternenfest des Kindergartens zum Martinstag 

    Óvodások Márton napi lampionos felvonulása 

November 11. Kirchtagsball Búcsúbál 

November 12. Kirchtag Búcsú 

November 17. Gesangkreis in der Begegnungsstätte Sváb dalkör a tájházban 

December 2. Kranzniederlegung beim Bergwerksdenkmal und Messe in der Kirche 

      Borbála napi koszorúzás a bányász emlékműnél és szentmise 

December 3. 1. Adventssonntag. Adventskonzert des Gemischten Chors in der Kirche mit  

                 einem Gastchor Advent 1. vasárnapja. A Vegyes Kórus koncertje vendégkórussal a  

                 templomban 

December 6. Nikolausfest im Kindergarten Mikulás ünnep a községi óvodában 

December 10. 2. Adventssonntag. Christkindlmarkt auf dem Hauptplatz. Advent 2.  

                 vasárnapja. Karácsonyi vásár a Fő téren 

December 13. Rentnerabend Nyugdíjas találkozó 

December 14. Weihnachtsfest im Kindergarten Óvodai karácsony 

December 17. 3. Adventssonntag. Weihnachtsfest für die Sanktiwaner über 70 Jahren 

      Ezüstvasárnap. A 70 éven felüliek karácsonyi ünnepsége 

December 22. Gesangkreis in der Begegnungsstätte Sváb dalkör a tájházban 

December 23. Weihnachtsfest des ehemaligen Muttersprachvereins Hagyományőrző  

     karácsony a tájházban 

December 29. Ball der Rentner zum Jahresabschied nyugdíjasok óévbúcsúztató bálja 

Január 1. Neujahrskonzert des Gemischten Chors zusammen mit dem Orchester der     
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                Werischwarer Musikschule A Pilisszentiváni Vegyeskórus közös újévi     

                hangversenye a pilisvörösvári zeneiskola zenekarával 

 

Februar 2006 

 

Kisebbségi Önkormányzat 

 

Február 17-én este 6-kor lesz a következő „Dalkör”, amelyen harmonikakísérettel régi német 

népdalokat éneklünk a Tájházban. Ezen az estén a Dalkört követően megnézzük „A német 

népcsoportok sorsa Dél-Kelet-Európában” című filmet. Minden érdeklődőt szeretettel várunk. 

február 25-én tartjuk a hagyományos sváb bált.  

Sváb táncház a Tájházban 

A Német Kisebbségi Önkormányzat sváb tánctanítással egybekötött sváb táncházat indított a 

Tájházban. A táncokat a Német Nemzetiségi Tánccsoport vezetője és tagjai tanítják, főleg 

körtánc formájában, tehát nem feltétel, hogy mindenki hozzon magával táncpartnert. 

Következő alkalom: február 11. szombat este 18 órától 19 óra 30 percig. A részvétel ingyenes, 

sőt a tanfolyam résztvevői, akik mind a négy alkalommal jelen voltak, ingyenes belépőt 

kapnak a Kisebbségi Önkormányzat február 25-én az iskola tornacsarnokában tartandó sváb 

báljára.  

 

Német Nemzetiségi Tánccsoport 

 

Február 11-én a dorogi sváb bálon lép fel a tánccsoport. Február 25-én a szentiváni sváb bálon 

láthatjuk a tánccsoport műsorát. 

 

März 2006 

Pilisszentiváni Vegyes Kórus 

Március 12-én a kórus Pomázon a vasárnapi szentmisén énekel a sváb kitelepítés 60. 

évfordulója alkalmából. Április 2-án a pilisvörösvári zeneiskola fúvószenekarával tart közös 

koncertet az énekkar. A belépődíjjal a zenekar külföldi útját támogatjuk. 

Pilisszentiván 
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Községi társastánc-tanfolyam következő alkalma: március 11., szombat, 19 óra, helyszíne a 

Tájház lesz. A március 25-i foglalkozás elmarad. Március 14-én délután 5 órakor lesz az 

iskola és a község megemlékezése 1848. március 15-ről. Szendrő Szabolcs hegymászó és 

természetfotós képeinek kiállítása március végéig tekinthető meg a plébánia emeleti 

termében. (Előtte érdemes telefonon egyeztetni a 367-102-es telefonszámon.) Március 17-én 

17 órakor Sváb dalkör a tájházban. Április 2-án vasárnap délután 16 órakor kezdődik Balczó 

András „Mi végre vagyunk a világon?” című előadása a plébánián. Április 2-án a 

pilisvörösvári zeneiskola fúvószenekara a szentiváni vegyeskórussal együtt koncertezik az 

iskola tornatermében. Április 5. Nyugdíjas találkozó Április 8. Bolhapiac a „Heidi” óvodában 

 

April 2006 

 

Civiloldal 

 

Április 9. Virágvasárnap, az úr szenvedésének vasárnapja A szentmisék a szokott rend szerint 

reggel 8-kor német, 9 óra 10 perckor magyar nyelven lesznek. A magyar szentmise 

barkaszenteléssel és körmenettel kezdődik a templom előtt, majd a Virágvasárnapi passiót a 

Nagykórus előadásában hallgathatjuk meg. A mise keretében lesz a plébániatemplom 

kerítésének felszentelése. Április 9-én, délután 3 órától keresztúti ájtatosságot tartunk 

templomunkban. Délután 3 és 6 óra között bűnbánati liturgiát tartunk a plébánia kápolnájában 

szentgyónási lehetőséggel. Hermann Áron és Tokodi Bence atyák fognak gyóntatni. Április 

13. Nagycsütörtök. A szertartás este fél 7-kor kezdődik a templomunkban. Utána egy órás 

csendes virrasztást tartunk. Április 14. Nagypéntek. Délután fél 3-kor találkozunk a templom 

előtt, onnan megyünk a Kálváriára, ahol 3 órakor kezdődik a Keresztút. A Kálvária délután 3 

órától este 10 óráig lesz nyitva. A szertartás este fél 7-kor kezdődik a templomban, melyen a 

passiót a fiatalok éneklik el. Április 15. Nagyszombat. A húsvéti vigília este 8 órakor 

kezdődik a templom előtt a tűzszenteléssel. A Kálvária este 6 órától reggel 8 óráig lesz nyitva. 

Április 16. Húsvétvasárnap, Krisztus feltámadásának ünnepe. A feltámadási szentmise 

körmenettel reggel 8 órakor kezdődik a templomban. Április 17. Húsvéthétfő. Reggel fél 8 

órakor Bán Jónás atya tartja a gitáros szentmisét a szalonnasütőnél. Reggel 9 órakor német 

nyelvű szentmise lesz a templomban. Április 29-én szombaton reggel 9 órától délután 18 

óráig ismét ping-pong bajnokság lesz a plébánián! A nevezéseket előre várjuk a plébánián. 

Április 30-án vasárnap este 18 órai kezdettel József Attila hallhatunk és láthatunk a József 

Attila alkalmi zenei társulás előadásában a plébánia emeleti termében. Május 21-én vasárnap 
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este 18 órakor kezdődik Berecz András néprajzgyűjtő és előadóművész „Betlehemi boci és a 

sárkánymadár” című előadása a gyermekrajzok világáról, valamint meséket mond és énekel a 

plébánia emeleti termében.  

 

Pilisszentiváni Vegyeskórus 

Április 29-én a piliscsabai németek kitelepítésének 60. évfordulóján lép a kórus. Május 7-én, 

16 órakor a tornacsarnokban anyák napi koncert lesz. Közreműködik a piliscsabai Ward 

Mária Általános Gyermekkórusa, a Pilisszentiváni Zeneiskola növendékei és a Pilisszentiváni 

Vegyeskórus. 

 

Mai 2006 

 

Kisebbségi Önkormányzat 

 

Május 19-én, pénteken este 6 órakor lesz a következő „Dalkör”, ahol Gátas Józsi 

harmonikakíséretével régi német népdalokat éneklünk a Tájházban. 

 

Pilisszentiváni Vegyes Kórus 

 

Május 12-én, pénteken az énekkar a Piliscsabai Egyházzenei Napok rendezvénysorozat 

keretében szerepel a Klotild ligeti templomban. Június 4-én Dunabogdányban hallgathatják 

meg az érdeklődők az operagálát a kórus előadásában. 

 

Juni 2006 

 

Német Kisebbségi Önkormányzat Pilisszentiván: Nemzetiségi önkormányzati 

választások 

 

A 2006. évi őszi önkormányzati választásokkal egyidejűleg nemzetiségi (kisebbségi) 

önkormányzati választásokra is sor kerül. A 2005. évi CXIV. törvény értelmében csak az 

választhat és választható a nemzetiségi önkormányzati választáson, aki szerepel a nemzetiségi 

választási névjegyzékben. A kérelemhez szükséges űrlapot a község jegyzője minden 

választópolgárhoz eljuttatta május 31-ig. A személyes adatokkal együtt kitöltött kérelmet 
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július 15-ig lehet leadni a Polgármesteri Hivatalban, mert ezután a listát lezárják. Nemzetiségi 

önkormányzat csak olyan településen választható, ahol legalább 30 fő kérte felvételét egy 

nemzetiség választói névjegyzékébe. Községünkben tehát német kisebbségi önkormányzat 

csak akkor választható, ha elegendő választópolgár kéri azt a választói névjegyzékbe történő 

jelentkezésével. Mivel a pénzügyi támogatás az új rendszerben a választói névjegyzékben 

szereplő lakosok számától függ, kérjük, hogy minél többen vegyék a fáradságot és vigyék el 

kitöltött kérelmüket a Polgármesteri Hivatalba. Az Európai Unió számára is nagyon fontosak 

a kisebbségek, így Európa sokszínűségének megőrzése, de csak akkor részesülhetünk 

támogatásban, ha nemzetiségi létünket kinyilvánítjuk. A jelenlegi Német Kisebbségi 

Önkormányzat tagjai szórólapokkal hívják fel a választók figyelmét a fenti dolgokra, és ha 

szükséges, segítenek a kérelem kitöltésében, illetve annak a jegyzőhöz történő eljuttatásában. 

A választással kapcsolatos kérdéseikkel telefonon vagy személyesen is megkereshetik a 

jelenlegi Német Kisebbségi Önkormányzat tagjait (Klotz Mária, Marlok Gyuláné, Mirk 

Mária, Ziegler Csilla). 

 

Kisebbségi Önkormányzat  

 

Az idei nyári német nemzetiségi tábor I. 2006. június 26-30. II. 2006. július 3-7 között lesz a 

tájházban naponta 9-től 15 óráig. Egy tanuló csak egy turnusra jelentkezhet, az egy heti 

étkezési díj 2500 forint. jelentkezni még június 17-ig lehet Mirk Máriánál. (367-711). 

 

Szentiváni Vegyeskórus 

 

Június 18-án 16 órakor a budaörsi templomban szerepel a kórus, a kitelepítés 60. 

évfordulójára rendezett megemlékezésen, négy másik énekkar közreműködésével. A 

hagyományos Szentiván-napon szintén élvezhetjük kórusunk műsorát. 

 

Magyar tragédia III. Németsors Európában – Svábsors Magyarországon (Készítette: Dr. 

B. Szabó Dezső) 

 

A „Magyar tragédia a XX. században” c. sorozat következő állomásaként 2006-ban 

emlékezünk meg a magyarországi németek erőszakos kitelepítésének 60. évfordulójáról. 

Ebből az alkalomból a Terror Háza Múzeum (THM) együttműködve a Magyarországi 

Németek Országos Önkormányzatával és az ELTE BTK Germanisztikai Intézetével, hazai és 



374 
 

nemzetközi összefogásban kiállítással és nemzetközi konferenciával állít emléket az 1946-ban 

elkezdődött tragikus eseményeknek. Szándékunk, hogy lehetőség szerint hiteles képet adjunk 

a történtekről, és bővíteni tudjuk a még ma is rendkívül hiányos ismeretanyagot. A THM által 

tervezett kiállítás az első állami kiállítás Magyarországon, amely kifejezetten a kitelepítést 

kívánja feldolgozni. a rendezvény szorosan illeszkedik a Magyarországi Németek Országos 

Önkormányzata által koordinált megemlékezés-sorozathoz, amelyek fókuszában a Budaörsön 

megnyíló emlékhely és a Budaörsi Passió előadása áll. A kiállítás és a hozzá szervezett 

nemzetközi konferencia alapgondolatai A kiállítás széles nemzetközi együttműködés 

keretében valósítottuk meg. A kiállítás a THM-től megszokott eszközökkel, effektusokkal, 

audio-vizuális eszközök beépítésével szeretné a látogatók számára közelebb hozni az 

„ismeretlen ismerőst”, hiszen mindannyian azt gondoljuk, ismerjük a svábokat, de éppen a 

kitelepítés tényének nagyfokú ismeretlensége bizonyítja, hogy sok még a tennivalónk, 

különös tekintettel a fiatal nemzedék körében. Bár örvendetes, hogy óriási média figyelem 

irányult úgy a konferenciára, mind a kiállítás megnyitására, célunkat akkor érjük el igazán, ha 

a pedagógusok partnereink lesznek, s szervezett iskolai szakmai kirándulások keretében 

ismerhetik meg a tanulók a történteket. Végül pedig érdemes lenne pár szóban hangsúlyozni, 

hogy igyekeztünk tabuk nélkül tisztességes szakmai és emberi hozzáállással a múltban 

történteket és az ezekből fakadó sebeket, érzékenységet tisztelve a témához hozzáállni, 

ugyanakkor tárgyilagos képet adni a kitelepítésről, de legalább annyira az azt elszenvedő 

emberekről. A tárlat megtekinthető 2006. június 1-től szeptember végéig a Terror Háza 

Múzeumban (Budapest, VI. kerület Andrássy út 60.) Nyitva tartás keddtől péntekig 10-től 18 

óráig, szombattól vasárnapig 10-től 19 óra 30-ig. Információ: (06 1) 374 2600, bejelentkezés 

csoportok számára: (06 1) 374  2684. www.terrorhaza.hu. 

 

Juli – August 2006 

 

A magyarországi németek elűzéséről 

 

„Fájdalmas évfordulóra emlékeznek az idén Magyarország német származású honpolgárai: a 

kitelepítés 60. évfordulójára. A környező településeken Budaörstől Pomázig – ahogy 

országszerte is – az elmúlt hetekben koszorúzások, emléktábla- és szoboravatások sorával 

adóztak e szomorú esemény ártatlan áldozatai emlékének. Összeállításunkban korabeli 

dokumentumokból és emlékünnepségekről megjelent sajtócikkekből idézünk. A korabeli sajtó 

hihetetlen cinizmussal „elköltöztetetésről”, „hazaköltöztetésről”, sőt „hazaköltözésről” beszél, 

http://www.terrorhaza.hu/


375 
 

pedig valójában elűzésről, száműzésről, deportálásról volt szó. Ma egyenesen etnikai 

tisztogatásnak neveznék az újságírók az eseményeket és méltán háborodna fel Európa és az 

egész civilizált világ. Akkoriban azonban a nagyhatalmak egyetértésével történt mindez. Az 

amerikai és angol vezető politikusok – akik engedtek a szovjetek követeléseinek – azzal 

nyugtathatták meg lekiismeretüket, hogy a németek visszatelepítése tulajdonképpen Hitler 

ötlete volt. A közvéleménnyel nem nagyon kellett megküzdeniük, a nácik által kirobbantott 

véres világháború után Európa-szerte kevesen szívelték a németeket. A németek 

deportálásáról a potsdami szerződés XIII. cikkelye rendelkezett. „A három kormány minden 

vonatkozásban megvizsgálva a kérdést elismeri, hogy a Lengyelországban, Csehszlovákiában 

és Magyarországon maradt német lakosságnak vagy egy részének Németországba való 

áttelepítésére vonatkozó intézkedéseket kell foganatosítani. Egyetértenek abban, hogy 

bármilyen áttelepítés történjék is, annak szervezetten és emberséges módon kell 

végbemennie.” Emberséges módon? Lehet valakit emberségesen elűzni a szülőföldjéről? 

Közel 200 ezer magyarországi német vágta volna rá keserűen akkoriban a választ: NEM! A 

szovjetek már 1945 tavaszán felszólították a magyar kormányt, hogy tegyen előkészületeket a 

magyarországi németek kitelepítésére. A magyar politikusok közül a legharcosabban a 

parasztpárti Kovács Imre támogatta a németek kiűzését: „A svábság egy batyuval jött ide, egy 

batyuval is menjen. A svábok önmaguk szorították ki magukat az ország testéből, minden 

tettükkel azt bizonyították, hogy együtt éreznek a hitleri Németországgal.” Sokan voltak 

azonban olyanok, akiknek más volt a véleményük és akiknek humánus és igazi emberi 

értékek által vezéreltetve szót emeltek. A Magyar Nemzet 1946. január 18-ai számában Füst 

Milán, Gellért Oszkár, Heltai Jenő, Kassák Lajos, Kéthly Anna és Sík Sándor és mások így 

tiltakoztak a deportálások ellen: „Az embertől otthonát, környezetét, vizét emberségesen 

elvenni nem lehet. Aki nem követett el gaztetteket, csak éppen részese volt egy 

tömegtébolynak, melynek annyi magyar is részese volt, vagy aki azzal a közömbösséggel 

nézte a náci uralom fejleményeit, melyet a múlt esztendőkben a magyar társadalom nagy 

része is tanúsított, azt ne engedjük veszni, azt próbáljuk megmenteni az igazi demokratikus 

Magyarországnak.” A Mindszenty József hercegprímás 1945. október 17-én kelt pásztori 

levélben a következőket írta: „Mindazt, amit az elmúlt évtized során a németség kívülről vagy 

belülről hazánk ellen elkövetett, megbocsáthatatlannak tartjuk, és határozottan elítéljük. 

Ugyanakkor állást kell foglalnunk az ellen, hogy hazánk németsége az elkövetett hibák, sőt 

valóban nagy hibák miatt kollektív büntetés áldozata legyen. Az pedig, hogy hazánk 

németségét házukból és birtokukból elűzik, a legjobb akarattal sem nevezhető emberiesnek 

vagy kereszténynek. Mi nem szólnánk, ha csak a bűnösöket büntetnék meg. Ne kövessük el 
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azt, amit Csehszlovákiában magyarok ellen elkövetnek, s amit mi joggal felháborítónak és 

elviselhetetlennek tartunk…” Rajtuk kívül számos szellemi kiválóságunk tiltakozott a 

kollektív bűnösséggel megbélyegzett németség kitoloncolása miatt. Mindhiába. Az őrületnek 

akkor már nem lehetett megálljt parancsolni. A deportálások megkezdődtek. Az egész 

igaztalan procedúrának az alapját az 1941-es népszámlálás képezte, aki akkor német 

anyanyelvűnek vagy német nemzetiségűnek vallotta magát, tudtán kívül feliratkozott az öt 

évvel később Németországba indított marhavagonok „utas-listájára”. Pilisvörösvár és 

Pilisszentiván lakóit elkerülte ez a szörnyű megaláztatás, de szomorúan és együtt érző szívvel 

gondolunk mi is azokra az embertársainkra, akiket hat évtizeddel ezelőtt pusztán azért űztek 

el hazájukból, mert őseik németnek születtek. Torokszorító érzés tudni azt, hogy egy 

hajszálon múlott csak, hogy 1946. zűrzavaros és félelmes hónapjaiban e két község lakóinak 

nem kellett osztozniuk német anyanyelvű „földijeik” sorsában – vélhetően mivel sok bányász 

volt közöttük, s a szén elengedhetetlenül fontos volt a háború utáni újjáépítéshez. A Plébánián 

vezetett Historia Domusban a következő szűkszavú bejegyzések olvashatók a téboly heteiből: 

„1946. február. Megindult a környéken a magyarországi németek „hazatelepítése”. A II. sz. 

Kitelepítési Bizottság működése folytán sorra haladtak át Pilisvörösváron a kitelepítő 

vonatok. A kitelepített községek sorrendje: Békásmegyer, Budakalász, Csillaghegy, Pomáz, 

Csobánka, Üröm, Pilisborosjenő, Solymár, Pesthidegkút, Nagykovácsi… Március közepén 

érkezett Pilisvörösvárra az ún. „II. sz. Kiíró Bizottság”. 4900 kitelepítendő személyt írt össze 

(melyből legfeljebb 10 % lett volna mentesíthető). A lista kifüggesztésére nem került sor. 

Pilisvörösvár és Pilisszentiván kitelepítését elhalasztották bizonytalan időre.” (…) A 

solymáriak nem voltak ilyen szerencsések. 1946. április 18-án és 23-án a község lakói 

felének, közel 2000 embernek kellett kényszerűen elhagynia lakóhelyét és hazáját. Pillmann 

Erzsébet így emlékezik a történtekre. „Szörnyű napok voltak azok, rémálomnak tűntek az 

embereknek. Sok gazda kiment még a virágzó szőlőjébe, és búcsút vett a szeretett földtől. Az 

emberek utoljára elmentek szép és öreg templomunkba, utoljára néztünk fel az oltárra, az 

Istenanya kegyképére, utoljára hallgattuk az orgona hangjait. És a legmélyebb 

elkeseredettségből kiáltásként hangzott fel a „Mutter muss dich heute noch mal sehen” 

kezdetű ének. Ki értheti meg ma azt a fájdalmat, ki tudja a leírhatatlan fájdalmat lemérni? 

Azóta annyi év telt el, és ezek a sebek még mindig nem gyógyultak be. A sebek helye mélyen 

a szívünkben maradt. E visszaemlékezést Enczmann László polgármester idézte az április 23-i 

kitelepítési emlékünnepségen a katolikus templomban. A polgármester úr beszédében 

kifejtette: „Eltelt hatvan év. Egyre kevesebben vannak, akik átélték e szörnyűségeket. A 

gyerekeik már csak elbeszélésekből ismerik azt, így joggal merül fel a kérdés, minek kellenek 
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ilyen emléknapok. Meggyőződésem, hogy szükségesek, hogy mementóként álljanak a jövő 

számára: soha többé erőszakkal szétszakított családokat, soha többé földönfutóvá tette 

nemzetet, soha többé!” Heinek Ottó, a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 

elnöke súlyos szavakkal bélyegezte meg a hazai németek hatvan évvel ezelőtti elűzését. „A 

magyar történetírás a legutóbbi időkig szerette „kitelepítésnek” nevezni a hazai németséget 

sújtó kollektív büntetést, mintegy elkendőzve annak igazságtalanságát és embertelenségét. 

Mondjuk ki hát egyértelműen: a magyarországi németek kollektív megbüntetése elűzés volt 

szülőföldjükről, hazájukból. Súlyos felelősség terheli ebben az akkori magyar kormányt, 

amely ezt kezdeményezte és végrehajtotta, de súlyos a felelőssége a II. világháborúban 

győztes nagyhatalmaknak is.” Solymáron a hivatalos megemlékezés keretében a Szabadság 

utcában, Taller Mátyás zenész egykori házának falán emléktáblát helyezett el a Német 

Nemzetiségi Önkormányzat. A templom előtt solymári népviseletbe öltözött diákok leplezték 

le Kovács Jenő szobrászművész Hagyomány című szoborcsoportját. Piliscsabán április 29-én 

ugyancsak emlékműállítással emlékeztek a 60 évvel ezelőtti tragikus eseményekre. Az 

Uradalmi Ház udvarán felavatott réz domborművet Bodnár Béla, helyi ötvösművész alkotta. 

(Az emlékmű kő talapzata Molnár Sándor kőfaragó mester munkája.)” Idézett írások: 

Megemlékezés a kitelepítés 60. évfordulóján. Solymári Hírmondó 2006. május 5. A korabeli 

fotók forrása: http://server2001.hu Forrás: Vörösvári Újság Online: Fogarassy Attila: „Ki 

tudja a lemérhetetlen fájdalmat lemérni?” című cikkéből részletek. Kitelepítési emlékművet 

avattak Budaörsön. Az emlékhelyet Erdő Péter bíboros, érsek és Krähling Dániel evangélikus 

esperes áldotta meg. Az avatási ünnepséget német nyelvű szentmise előzte meg amelyet 

Mayer Mihály pécsi megyés püspök celebrált a budaörsi plébániatemplomban. A résztvevőket 

Wittinghof Tamás polgármester köszöntötte; a szónokok között volt Dr. Kaltenbach Jenő, a 

nemzetiségi és etnikai kisebbségi jogok országgyűlési biztosa és Ursula Seiler-Albring, 

Németország budapesti nagykövete is. Az emlékmű, Nánasági Péter szobrászművész 

alkotása, egy bezárt, sváb stílusjegyeket viselő kapu, előtte egy asztal, amelybe egy kulcsot 

véstek. A kompozíció azt a II. világháború utáni tragikus pillanatot ábrázolja, amikor a 

kitelepítést levezénylő rendőr asztalára le kellett tennie a sváb gazdának a portája kulcsát. 

„Magyarország államfőjeként megkövetem a kitelepített svábokat és családjaikat az őket ért 

jogtalanságokért és igazságtalanságért” – olvasható Sólyom László üzenetében, amelyet az 

emlékhely felavatásánál Kovács Ferenc színművész olvasott fel. Szili Katalin, a parlament 

elnöke az emlékhely avatási ünnepségen bejelentette: azt tervezi, hogy még az évben 

parlamenti napot szervez az elűzetések 60. évfordulójához kötődően, és erre az alkalomra 

http://server2001.hu/
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meghívják azoknak a németországi és magyarországi túlélőknek a képviselőit, akik 

elszenvedői voltak az akkori megpróbáltatásoknak. 

 

September 2006 

 

Pilisszentiváni Római Katolikus Egyházközség 

 

Az általános iskolás gyermekek hitoktatása szeptember 11-én, hétfőn kezdődik. A hitoktatási 

órarendet augusztus 31-től a templom ajtón lehet megtalálni. Hálásan köszönjük a plébánia 

kertrendezésében részt vállalók segítségét! Isten fizesse meg! Mostanra szükségessé vált a 

toronysisak újrafestése, ami a közeljövőben fog megvalósulni. A kivitelezéshez szükséges 

összeget a Németországban élő szentivániak és a helyi hívek adományából fedezzük. Bővebb 

információt a következő hónapban tudunk adni. Falunk felépült hídjainak és az önkormányzat 

községgazdálkodási épületének (Csali Csárda mellett) ünnepélyes megáldásra augusztus 20-

án került sor. A szertartást Balla Sándor plébános celebrálta, az ünnepségen a piliscsabai 

református lelkész is részt vett. Egyházközségünk régi plébánia épületének külső 

állagmegóvási és belső átalakítási, illetve felújítási munkáit kezdtük el. A régi lapos tetős 

egyhelységes hittanterem két ablakát tettük be az épület konyhai helyiségébe, ahol az ablakok 

már nagyon tönkrementek. A munkákat a Pilisszentiváni Önkormányzat idei esztendőre 

működésre, felújításra, karbantartásra, közösségi programszervezésre adott hozzájárulásból 

kezdtük el. Az épület szakaszosan kerül felújításra és átalakításra. Szeptember 11-től október 

20-ig hetente 3 napot ismét plébániánkon tartanak lelkigyakorlatot a Budapesti Ward Mária 

Általános Iskolai diákjai és tanárai plébánosukkal. Akik szeptemberben örök hűséget 

fogadnak templomunkban: szeptember 2. Kupsza Péter és Barna Dóra szeptember 2. Váradi 

Zsolt és Papp Lívia Ilona szeptember 16. Körmendi Péter és Kovács Viola szeptember 30. 

Feigel József és Puck Mariann. Községünkben élő felnőttek részére bibliaóra indul 

szeptember 11-ével este 19-től 20 óráig. A beszélgetés műfaját előtérbe helyező találkozókat 

Marlok Tamás vezeti. A beszélgetések nem igényelnek előképzettséget, inkább a résztvevők 

nyitottságára épít. 

 

Pilisszentiváni Vegyes Kórus  

 

Szeptember 2-án a kórus Mohácson vendégszerepel, a mohácsi vész 480. évfordulója 

alkalmából. A pilisvörösvári a pilisszentiváni és a mohácsi kórus együtt adja elő Tamás 
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(Tannenbaum) Tibor német nyelvű kórusművét „Mohácsi csata” címmel. Zongorán 

közreműködik Vajda Dorina. Ezt követően egyházzenei koncertet adnak a mohácsi 

templomban. Szeptember 3-án Sombereken vendégszerepel kórusunk. Október 1-jén a 

marktleugasti vendégeket örvendezteti meg a kórus és a fúvószenekar közös hangversenye a 

pilisszentiváni tornacsarnokban.  

 

Német Kisebbségi Önkormányzat: Kisebbségi Önkormányzat 

 

Szeptember 15-én péntek 18 órakor a nyári szünet után a tájházban ismét összeül a dalkör, 

ahol Gátas Józsi harmonika kíséretével régi helyi népdalokat énekelünk egy kis pogácsa és 

egy pohár bor mellett. Vendégünk Sztilkovics Szávó polgármesterjelölt, aki a német 

nemzetiség igényeit, problémáit szeretné megismerni. Minden érdeklődőt szívesen látunk! 

Október 1-jén kirándulócsoport érkezik partnerközségünkből, Marktleugastból. A vendégeket 

délután kávéval és süteménnyel fogadja a Kisebbségi Önkormányzat a tájházban. Este 7-től az 

iskola tornacsarnokában a tánccsoport és az énekkar műsort ad a vendégek tiszteletére, amely 

nyilvános. Szeretettel fogadjuk a község polgárait. 

 

September 2006 Választás 

 

Helyi választási iroda: Önkormányzati választások 

 

Tisztelt Választópolgárok! Mint Önök előtt is ismeretes, 2006. október elején polgármester, 

települési képviselő, kisebbségi képviselő és a megyei közgyűlés tagjainak megválasztására 

kerül sor. A névjegyzékek alapján a választópolgárok értesítése megtörtént, az ajánlások 

szeptember 8-án lezárultak. Az alábbiakban a szavazás menetéről kívánunk rövid tájékoztatást 

adni. Minden választópolgárnak az értesítésben megjelölt szavazóhelyiségben kell szavazatát 

leadnia. Ez alól a kisebbségi választás kivétel, erről később olvashatnak. A 

szavazóhelyiségben három különböző szavazólapot kapnak a polgárok. Az egyik 

szavazólapon a polgármester-jelöltek szerepelnek, akik közül egy jelöltre adhatják le 

szavazataikat, olyan módon, hogy a neve mellett lévő karikába kell egy X jelet tenni. 

Amennyiben két jelöltre szavaznak, szavaztuk érvénytelen. A település helyi képviselőinek 

száma változatlanul 11 fő. A szavazólapon szereplő jelöltek közül Önnek kell kiválasztania 

azokat, akik véleménye szerint alkalmasak a képviselői feladatra. Itt hívom fel figyelmüket 

arra, hogy 11 főnél kevesebbre lehet szavazni, szavazata ekkor érvényes, azonban, ha több 
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mint 11 főre szavaz, abban az esetben valamennyi jelöltre leadott szavazata érvénytelen lesz. 

A harmadik szavazólapon a megyei közgyűlés tagjait kell megválasztani, listák alapján. 

Ebben az esetben is csak egy listára lehet érvényesen szavazni, több lista megjelölése esetén a 

szavazata érvénytelen. Kisebbségi önkormányzati képviselők választása a fenti szabályoktól 

jelentősen eltér. Legfontosabb különbség, hogy szavazni csak az a választópolgár szavazhat, 

aki kérte a felvételét a kisebbségi névjegyzékbe. Ezek a személyek a szavazás helyéről és 

idejéről külön értesítést kaptak. Településünkön a kisebbségi önkormányzati képviselőkre az 

Általános Iskolában kialakított szavazóhelyiségben lehet majd voksolni. A képviselők 

létszáma 5 fő, ezért ebben az esetben a szavazólapon szereplő 5 főt kell megjelölni. Itt is 

felhívom figyelmüket, hogy kevesebb jelöltre szavazhatnak érvényesen, de ha 5 főnél több 

jelöltre szavaznak, úgy szavazatuk érvénytelen lesz. Amennyiben a szavazás során bármiféle 

nehézségük támad, szíveskedjenek a szavazatszámláló bizottság segítségét kérni.  

 

Karl Ágnes 

 

Karl Ágnes vagyok, 21 éves, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán angol-

német nemzetiségi szakon harmadéves hallgató. A Pilisszentiváni Nemzetiségi Tánccsoport 

tagja vagyok 6 éve és járok a 4. Ifjúsági hittancsoportba is. Szeretnék hozzájárulni ahhoz, 

hogy a helyi hagyományok továbbra is fennmaradjanak és szeretném az egyetemen 

megszerzett ismereteimet a gyakorlatban is kipróbálni. Kisebbségi képviselőként fő céljainak 

a gyermekek és fiatalok fő céljainak képviseletét tartom és megpróbálom majd közelebb 

hozni hozzájuk a németség értékeit, nyelvét és kultúráját. 

 

Kőnig Istvánné 

 

Nevem, Kőnig Istvánné (Drevenka Mária) 1963.05.19-én születtem Budapesten. Családi 

állapotom rendezett, 1986-ban kötöttem házasságot Kőnig Istvánnal, két gyermek édesanyja 

vagyok /Rita 1987, Károly 1994/. Tanulmányaimat a Pilisszentiváni Általános Iskolában 

kezdtem /1969-77/. 1977-ben felvételt nyertem a Földes Ferenc Kereskedelmi 

Szakközépiskolába. 1981-ben érettségiztem, választott tárgyam a német nyelv volt. Ezt 

követően munkába álltam és munkám mellett továbbképzéseken is részt vettem. 1981-1997-ig 

a PEVDI Bőrdíszmű Gyáregységnél anyagbeszerző-, vámügyéntézőként dolgoztam, később a 

Zsindely Trade Kft.-nél mint pénztáros, számítógép kezelő. 1998 októberében kezdtem a 

Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvodában dolgozni, és munkám mellett elvégeztem az 
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ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Karán az óvodapedagógus szakot /2003/. 

Tanulmányaimat folytatva a Nyugat Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai 

Főiskolai Karán német nemzetiségi óvodapedagógusi képesítést szereztem /2005/. Ez alatt 

német nyelvből eredményes komplex nyelvi szigorlatot tettem, mely államilag elismert 

kétnyelvű „C” típusú felsőfokú nyelvvizsga bizonyítvánnyal egyenértékű. Diplomamunkámat 

német nyelven készítettem Pilisszentiván hagyományairól, népszokásairól. Mindig érdekelt 

Szentiván régmúltja, a sváb nyelv, melyet jómagam is beszélek. Úgy érzem, Pilisszentivánért 

és a gyerekekért Kisebbségi Önkormányzati képviselőként többet is tudnék tenni. 

Pilisszentiván, 2006. szeptember 7. 2084 Pilisszentiván Bem u. 5. 06-26-368-203 

 

Majtényi Árpádné 

 

1. Majtényi Árpádné vagyok (Hermann Ilona). Azt hiszem, hogy a faluban sokan ismernek, 

hisz itt születtem és azóta is itt élek. Korom: 53 év. Családi állapot: 32 éve vagyunk együtt 

férjemmel, Majtényi Árpáddal. Két lányunk született: Krisztina (31 év), aki pedagógus, és 

Irén (22 év), aki kiadványszerkesztő. Két gyönyörű unokánk van: Krisztina és Tamás (3 

évesek). Foglalkozás: Jelenleg a MAJZSI Kft. ügyvezetője vagyok. 2. 1998-tól 2004-ig a 

Német Kisebbségi Önkormányzat képviselője voltam. (2002-2004-ig elnöke). Szerveztem a 

kisebbségi önkormányzat által meghirdetett bálokat, rendezvényeket, iskolai táboroztatást, 

„testvér falu” vendéglátását, részt vettem a „Szentiván-nap” ránk eső szervezésében. 3. Jó 

kapcsolatot sikerült teremteni a Polgármesteri Hivatallal, az iskolával. A próbálkozások, hogy 

a falu lakosságát kissé összefogjuk, talán nem mindig sikerültek, de az ötletek jók voltak. (Pl.: 

Dalkör, ahol az énekes kedvű emberek a régi sváb dalokat próbálják feleleveníteni). 4. 

Szerintem változtatni nem nagyon lehet addig, amíg az emberek hozzáállása nem lesz jobb. 

Nem elég egy oldalról támogatni valamit, ha a családokon belül nem próbálják meg életben 

tartani a svábság kultúráját. 5. Segíteni szeretnék abban, hogy a faluban minél tovább 

fennmaradjon valami a múltunkból, a hagyományainkból (ének, tánc, zene). Ezt csak 

összefogással tudjuk elérni! 

 

Marlok Gyuláné 

 

Marlok Gyuláné sz. Stocker Erzsébet Német Kisebbségi Önkormányzati Képviselőnek 

jelentkezem. 1942. július 16-án születtem Pilisszentivánon. Férjem Marlok Gyula, van két 

felnőtt fiunk és négy unokánk. Az általános iskolát Németországban végeztem, a 
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Pilisvörösvári Gimnáziumban érettségiztem. Tíz éve nyugdíjba vonultam, utolsó 

munkahelyem a Budapesti Német Iskola volt, ahol iskolatitkárként dolgoztam. Előző 

munkahelyeim: Pilisszentiváni Háziipari Szöv. Pevdi – anyag- és bérelszámoló Bőrker – 

raktárvezető Pemű – fordító, tolmács Kemipur – logisztikus Deutsche Schule Budapest. A 

Német Kisebbségi Önkormányzatnak alakulása óta tagja, majd elnöke voltam. Előtte a 

„Mutterspracheverein” vezetőjeként a közösség hagyományait, szokásait igyekeztem 

felkutatni, megőrizni. Most is a Tájház gondozója vagyok többek között. A falu 

rendezvényein mindig aktívan részt veszünk képviselő társaimmal együtt. Az iskolával szoros 

a kapcsolatunk, szeretnénk újra feléleszteni a fúvószenekart, szeretnénk a régi 

hagyományokat újraéleszteni, ehhez a falu lakosságának segítségére van szükségünk. A 

Marktleugasti kapcsolat ápolásában aktívan részt veszünk. Szeretném továbbra is a falú és a 

német közösség érdekeit képviselni. Tisztelettel: Marlok Gyuláné 

 

Mirk Mária 

 

Dr. Mirk Mária (52), férjezett, gyermekek, Richolm Hajnalka (1874), Richolm Rita (1981) 

német nyelvtanár Közélet, közösségi munkák: német kisebbségi önkormányzati képviselő 

(1998 óta) Szentiváni Újság (szerkesztés, cikkek írása) Pilisszentiváni Kulturális 

Közalapítvány tagja Az előző ciklus kisebbségi önkormányzati munkájában jó volt, hogy a 

tervezett hagyományos programokat mindig meg tudtuk valósítani és (anyagilag is) 

támogattuk a község többi rendezvényét. Példaértékű a tájház működtetése az egész község 

javára, ami legnagyobb részt Marlok Gyuláné érdeme. Sajnálom, hogy a nemzetiségi óvoda 

ügye elmérgesedett a faluban és a kisebbségi önkormányzat nem tudta keresztülvinni a 

települési önkormányzat ellenében, hogy az óvoda vezetője német szakos legyen. Nagyon 

kevés ember részvételével működik a német dalkör, valószínűleg gyenge volt a hírverés 

körülötte. Azért szeretnék képviselő lenni, hogy a német nemzetiség tagjaiban felébresszem a 

sajnos már szunnyadó identitástudatot. Nem könnyű a természetes asszimiláció ellen 

dolgozni, de szeretném ráébreszteni az embereket arra, hogy a nemzetiségi nyelv és a 

hagyományok nagy értéket jelentenek. Ettől színes és érdekes a világ, mindenki őrizze és 

ápolja a sajátját! A német dalkör folytatásán kívül a nemzetiségi nyelv dokumentálását, 

archiválását esetleg újratanulását szeretném megszervezni.   

 

September 2006 Választás pótlás 
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Nagy-Szakáll Ferencné vagyok, 1947. november 21-én születtem. Családi állapotom özvegy, 

két felnőtt gyermekem van. Iskolai végzettségem közgazdasági érettségi, 35 évig dolgoztam 

köztisztviselőként a pilisszentiváni Polgármesteri Hivatalban, jelenleg nyugdíjas vagyok. 

1994 óta a német kisebbségi önkormányzat pénzügyi adminisztrációját végzem. Az idei nyári 

német nemzetiségi tábor lebonyolításában segítőként működtem közre. Anyai ágon több 

generációra visszamenőleg német anyanyelvűek az őseim. Nagymamámnak köszönhettem a 

csodálatos nyelvük, szokásaik és hagyományaik ismeretét és szeretetét. Mindezt szeretném az 

utókornak is átadni és művelni, hogy egyszer ők is továbbadhassák a hagyományainkat, és ne 

szégyelljék a származásukat.  

 

Oktober 2006 

 

Mirk Mária: Német kisebbségi önkormányzati választás eredménye 

 

A kisebbségi választói névjegyzékben 284-en szerepeltek. Ebből 239-en (84,15%) vettek részt 

a választáson. Két érvénytelen és 237 érvényes szavazólap volt. Az érvényes szavazatok 

száma: 1068. A szavazás végeredménye: 

Jelölt neve                               Jelölő szervezet    Kapott érvényes szavazat  % 

1. Dr. Mirk Mária                   ÉMNÖSZ              221                                    20,69    Képviselő 

2. Nagy-Szakáll Ferencné      ÉMNÖSZ              204                                    19,10    Képviselő  

3. Majtényi Árpádné              ÉMNÖSZ              157                                    14,70    Képviselő             

4. Kőnig Istvánné                   ÉMNÖSZ              149                                    13,95     

5. Marlok Gyuláné                 ÉMNÖSZ               183                                   17,13    Képviselő   

6. Karl Ágnes                         ÉMNÖSZ               154                                   14,42    Képviselő  

Tisztelt Választók! Az eredmények szerint három régi és két új (Karl Ágnes és Nagy-Szakáll 

Ferencné) képviselő fogja az elkövetkező négy évben Pilisszentivánon a német kisebbség 

érdekeit képviselni és a közösségi rendezvényeket szervezni. Az előző testület az erejéhez 

mérten igyekezett a német hagyományok ápolásában közreműködni, de az asszimiláció 

ellenében nagyon nehéz dolga volt. nem lesz ez másképpen az új testület esetében sem. A 

sváb identitás megtartása és erősítése nem csak az önkormányzaton és az intézményeken 

múlik, hanem elsősorban a családokon és az egyéneken. Ezért az új testület nevében kérek 

mindenkit, aki vette a fáradságot és felvetette magát a német kisebbségi választói listára, 

részvételével támogassa rendezvényeinket, mert ez ad erőt és kedvet a képviselőknek, hogy 

tevékenységüket jobban végezzék. Az előző testület beszámolója az előző négy évről a 
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Kisbíró következő számában fog megjelenni. A régi és az új testület nevében köszönöm a 

választáson való részvételt és a megtisztelő bizalmat.  

 

Német Kisebbségi Önkormányzat: Kisebbségi Önkormányzat 

A következő Dalkör, ahol a régi szentiváni sváb dalokat Gátas Józsi harmonika- kíséretével és 

egy pohár bor mellett lehet megismerni, hallgatni és énekelni, október 20-án (pénteken) 18 

órakor lesz a Tájházban. Mindenkit szeretettel várunk. Már most ajánljuk figyelmébe minden 

táncolni szerető szentiváni polgárnak, hogy a hagyományos búcsúbál november 11-én 

(szombaton) 19 órakor kezdődik az iskola tornacsarnokában. A zenét a Pilistaler Echo (Wipi-

fiúk) zenekar szolgáltatja.  

Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Asszonykórus 

„Hang-szálból szőtt hagyomány” címmel a Pest megyei népdalkörök találkozójának 1. 

fordulóját a Pest Megye Önkormányzata 2006. szeptember 23-án, szombaton 

Százhalombattán, a Barátság Művelődési Házban. A rendezvényt dr. Benedek László 

Százhalombatta város polgármestere nyitotta meg. A program kora délután a Törökbálinti 

Fúvós Együttes térzenéjével indult a Művelődési Ház előtti téren, majd a hivatalos megnyitót 

követően 15 órakor kezdetét vette a Népdalkörök vetélkedése. A műsorban felléptek a megye 

településein működő asszonykórusok, népdalkörök és hagyományőrző csoportok. A 

szaktekintélyekből álló zsűri értékelése alapján a 13 kórus közül a Pilisszentiváni Német 

Nemzetiségi Asszonykórus hozta el. A verseny első három helyezettje pénzjutalomban is 

részesült. Annál is inkább örültek a kiváló eredménynek, mert a sok kórus közül összesen 

kettő volt nemzetiségi, és egyáltalán nem számítottak rá, hogy a zsűri pont nekik ítéli az első 

díjat. Nagy szeretettel gratulálunk a nyerteseknek, akik a személyes elismerésen túl 

községünk jó hírnevét öregbítették: Neubrandt Ferencné, Piroska néni, a kórus vezetője 

Engert Miklósné, Marika néni László Józsefné, Emi Vargáné Taller Mariann Asztalos 

Endréné, Éva Gátas Erzsébet. A kiváló szereplésből kifolyólag újabb meghívást kapott az 

asszonykórus október 21-re, aminek boldogan tesznek eleget. 

November 2006 

Mirk Mária a német kisebbségi önkormányzat tagja: Beszámoló a Német Kisebbségi 

Önkormányzat 2002-2006 között folytatott tevékenységéről 
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A 2002. őszén megtartott helyi német kisebbségi önkormányzati választáson képviselői 

mandátumot kaptak Klotz Mária, Majtényi Árpádné, Marlok Gyuláné, Mirk Mária és Ziegler 

Csilla. A testület alakuló ülésén Majtényi Árpádnét választotta meg elnöknek. A képviselők 

többsége számára a megbízatás nem az első ciklust jelentette. Éppen ezért a testület munkáját 

folytonosság jellemezte, vagyis az előző években jól bevált programokat folytatta. Ezekről a 

község lakói nem mindig tudnak, gyakran oda sem figyelnek rá, természetesnek veszik. Úgy 

gondolom fontos, hogy a szentivániak legalább utólag tudomást szerezzenek a kisebbségi 

önkormányzat működésének eredményeiről, mert így a jövőben oda fognak rá figyelni. A 

német kisebbségi önkormányzat évi költségvetése általában kb. másfél millió forint, ami a 

következő tételekből áll össze: - 640 ezer Ft központi állami költségvetésből  - kb. 100000 Ft 

pályázati pénz -   kb. 100000 Ft tájház bérleti díjak -  kb. 100000 Ft Marktleugasttól az 

ifjúsági munka támogatás A teljesség igénye nélkül először a megelőző ciklusban is folytatott 

tevékenységeket sorolom fel. A Tájház fenntartása és működtetése a kisebbségi önkormányzat 

feladata. Nagyon sok közösségi rendezvénynek ad otthont, községünk kulturális élete szinte 

már elképzelhetetlen nélküle. Minden évben, nyár elején megrendezzük a tájházban a német 

nemzetiségi tábort, ahol minimális térítés ellenében (a költségek nagy részét pályázaton nyert 

pénzből fedezzük) 40-50 gyermek ismerkedhet egy hétig népcsoportunk hagyományaival. 

Kapcsolattartás a nemzetiségi iskolával és óvodával. A választás után néhány hónappal, 2003 

elején, testületileg látogatást tettünk az iskolában és az óvodában, megtekintettünk néhány 

órát ill. foglalkozást, majd megbeszéltük a tapasztalatokat. Az iskola és az óvoda nemzetiségi 

programját véleményeztük. Az iskola két németországi iskolával is diákcserét folytat. Mivel a 

németországi tartózkodást kiemelten fontosnak tartjuk a gyermekek német nyelvtudása 

szempontjából, minden évben hozzájárulunk a kiutazás költségeihez. Az iskola minden évben 

megrendezi a német nemzetiségi ének, vers- és prózamondó verseny egy fordulóját, ahol a 

zsűriben közreműködünk és anyagilag is támogatjuk a rendezvényt. 2004-ben pályázat útján 

50.000,- Ft támogatást nyertünk erre a célra a Magyarországi Nemzeti és Etnikai 

Kisebbségekért Közalapítványtól (MNEKK). Az iskola minden év tavaszán megrendezi a 

hagyományos néptánctalálkozót, amelyet anyagilag támogatunk. A német nyelv tanulásában 

legjobb eredményeket felmutató tanulókat minden tanév végén pénzjutalomban részesítjük. A 

tájházban kerül sor minden évben a „Muttersprachverein” egykori tagjai számára rendezett 

hagyományőrző karácsonyra, ahol az iskola diákjai rövid műsort adnak, majd helyi német 

karácsonyi énekekkel tesszük hangulatossá az együttlétet. Április 30-án a német nemzetiségi 

tánccsoporttal közösen rendezzük meg minden évben a májusfaállítást és a másnapi 

tánctalálkozót ill. majálist a táncházban. A kisebbségi önkormányzat a község 70 éven felüli 
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lakói számára rendezett karácsonyi ünnepséget is minden évben pénzzel támogatja. Sikeres 

német nyelvi rendezvényeknek számítanak a hagyományos bálok, amelyekre búcsúkor ill. 

farsangkor kerül sor. Nagyon örvendetes, hogy az utóbbi két évben már szentiváni zenekar, a 

dinamikusan fejlődő Pilistaler Echo szolgáltatta a zenét. A Pilisszentiváni Vegyeskórus német 

nemzetségű jellegű koncertjeit anyagilag és szervezésben támogatjuk, pl. 2004 tavaszán 

pályázat útján 100.000,- Ft-ot nyertünk a MNEKK-től a német nemzetiségi kórustalálkozó 

megrendezéséhez. A Marktleugasthoz fűződő partnerkapcsolat ápolásában i tevékenyen részt 

vesz a kisebbségi önkormányzat, főként az utazások szervezésében és lebonyolításában. A 

községünkbe rendszeresen érkező marktleugasti kiránduló csoportokat vendégül látja a 

tájházban. 2003 után 2006-ban már második alkalommal szerveztük meg a szentivániak 

részére a Budaörsi passió előadásának megtekintését. Kisebbségi önkormányzatunk tagja az 

Észak-magyarországi Német Önkormányzatok Szövetségének, amely összefogja a környék 

kisebbségi önkormányzatait. Minden évben kultúrgálát szervez más-más helyszínen, amelyen 

a szentivániak is rést vehetnek. Az ÉMNÖSZ fontos szerepet játszott az idei kisebbségi 

választások előkészítésében és lebonyolításában. Munkánk összehangolása érdekében egy 

alkalommal meghívtuk a környék kisebbségi önkormányzatait, hogy a német nemzetiségi 

nyelv oktatásának helyzetét megtárgyaljuk. A négy év során azonban nem csak a 

hagyományok folytatódtak, hanem más események is történtek. Itt említem meg az óvoda 

vezetőjének kinevezése körül 2004-ben zajlott vitákat és ellentéteket. A kisebbségi 

önkormányzat szerette volna az óvoda német nemzetiségű jellegét erősíteni, ezért olyan 

vezetőt állítani az élére, aki nemzetiségi szaktudását már máshol is bizonyította. Élt is 

véleményezési jogával, de a települési önkormányzat döntése ellen csak bírósági úton 

léphetett volna fel, amitől inkább eltekintett, mert nem akarta, hogy a helyzet még jobban 

elmérgesedjen. Az eset azt bizonyítja, hogy a kisebbségek érdekérvényesítésének jogi 

lehetőségei sajnos rendkívül szűkre szabottak. Az ellentétek eredményeként egyik tagunk 

visszaadta mandátumát és a továbbiakban két évig négy fővel működtünk. A négy év során 

örvendetes új kezdeményezések is gazdagították a nemzetiségi létet: 2002 novembere óta 

minden hónap 3. péntekjén a dalkörben helyi régi német népdalokat éneklünk a tájházban. A 

rendezvény látogatottsága változó, de a következő ciklusban is folytatjuk, hogy a még 

meglévő népdalkincset megőrizzük ill. szélesebb körben megismertessük. A német 

nemzetiségi tánccsoport utánpótlásának kinevelése céljából saját forrásból német 

néptáncoktatást szerveztünk az iskolában, és anyagilag támogattuk a tánccsoport külsős 

művészeti vezetőjének tevékenységét. A vegyeskórus vezetőit, Neubrandt Ferencet és 

feleségét felterjesztettük a magyarországi németek legmagasabb kitüntetésére (Ehrennadel in 



387 
 

Gold), amelyet tevékenységük elismeréseként meg is kaptak. Felterjesztésünkre 2005 

novemberében Mirk Mária a német nemzetiség érdekében eddig kifejtett tevékenységéért 

megkapta az északi régió kitüntetését. A 2006. évi svábbál előtt 4 alkalommal tánctanulást 

szerveztünk a tájházban, hogy a bálon minél többen tudják élvezni a hagyományos polkát és 

keringőt. A leköszönt német kisebbségi önkormányzat mindenkinek köszöni a bizalmat és a 

támogatást. Reméljük, tevékenységünkkel sikerült hozzájárulni Pilisszentiván német 

nemzetiségi arculatának megőrzéséhez és erősítéséhez. Pilisszentiván, 2006. októberében 

Dalkör 

Régi szentiváni német népdalokat éneklünk november 17-én (pénteken) 18 órától a tájházban 

Előtte 17 órától Mida néni vezetésével svábul beszélgethet mindenki, aki tud, aki pedig nem 

tud, az megtanulhat. Minden kedves érdeklődőt szeretettel vár a Német Nemzetiségi 

önkormányzat Pilisszentiván  

Marlok Gyuláné: Vendégek a partnerközségből 

 

Október elsején vasárnap közel ötven markteugasti, illetve környékbeli vendéget fogadtunk a 

faluban. Ebéd után kávézásra hívta meg a társaságot a Kisebbségi Önkormányzat a tájházba. 

Ezt követően a faluban sétáltak és a Sörpatikában pihentek. Vacsora után az iskola 

tornacsarnokában találkoztunk a vendégekkel. A tánccsoport és a vegyeskórus szereplésével 

tettük színesebbé az összejövetelt. A torkok gondozására Molnár Sándor adott 40 liter bort, 

amihez a korcsolyát a Varga pékség pogácsa és süti formájában biztosította, Mindkét 

nagylelkű adakozónak ezúton is hálás köszönetet mondunk. A meghirdetett nyílt 

összejövetelre a képviselő-testületen kívül sajnos csak nagyon kevesen jöttek el. Pénzes 

Gábor polgármester és kedves felesége kísérte a vendégeket magyarországi és szlovákiai 

kirándulásaikon. Az együtt töltött kellemes órák tovább mélyítették az eddigi felhőtlen, jó 

partnerkapcsolatot. 

 

Búcsúbál 

 

2006. november 11-én 19 órától hajnali 2 óráig az iskola tornacsarnokában. Tombola, büfé 

lesz, de hazait is lehet hozni batyuban. Zeneszünetben közös éneklés. Zene: Pilistaler Echo 

Rendező: Német Kisebbségi Önkormányzat Pilisszentiván Jegyek elővételben a Polgármesteri 
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Hivatal ügyfélszolgálatán és a Német Kisebbségi Önkormányzat tagjainál (Majtényi Árpádné, 

Marlok Gyuláné, Mirk Mária) ill. a helyszínen. Ára: 800,- Ft. 

 

Pilisszentiváni Vegyes Kórus 

 

A Pilisszentiváni Asszonykórus december 16-án az idősek karácsonyán fog szerepelni. 

December 20-án a Szent Erzsébet Otthonban teszik emlékezetesebbé kórusaink a 

pilisvörösvári idősek karácsonyi műsorát. 2007. január 14-én vasárnap a két napos 

szentségimádás záró szentmiséjén a kórus fog énekelni; majd a délutáni órákban újévi 

koncerttel örvendeztetik meg a falu közösségét a tornacsarnokban. 

 

Kisebbségi Önkormányzat 

 

A volt Muttersprachverein hagyományőrző karácsonyára 2006. december 23-án délután 4 

órakor kerül sor a tájházban. Vendégünk Salat Imre atya. Mindenkit szeretettel várunk, nem 

csak az egykori tagokat. A karácsonyi hangulathoz szükséges egy kevés illatos süteményt 

hozni, valamint a német imakönyvet.  

 

Dezember 2006 

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat 2007. évi programtervezete  

 

Január 7. Újévi koncert az iskola tornacsarnokában 

Január 13. Magyarországi német önkormányzatok napja (részvétel a budapesti ünnepségen) 

Január 20. Hagyományos disznóölés a Tájházban 

Január 27. Hagyományos svábbál 

Március 22. Iskolai német ének, vers és prózamondó verseny 

Március 31. Német keresztút a kálvárián 

Április 9. Húsvéthétfői tojásdobálás („Aarpaxn”) a tájház udvarán 

Április 30. Májusfaállítás 

Május 1. Majális a tájház udvarán a schwarzkollmi énekkar vendégszereplésével 

Május Bösendorfer Ferenc bőrdíszműves népművész kiállítása a tájházban 

Június 22. A „szentiváni napok” keretében borverseny a tájházban 

Június 28.- július 2. Énekkar és német nemzetiségi önkormányzat Marktleugastba utazik 
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Július 2-13. Német nemzetiségi tábor a tájházban 

Július 15. Vasárnapi térzene és sördélután a tájházban 

Szeptember 29. Előadás 1. A magyarországi németek I. 

Október 6. Előadás 2. A magyarországi németek II. 

Október 13. Előadás 3. Pilisszentiván múltjából 

Október 20. Előadás 4. Pilisszentiván német nyelvjárása 

November 10. Hagyományos búcsúbál 

December eleje: A „Herbergsuchen” szokásának felelevenítése házaknál 

December 22. hagyományos Muttersprachverein-karácsony a tájházban 

A hagyományos német népdaléneklés (dalkör) 2007-ben július és augusztus kivételével 

minden hónap 3. csütörtökén 18 órakor lesz a tájházban 

 

Januar 2007 

 

Hagyományos disznóölés a Tájházban 

2007. január 20-án, szombaton Péntek: du. 5 órától előkészítés Szombat: 7 órakor szúrás 

utána tisztítás, feldolgozás kb. 1 órakor ebéd kb. 4 órától disznótoros kóstoló kb. 5 órától 

„Sautanz”, vagyis a nehéz munka vidám kipihenése, dalolás és borozgatás Felelevenítjük a 

disznóöléssel kapcsolatos hagyományokat, az eszközök és munkafolyamatok sváb elnevezését 

Nézelődni és segíteni ingyen lehet, ebéd vagy kóstoló adagonként 500 ft. Segítők és idősebb 

mesélők jelentkezését várjuk: Marlok Gyuláné (367 146), Mirk Mária (367 711) 

 

Sváb nyelvtanfolyam  

 

indul kezdőknek és haladóknak. Óramegbeszélés, csoportbeosztás és kezdés 2007. január 18-

án (csütörtök) 19 órakor a Tájházban. Részvételi díj: alkalmanként 200,- Ft, az egész 

tanfolyamra (15 alkalom) 2000,- Ft. 

 

Svábbál 

 

2007. január 27-én 20 órától 3-ig az iskola tornacsarnokában. Tombola, büfé lesz, de hazait is 

lehet hozni batyuban. A bálon fellép a Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Tánccsoport. 

Jegyek elővételben a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán és a Német Nemzetiségi 
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Önkormányzat tagjainál (Majtényi Árpádné, Marlok Gyuláné, Mirk Mária) ill. a helyszínen. 

Ára: 1000,- Ft. Zene: Pilistaler Echo 

 

Német Nemzetiségi Önkormányzat, Pilisszentiván: Sváb nyelvtanfolyam indul a 

Tájházban 

 

Községünkben, ahogy az idős emberek kihalnak, egyre kevesebb sváb szót hallunk. Az őseink 

által beszélt német nyelvjárásnak nincsen írásbelisége, a szülők és nagyszülők a mindennapi 

életben szóban tanították meg a gyermekeknek. A második világháború után használatát 

tiltotta, de legalábbis rossz néven vette a hatalom. Az 1945 után született generáció már csak 

passzívan tanulta meg, saját gyermekeinek nem adta át. Ahogy sorban mennek el mellőlünk 

az idősek, egyre kevesebben tudnak svábul beszélni. A hagyományok őrzésének jegyében 

határozta el a német nemzetiségi önkormányzat, hogy lépéseket tesz őseink nyelvének teljes 

kihalása ellen. Tudjuk, hogy a család nyelvörökítő szerepét semmilyen intézmény nem tudja 

átvenni, mégis indítunk a Tájházban egy kezdő és egy haladó csoportot. A kezdő csoportba 

olyan jelentkezőket várunk, akik németül már legalább beszélgetni tudnak, nem baj, ha 

hibásan is. Nyelvvizsga nem feltétel. Fontos viszont az akarat és az érdeklődés, a pozitív 

érzelmi hozzáállás. A haladó csoportba olyan jelentkezőket várunk, akiknek szülei, nagyszülei 

még beszéltek otthon, tehát valójában értenek svábul, de nincs alkalmuk beszélgetni. Ebben a 

csoportban olyan idősebb embereket is szeretettel látunk, akik tudnak beszélni, csak esetleg a 

környezetükből kihaltak azok, akikkel régebben beszélgetni tudtak. A foglalkozásokon 

kötetlen beszélgetés formájában dolgozzuk fel különböző témák nyelvi anyagát. A 

tanfolyamokat Andrusch Istvánné (Mida néni) pilisvörösvári nyugdíjas tanárnő tartja, akinek 

már vannak ilyen irányú tapasztalatai. Reméljük, sokak érdeklődését felkelti a tanfolyam, és 

minél többen eljönnek, mert ilyen alkalom csak ritkán van. 

 

Dalkör 

 

Régi szentiváni dalokat éneklünk január 18-án (csütörtökön) 18 órától a Tájházban. Bor, 

harmonikaszó és vidámság mellett magnóról régi dalokat hallgatunk és tanulunk. Minden 

kedves érdeklődőt szeretettel várunk. 

 

Pilisszentiván 
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Az eseménynaptár aktualitásai: Február 3. Tánccsoport disznóölése a tájházban 

Schweineschlachten der Tanzgruppe in der Begegnungsstätte Február 3. A Nyugdíjas 

Egyesület közgyűlése és farsangi bálja a tornacsarnokban Jahresversammlung und 

Faschingsball des Rentnervereins in der Schulturnhalle Február 5. Balázs-nap Első 

osztályosok látogatása az óvodában Blasius-Tag: Besuch der Erstklässler im Kindergarten 

Február 9. Óvodai farsangi bál a tornacsarnokban Február 10. Faschingsball des 

Kindergartens in der Schulturnhalle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



392 
 

 

 

3. Periode (Dezember 2014 – Januar 2019) 

Szentiváni újság – Sanktiwaner Zeitung 

  

Dezember 2014 

H.A. A Német Nemzetiségi Tánccsoport 20 éves évfordulójának elismerése 

Bár  a tánccsoport ünnepi rendezvénye még az ülés előtti napokban zajlott, a polgármester itt 

kért jóváhagyást a testülettől a csoportnak átadott jubileumi jutalom összegét illetően. A 

döntés előtt P. Révay Gyöngyi kérte, hogy az önkormányzat biztassa a tánccsoportot minél 

több rendezvényen való fellépésre, hiszen, mint mondta, fergeteges sikere volt a jubileumi 

műsoruknak is, és igen sokoldalú tánckultúrát mutattak be a közönségnek, amely rendkívül 

nyitottan fogadta ezt. Ehhez kapcsolódóan kért szót Klencsák István, a német nemzetiségi 

önkormányzat elnöke – egyben a tánccsoport egyik tagja -, aki arról beszélt, hogy sajnos elég 

nagy szakadék van az ilyen szerepet vállaló fiatalok között: a csoportban sok éve aktív tagok 

már a 40 év körüli korosztályhoz tartoznak, a többiek pedig sokkal fiatalabbak – egy évesek 

voltak a tánccsoport alakulásakor. A testület végül jóváhagyta a tánccsoportnak biztosított 

jubilumi jutalom 100.000 forintos összegét. 

Hájas receptek a főzőtanfolyamon 

Sertéshájjal készült, tehát fôként a disznótoros, téli idôszakban népszerû sütemények receptjei 

képezték a „tananyagot” a Német Nemzetiségi Önkormányzat idestova fél évtizede zajló 

főzőtanfolyamának idei adventi alkalmán, november 29-én. A szervezőket ezúttal a két 

állandó szakács „szakértő”, Wippelhauser Andrásné és Brandhuber Jánosné mellett egy 

harmadik, idős sváb asszony, Ziegler Mihályné Annus néni is segítette, aki nagy 

szakértelemmel mutatta meg az egybegyűlt fiatalasszonyoknak és kislányoknak, hogyan kell a 

hájas süteményekhez szükséges, eltérő összetételű tésztalapokat hajtogatással összedolgozni, 

úgy, hogy a végeredmény a legjobb legyen. A résztvevők nagy érdeklődéssel figyelték a 

háromféle hájas sütemény elkészítésének mesterfogásait, közben közösen elkészítve egy nagy 

lábosra való, ünnepi húslevest is. 
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Hájas fánk (Schmerkropfe) Hozzávalók: 50 dkg sertésháj, 65 dkg liszt, 4 tojás sárgája, 2 dl 

fehér bor, porcukor. Elkészítés: A hájat lehúzzuk a hártyáról, feldaraboljuk és húsdarálón 

ledaráljuk. A fele lisztet összegyúrjuk a hájjal és félretesszük; a másik felét összegyúrjuk a 

sóval, tojássárgákkal és a borral. Vékonyra kinyújtjuk a tojásos tésztát, majd ugyanezt tesszük 

a hájas tésztával is, és az utóbbit ráhelyezzük a tojásos tésztalapra. Az egymásra rétegzett 

tésztákat összesen háromszor hajtjuk össze, minden hajtás között fél-fél órányi pihentetéssel 

(hideg helyen), végül a kész tésztát ujjnyi vastagra nyújtjuk. Ebből aztán kb. 5x5 cm-es 

négyzeteket vágunk, amiket sütőpapírral kibélelt tepsiben aranysárgára sütünk, és még forrón 

meghempergetjük a porcukorban. Ugyanebből a tésztából készíthetünk hájas kifl it is, még 

vékonyabbra nyújtva, a tésztalapból nagyobb négyzeteket vágva, amiket megtöltünk lekváros 

dióval, és kifliszerűen felcsavarva sütünk ki. 

Hájas kifli kelt tésztából (Schmerkipferl) Hozzávalók: 50 dkg sertésháj, 1 kg liszt, 3 tojás 

sárgája, 2 dkg élesztő, 4 dl tej, 4 evőkanál cukor, 4 evőkanál rum, csipetnyi só, porcukor. A 

töltelékhez: 30 dkg darált dió, 25 dkg cukor, 1 csomag vaníliás cukor, 5 evôkanál folyékony 

baracklekvár. Elkészítés: A hájat lehúzzuk a hártyáról, feldaraboljuk és húsdarálón ledaráljuk. 

Az élesztőt felfuttatjuk 1 deci langyos cukros tejben, majd az összes hozzávalót 

egybedolgozva meggyúrjuk a tésztát. Kb. 1 órát kelesztjük meleg helyen, hogy a duplájára 

nőjön. A tésztát ezt követően vékonyra nyújtjuk, négyzetekre vágjuk és ezek közepére kb. fél-

fél kiskanálnyi tölteléket teszünk, majd szép kifliket formázunk belőlük. Sütőpapírral kibélelt 

tepsiben aranysárgára sütjük, és még forrón meghempergetjük a porcukorban. [A tepsibe való 

behelyezéskor számoljunk azzal, hogy a kiflik még sütés közben is nőni fognak!] 

  

Pénzes Gábor polgármester: Búcsúzunk 

Azoknak, akik Pilisszentiván és Markleugast partnerkapcsolatát a kezdetektôl fi gyelemmel 

kísérték, ismerősnek tűnhet Herbert Hofmann neve, hiszen többször tisztelte meg községünket 

látogatásával és Markleugastba is mindig ellátogatott, ha küldöttségünk tartózkodott ott. A 

partnerkapcsolati szerződés aláírásakor ő volt a kulmbachi járás tanácsosa, aki figyelemmel 

kísérte a két község kapcsolatának alakulását és segítette azt. Ezért is született a 

partnerkapcsola ötödik évfordulóján az 54/1993. (IX.13). számú önkormányzati határozat, 

mely kimondta: „Pilisszentiván község önkormányzata a németországi Marktleugast község 

és Pilisszentiván község között kialakult testvérkapcsolat ügyében tett kimagasló és 

áldozatkész munkájáért Herbert Hofmann részére a Pilisszentiván község díszpolgára címet 

adományozza.” Most éppen ezért díszpolgárunktól kell búcsú vennünk, hiszen 2014. 
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november 23-án Herbert Hoffmann örökre eltávozott az élők sorából. Herbert többször járt 

nálunk, akik ismerték, nemcsak a kiváló politikust, hanem egy tiszteletre méltó, kedves 

embert is megismerhettek benne. „Nem múlnak ôk el, kik szívünkben élnek, Hiába szállnak 

árnyak, álmok, évek. Ők itt maradnak bennünk csöndesen még, Hiszen hazánk nekünk a 

végtelenség.” A temetésén Gátas Ernő képviselőtársammal képviseljük községünket. 

Nyugodjék békében! 

Gyertyagyújtások két nyelven 

Hagyományosan idén is a német nemzetiségi önkormányzat szervezte az első és a harmadik 

adventi hétvége gyertyagyújtási ünnepségét a községháza elôtt, sok gyerekszereplővel, kis 

verses és zenés betétekkel, és persze németül és magyarul is elhangzó, lélekemelô 

gondolatokkal. Képünk december 13-án, a harmadik gyertyagyújtáskor készült. 

 

Megjelent a 2015-ös Blickpunkt-falinaptár 

Idén is megjelent a Magyarországi Német Kulturális és Információs Központ (zentrum.hu) 

által kiírt Blickpunkt fotópályázat legjobb fényképeiből összeállított naptár a 2015-ös évre. A 

zentrum.hu fotópályázatára évek óta a magyarországi német nemzetiségi települések és 

közösségek életével, illetve hagyományőrzésével kapcsolatos fényképekkel lehet nevezni, 

három kategóriában, s a legjobb alkotásokból évrôl évre falinaptár is készül, ami bárki 

számára megvásárolható, illetve megrendelhetô. A falinaptárt személyesen a Központ 

irodájában (1062 Budapest, Lendvay u. 22.) lehet megvásárolni, megrendelni pedig telefonon 

és e-mailben is lehetséges, a 06-1/373-0933 számon vagy az info@zentrum.hu e-mail-címen. 

A falinaptár ismételten 12 képet és 2 képeslapot tartalmaz az idei Blickpunkt – Képek 

versenye alkotásai közül, ára 1.600 forint (+postaköltség). 

Januar 2015 

Minden korosztály köszöntötte az időseket 

 

Óvodások, zeneiskolások, nyugdíjas színjátszók, valamint a vegyeskórus tagjai is 

köszöntötték Karácsony előtt községünk 70 év feletti lakosait, az önkormányzat által minden 

évben megszervezett, hagyományos évzáró rendezvény keretében. Az egybegyűlteket külön 

köszöntötte Pénzes Gábor polgármester és Kiss Csaba plébános, a programot pedig szerény, 

fehér asztalos vendéglátás zárta, zenei kísérettel. A december 14-i rendezvény elején Gátas 



395 
 

Ernő német nemzetiségi tanácsnok, a népjóléti bizottság elnöke köszöntötte a megjelenteket 

az önkormányzat nevében, majd egy óvodás csoport lépett a színpadra, Peller Zsuzsanna 

vezetésével, illetve a zeneiskola néhány diákja és tanára adott elô az ünnepi alkalomhoz illő 

zenedarabokat. A folytatásban Pénzes Gábor polgármester lépett a mikrofonhoz, aki – miután 

maga is elmúlt már 70 éves – beszéde elején tréfálkozott egy sort azzal kapcsolatban, hogy 

most valójában ki köszönt kit; majd a szót komolyabbra fordítva elmondta, hogy 

Pilisszentivánon pontosan 444 fő a 70 év felettiek száma, ami a 4425 állandó lakoshoz 

viszonyítva több mint tíz százalékot jelent. A polgármester elmondta azt is, hogy hagyományt 

szeretne teremteni azzal, hogy a község nagy rendezvényein név szerint is köszönti a település 

díszpolgárai közül azokat, akik jelen vannak az adott rendezvényen, majd a „jubiláns” 

nyugdíjasok köszöntése következett, immár nem csak szóban, de virágcsokorral, és szerény 

ajándékkal is. Elsőként a falu legidősebb lakosa, a 98. életévében járó Bellovits Lajosné, majd 

a legidősebb férfi, a 95 éves Cseresnyés Géza részesült ilyen köszöntésben, őt követe a 

legidősebb házaspár – Marlok József Károly és Taller Terézia – köszöntése következett, végül 

sorra került az a hét házaspár is, akik 1964-ben kötöttek házasságot a településen, és az elmúlt 

hónapokban az aranylakodalmukat is megülhették. A köszöntésekhez csatlakozott az immár 

több mint negyven éves vegyeskórus is, egy néhány számból álló dalcsokor előadása erejéig. 

A műsor végéhez közeledve Kiss Csaba plébános kért szót, aki egyebek közt elmondta, hogy 

az ő szemében a jelenlévők nem idősek, csak régebb óta fiatalok. Ennek apropóján elmondott 

egy rövid bibliai történetet is abból a korból, amikor a jeruzsálemi vének átadták a város 

vezetését a fiataloknak, de készenlétben ültek a városfalakon kívül, hogy tanácsot adhassanak, 

ha a fiatalok a nagy lendületük miatt néha be-beverik a fejüket. Végül felhívta a jelenlévők 

figyelmét, hogy van egy nagy kincsük, az élettapasztalat, ami a fiataloknak még nem adatott 

meg, és kérte, hogy törekedjenek e tapasztalataik és életbölcsességük megosztására a náluk 

fiatalabbakkal, a közösség kiegyensúlyozottsága érdekében. A délután utolsó szakaszában a 

nyugdíjas színjátszó csoport betlehemes játékát tekinthették meg a résztvevők; ráadásként az 

előadás „fináléjába” most a vegyeskórus is bekapcsolódott. Végül kötetlenebbre váltott a 

program, melynek utolsó szakaszában Rezsnák Miklós dalénekes biztosította a zenei 

aláfestést a kellemes, fehér asztalos időtöltéshez, Gátas József zongorakísérete mellett. 

 

Pásztorjáték vendéglátással 

 

Ezen a télen már harmadszor mutatta be az autentikus magyarországi német hagyományokon 

alapuló, sváb dialektusban előadott pásztorjátékát a környékbeli amatőrökből néhány éve 
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alakult kistérségi színtársulat, a Kompanei, a pilisszentiváni templomban, az előadás azonban 

most is nyújtott új élményeket a nézőközönségnek. Hiszen az elmúlt évek előadásaihoz képest 

kis mértékben megújult a díszlet is, és számos ponton változott a szereposztás is – Szűz Mária 

szerepét például ezúttal a vörösvári sváb hagyományőrzés tehetséges, fiatal üdvöskéje, Mirk 

Szilvia kapta meg, az egyik pásztor bundás-kucsmás jelmezében pedig Kiss Csaba plébánost 

fedezhették fel a jelenlévők. Érdekesség volt az is, hogy a német nemzetiségi önkormányzat 

négy képviselője közül ketten is ott szerepeltek a közreműködők között, részint talán ezért is 

döntött úgy a nemzetiségi testület, hogy az előadás után szerény agapéra látnak vendégül 

minden szereplőt és jelenlévőt a plébánián. 

 

Telt ház a nemzetiségi közmeghallgatáson 

 

Telt ház a nemzetiségi közmeghallgatáson Meglehetősen sokan voltak kíváncsiak az alig két 

hónappal korábban felállt új német nemzetiségi önkormányzat első igazi bemutatkozására, 

december 21-én délután ugyanis mozdulni is alig lehetett a szervezet éves közmeghallgatásán. 

Igaz, a nagy érdeklődés nem kizárólag az évértékelő gyűlésnek szólt, közrejátszott benne az 

is, hogy ugyanezen a délutánon zajlott, rögtön a közmeghallgatást követően a nemzetiségi 

önkormányzat hagyományos tájházi karácsonya is. Teljes személycsere zajlott tavaly ősszel 

községünk nemzetiségi önkormányzatában, nem csoda hát, hogy a 2014-es év nemzetiségi 

eseményeit összegző közmeghallgatás is két részre bontva zajlott: a gyűlés első felében az 

októberben leköszönt korábbi elnök, dr. Mirk Mária foglalta össze az év addigi részének 

eseményeit, majd az új elnök, Klencsák István beszélt az utolsó hónapok történéseiről, 

röviden kitérve a folytatást érintő tervekre is. A jelenlegi elnök rövid köszöntője után rögtön 

dr. Mirk Mária vette át a szót, aki azzal kezdte beszámolóját, hogy a nemzetiségi 

önkormányzatok fő célját mindig is az adott nemzetiséghez kötődő, helyi vagy szélesebb körű 

hagyományok őrzése és azok továbbadása képezte, és az elmúlt húsz évben a helyi 

nemzetiségi önkormányzat is mindig ennek az alapelvnek megfelelően igyekezett működni. 

Hozzátette azonban, hogy a nemzetiségi hagyományok átörökítésében a családoknak van a 

legnagyobb szerepük, és sajnálatosnak nevezte, hogy a családok – úgy tűnik – egyre 

kevesebbet foglalkoznak ezzel, ehelyett mintha az intézményektől, illetve a nemzetiségi 

önkormányzatokra hagynák, tőlük várnák el ugyanezt. Az év eseményeire való 

visszatekintésnél Mirk Mária azt emelte ki első helyen, hogy választási „szuperév” volt 2014-

ben, hiszen alig több mint fél éven belül három választás is zajlott, és bár a nemzetiségeket a 

három választás közül csak kettő – az országgyűlési és a helyi önkormányzati választás – 
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érintette, ez utóbbiaknál sok volt a változás a korábbi időszakhoz képest. Különösen a 

parlamenti választás terén volt sok újdonság, azáltal, hogy elvben lehetőség nyílt nemzetiségi 

képviselő bejuttatására a Parlamentbe – emelte ki a korábbi elnök asszony –, ezért a német 

nemzetiségi önkormányzatok mindenhol hatalmas energiákat fordítottak arra, hogy sikeresek 

legyenek ezek a választások. Épp ezért szomorúan állapította meg, hogy a parlamenti 

választásra mindössze 140 szentiváni lakos regisztrált nemzetiségi választóként, holott négy 

éve még 327 fô volt a német nemzetiségi szavazók száma. Mint mondta, helyzetelemzésük 

szerint valószínűleg két fő tényező játszott ebben szerepet: az egyik a választási törvény által 

a nemzetiségi lakosokra rákényszerített választási kötelezettség [mint emlékezetes, aki 

nemzetiségi választópolgárként regisztráltatta magát, az nem szavazhatott pártlistára], a másik 

pedig az egyre inkább rohanó élettempó, ami miatt az emberek egyszerűen nem vették a 

fáradságot erre. Mivel az előző nemzetiségi közmeghallgatás 2013. novemberében zajlott, 

Mirk Mária az elmúlt év helyi nemzetiségi programjainak összegzését is attól a dátumtól 

kezdte. Ismertetése szerint 2013 adventjében két német gyertyagyújtást és egy 

főzőtanfolyamot szervezett a nemzetiségi önkormányzat, valamint százezer forinttal 

támogatta a Kompanei amatőr színtársulat templomi Kristkindl-előadását, tájházi karácsonyt 

viszont ezúttal nem szerveztek, helyette német nyelvű kalendáriumot ajándékoztak a tájházi 

programok rendszeres résztvevőinek. Tavasszal részt vettek az iskolai németverseny 

szervezésében, fórumot szerveztek a nemzetiségi parlamenti választás népszerűsítésére, 

támogatták – a kampány jegyében – Takaró Mihály egyik, Gyóni Géza német nemzetiségi 

kötődésű íróról tartott irodalmi előadását is, sőt még a főtéren is tartottak egy kis 

figyelemfelkeltő, zenés rendezvényt, ugyanezzel a céllal. Az év legnagyobb nemzetiségi 

programja a betelepülés 290 éves évfordulója alkalmából szervezett rendezvénysorozat volt 

április végén, ahol a szervezők tíz állomáson keresztül mutatták be a falu múltját és a régi 

szentiváni emberek legjellemzőbb foglalkozásait: ezt a nem túl barátságos időjárás ellenére jól 

sikerült rendezvényként értékelte a korábbi elnök asszony. Jóval szerényebb volt az 

érdeklődés a hagyományosan megszervezett nemzetiségi zarándoklat iránt, pedig a célpont 

most egy közeli zarándokhely, Máriaremete volt: a szónok szerint talán épp azért voltak 

kevesen ezen a programon, mert a helyszín közelsége miatt a szervezők nem rendeltek 

különbuszt a közös odautazáshoz. Kárpótlást nyújtott viszont ezért a sikertelenségért az éves 

kirándulás, melynek célpontjai ezúttal tolnai-baranyai német falvak voltak, és sok szép, 

érdekes élménnyel gazdagították a résztvevőket, dr. Mirk Mária épp ezért az új nemzetiségi 

önkormányzatnak is javasolta, hogy a továbbiakban is tartsa meg programjai között a hasonló 

kirándulások szervezését. Szintén sikeresnek értékelte a 15 éve minden nyáron megrendezett 
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német gyerektábort, ami ezúttal több mint 60 gyereknek nyújtott tartalmas szórakozást, 

valamint a két nyári sördélutánt és a marktleugasti partnerkapcsolat jubileumának kinti 

megünneplését is Mirk Mária a programok ismertetésén felül elmondta, hogy a nemzetiségi 

önkormányzat több más tevékenységben is részt vett. Elkészítették és megjelentették a régi 

szentiváni énekeket őrző sváb daloskönyv második kötetét, jutalmazták a németből 

kimagaslóan teljesítő diákokat és tanáraikat, anyagilag támogattak diákcsere-programokat, 

illetve a Heidi óvoda nemzetiségi programjait, sőt még ösztöndíjat és tanároknak szóló 

továbbképzési pályázatot is kiírtak, bár ez utóbbira egyáltalán nem volt jelentkező és a három 

ösztöndíjra is csak két értékelhető pályázat érkezett be. Elmondta még azt is, hogy az év során 

kapott másfélmillió forintnyi feladatalapú támogatás nagy része meg is maradt – tehát nem 

üresen adták át a kasszát –, végül megköszönte a „nagy” önkormányzat jó partnerségét, és sok 

sikert kívánt az új nemzetiségi képviselőknek. Az őszi önkormányzati választás óta eltelt 

időszakról már Klencsák István beszélt, aki egyebek közt elmondta, hogy az október 12-i 

választás, illetve az új képviselők október 27-i eskütétele óta már hat hivatalos ülést tartottak 

[egy év alatt 4 kötelező!], első saját programjuk a búcsúbál volt, de szerveztek már két adventi 

gyertyagyújtást, a Kristkindl-előadás után pedig megvendégelést szerveztek a résztvevők 

számára. Két delegáltjuk révén bemutatkoztak a régió német nemzetiségi önkormányzatait 

összefogó szövetség közgyűlésén, támogatást nyújtottak az óvoda számára új viseletek 

beszerzéséhez, valamint az önkormányzat felkérésére jóváhagyták a módosított iskolai 

alapdokumentumokat is. A folytatást illető tervekről elmondta: szeretnének megtartani 

minden olyan programot, ami már hagyománnyá vált a községben, illetve újabb ötletekkel is 

igyekeznek erősíteni a nemzetiségi tudatot. Felidézte azt is, hogy az 1990-es években 

működött egy darabig a faluban egy országos hatókörű német ifjúsági egyesület helyi 

szervezete, amit valamilyen formában talán most is újjá lehetne éleszteni, a nemzetiségi 

származású fiatalok érdeklődésének felkeltésére, illetve úgy vélte, jó lenne, ha nemcsak a 

fúvószenekarnál, de a tánccsoportnál és a vegyeskórusnál is lenne utánpótlás a fiatalabbak 

közül. Végül elmondta: az új nemzetiségi képviselők úgy döntöttek, hogy elődeikhez 

hasonlóan ők sem vesznek fel tiszteletdíjat. A beszámolók után a jelenlévők is kérdezhettek, e 

lehetőséggel pedig közel tucatnyian éltek. Több hozzászóló a Tájház és az udvari épület 

fejlesztésérôl, a további hasznosításra vonatkozó elképzelésekről érdeklődött, ezekre válaszul 

Klencsák István elmondta, hogy sok ötlet merült már fel, és törekedni fognak arra, hogy 

megtalálják ezek közül a mindenkinek leginkább megfelelő megoldást. Egy néző azt kérte, 

hogy legyen több reklámja a nemzetiségi programoknak, Feketéné Ziegler Ágota pedig 

köszönetet mondott az új nemzetiségi önkormányzatnak azért, hogy már röviddel a 
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megalakulásuk után, maguktól megkeresték a helytörténeti egyesületet – illetve több más 

helyi civil szervezetet is – a terveik és elképzeléseik egyeztetésére. Utolsó hozzászólóként 

Óvári Sándor kért szót, aki úgy vélte, hogy nagyon fontos lenne a nemzetiségi önkormányzat 

honlapjának, illetve esetlegesen más internetes felületeinek a megújítása, és felajánlotta ehhez 

személyes segítségét is. 

 

Tuschek Franciska: Panasznap és fegyelmezés 1728-ban 

 

1728. május 18. napján a letelepedési szerződés módosításán kívül Pater Scharinger néhány 

intézkedést is tett a még nagyon alakuló viszonyok közt élő szentivániak életmódjára 

kihatóan. A helyi ügyekkel közvetlenül 7 év múlva kezd megint foglalkozni. Előbb a német 

szöveget ismertetjük, úgy, ahogy Scharinger lejegyezte. 

„Klagen Der geweste würth Joseph Allegri Klagt wider den Hanß Mezger Maurer, daß er 

unter seiner bestandt zeit bis 15 Emer wein ausgeleygebt habe. Rp. Hanß Mezger sagt er habe 

von Vörösvár 2 1/2 Emer in alen bekhommen an Schulden. Von altofen [kihúzva] der Neü 

stift 4 Emer ad 22 gr. Von Somar 2 Emer an der Schuld. Conclusum: der Maurer Hanß 

Mezger solle zur Schadenersezung dem Würth Joseph Allegri innerhalb 3 Tagen 3 f und der 

Herrschaft zur Straf 3 f erlegen. N.B. die Herrschafts straf ist ihm vor dismahl geschenkhet 

worden. Item wird allen und jeden untersagt, wein ohne Erlaubnis einzuführen weniger 

auszuschenkhen unter straf von Emer 1 f 30 x wird contrabant des weins. Ingleichen wird 

allen und jeden unter Herrschafl . wilkhürigen Straf verbotden in denen frembden 

umbligenden Würtsheüßern, es seÿe Somar, Vörösvár, griner baumb, etc. umb eigene 

bezallung zutrinkhen. 3tio wan einer oder alle auf ein Tag citiret, oder zu Haus zu bleiben 

bestimmt wird, und wider befelch ausbleibet, oder aus gehet ist er S 1 f 30 x Straf verfahlen. 

4to wird ihnen ins gesambt ein Fleck zu einer gemainwüßen auszuzeichnen, Versprochen.” 

Az eredeti német szöveg magyar fordítása: „Panasztevés A korábbi vendéglős, Joseph Allegri 

bepanaszolja Hanß Mezger kőművest, mert az ő működése idején 15 csöbör bort is kimért. 

Válasz. Hanß Mezger azt mondja, Vörösvárról 2 1/2 csöbröt kapott adósságokért. Újlakról 4 

csöbröt 22 garassal számolva. Solymárról 2 csöbröt adósságért. Határozat: Hanß Mezger 

kőműves Joseph Allegri vendéglősnek kártérítésként 3 napon belül 3 forintot fizessen és az 

uraságnak büntetésként 3 forintot. Megjegyzés: Az urasági büntetést ez alkalommal elengedik 

neki. Továbbá mindannyiuknak és mindenkinek tilos bort engedély nélkül behozni, még 

inkább kimérni. A csempészett borért csöbrönként 1 forint 30 krajcár büntetés fizetendő. 

Mindannyiuknak és egyenként is az uraság szabta büntetés terhével megtiltják, hogy a 
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környéken lévő idegen kocsmákban, így Solymáron, Vörösváron, a Zöldfában és máshol 

pénzért igyanak. Harmadszor, ha egyet vagy mindenkit egy napra berendelnek, vagy őt 

otthonmaradásra kötelezik, és az utasítás ellenére kimarad vagy elmegy, 1 forint 30 krajcár 

összeg a büntetés érte. Negyedszer: Megígérik nekik, hogy ki fognak jelölni egy területet 

közös használatra.” Az ilyen szabályok a borkimérésről – ami földesúri előjog volt – 

általánosak voltak ebben a korban. A harmadik pontban felsorolt megkötések tűnnek inkább 

helyi túlzásnak. Mindenesetre ezen az iraton keresztül mindenképpen bepillantást nyertünk 

egy kicsit a régvolt életbe. A folytatásban a Zöldfa vendéglő helyét, és nevének feltételezhető 

eredetét igyekszünk majd megvizsgálni. 

 

Februar 2015 

 

H. A.: Hét évtized a szentiváni közéletben 

 

Gátas József a község közéletének egyik legsokoldalúbb „veteránja”: három és fél évtizeden 

keresztül tanított az iskolában, ő volt a birtokosa polgárőrség 001. sorszámú tagsági 

igazolványának, volt sportköri és kultúrházi vezető, komoly része volt abban, hogy a falunak 

ma tájháza lehet, mindemellett ma is szívesen vesz részt zenészként bármilyen helyi vagy 

környékbeli rendezvényen. Január végén nagy számú barát, zenész és „civil” ismerősök 

hosszú sora köszöntötte a tájházban, 70 éves születésnapján, úgy gondoltuk ezért, hogy ebbôl 

az alkalomból szerkesztőségünk is rövid beszélgetésre kéri az ünnepeltet, hogy felidézzük 

életpályája néhány fontosabb szakaszát, állomását. –  Hetven évre kell visszatekintenünk 

ebben a mostani interjúban, márpedig ha jól tudom, az Ön közéleti pályája alig valamivel 

rövidebb ennél, hiszen már iskolásként is szerette magára vállalni a legkülönfélébb 

feladatokat. Jól ismert, hogy már a felmenői között is többen voltak közéleti emberek 

Szentivánon: mennyire determinálta ez az Ön későbbi életútját? Valóban azt hiszem, hogy 

már korán a vérembe ivódott a közélet iránti érdeklôdés. Úgy nevelkedtem, hogy az apu 

postamester volt – a háború után maszek postája volt egy darabig –, emellett kántorizált a 

templomban, esténként pedig még a kultúrházban is tevékenykedett. Én így nőttem fel, és 

szívtam magamba mindazt, amit hallottam tőle, ennek köszönhetem, hogy a zenét is fül után 

tanultam. Ezzel később bajom is volt a képzőben, mint a rossz gyerek, aki kívülről fújja az 

olvasnivalót, olvasni viszont nem tud: én is kívülrôl játszottam, mert annyira megtanultam 

aputól, hogy hogyan kell memorizálni, harmonizálni. –  Zenélni tehát csak az édesapjától, 

illetve autodidakta módon tanult? Eleinte csak tôle: hol a templomban hallgattam a zenélését, 
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hol a kultúrházban, hol pedig otthon, hiszen otthon is volt egy harmonikája és egy 

harmóniuma, amin néha egyházi, néha pedig világi zenét gyakorolt – így gyakorlatilag belém 

ivódott ez a zenei kultúra. Akkoriban, a televízió elterjedése előtt egyébként is nagy kultúrélet 

volt itt a faluban – többek között volt egy jó néhány zenés elôadás is, amiket főleg Bitvai néni 

meg a Hargita házaspár tanított be: azokon is mindig ott voltam, így aztán azoknak a zenéit is 

szinte magamba szívtam. Később sokat zenéltem a vendéglátóiparban is, ahol folyton azt 

kérdezték, hogyan sikerült magamévá tenni azt az óriási repertoárt, amit el tudok játszani, a 

népdaloktól az operetteken át a magyar, angol, német könnyûzenei számok egész soráig. Szép 

lassan mind hozzámragadtak... A könnyűzenei oldalam meg azért lett ennyire erôs, mert le 

akartam tenni az Országos Szórakotatózenei Központ által akkoriban előírt vizsgát, ezért az 

50 kötelezô szám mellett olyan klasszikus, fôleg angolszász számokat is megtanultam – és 

azokhoz kapcsolódóan olyan jazzakkordokat, fogásokat sajátítottam el –, amiket nem sokan. 

Herrer Pali bácsi készített fel akkor az OSZK-vizsgára, aki nagy névnek számított a 

szakmában, még 80 évesen is zenélt. A kérdésre még visszatérve: a tanítóképzôben vettem 

részt elôször hivatalos zongoratanításban, utána pedig az OSZK-ban harmonika-

továbbképzésen vettem részt Pali bácsinál. De mint mondtam, leginkább hallás után tanultam 

zenélni, ezért mindig sok csodálkozó megjegyzést kaptam, még pályatársaktól is amiatt, hogy 

nemigen szoktam kottát használni. – Úgy tudom, fiatalon sokáig egészen komolyan pilótának 

készült. Ez így igaz: a III. kerületbe jártam középiskolába, ahol állandóan láttuk, ahogy 

jönnek-mennek a Hármashatár-hegy fölött a vitorlázó repülőgépek, és ez nagyon 

megmozgatta a fantáziámat. Már elôtte is érdekeltek a repülőgépek, az elsô ilyesfajta 

élményeim még 12-13 éves koromból származnak, amikor megtudtam, hogy lehet jelentkezni 

sétarepülésre az Ipari Vásárban, aminek a helye akkor még a Városligetben volt. Kivittek egy 

társasággal együtt, különbusszal Ferihegyre, ahol a régi DC-2 típusú repülôgép orosz 

változatával, a Li-2-essel repülhettünk egy kört a város felett. Mindenesetre már a gimnázium 

alatt elkezdtem járni a vitorlázó repülőtérre, Hidegkútra, és bár végül mégsem lehettem pilóta, 

de a repülős kapcsolataim még évtizedekkel késôbb is kamatoztak számomra, többek között 

úgy is, hogy engem hívtak zenélni a legkülönfélébb repülős rendezvényekre. Szép élmény 

volt például a Gödöllőn tartott reptéri dzsembori, amit alapvetően ejtőernyősöknek 

szerveztek, de a végén a zenésztársammal, Pál Zolival együtt minket is felvittek egy-egy 

körre, 4000 méterig. Emlékszem, ez pont aznap volt, amikor Kovács István, a bokszoló 

kikapott a brazil Chacóntól, mert zenélés közben a kivetítőn hol az ejtőernyősöket, hol a 

Kokó-meccset néztük felváltva. Elmondhatatlanul sok embert ismertem meg egyébként a 

zenén keresztül – például Schmitt Pált, aki akkor még nem volt köztársasági elnök, csak a 
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Magyar Olimpiai Bizottság elnöke, vagy Buzánszky Jenő bácsit, aki az Aranycsapat utolsó 

élô tagja volt – sajnos épp a napokban volt a temetése –, és egyszer még a dorogi lakására is 

meghívott, néhány évvel ezelőtt. – Ilyen előzmények után hogyan került tanári pályára? 

Gimnázium után egy évig kocsikísérő és anyagmozgató munkakörökben dolgoztam, de 

közben komolyan elkezdtem készülni a felvételire, hogy a következô évtôl a tanári pályára 

léphessek, hiszen a szentiváni iskola tanárai közül többen is biztattak erre – ráadásul az 

édesanyám tanárnő volt, tehát az ô irányából is kaptam inspirációt. Esztergomba jelentkeztem, 

az ottani képzőt végeztem el – nagyon élveztem az ottani éveket, és olyan jó dolgozatokat 

írtam, hogy azok egyikét országos szintre is elküldték a tanáraim. Tulajdonképpen a 

tanítóképző volt az, ami nekem igazán szárnyat adott, mert középiskolában elég link alak 

voltam, hol a repüléssel, hol a zenével, hol ezzel, hol azzal foglalkoztam, csak a tanulással a 

legkevesebbet, ami miatt az érettségim is rosszul sikerült – így aztán a képző volt az a hely, 

ahol először megérintett a tudás öröme is. A nyolcvan fős évfolyamból végső soron öten 

államvizsgáztak jelesre, és nagy örömömre én is az öt között voltam. Elsősorban a 

szakdolgozatom dobta meg nagyon az eredményeimet, de majdnem minden másból is jelesre 

vizsgáztam. –  Egész tanári pályája Pilisszentivánon telt? Igen, 34 évet tanítottam itt, 1967-tôl 

2001-ig. Úgy indult, hogy az iskola egy szerződést ajánlott: ha itt tanítok tíz évig, akkor 

vehetek fel pedagógus kölcsönt – abból a kölcsönből kezdtük meg a jelenlegi házunk építését 

is. Ebből a tíz évből lett aztán 34 év... De a tanári munkám mellett voltam itt akkoriban 

kultúrház-igazgató is egy rövidebb időszakban, voltam sportköri elnök is, és amit csak el 

lehetett képzelni, minden társadalmi munkában igyekeztem részt venni a faluban. – Nagyrészt 

Önnek köszönhető, hogy a falunak ma tájháza lehet, hogyan történt ez? Az a ház az egyik 

rokonunké volt, aki külföldre költözött, ezért az épületet államosították, és mi ugyan szerettük 

volna megvenni, de a tanács elzárkózott ez elől. Úgy gondoltam, hogy ha a miénk nem lehet a 

ház, akkor legyen a községé, közösségi házként – a felettes hatóság pedig nekünk adott igazat. 

–  A rendszerváltás után az első képviselő-testületben, majd a négy évvel később megalakult 

német nemzetiségi önkormányzatban is az első testület egyik képviselője volt, tehát az 

önkormányzatok megalakulása utáni „hőskornak” is abszolút aktív szereplője lehetett. 

Hogyan emlékszik vissza erre az időszakra? Mivel mindig érdekelt a helyi közélet, 

igyekeztem eljárni a falugyűlésekre is, amik az akkori kultúrházban voltak, a mai W.E.T. 

helyén. Ott esett szó először arról, hogy mostantól önkormányzatok lesznek, a településeken 

élô emberek kezükbe vehetik a saját sorsukat, és Marlok Gyula – aki akkor a solymári 

Kemipur vezérigazgatója volt – olyan okos szavakkal győzködött arról, hogy vegyük saját 

kezünkbe az irányítást, hogy én is belelkesedtem, jelöltettem magam, és be is választottak az 



403 
 

elsô képviselőtestületbe. Emlékszem, eleinte nagyon hosszúak voltak az üléseink, ezért a 

következô alkalommal mindig elhatároztuk, hogy ezúttal nem térünk el a napirendtől és 

mindenki rövidre fogja a szavait, de mégis mindig sikerült nagyon bő lére ereszteni a 

hozzászólásokat, és nemegyszer éjjel egy, vagy akár két óra körül értem haza. Néhány év 

múlva pedig valóban lehetőség adódott arra is, hogy a helyi német nemzetiség saját 

kisebbségi önkormányzatot alakítson, ezért elkezdtem körbejárni az ismerőseimet, és 

kapacitáltam őket a képviselőségre. Végül többen is jelentkeztek képviselőnek, bár olyan is 

akadt, aki a kezdeti lelkesedés után, még a választás elôtt visszahőkölt, hiszen a világháborút 

követően nagyon meghurcolták a németséget itt a környéken, és sokakban éltek még az ezzel 

kapcsolatos rossz emlékek. Úgy emlékszem, egy teljes, négy éves cikluson keresztül mind a 

két önkormányzatban részt vettem, úgyhogy abban az időszakban meglehetősen keveset látott 

itthon a családom. Ez aztán idővel már nekem is sok lett, ezért előbb a nagy önkormányzati 

képviselőséget adtam fel, majd a nemzetiségit is. Ugyanakkor nem úgy öregedtem meg, hogy 

feladtam az életet, és most már csak itthon várom a halált, hanem kezdtem olyan részeit is 

kitölteni az életemnek, amikre eddig nem adatott meg a lehetőségem. Például 65 éves korom 

óta nagyon sokat utazom szerte az országban – ez még gyerekkori álmom volt, de igazán csak 

most nyílt rá lehetőségem. Legutóbb éppen a Trianon után részben Ausztriához került egykori 

mosoni területeket jártam be, annál is inkább, mert anyai ágról arról a vidékrôl származom – a 

Holczinger gyökereim ide, Mosonmagyaróvárra visznek, ahol szerencsére élnek még 

hozzátartozóim. – Mindenki tudja Önről, hogy rendszeresen tartja magát karban ma is, egy 

gyerekkori fogadalom alapján. Mesélne végül még erről is? Tizenhárom éves koromban, a 

születésnapomon fogadtam meg, hogy mostantól minden nap rendszeresen mozgok. Akkor 

már évek óta volt kutyám, akivel rendszeresen kijártam az erdőbe, atletizálni is akkoriban 

kezdtem, és valahogy megszerettem a rendszeres testmozgást. Végül is azt mondtam a 

születésnapomon, hogy mostantól minden nap, vagy reggel, vagy délután, vagy este kimegyek 

az erdőbe mozogni. Mit? – kérdezik máig is. Mindegy, a lényeg magán a testedzésen van, és 

azon, hogy csapzottan kell hazajönni – meggyőződésem, hogy a szervezet méregtelenítésére 

is ez a legjobb módszer. Kocogok, gimnasztikázom, itt-ott beiktatok egy-egy sprintet, tehát 

ami éppen eszembe jut. Fiatalabb koromban az is előfordult, hogy egy nap kétszer is 

felmentem a Zsíros-hegyre, hiszen akkoriban önkéntes tűzoltó is voltam – ma már ekkora 

túrákat nem mindig teszek, de kirándulni is sokat szoktam. Mindemellett az étkezésre is 

odafigyelek – kevés szénhidrát, sok zöldség-gyümölcs és cukormentesség, ez a három alapelv, 

amit követek, a sok mozgással párosítva. Így aztán nem érzem túlzásnak, amit el szoktam 

mondani magamról tréfásan, hogy a testemet olyan ötvenesnek érzem, az agyam egy kicsit 
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butul már, a szívem viszont még mindig húsz éves! De a viccet félretéve hozzátenném, hogy 

nem hagyom el magamat, tehát az agyamat is igyekszem mindig tréningezni. Ezt kívánom 

mindenkinek, így lehetőségünk nyílik boldogan, tartalmasan élni az emberi élet minél későbbi 

határáig.  

 

Országos nemzetiségi elismerést kapott Marlok Jessica Ismét Szentivánra került a Koch 

Valéria-díj 

 

Marlok Jessica a község német nemzetiségi közéletének egyik legígéretesebb fiatal szereplôje: 

nemzetiségi zenei versenyeken énekesként és fuvolistaként elért szép eredményei után már 

több éve csatlakozott a Pilisszentiváni Fúvószenekarhoz, rendszeresen részt vesz szervezô-

segítőként a nemzetiségi önkormányzat nyári táboraiban, tavaly pedig megnyerte az Országos 

Középiskolai Tanulmányi Versenyt nemzetiségi nyelv és irodalom tantárgyból. Néhány hete, 

kevesebb mint egy év után újból kiemelkedô eredménnyel hallatott magáról: ő kapta az 

országos német önkormányzat által évente odaítélt három Koch Valéria-díj egyikét – lapunk 

ez alkalomból kérte interjúra a vörösvári gimnáziumban tanuló fiatal lányt.  

– Azt hiszem, nem túlzás azt mondani, hogy a Koch Valéria-díj a magyarországi német 

nemzetiség legnagyobb ifjúsági díja. Mi mindent kell ennek elnyeréséhez teljesíteni, és neked 

hogyan sikerült eljutnod idáig? Ezt a díjat a Magyarországi Németek Önkormányzata 

alapította, a nemzetiségi kultúráért folytatott, a nemzetiségi hagyományok őrzése és 

továbbadása terén kifejtett tevékenység és a kiváló tanulmányi eredmény együttes 

elismerésére, a díjban minden évben három-három középiskolás diák részesülhet. Már a 

jelentkezéskor is jó néhány feltételnek kell megfelelni: meghatározott átlagot elérő 

tanulmányi eredményt kell igazolni, be kell adni egy önéletrajzot, szükség van néhány 

ajánlásra is, illetve kell írni egy rövid esszét is, meghatározott témában.  

– Te mirôl írtál? Az esszé címe adott volt – „Tevékenységeim német nemzetiségi területen” –, 

tehát ahhoz hasonló dolgokat kellett leírni benne, mint amik az önéletrajzban, illetve az 

ajánlásokban is szerepeltek. Idén épp ez volt benne a nehézség, tehát hogy úgy tudjam 

megírni ezt a szöveget, hogy minél kevésbé bocsátkozzam ismétlésekbe, és elég színesen 

tudjam benne kiemelni azokat a részleteket, amik esetleg az életrajzba nem kerültek be, csak 

ebbe. Ráadásul még arra is kellett figyelnem, hogy beférjek a viszonylag szûkre szabott 

terjedelmi keretek közé, de mégis minden fontos dolgot megemlítsek.  

– Arról tudsz, hogy hány pályázó volt idén erre a díjra? Annyit tudok, hogy a díj odaítélése 

előtt a kritériumoknak leginkább megfelelő pályázókat elhívják egy beszélgetésre, és ezen 
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összesen heten vettünk részt a pályázók közül. Ez már soknak számít, mert tudok olyan évrôl 

is, amikor összesen hárman kerültek be ebbe a körbe. Most egyébként a bírálóknak biztosan 

nem volt könnyű dolguk, mert egyértelműen voltak még olyanok köztünk, akik ugyancsak 

megérdemelték volna az elismerést.  

–  Ismerted a többieket, netán a szentiváni olvasóközönség is ismerheti valamelyiküket? A 

Schiller Gimnáziumból rajtam kívül még két évfolyamtársam került be ebbe a körbe: Egri 

Sára, aki leányvári, és Bors Tamás, aki zsámbéki – sajnos egyikük sem kapta meg a díjat. 

Azok közül, akik megkapták a díjat, az egyik lány pécsi, a másik bajai – a pécsi lánnyal 

egyszer már találkoztam, mert tavaly már mindketten pályáztunk erre az elismerésre, így 

akkor is találkoztunk; a bajait személyesen még nem ismertem, de két osztálytársával is jóban 

vagyok, úgyhogy rajtuk keresztül tudtam az ő dolgairól is. –  Hol és hogyan történt a 

díjátadás, és milyen élményt jelentett számodra ez az esemény? A díjátadás a Magyarországi 

Német Önkormányzatok Napjának országos gálaestjén, január 11én volt a budapesti 

Kongresszusi Központban, és nagyon nagy élményt jelentett, mert nagyon sokan voltak, és az 

egész mûsor is nagyon színvonalas volt. Az a furcsa, hogy bár nem ott tudtam meg, hogy díjat 

kapok – tehát előre értesítették a három díjazottat –, mégis rettentôen izgultam. Pedig igazából 

már semmit nem kellett csinálnom a helyszínen, „csak” oda kellett mennem és átvennem a 

díjat, de mégis tele voltam izgatottsággal. Nagyon jól esett az is, hogy sok ismerősöm eljött, 

és jó volt az is, hogy utána interjút adhattam az Unser Bildschirm című nemzetiségi 

tévéműsornak.  

– Most pedig már csak néhány hónap van hátra az érettségiig, nyakadon a pályaválasztás – 

eldöntötted-e már, hogy ilyen területen szeretnél-e továbbtanulni? Igen: a felvételi 

jelentkezési lapon első helyen az ELTE nemzetiségi germanisztika szakát jelöltem be, 

második helyen pedig a pécsi egyetem ugyanilyen szakát. Miután tavaly megnyernem az 

Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyt, attól fogva adott volt ez a választás – rájöttem, 

hogy szívesen is foglalkozom ezzel a területtel, szeretem is, fontos is nekem, úgyhogy eldôlt, 

hogy ebben az irányban szeretnék továbbtanulni. A tanári pálya ugyan nem annyira vonz, de 

nemzetiségi kutató szívesen lennék, és a nemzetiségi média is érdekelne. De ha nem is sikerül 

esetleg olyan munkahelyet találnom, ahol hasznosíthatom a nemzetiségi ismereteimet, biztos, 

hogy a hagyományőrzésben ezután is részt fogok venni! 

 

Huszonöt éves a Szentiváni Újság – I. rész 
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Huszonöt éve történt a hazánk életében azóta is meghatározó fordulatnak számító 

magyarországi rendszerváltás, és huszonötödik évébe lépett a pilisszentiváni helyi sajtó 

története is, amelynek egyetlen mai szereplője, a 2010-ben újraindított Szentiváni Újság épp 

ezekben a hónapokban ünnepelheti a jelenlegi változatának ötödik születésnapját. Ennyi kerek 

évforduló egybeesése már önmagában is gondolatébresztő, ráadásul épp az elmúlt hetekben 

sikerült hozzájutnunk egy majdnem teljes kollekcióhoz a Szentiváni Újságok archív 

lapszámaiból: mindezek hatására úgy döntöttünk, hogy egy több részes cikksorozatban 

igyekszünk felidézni a község 25 éves sajtóéletének fontosabb, illetve érdekesebb állomásait. 

Az egyes korszakok felelevenítésén túl kísérletet teszünk arra is, hogy megszólaltassunk és 

visszaemlékezésre kérjünk minél több olyan embert is, akik az adott időszakban jelentős 

szerepet játszottak az újság megjelentetése körül, így amire végére érünk a sorozatnak, 

reményeink szerint az elmúlt negyedszázad igazán érdekes lenyomata bontakozhat ki a sorok 

közül. Környékünk több településén már a rendszerváltást előkészítő 1989-as év elhozta az 

első helyi újságok megjelenését, Pilisszentivánon azonban csak az elsô önkormányzati 

választást követő hónapokban került utcára az első helyi lap. Arra, hogy miért alakulhatott ez 

így, következő lapszámunkban Pénzes Gábor polgármestertől is igyekszünk majd választ 

kapni, aki már abban az időben is a falu első embere, és mint ilyen, mintegy tíz éven keresztül 

az újság felelôs kiadója volt. Annyi mindenesetre tényként állítható, hogy a Szentiváni Újság 

az 1990. decemberi próbaszámmal mutatkozott be a falu olvasóközönsége előtt, az elsô 

évfolyam elsô igazi lapszáma pedig az 1991. januári volt. Az újság próbaszáma és az 1991-es 

év szinte összes rendes lapszáma 16 oldalon jelent meg (ez alól csak az 1991. decemberi szám 

jelentett kivételt 24 oldallal), a próbaszámon ár nem szerepel, az 1991-es rendes lapszámok 

pedig 20 forintért kerültek az üzletekbe (itt ugyancsak kivétel a decemberi szám, ami már 25 

forintba került, és ez az ár maradt érvényes aztán 1992-ben is). A próbaszám öt fős 

szerkesztői névsorában Asbóth Katalin, Brandhuber István, Fogarasy Attiláné, Metzger 

Ferenc és Mirk Mária, illetve tipográfusként Bogdán István neve olvasható, hozzájuk már az 

1991. januári számban csatlakozott Bíró Gábor, Kovács Józsefné és Poppre Tiborné [vagyis 

mai alpolgármester asszonyunk, aki az impresszum szerint főleg a lap rajzaiért volt felelős]. A 

lista májusban az ábécésorrend két első szereplőjének eltűnésével hat fősre apadt, de ez akár 

nyomdahiba is lehetett, mert Bíró Gábor neve a nyári lapszámok szerkesztői közt is ott 

olvasható, ráadásul augusztustól új tag lépett a szerkesztőségbe Fogarasy Attila személyében, 

aki már korábban is hallatott magáról az újságban, és ebben az időben az iskolánk Paca című 

diáklapjának a szerkesztője is volt. Ez a szerkesztői névsor majdnem az év végéig kitartott, a 

decemberi számtól ismét – ezúttal véglegesen – eltűnik Bíró Gábor neve, felbukkan viszont 
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egy új grafi kus, Kocsis István. Ebben a nyolc fős összeállításban viszonylag jól 

stabilizálódott a szerkesztőség: az 1992-es évben végig ugyanezek a nevek olvashatók a 16 

oldalas újság utolsó oldalán, egyedül 1992. év végén tűnik fel ismét egy új név, Szabó 

Dezsőé. De mikről írt ekkoriban az újság? 

Az 1990. decemberi próbaszám a címlapján egy magyar és egy német nyelvű karácsonyi 

verssel köszöntötte az olvasókat, második oldalán Haut József plébános üdvözlô szavai 

következtek, a harmadik oldal a polgármester köszöntőjéé és Szilvásy László iskolaigazgató 

rövid cikkéé volt, mely utóbbi az intézményben várható (fôként a hangszeres oktatás 

beindítására vonatkozó) változásokat foglalta össze. Pénzes Gábor a pár soros írásával 

nemcsak köszöntötte az olvasókat és a szerkesztőket, de kitért arra is, mi a célja a helyi újság 

kiadásának: eszerint a lap azt kívánta megcélozni, hogy a lakosságnak betekintése legyen az 

önkormányzat munkájába, ismerjék meg a község előtt álló feladatokat, és adjanak hasznos 

tanácsokat, javaslatokat azok megoldásához. A folytatásban Nádudvari Rudolfné óvodavezető 

mutatta be az óvoda új nevelési programját, férje a faluszépítő egyesület addigi tevékenységét 

ismertette; egy rövid cikket küldött a lapba a Paca szerkesztő-helyettese, a még csak hetedikes 

Enczmann Katalin, mint a faluszépítők ifjúsági csoportjának aktivistája, Gábeli Zoltán és 

Sebes Gábor főorvos pedig a szentiváni vegyeskórust, illetve az új vörösvári mentőállomást 

mutatta be. A 16 oldalból 2-2 oldal jutott német nyelvű, illetve sváb dialektusban (!) írt 

cikkeknek [ez utóbbi két oldalon Mirk Mária faggatta nagymamáját a fiatalkorának 

karácsonyi szokásairól], továbbá egy-egy oldalt kapott a képviselő-testületi tudósítás és a 

gáztársulat szervezésének állásáról szóló beszámoló. Legvégül pedig még a szerkesztőség is 

„szót kért” a bemutatkozásra, amihez összesen tíz mondatnyi helyet szorítottak ki saját 

maguknak. [Nem vicc, a bemutatkozó cikk tényleg a Szót kér a szerkesztőség címmel jelent 

meg.] 

Indul az első év 

Az 1991-es első lapszám ugyancsak verses grafikás címlappal jelent meg, amit Pénzes Gábor 

polgármester hosszú, másfél oldalas interjúja követett. Kiemelkedik még a lapszám cikkei 

közül érdekességével Fogarasy Attila beszámolója a megszüntetésre ítélt régi bányakönyvtár 

állományának megmentésére szervezett iskolai akcióról, és Szabó Dezső írása egy talán még 

azóta sem teljesen megszűnt problémáról, vagyis hogy azok szidják legjobban a Volánbusz 

árait és járatsűrűségét, akik közben nem kérik el a jegyet a sofőrtől, ha cserében kicsit 

olcsóbban utazhatnak. Érdekessége még ennek a lapszámnak az önkormányzat által először 

megszervezett, hetvenen túliak karácsonyáról szóló híradás, valamint a legelső olvasói levél 

felbukkanása is, melynek szerzője, a pilisvörösvári Pintér Zoltán rögtön felajánlotta közlésre 



408 
 

néhány saját írását is. A februári szám nagyinterjúja Sarlós Bernáttal, a sok szentiváni 

dolgozót is foglalkoztató PEMŰ vezérigazgatójával készült, főként a cégnél várható 

leépítésekről (a frappáns Ki kerül a műanyag lapátra? címmel), az olvasók legtöbbjét pedig 

talán Richolm István és Metzger Ferenc híradásai érdekelték a telefon, illetve a 

kábeltévéhálózat kiépítésének lehetőségeiről. Mostanra állandósult, hogy a testületi 

tudósításokat tartalmazó Betekintő rovat az 5. oldalon kapjon helyet, benne minden 

alkalommal más-más képviselő beszámolójával az előző hónap testületi üléseiről, és hosszú 

cikk szerepelt a lapban a lakosságot ekkoriban eléggé felkavaró vadvédelmi kerítésépítés 

ügyéről is. A német nemzetiségi rovatban Mirk Mária ezúttal a marktleugasti partnerkapcsolat 

addigi eredményeit foglalta össze, több mint három oldalas, kétnyelvű összeállításban – a 

lakosok jó része alighanem innen szerezhette első ismereteit a Partnerschaft mibenlétéről. 

Márciusban a szentivániak „nagy munkáltatói” közül a Terranova Kft., és annak ügyvezetôje, 

Székely Árpád került terítékre az újságban egy egész oldalas interjú erejéig, Valicskó Ilona 

jegyző pedig a néhány hónappal korábban jóváhagyott községi címer megalkotása kapcsán írt 

rövid címertörténeti dolgozatot. [A címer egyébként az újság legelső próbaszámától kezdve 

szerepelt a lap címoldalán.] Az érdekesebb helyi közszerepőket bemutató, és februárban az 

igazgatóval induló sorozat interjúalanya ezúttal Rüdiger Lambert német vendégtanár volt, és 

újból szót kapott Mirk Mária nagymamája is, aki ezúttal a gyerekkorából megmaradt húsvéti 

emlékeket idézte fel kétoldalas, sváb és német nyelvű összeállításban. A lapszám érdekessége 

még az első olvasói novella publikálása is, a már említett Pintér Zoltán tollából. Áprilisban, a 

lap történetében először nem vers kerül a lap címoldalára, hanem egy felhívás: a korábban 

államosított, majd a Rozmaring Tsz. tulajdonába került mezőgazdasági földek 

visszaszerzésének lehetőségeit taglaló rövid cikk méltán került fő helyre, hiszen nyilván a régi 

szentiváni családok nagy részét érintette. A környék cégvezetői közül ezúttal Gingl István, a 

Kőfaragó Vállalat általános igazgatóhelyettese szembesült Kovács Józsefné és Poppre 

Tiborné néha kellemetlen kérdéseivel, a Betekintő rovat mellékleteként pedig megismerhették 

az olvasók a község költségvetését is, melynek főösszege 65,7 millió forint volt, s ebből 

durván 15 milliót szánt a község beruházásokra. Említést érdemel még a nemzetiségi rovatból 

Manfred Huhs marktleugasti polgármester magyar fordításban is megjelent német nyelvű 

bemutatkozó interjúja, valamint Bogdán István címertani elemzése – a heraldikus szakember 

némileg kritikus hangvé telû cikkében bírálta a címer zsúfoltságát és a benne lévő jelképek 

sorrendjét, egyben felvetette, hogy a pilisi len kissé stilizált ábrája egy egyszínű címerpajzson 

akár önmagában is megfelelő, elegáns címere lehetne a községnek. Az 1991. májusi számban 

ismét téma volt a lapban a földkérdés, amiről ezúttal id. Rádler György fejtette ki gondolatait; 
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Pünkösd alkalmából ismét egy oldalas cikkel jelentkezett Haut plébános, a lap „színes” 

interjúja pedig a falu jegyzőnőjét, az ekkor még harmincas éveiben járó Valicskó Ilonát 

mutatta be. Ekkor olvashattak a szentivániak először cikket (az iskolai nyílt nap 

tapasztalatairól) Geréné Zachar Ilonától, aki évekkel késôbb hosszabb időn keresztül a 

szerkesztőség tagja is volt; Fogarasy Attiláné pedig a helytörténeti rovatában a község 1724es 

letelepülési szerződésének szövegét jelentette meg magyar fordításban, sokak számára 

bizonyára újdonságként. Júniusban a lap két leghosszabb és legérdekesebb cikke Sztilkovics 

Szávó és Kovács Gábor cserkészparancsnok tollából született: az elôbbi írás a Szentiván-

naphoz kívánt kedvet csinálni az olvasóknak, az utóbbi pedig az akkor még kissé újdonságnak 

számító cserkészmozgalomról, s a szentiváni cserkészek addigi tevékenységérôl adott hírt. 

Ugyancsak Sztilkovics Szávó nevéhez fűződik a következő lapszámban a június 22-i 

rendezvényt kiértékelô cikk, amit a szerkesztőség egy körkérdéssel és a rá adott válaszokkal is 

kiegészített: a Milyennek találta a Szentivánnapot? kérdésre nem kevesebb, mint tizenöten 

válaszoltak a szerkesztőknek. Az egyébként témaszegény nyári időszak érdekesebb írásai 

közé tartozik Marlok Péter cikke a júliusi számban a régi szentiváni utcanevekről, illetve 

Asbóth Katalin panaszos írása a lakótelep és a falu közti közlekedés nehézségeiről. 

Augusztusban – talán ugyancsak a nyár témaszegény volta miatt – szokatlanul sok olvasói 

véleménnyel találkozhattak azok, akik fellapozták az újságot, de talán az igazi csemege 

Fogarasy Attila másfél oldalas interjúja lehetett Drixler Imolával: az 1989-as Miss Hungary 

szépségverseny szentiváni döntőse meglehetősen nyíltan beszélt a szépségiparban zajló 

dolgokról éppúgy, mint arról, hogyan fogadták a faluban, amikor megtudták, hogy ilyen 

versenyre jelentkezett. Minden eddigi lapszámnál nagyobb terjedelemben jelent meg ebben a 

hónapban a „Betekintő” rovat aktuális írása, Marlok Gyula tollából – ezúttal nem annyira a 

testületi eseményekről, mint inkább a községben zajló fejlesztési elképzelésekről és 

közterületi szemetelési problémákról –, Szilvásy László iskolaigazgató  pedig a közelgő 

tanévkezdés kapcsán az iskola és az épülő tornacsarnok körüli híreket osztotta meg az 

olvasókkal. (folytatjuk) Cikksorozatunkhoz kapcsolódóan igyekszünk megszólaltatni a helyi 

sajtóélet egykori szereplőit is, illetve teret adni visszaemlékező gondolataiknak. Kérésünkre 

ezúttal, elsőként Fogarasy Attila idézte fel a laphoz fűződő emlékeit, cikke a folytatásban 

olvasható. 

 

Két kiállításra és egy új könyvre is készül a helytörténeti egyesület 
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Január 26-án tartotta szokásos éves közgyűlését a Pilisszentiváni Helytörténeti Egyesület a 

Generációk Házában, ahol többek között szóba került, hogy idén is legalább két önálló 

kiállítást kíván megszervezni, valamint az év utolsó hónapjaiban legalább egy új, saját 

könyvet igyekszik megjelentetni az immár nyolcadik évébe lépő szervezet. Az egyesület 

további tervei között szerepel, hogy az elmúlt évek során gyűjtött és archivált, nagy 

mennyiségű fényképet olyan módon is feldolgozzák, hogy nyilvántartást is készítenek az 

egyes fotókon felismerhető személyekről; ebben természetesen szívesen fogadják mások 

segítségét is. Az egyesületi éves közgyűlések szokott menetének megfelelően az előző év 

eredményeinek áttekintésével kezdődött a helytörténeti egyesület januári közgyűlése, ennek 

során Feketéné Ziegler Ágota elnök foglalta össze röviden a tavalyi, helytörténeti jellegű 

eseményeket. Mint elhangzott, 2014-ben egyebek között a szentiváni cserkészeket és a 

solymári Waldorf iskola hatodikosait ismertette meg az egyesület egy-egy előadás, illetve 

kirándulás keretében a környék múltjával; szerveztek több kiállítást is, a Napforduló és a 

Szent Mihály-napi rendezvénysorozat részeként, és legalább tíz egyesületi tag vett részt az 

augusztusi, marktleugasti látogatáson is, ahol kísérletet tettek arra is, hogy kapcsolatba 

lépjenek egy hasonló profilú kinti szervezettel. Saját állomása volt az egyesületnek a 

Pilisszentiván 290 éves fennállása alkalmából szervezett, 10 helyszínen zajló rendezvényen, 

részt vettek a község legújabb térképének megjelentetésében, teli buszos kirándulást 

szerveztek – Krizsek Jánosra emlékezve – az egykori szentiváni faluvezető szülőhelyére, 

Ajka-Csingerre és tartottak egy rendkívüli közgyűlést is, ahol a jogszabályi változások miatt 

kimondták a közhasznú minősítés törlését a szervezet elnevezéséből. Szó esett arról is, hogy 

néhány, a 2014-es évre elképzelt feladat különböző okokból „nem fért bele” a tavalyi évbe: az 

első világháború kitörésének centenáriuma alkalmából, a szentiváni hősök emlékére tervezett 

kiállítást több közreműködő betegsége és más szervezési nehézségek miatt nem sikerült 

összeállítani a szándékolt időpontra, Komp Károlyné visszaemlékezéseinek könyvben történő 

kiadása pedig nyomdai problémák miatt csúszott át erre az évre. Az egyesület tárgyi eszközei 

viszont szépen gyarapodtak az elmúlt évben is, így most már több olyan digitális adatrögzítő, 

adattároló, illetve helymeghatározó berendezés van a birtokukban, ami profi módon tudja 

segíteni az értékőrző munkát. Az idei évre vonatkozó tervek között elhangzott, hogy az 

egyesület idén is folytatni szeretné a folyamatosan gyűjtött és archivált régi pilisszentiváni 

fényképek helytörténeti esteken történő, havi gyakoriságú vetítését, amely alkalmakon a 

tagokon kívül bárki más is részt vehet. Emellett azonban fontosnak tartják azt is, hogy az 

elkövetkező időszakban össze tudjanak állítani egy nyilvántartást is az archivált fotókon 

szereplő személyekről, ehhez pedig szívesen fogadnák a tagokon felül mások segítségét is, 
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legfőképpen a képek szereplőinek azonosításában. Valamikor az év utolsó heteiben kerülne 

sor az első világháborús hősök emlékére szervezett kiállításra, és készül az egyesület egy 

másik kiállításra is, a Napforduló körüli hetekben, amin ezúttal amatőr helyi képzőművészek, 

kézművesek, vagy akár gyűjtők mutathatnák be az odahaza féltve őrzött kincseiket (ld. az 

alábbi felhívást!). A beszámolókhoz természetesen a tagságból is többen hozzászóltak: 

Brandhuberné Krizsek Mária például felvetette, hogy jó lenne, ha az egyesület videokamerája 

minél többet forogna a rendezvényeken, helytörténeti eseményeken. Elhangzott az is, hogy 

érdemes lenne lobbizni az illetékeseknél annak érdekében, hogy az egyesületnek legyen 

valami olyan helye, ahol tárolhatná az eszközeit, dokumentumait – igaz, az utóbbiról többen 

is elmondták, hogy ez más egyesületek, kultúrcsoportok számára is gond. Szóba került még az 

is, hogy egy igazán színvonalas kiállítás rendezéséhez kevés eszköz áll az egyesület 

rendelkezésére, épp ezért Kovács Zoltán elvállalta, hogy elkészíttet néhány plexi fedelű, 

zárható tárlót is, amelyek akár már az idei, nyári kiállításon is megoldást nyújthatnak a 

tulajdonosaik által féltett, értékesebb tárgyak minden igényt kielégítő bemutatására. 

 

Új könyv a régi Szentivánról 

 

Új könyvet jelentetett meg néhány hete a Pilisszentiváni Helytörténeti Egyesület: az 

Unokáinknak szeretettel című kiadvány szerzője Komp Károlyné Metzger Mária, aki fiatal 

korának szokásait, az 50-60 évvel ezelőtti Szentiván életére vonatkozó emlékeit foglalta össze 

a képekkel bőségesen tarkított kötetben. Bemutatója február 4-én, a könyvtárban zajlott, ahol 

Frankhauser Péterné könyvtáros és Gátas Erzsébet Judit, az egyesület vezetőségi tagja 

méltatta a kiadványt, a szerző pedig ez alkotás folyamatáról beszélt. Három évvel ezelőtt 

lapunk közölt először részleteket Komp Károlyné Metzger Mária visszaemlékezéseiből, 

amiket Marika néni eredetileg elsősorban azzal a céllal jegyzett le szabad óráiban, hogy 

felidézze, és megismertesse saját unokáival, mennyire másképp zajlottak a hétköznapok és az 

ünnepek, a ház körüli munkák és a közösségi élet eseményei az ő gyerekkorában, mint 

manapság. Miután azonban többen is felhívták a figyelmét, hogy ezek a feljegyzései szélesebb 

körű érdeklődésre is számot tarthatnak, a szerző gondolkodóba esett, hogyan oszthatná meg 

írását minél több érdeklődővel – részben így született az említett, s a Szentiváni Újság 2012. 

tavaszi számaiban közölt cikksorozat, illetve tavaly ősszel egy könyvtári program is, mely 

szintén a régi szentiváni szokások felidézéséről szólt. Ez utóbbi program sikere végül 

meggyőzte Marika nénit arról, hogy érdemes könyv formában is megjelentetnie a 

visszaemlékezéseit, a szerkesztési munkákat és a kiadást pedig a helytörténeti egyesület 



412 
 

vállalta magára. A január végén megjelent, részben színes képekkel gazdagított könyv 

bemutatójára február 4-én került sor, ugyancsak a könyvtárban, amely gyakorlatilag teljesen 

megtelt ebből az alkalomból. A könyvet a rendezvényen először Frankhauser Péterné 

könyvtáros méltatta – azzal biztatva a szerzőt, hogy csak az első könyv megírása nehéz, és 

kifejezve abbéli reményét, hogy lesz a kiadványnak folytatása –, majd Gátas Erzsébet Judit 

igyekezett tovább fokozni a jelenlévők érdeklődését, a kor hangulatát pedig az asszonykórus 

idézte fel néhány helyi és környékbeli népdal előadásával. A méltatások után szót kapott a 

szerző is, aki egyebek között arról beszélt, hogy miért is kezdte írni a könyv alapjául szolgáló 

feljegyzéseit, és milyen indíttatások hívták életre az egyes „fejezeteket”. Kedvcsinálónak 

felolvasta néhány gondolatát a kötet születéséről, illetve szóba hozta azt is, mi minden 

kerülhetett volna még be az anyagba a régi korokat illető emlékeiből – Bitvai doktor bácsi és 

a beszolgáltatás, a kuglipályák, a kalauzok a buszon; a vasárnapok, amikor két misén is 

megtelt a templom, és a régi szentiváni utcák, ahol akkor még mindenki köszönt a 

szembejövőknek. A jelenlévők végül még egy szerény ajándékkal is gazdagodhattak, Marika 

néni ugyanis a könyvbemutató minden résztvevőjének saját készítésű könyvjelzőt adott át. 

 

Marlok Tamás: Megjelenés előtt a Neubrand családok históriáit bemutató kötet 

 

Február végén jelenik meg a szentiváni családok történetét bemutató sorozat negyedik kötete 

a „Neubrand családok históriái” c. kiadvány. A könyv a már megszokott rendszer alapján 

mutatja be az első Magyarországra, azon belül Vörösvárra, majd onnan Szentivánra települő 

Neubrand családoknak és leszármazottainak történetét egészen a 2015-ös évig. Az írásos 

dokumentumok, egykori fotók és térképek, valamint a ma élő leszármazottak elbeszéléseit 

összefoglaló gyűjtemény különösen a Neubrand nevet viselőknek lehet izgalmas olvasmány, 

de a községünkben élőknek is sok meglepetést tartogat a 170 oldalas könyv és a hozzá tartozó 

120x60cm-es családfarajz. Az eddig megjelent helyi családtörténeti könyvek egyre többet 

mutatnak be a falu történetéből is, mégpedig az egyes családok szemszögéből. Így válhat az 

összeállítás minden szentiváni számára érdekfeszítő, közösségépítő, hagyományt és identitást 

erősítő olvasmánnyá. A korlátozott számban megjelenő kiadványból a szerzőnél lehet 

igényelni, aki ezúton is megköszöni az egyes családoknak valamint a Pilisszentiváni 

Kulturális Közalapítványnak azt az anyagi támogatását, amivel megkönnyítették a kiadvány 

megjelenését. Kedvcsináló részlet az új könyvből: 

„… PILISSZENTIVÁN 
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B/5/5/11/8/4 Sluvák Péde Neubrandt Péter (szül.: 1891, ház.: 1917, elh.: 1963) apja: 

Neubrand Gáspár, anyja: Puck Terézia Maresch Mária (szül.: 1892, ház.: 1917, elh.: 1950) 

apja: Maresch József, anyja: Pernitz Teréz Gyermekeik:  Erzsébet  1917 (feleségül ment 

Osztó Jánoshoz 1939-ben)  Péter   1919 (feleségül vette Osztheimer Ágnest 1946-ban)  József  

1921 (elh. 1921-ben, 8 hónaposan)  Teréz  1922 (feleségül ment Rádler Jánoshoz 1943-ban)  

Ignác  1924 (feleségül vette Osztheimer Veronikát 1950-ben)  Katalin  1927 (feleségül ment 

Miskolci Pálhoz 1950-ben). Péter a 29-es házban született, és élete végéig ez volt otthona. 

(Ma Szabadság u. 105.) Háza előtt ma is láthatjuk a képkövet, amit feltehetően Péter apja, 

Gáspár állíthatott 1913-ban. Írni, olvasni még a palatetős iskolában tanult meg, sőt egy idôben 

a mai Sallai utcában lévő grófi iskolába is járt. Még szinte gyerekkorában Únyba került 

cseregyerekként. (Szentiváni gyerekként ott tanult meg magyarul, míg egy másik únyi gyerek 

Szentivánon németül. Ezen túl az ott megszokott gazdálkodási formákat is ellesték.)...” 

 

März 2015 

Huszonöt éves a Szentiváni Újság – 2. rész 

Huszonöt évvel ezelőtt, a rendszerváltást követő első önkormányzati választásokat követő 

néhány hónapon belül kezdődött meg a pilisszentiváni helyi lapok története, a Szentiváni 

Újság elsô próbaszáma, majd a következő hónaptól az első „rendes” lapszámok 

megjelentetésével. Ennek apropóján az előző lapszámunkban indítottunk cikksorozatot, annak 

felidézésére, hogy mik voltak a legérdekesebb fordulatok, legizgalmasabb témák a helyi 

sajtóéletben, egyúttal visszaemlékezésre kérve egy-két egykori közreműködőt is a hajdani 

szerkesztőségek tagjai közül. Sorozatunk első cikkében a kezdetektől 1991. augusztusáig 

jutottunk el, most innen folytatjuk a múltidézést. Az első ősz 1991. szeptemberében a 

Szentiváni Újság fő vezértémájának a nyártól való búcsúzás számított – így vagy úgy, de 

három nagyobb cikk is a nyári történésekről tudósított: első helyen Kovács Gábor 

cserkészparancsnok számolt be a cserkészek nyaráról, a hetedikes Metzger Edit a 

németországi diákcserék kapcsán Bordesholmban töltött hetekről írt érdekes cikket, de a nyári 

élményeket taglalta Stattner Béláné és Bobál Zoltánné írása is, az iskolások marktleugasti 

táborozásáról. A szám legnagyobb terjedelmű írása ezúttal is egy interjú volt, abból a 

sorozatból, melyben a szerkesztőség a szentiváni lakosoknak munkát adó környékbeli 

nagyvállalatokat és azok problémáit mutatta be: a beszélgetés alanya ez alkalommal Marlok 

Gyula alpolgármester, egyben a solymári Kemipur Kft. igazgatója volt. A Betekintő rovatban 

(melyet rendszerint a képviselő-testület valamelyik tagja töltött meg tartalommal, beszámolva 
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az előző testületi ülésekről) most Pénzes Gábor polgármester írt a két augusztusi ülés 

döntéseiről, ebben talán a legérdekesebb adat az, hogy a képviselő-testület ekkor, az 1991. 

augusztus 22-i ülésen döntött arról, hogy a Bányatelep felől a Kuczmag-rét irányába induló 

zsákutca, a Magyar Autóklub kérelmének megfelelôen a Bánki Donát utca nevet kapja. 

Szintén a polgármester tett közzé a lapban egy nyílt levelet azoknak a fiataloknak címezve, 

akik rendszeresen látogatták a helyi diszkót, majd onnan hazatérve botrányos viselkedéssel 

nyugtalanították a falu lakóit: a nyílt levél egyértelművé tette, hogy ha a diszkóba járók nem 

hajlandók kulturált viselkedésre, abban az esetben az önkormányzat kezdeményezni fogja a 

létesítmény bezáratását. A lapszám legérdekesebb rovata a Rút kis Kacsa [később: Rút 

kiskacsa] címet viselő szatirikus oldal volt, amely ekkor jelentkezett először, és ettől kezdve 

kéthavonkénti gyakorisággal végigkísérte azt a szűk másfél éves időszakot, amíg Fogarasy 

Attila – a hasonló stílusban szerkesztett Paca című iskolai lap főszerkesztôje – a lap 

szerkesztőségének tagja volt. A rovat többek között álhíreket, kamu felhívásokat és a 

mindenkori falusi pletykákat kikarikírozó „álpletykákat” tartalmazott – nagy részük ma is 

simán megütné a Hírcsárda vagy más hasonló netes álhír-portálok, viccoldalak színvonalát –, 

de szerepelt benne (a későbbi lapszámokban) vicces újévi totó, irodalmi stílusparódia, és sok 

más szórakoztató tartalom is. Októberre kevesebb izgalmat tartogatott az olvasóinak a lap, a 

bányatörténeti sorozat aktuális (két oldalas) darabja, a Brandhuber István képviselôvel (s 

egyben szerkesztőségi taggal) készült hasonló terjedelmû interjú, valamint a második 

világháborús emlékmű felavatását kilátásba helyező, kedvcsináló cikk mellett, utólag 

visszatekintve egy – csak monogrammal aláírt – olvasói írás tűnik a legérdekesebbnek. Ezt a 

szerkesztőség is így gondolhatta, mert az egyébként nem túl érdekfeszítô, „A társadalmi 

együttélésről” címet viselő írás fő helyre került a lapban, rögtön a címlap utáni elsô oldalra. 

Maga a cikk arról elmélkedik, hogy mi miatt – pontosabban kik miatt – alakulhatott ki 

ellenérzés a faluban a „Csillagváros” lakóival szemben, következtetése pedig az, hogy bár a 

lakótelepiek többsége becsületes és tisztességes, akad néhány család, akiknek az okoz örömöt, 

ha másoknak kárt okozhatnak, megkeserítve ezzel a többség életét. Kár, hogy a cikk a vége 

felé kissé ellaposodik, s a szerzô – talán attól félve, hogy túlságosan felismerhetővé válik – 

csak óvatosan célozgat arra, hogy reméli, a testület elég bölcs ahhoz, hogy a segélyeket és 

támogatásokat a valódi rászorulóknak, a szülôk érdemtelensége esetén pedig a vétlen 

gyerekeiknek juttassa. November „legütősebb” témája már a címlapon kínálta magát az 

olvasóközönségnek, a „Rendkívüli betekintő” szalagcímmel, amiből mindenki számára 

világossá válhatott, hogy izgalmas esemény történt a Polgármesteri Hivatalban. A témát 

ismertető cikkből annyi derül ki, hogy a polgármester és a korábban vb-titkárként is dolgozó 
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jegyzőasszony viszonya, a tanácsi évek problémás időszaka után ismét megromlott, ezúttal 

végérvényesen, de emellett a hivatal 12 beosztott dolgozója is panaszlevelet nyújtott be 

Valicskó Ilona ellen. A két oldalas cikk nagyobb része gyakorlatilag „vágatlan” szöveg a 

testületi jegyzőkönyvből, kommentár nélkül, végkifejlete pedig az, hogy a testület 

megszüntette a jegyző munkaviszonyát és új pályázatot írt ki a poszt betöltésére; egyúttal 

azonban kimondta a polgármester főállásának megszüntetését is. Szerencsére a búcsúi időszak 

közelsége miatt könnyedebb témák is kerültek ebbe a lapszámba: Engert Miklósné a búcsúhoz 

kapcsolódó régi szokásokról, Wippelhauser Ferencné a 40-es és 50-es évek gazdag helyi 

kulturális életéről írt; a szerkesztőség kemény magja pedig lemerült a szentiváni éjszakába, 

hogy két oldalas riportban villantson fel néhány részletet a fiatalság által leginkább látogatott 

községi vendéglátóhelyek – a Sarb Zoltán által működtetett pizzéria, és a mai W.E.T. helyén 

működött diszkó – „sűrű” életéből. Az életszagú – kipontozott szavakat sem nélkülöző – 

éjszakai tudósítás után pedig stílusos lezárása volt a lapszámnak az újból jelentkező „Rút kis 

Kacsa” rovat, melyből többek között megtudhatták a humorra fogékony olvasók, hogy a 

polgármester jegyzékben közölte Antall József miniszterelnökkel, hogy Szentiván 

világkiállítást kíván rendezni; valamint azt is, hogy egy Vörösvár felôl érkező, azonosítatlan 

repülô tárgy 15 méter mélységben megsértette falunk légterét a Templomhegy térségében. Az 

elsô teljes évfolyam utolsó, decemberi száma a megszokott 16 oldal helyett másfélszer akkora 

terjedelemben, 24 oldalon jelent meg, így már az érdekesebb témájú cikkeket is csak 

felsorolásszinten említhetjük. Ilyen volt a Pénzes Gáborral készült két oldalas interjú a testület 

rendkívüli döntésének őt érintô részérôl (amibôl egyértelmûen kiderült, hogy a polgármester 

fejében a történtek hatására a távozás gondolata is megfogalmazódott), a falugyûlésrôl és a 

második világháborús emlékmű felszentelésérôl, vagy a plébánia bôvítését célzó tervekrôl 

szóló cikk, de biztosan nagyon sokak érdeklődését keltette fel az a másfél oldalas interjú is, 

amit Fogarasy Attiláné készített két, abban az időben szentiváni lakosként élő, s a környéken 

praktizáló orosz természetgyógyásszal. 

A második évad 

Cikksorozatunk elsô részében már említettük, hogy a Szentiváni Újság szerkesztősége 1991 

nyarától egészen 1992 végéig, másfél éven keresztül gyakorlatilag változatlan volt, így aztán 

a második évad elejére láthatóan kialakult egyfajta rutin is, ami alapján készültek az egyes 

lapszámok. Ebbôl fakadóan szükségtelennek is tartjuk az 1992-es év lapszámait hasonló 

részletességgel ismertetni, mint tettük azt az elsô évad még kicsit kísérletezô jellegû 

újságjaival, hiszen máskülönben talán két évbe se férnénk bele a cikksorozattal; ehelyett 
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igyekszünk a sarkalatosabb témák, a fontosabb cikkek rövid ismertetésére szorítkozni. 

Januárban például rögtön ilyen volt Valicskó Ilona elköszönô cikke – a jegyzôasszony az 

elôzô év októberében elhatározott menesztése óta elôször kapott megszólalási lehetôséget a 

lapban, ennek ellenére sértettségnek nincs különösebb nyoma az írásában, sôt méltatta is a 

képviselôket, akikkel együtt dolgozhatott, név szerint is kiemelve közülük Marlok Gyulát, 

akinek azt kívánta, hogy váljanak valóra a falut érintô elképzelései, hiszen azáltal az egész 

közösség akarata teljesülne. Érdekességet jelentett még a lapban Donáth László evangélikus 

lelkész interjúja – akkoriban a szentiváni evangélikusok még az általa vezetett csillaghegyi 

egyházközséghez tartoztak –, és persze a minden páratlan hónapban jelentkező paródiarovat 

is, amely ezúttal hajmeresztő újévi totóval lepte meg a publikumot. A néhol név nélkül, néhol 

„andersen” szerzôi névvel publikált szatirikus blődlik persze nem nyerték el minden olvasó 

tetszését, errôl tanúskodik a februári számban egy ingerült nyugdíjas olvasói levele, arra 

szólítva fel a rovatszerkesztőt, hogy „merje aláírni a hülyeségeit”. [Ehhez hasonló kifogással 

élt késôbb, júniusban is egy olvasói levél írója.] A válasz nem is maradt el: a márciusi Rút kis 

Kacsa „Ars satirica, avagy a szatirikust lelövik, ugye?” címû írása villoni stílusparódiával 

reagált a rovatot (és tágabb értelemben a lapot) érô bírálatokra, a Születésnapomra címû 

József Attila-vers két versszakának átírásával pedig nemcsak riposztozik a levélírónak, de alá 

is írja a pamfletet, ekként: „JózseF. Attila”... Kicsit előreszaladtunk, hiszen a februári számot 

még nem pörgettük végig: a lap talán legérdekesebb cikke a szentiváni német nyelvjárás 

eredetét, és a nyelvhasználati szokásokat vizsgáló kutatás eredményeit ismerteti, de ekkor 

mutatkozott be a falu új (hosszú ideje első) körzeti megbízott rendôre, Zombori Zoltán 

fôtörzsôrmester is. A Tungsram–Schréder Rt. vezetôje az ekkoriban megkezdett – a falu 

közéletét felbolydító – építkezés kapcsán ismertette a cég terveit, az iskola vezetésének 

tájékoztatójából pedig az is kiderült, hogy irodatechnikai szakiskola indul az intézmény 

keretein belül. A márciusi szám fő cikkének talán a néhány héttel korábban megválasztott új 

jegyzô, Szukics Sándor bemutatkozását, illetve Araszhegyi Istvánnak az 1954-es 

bányatragédiára való visszaemlékezését nevezhetnénk, ettől eltekintve a lap rovatai ezúttal a 

megszokott témákkal jelentkeztek. 1992. áprilisában két „ütős” községházi téma „vitte” a 

lapot: a képviselő-testület által az elôzô év októberében főállású tisztségétôl megfosztott 

polgármester megnyerte az önkormányzat ellen indított munkaügyi pert – az ítélet és 

indoklása minden külön kommentár nélkül került be a lapba –, a vadonatúj jegyzô pedig 

rögtön magyarázkodni kényszerült amiatt, hogy a helyben történô letelepedéséhez a 

képviselő-testülettôl kért árajánlatot építési telek vásárlására. A jegyző témája a következô, 

májusi lapszámban is tovább gyűrűzött, mivel a Köztársasági Megbízott Hivatala 
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törvénysértőnek minősítette a jegyző kinevezésével kapcsolatos februári határozatot, ezért a 

képviselők április 6-án visszavonták azt. Errôl – a képviselő-testület oldaláról – Marlok Gyula 

írt önkormányzati beszámolójában, de maga a jegyző is igényt formált álláspontja részletes 

kifejtésére. A történtekbe utólag már kár volna belebonyolódni, még a kérdéses cikkek 

részletesebb ismertetésének szintjén is, hiszen az 1990-es években számos hazai településen 

történtek hasonlóan konfliktusos jegyzőváltások, a testületek, a polgármesterek és a jegyzôk 

eltérô jogértelmezése folytán. A jegyzőügy mindenesetre még a humorrovat szerzőit is 

megragadta: egy karikatúrán, Dugovics Titusz legendáját parafrazálva ábrázolták a 

polgármestert és a jegyzőt, illetve közzétettek egy elég durván áthallásos, aesopusi jellegű 

fabulát is, melyben a holló épp a lakásügyeket intéző róka „megkenésére” készül a csőrében 

szorongatott méretes sajttal. A témakört Pénzes Gábor polgármester levele vitte tovább az 

újság júniusi számában, melybôl az derült ki, hogy az önkormányzat új pályázatot írt ki a 

jegyzôi állásra, addig pedig a posztot megbízottként Nagy-Szakáll Ferencné tölti be. Ezzel 

azonban az ügy még mindig nem zárulhatott le: júliusban ismét a jegyzô cikke került a lapba,  

reagálva nemcsak a polgármesteri írásra, de kitérve a személyét és családját ért sérel- mekre 

is, ráadásul a humorrovat szerzői is találtak még muníciót a témában. Ez azonban immár a 

lassanként kínossá váló jegyzőügy végét jelenti: a továbbiakban a volt hivatalvezető neve 

eltűnik a Szentiváni Újság oldalairól, és annak sincs nyoma, hogy az általa mindkét cikkében 

nagy magabiztossággal emlegetett munkaügyi per az önkormányzatra nézve kedvezôtlen 

kimenetellel – elmarasztalással, vagy pláne a jegyző visszahelyezésével – zárult volna. 

Június-júliusban egyébként a Szentiván-nap beharangozó és programismertető, majd pedig a 

kiértékelő cikkei foglaltak el több oldalt is az újságból, ami mellett a PEVDI privatizációja és 

a gyógyszertár elhelyezése körüli viták biztosítottak még „szaftos” olvasnivalót a helyi 

közönségnek. Augusztus-szeptemberben viszont egy újabb, kisebbfajta „ügy” ütötte fel a fejét 

a faluban: egy Kossuth utcai lakos hosszú tiltakozást írt és aláírásgyűjtésbe kezdett az Óvoda 

utcába telepített fekvőrendőrök ellen – az íveket a cikk megjelenéséig a kezdeményezővel 

együtt 110 fő írta alá. Az írásra nemcsak a képviselôtestület egyik tagja (Erdős Miklós), de 

egy utcabeli szomszéd is válaszolt: utóbbi védelmébe véve a két fekvőrendőrt, sôt továbbiak 

telepítésére bátorította az önkormányzatot. Bolygatta még a kedélyeket egy idôs ember ügye 

is, akit állítólag megvert a polgárőrség egyik tagja, egy talicska erdei föld hazavitele miatt: a 

téma három lapszám négy cikkében is szerepelt. Őszre eldőlt, hogy a falunak új jegyzôje lett, 

a mindössze 22 éves Jóni Lóránd személyében (aki késôbb a Kerezsi Lóránd nevet használta), 

decemberre – néhány hónap csúszással – a bemutatkozó interjú is elkészült vele, addigra 

azonban már az is véglegessé vált, hogy az első igazán összeszokott szerkesztôség nem 
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folytatja tovább a Szentiváni Újság körüli munkákat. Ezt tulajdonképpen már az 1992. 

novemberében megjelent lapszám címlapos vezércikke is egyértelművé tette: a Sajtó mortále, 

avagy médiaháború és béke Szentivánon című írás már a címéből is kikövetkeztethetően nem 

pusztán összegzése az előző, közel két évnek, hanem egyúttal a lezárása is annak. A vezércikk 

felidézi, hogy az újság 1990-ben „friss levegőjű szabadságunk első leheletére”, „kivételes, 

ritkán adódó pillanatban” jött létre, „a nagy egymásra találások” korszakában, amikor „jó volt 

érezni a közösség pásztortűz-melegét”, és ezt tükrözték a kezdeti írások is. „Aztán nem történt 

semmi. A csoda félbemaradt.” A lapba is „kezdett belefolydogálni a könyörtelen valóság, ami 

nem volt igazán tetszetős mindig mindenkinek”. A cikk leszögezi, hogy a szerkesztőség 

minden vitában igyekezett független maradni – mindent megjelentettek, de sosem foglaltak 

állást egyik oldal mellett sem –, mégis sokan azonosították ôket egy-egy élesebb 

megfogalmazással, számon kérve rajtuk annak tartalmát; végül még arra is sor került, hogy az 

önkormányzat egyik fô „korifeusa” megpróbált egy cikket letiltani. A vezércikk mégsem 

keserûen, inkább filozofikusan zárul, megköszönve a lapot támogatók segítségét, és békét 

ajánlva mindazoknak, akik megbántva érezték magukat az újság által ebben a két évben. A 

„békeajánlatra” a képviselő-testület részéről Marlok Gyula alpolgármester reagált az év utolsó 

lapszámában, sajnálatát fejezve ki a szerkesztőség leköszönése miatt, hiszen, mint írta, 

„nekem, nekünk az újság ezzel a szerkesztőséggel fog hiányozni” [kiemelés az eredetiben]. 

Méltatta az egyes szerkesztőket, sőt a Rút kiskacsát is, „aki csőrével legtöbbször a 10-esbe 

talált”, illetve utólag visszatekintve elismerte azt is, hogy a kialakult konfliktusok kezelésében 

és levezénylésében „a szerkesztőségnek több igaza volt, mint azoknak, akik másképpen ítélték 

meg annak idején”. Olvasói levélben méltatta az újság első két évet és a közreműködőket 

Engert Miklósné is, aki csekély kritikát is tartalmazó írásában reményét fejezte ki, hogy a lap 

munkatársai nem távolodnak el teljesen és írásaikat a későbbiekben is lehet majd olvasni a 

Szentiváni Újságban.  

Stílusgyakorlatok a demokráciáról 

Ezen kis írásunk tömény elefántcsonttornyos literatúra. Ha mégis valaki valós dolgokat vél 

benne felfedezni, az csak a véletlen ostoba játékának köszönhető. 

4. rész: Örkényesen Apróhirdetés Ki látta kétéves, Demokrácia névre hallgató, 

törzskönyvezett, szobatiszta társadalmi berendezkedésemet? Különös ismertetőjele: az 

oldalán „Fragile” felirat olvasható. Megtalálója magas jutalomban részesül: hazaviheti. (Kell 

a kutyának!) „Úgyis mindig az erősebb kutya demokratikus” jeligére a szerkesztőségbe. 
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7. rész: Szentivániasan - Hallotta már, hogy a ... - Ne mondja! Ki hitte volna egy ilyen rendes 

emberrôl... Persze most, hogy mondja, eszembe jut, hogy múltkor is a boltban... - És azt tudja, 

hogy állítólag... - A felesége? Az a helyes kis asszonyka... Igaz, a sógorom azt mondta, hogy 

ô látta kettesben... - És ahhoz mit szól, hogy... - Hát szou vóz! Hogy mik vannak!? Ilyen még 

a komenista világban sem volt! Tudja, mi a véleményem errôl a mi híres demokráciánkról? - 

??? - Hajoljon kicsit közelebb...  Megjelent a Szentiváni Újság 1992. májusi számának Rút 

kiskacsa rovatában 

Andersen elköszön  

A kiskacsa búcsúdala (ergo hattyúdal) Csúnyácska, rút kiskacsa voltam, Kínzottja sok-sok 

méla vágynak, Mára kecses hattyúvá váltam, S búcsút mondok Szentivánnak. Alkonyatok és 

délibábok Megfogták százszor is a lelkem, De kacsa-nép közt rút kacsaként Hattyútársra sose 

leltem. Hápogásom zavart talán Néhány cifra tollú gácsért, De nem fogtam be pörös csôröm, 

S vízbe mentem az igazságért. Értik vagy nem értik e dalt: Ez lészen már a végsô, Fütyörészni 

nincsen kedvem, S káromkodni is már késő.                                – andersen – 

Megjelent a Szentiváni Újság 1992. novemberi számának Rút kiskacsa rovatában 

(folytatjuk) 

 

Öten a német prózamondó verseny középdöntőjében 

 

Öt pilisszentiváni diák volt eredményes ez évben a területi német vers- és prózamondó 

versenyen, amely már több mint tíz éve mindig községünk iskolájában zajlik. A február 26-án 

megtartott verseny szentiváni indulói között elsô, második, harmadik és negyedik helyet elérô 

versenyzô is akadt, a legeredményesebb közülük a legkisebbek kategóriájában induló Balázs 

Szonja volt. A talpraesett kislány egyik jutalma az volt, hogy a „finálét”, vagyis a díjak 

kiosztását megelôzôen még egyszer elmondhatta kedvenc történetét az aula színpadján – 

immár versenyen kívül, az összes jelenlévô elôtt. Az országos német nemzetiségi szervezetek 

2005 óta minden évben német nyelvű vers- és prózamondó versenyt szerveznek a 

magyarországi általános iskolások számára, akik tudásuk, illetve családi hátterük 

függvényében az „alap” vers- és prózamondó kategóriában, illetve tájnyelvi (Mundart) 

szövegmondó kategóriában is indulhatnak. A verseny legelsô lépcsôfokai mindenütt a 

gyerekek saját iskolájában zajlanak, majd akik ott a legjobb eredményeket érik el, apránként 

lépegethetnek tovább a mindig február legvégén tartott járási, majd megfelelô eredmény 

esetén a megyei fordulókba, hogy a legjobbak végül a verseny országos fordulójában is 

próbára tehessék tudásukat, kiejtésüket, felkészültségüket. A megmérettetés természetesen 
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minden fordulóban korosztályos bontásban zajlik, tehát egy-egy kategóriában csak két-két 

szomszédos évfolyam diákjai állnak versenyben egymással (kivételt képez ez alól a tájnyelvi 

kategória felsôs korcsoportja, ahol négy évfolyam diákjai együtt indulnak). Azok számára, 

akik már korábban is vettek részt ilyen versenyen, az idei járási forduló nem hozott túl sok 

újdonságot: a hét környékbeli település – Perbál, Pilisborosjenő, Piliscsaba, Pilisszentiván, 

Pilisvörösvár, Solymár és Üröm – 9 iskoláját majdnem 130 gyerek képviselte, akik az „alap” 

kategóriában négy, a tájnyelvi kategóriában pedig három korcsoportban indulhattak. Kezdés 

elôtt a szervezők részéről Schäffer Hajnalka és Figura Krisztina tanárnők ismertették a 

legfontosabb tudnivalókat, majd a résztvevők a részükre kijelölt termekbe vonultak, ahol a 

regisztráció alkalmával számukra kisorsolt sorszám szerint, egymás után léphettek a három-

három fôs zsûrik elé, hogy elmondják betanult mondókáikat, történeteiket. Az 

eredményhirdetés elôtt Gátas Ernô önkormányzati képviselő, német nemzetiségi tanácsnok 

mondott köszönetet a községi önkormányzat képviseletében a versenyen részt vevô 

gyerekeknek, az őket biztató szülôknek és a felkészítô tanároknak. Rövid beszédében kitért 

arra, hogy egy ilyen nívós verseny nemcsak szép élmény, de hasznos is: részint azért, mert 

hozzájárul az érintett családokban a német nemzetiségi identitás, a nyelvjárás és a szokások 

megőrzéséhez, de azért is, mert segíti a gyerekeket német és sváb nyelvtudásuk 

fejlesztésében. Mindemellett egy szavalóversenyen való részvétel jót tesz a versenyzők 

személyiségfejlődésének is, hiszen rutint szereznek a közönség elé való kiállásban és az 

idegenek előtt való megszólalásban, aminek későbbi életük során még rengeteg hasznát 

vehetik. Gátas Ernô a köszöntője végén gratulált minden résztvevőnek és sok sikert kívánt a 

továbbjutóknak. És hogy kik jutottak tovább az április 17-én, Pilisvörösvárott tartandó megyei 

fordulóra? Ezt már Reményi Andrea igazgatónő ismertette, kiemelve, hogy az egyes 

kategóriákban eltérő számú versenyző juthatott tovább, jutalomkönyvre viszont minden 

kategóriában az első három helyezett vált jogosulttá. A zsűrik többsége öt-öt versenyzőt 

juttatott tovább, de a tájnyelvi kategória elsős-másodikos korcsoportjában tíznél is többen 

értek el továbbjutást érő eredményt (tehát egy fő kivételével az összes induló továbbjutott), 

egy másik korcsoportból viszont csak ketten léphettek tovább, így ez esetben már a harmadik 

helyezett is csak könyvjutalmat vihetett haza. Érdekes volt még a tájnyelvi kategóriában 

induló felső tagozatos diákok versenye is: itt ugyanis az öt résztvevő közül mindenkit 

továbbjutásra érdemesítettek az értékelő tanárok és külsős zsűritagok. Összességében a 

mieink közül öten várhatják izgalommal a következő fordulót: közülük három versenyző 

„normál” vers- és prózamondó kategóriában jutott tovább, így a nem kevesebb, mint 22 

„Mundartos” továbbjutó között ezúttal csak egy alsós és egy felsős fiú képviselheti községünk 
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iskoláját. Eredmények: 1-2. osztály, vers-próza 5.: Stéhli Bence Zsolt (Pvv., Vásár tér) 4.: 

Vécsey Dorottya (Pvv., Vásár tér) 3.: Raffay Gergô (Üröm) 2.: Vörös Emma Teréz (Pvv., 

Vásár tér) 1.: Balázs szonja (Pilisszentiván) 3-4. osztály, vers-próza 5.: Hégely Petra (Üröm) 

4.: Hadnagy Ádám (Piliscsaba) 3.: Gábeli Angéla (Pilisszentiván) 2.: Németh Ferenc (Pvv., 

Vásár tér) 1.: Halbrohr Kata (Üröm) 

5-6. osztály, vers-próza 4.: Marlok Alexandra (Pilisszentiván) 3.: Darvas Csenge (Perbál) 2.: 

Ruskó Zsófia (Piliscsaba) 1.: Horváth Benedek (Perbál) 

7-8. osztály, vers-próza 3.: Osztheimer Anna (Pvv., Schiller) 2.: Darvas Merse (Perbál) 1.: 

Kincses Lilla (Perbál) 

1-2. osztály, tájnyelv 4-12.: Gátas Ádám (Pilisszentiván), Breier Blanka (Pvv., Vásár tér), 

Sóskuti Csongor (Pvv., Vásár tér), Juhász Viktor (Pvv., Vásár tér), Apollónia Szilvia (Pvv., 

Vásár tér), Klein Léna (Pvv., Vásár tér), Wieszt Ármin (Pvv., Templom tér), Milbich Lora 

(Solymár), Hajdú Emese (Solymár) 3.: Nick Alexandra (Pvv., Vásár tér) 2.: Mravinác Anna 

(Pvv., Vásár tér) 1.: Sörös Annamária (Pvv., Vásár tér) 3-4. osztály, tájnyelv 5. Rákosfalvi 

Réka (Pvv., Vásár tér) 4. Horányi Zsófia (Solymár) 3. Kovács-Hantos Szelina (Solymár) 2. 

Nick Bernadett (Pvv., Vásár tér) 1. Majnek Lilla (Pvv., Vásár tér) 5-8. osztály, vers-próza 5. 

Ortner Ádám (Solymár) 4. Breier Liza (Solymár) 3. Király Adrienn (Solymár) 2. tallér tamás 

(Pilisszentiván) 1. Mravinác Bálint (Pvv., Vásár tér) 

 

Folytatódik a Német Nemzetiségi Önkormányzat sváb főzőtanfolyama. 

 

Két tapasztalt háziasszony, Wippelhauser Andrásné és Brandhuber Jánosné vezetésével a 

fiatal háziasszonyok és az érdeklődők. 2015. március 28. (szombat) 9.00 és13 óra között az 

iskola tankonyhájában megtanulhatják, hogyan készül a szentiváni vadas zsemlegombóccal és 

a smarni. Jelentkezni lehet a 367-711, valamint a 06-70/282-6411-es telefonszámon vagy a 

mirkmari@freemail.hu címen. 

 

H. A.: Regionális találkozó a német nemzetiség jövőjéért 

 

Március 6-án zajlott a környékbeli települések német nemzetiségi önkormányzatainak (nnö) 

évenkénti találkozója, melynek szervezését a kezdetek óta – immár több mint tíz éve – 

minden évben a solymári német önkormányzat vállalja magára. A rendezvény többek között 

lehetőséget nyújt az érintettek közti személyes ismeretség elmélyítésére, információ- és 

tapasztalatcserére, de ezeken a találkozókon rendszerint részt vesz a megyei vagy az országos 
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önkormányzat egy küldöttje is, aki ilyenkor sok hasznos tippel segíti a nemzetiségi 

szervezetek működését. Nyolc észak-budai agglomerációs település német nemzetiségi 

küldöttei gyűltek össze március utolsó péntekének estéjén a solymári polgármesteri hivatalban 

megtartott regionális találkozón: a Vörösvári-medence települései közül ugyan Piliscsaba és 

Pilisborosjenő küldöttei is távol maradtak, néhányan viszont a kistérség határán, vagy már 

azon kívül fekvô településeket képviseltek, így részt vettek a gyűlésen csobánkai, 

budakalászi, nagykovácsi és pesthidegkúti delegáltak is. A megjelentek között a korábbi 

évekhez képest sok volt az új arc, hiszen ősszel több helyen is új tagok kerültek a nemzetiségi 

képviselő-testületekbe, bár olyan mértékû megújulásra, mint ami Pilisszentivánon történt, más 

érintett településen nem került sor. Újdonságot jelentett az is, hogy a program házigazdája és 

levezetője, Marlokné Cservenyi Magdolna nemrég a Pest Megyei Német Önkormányzat 

képviselője lett, így a megyei híreket ô szolgáltatta a jelenlévők számára. A házigazda 

köszöntője és napirend-javaslatának ismertetése után elsôként Szeltnerné Winhardt Ildikó, az 

Országos Német Önkormányzat irodavezetője kapott szót, aki egyebek közt azt kérte a 

küldöttektől, hogy az általuk képviselt szervezet küldje be minden lényeges adatát – ha még 

nem tette – az országos önkormányzat regionális irodájának, de kérte megküldeni a települési 

szintű nemzetiségi programok paramétereit is, hiszen ezeket az ldu.hu és a zentrum.hu 

honlapon is szívesen közzéteszik. Hosszasan beszélt arról, hogyan érdemes élni a pályázati 

lehetőségekkel, hiszen, mint mondta, minden évben vannak jól hasznosítható kiírások – tavaly 

például tájház- és óvodafelújítás is zajlott a megyében pályázati pénzből, nnö-s beruházásban 

–, de kevesen használják ki elmondása szerint a miniszteri keretet és az ÉMNÖSZ pályázati 

keretét is. Kérte azt is, hogy minden nnö gondolja végig a településén mûködô nemzetiségi 

szervezetek, klubok, stb. szervezeti hálózatát, illetve azt is, hogyan oldják meg a belsô 

kommunikációt és a német nemzetiségi lakossággal való, időszakos és rendszeres 

kapcsolattartást. Javasolta, hogy az nnö-knek ne csak éves, de középtávú terve is legyen, 

amelyben tekintetbe tudják venni például a több éves kifutású pályázatokat, a civil szer- 

vezetek évfordulóit vagy a kórusok és zenekarok minôsítô versenyeinek 3 évenkénti ritmusát. 

Végül elmondta: fontos lenne figyelemmel kísérni a tehetséges nemzetiségi diákok sorsát az 

általános iskola nyolcadik osztálya után, illetve javasolta, hogy minél több településen 

alapítsanak nemzetiségi díjakat – akár gyerekek, fiatalok számára is. Marlokné Cservenyi 

Magdolna a Pest megyei német önkormányzat képviseletében arról beszélt, hogy fontos lenne 

minôségi javulást elérni a nemzetiségi önkormányzatok munkájában, ehhez pedig – többek 

között – szintén azt kívánják felmérni, hogy melyik szervezetnek van honlapja, illetve milyen 

a kapcsolatuk a helyi civil szervezetekkel. Beszélt arról is, hogy az oktatásügyben 
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bekövetkezett változások miatt június 26-án a vörösvári Schiller Gimnáziumban szakmai 

napot tartanak, többek között azzal a céllal, hogy az nnö-k is tudják, milyen kötelezô 

oktatásügyi feladataik vannak, illetve a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ illetékesei is 

tisztába kerüljenek azzal, hogy milyen témákban kell tekintetbe venniük az nnö 

véleményezési, vagy akár egyetértési jogát. A folytatásban sorra mutatkoztak be – illetve 

mutatták be az általuk képviselt nnö-t – a jelenlévő delegáltak, akik a szervezők kérésére, 

hagyományosan szót ejtettek arról is, hogy milyen napi gondokkal küszködnek a 

településükön. A legkedvezőbb helyzetről – legyen szó akár a „nagy” önkormányzattal való 

kapcsolatról, a nemzetiségi kötődésű civil szervezetek vagy ilyen programok számáról –, az 

elmúlt években már megszokott módon Solymár, Szentiván és Vörösvár küldöttei tudtak 

beszámolni. Ezzel szemben néhányan – főként a csobánkai és az ürömi hozzászólók – 

kifejezetten negatív tapasztalatokról számoltak be, a többi településen pedig – úgy tûnt – 

valahol a megtűrt kategória környékén mozoghat a helyi nnö megítélése. Pilisszentiváni 

részről elsőként Klencsák István nnö-elnök kért szót, aki elmondta, hogy mivel a helyi 

szervezet minden képviselôje új, egyelőre még tanulják az ezzel kapcsolatos munkát, ettôl 

függetlenül örömteli hírként számolt be arról, hogy az önkormányzattól épp nemrég kaptak 

meg egy pár éve épült, szinte még vadonatúj épületet, további hasznosításra. Klencsák István 

azzal is elképedést váltott ki a jelenlévőkben, amikor elmondta: az ôszi választás óta átlagosan 

kéthetente üléseztek [a jogszabályok szerint a nemzetiségi önkormányzatok számára évi négy 

ülés kötelező], és azzal is komoly tetszést aratott, amikor elmondta: Szentivánon már 

szerveződik az 1990-es években létrejött országos német ifjúsági egyesület, a GJU új 

regionális szekciója, amibe várják az érdeklődő fiatalokat Vörösvárról és Solymárról is. A 

települési küldöttek hozzászólásai során még szó esett gyakorlati problémákról is, például 

hogy hogyan tarthat kapcsolatot a nemzetiségi önkormányzat a helyi lakosság azon tagjaival, 

akik ugyan nyitottak a nemzetiségi programok iránt, de nem szerepelnek a regisztrált 

nemzetiségi választók listájában, vagy hogy hogyan lehetne megnövelni 2018-ig a 

nemzetiségi regisztrációra vállalkozó helyi lakosok számát. Összességében a jelenlévők – úgy 

tűnt – hasznosnak ítélték ezt a találkozót is, és a „lefújás” után a legtöbben még hosszasan 

konzultáltak egymással a különféle felmerült ötletek gyakorlati alkalmazásával kapcsolatban.  

 

Német Nemzetiségi Önkormányzat: Pályázati kiírás 

 

Pilisszentiván Német Nemzetiségi Önkormányzata pályázatot hirdet a német nemzetiségi 

tánchagyományok megőrzése és továbbadása, valamint a táncoktatás színvonalának emelése 
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érdekében. A kiírás keretében német nemzetiségi néptáncoktatói tanfolyamok elvégzését 

támogatjuk. Megszólítottak: a helyi német nemzetiségi közösség és annak tánckultúrája iránt 

elkötelezett pilisszentiváni lakosok. A pályázat benyújtása folyamatos, az elbírálás 

eredményérôl a pályázat benyújtását követô 30 napon belül tájékoztatjuk a Pályázót. Az 

egyszeri támogatás maximális összege: 60 000 Ft. A pályázathoz szükséges: -  önéletrajz és 

kérelem német és magyar nyelven, mely tartalmazza, hogy a pályázó milyen továbbképzéshez 

kéri a támogatást,  -  a pályázó német nemzetiségi tevékenységének leírása és a táncoktatással 

kapcsolatos terveinek ismertetése. Pedagógiai végzettség előnyt jelent! Alapvető elvárásunk a 

nyertes Pályázókkal szemben a Német Nemzetiségi Önkormányzat feladatainak segítése a 

német nemzetiségi néptáncoktatás területén (foglalkozások tartása, fiatalok ösztönzése, 

hagyományőrzés). A pályázatot elküldhetik a dsvsanktiwan@gmail.com e-mail címre, vagy 

személyesen leadhatják a Polgármesteri Hivatalban, zárt borítékban! 

 

Német Nemzetiségi Önkormányzat: Kedves Pilisszentivániak! 

 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat új hagyományt szeretne teremteni és így emléket 

állítani a mai település 18. századi újjáépítőinek. 1724-ben érkezett településünkre az az öt 

német, Frankföldrôl származó család, akik az újjáépítési feladatokból oroszlánrészt vállaltak. 

1724. április 24. napjáról való a községünk első ismert települési szerződése, melyben ezen öt 

német család szentiváni letelepedését foglalták okiratba. „Minekután mi, a Budai Országúti 

Ágostonos atyák elhatároztuk, hogy a saját tulajdonunkban levő puszta Szent Iványba néhány 

lakost befogadunk, akik közül néhányan már az elmúlt évben bejelentkeztek és azon célból, 

hogy letelepedjenek, megérkeztek, így közülük 5 felet befogadtunk, úgy mint Heinrich 

Hessing-et, Peter Paxian-t, Heinrich Metzger-t, Hans Metzger-t és Lorentz Eisenkramer-t.” 

(részlet a települési szerződésbôl) Szeretnénk, ha minden év április 24. napjához közelebb eső 

szombaton – ebben az évben április 25-én – megemlékeznénk errôl az eseményrôl egy német 

szentmisével, egy kulturális műsorral és egy betelepülési bállal. Szeretettel meghívunk és 

várunk minden érdeklődőt, nemcsak az első német telepesek leszármazottait, hanem 

mindenkit, akinek fontos Pilisszentiván története, múltja, jelene és jövője! A következő 

számban már olvasható lesz a részletes program és a meghívó is! Kérjük önöket, vegyenek 

részt új programunkon, emlékezzünk és ünnepeljünk együtt! 

 

Tuschek Franciska: A Zöldfa (Grüner Baum) dűlőnévről 
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Két lapszámmal ezelőtt jelentettük meg Tuschek Franciska helytörténeti kutató Pilisszentiván 

múltjával foglalkozó cikksorozatának azon darabját, amely egy 1728-ból előkerült, érdekes 

helyi dokumentumot elemez. Abban a cikkben került szóba a Szentiván–Vörösvár–Solymár 

hármashatár közelében egykor létezett Zöldfa dűlőnév, illetve a valaha ott állt kocsma azonos 

elnevezése. A cikksorozat alábbi folytatása ennek az elhelyezkedését, valamint a név 

feltételezhetô eredetét vizsgálja. Olvasva az 1993-ban megjelent, igen részletes és gazdag 

témájú Solymár története és néprajza címû, Seres István által szerkesztett könyvet, nem lehet 

eléggé örülni a sok adatnak, értékelésnek. Egy kis részletnél, a Solymár földrajzi nevei c. 

felsorolásban [kezdve a 264. lapon] egy helyen némi bizonytalanságot látok mégis. A 280. 

lábjegyzet szerint az alapadatok Solymár község 1885. évi kataszteri térképéről valók. A 

vázlat szerint 11. számozású Grünbaum Wiesen (Zöldfa rét) ez a hely. A névhez fûzött 

magyarázat: „Valószínűleg a réten lévő sok fűzfáról nevezték el.” Pontosabb adatokhoz 

jutunk a Magyarország Történeti Helységnévtára Pest-Pilis-Solt megye ... (1773-1808) címû, 

a Statisztikai Hivatal által 1888-ban kiadott műben. Bár csak XVIII. század végi forrásokkal 

dolgoznak, mégis eligazítanak. Sem a 83. sorszámon lévő Solymárnál, sem a 84., 85., 86. 

számú Solymár külterületi tartozékoknál nem említik a Grüner Baum (Zöldfa) elnevezést. 

Ugyanakkor a 137. sorszámú Vörösvárral kapcsolatban a 138. számon Vörösvárhoz 

tartozónak jelölik az ilyen nevű kocsmát (popina). A Tabella Locorum (1780-81) és az 1785-

ös Pfarrtopographia a forrásuk. Fontos, hogy a 151. lapon található 138. jegyzet szerint a 

mellékelt térképen „az első katonai felvétel XIII. 19. szelvénye alapján ...... lokalizáltuk a 

Zöld fa helyét”. Ez szorosan, nagyon közel volt a solymári határhoz. Így érthető, hogy a hozzá 

közel fekvő, vagy esetleg később Solymárhoz került területet is erről az épületről és 

környékéről nevezték meg. Forgalmas és lakott hely is volt ez a Zöldfa vendéglő. A vörösvári 

anyakönyvekben a XVIII. században vendéglősök ottlakásáról, házasságkötéséről, 

gyermekeik születéséről, kereszteléséről és ott elhalálozottakról szólnak a bejegyzések. A 

latin nyelvű bejegyzés ilyenkor „ad viridem arbor”, azaz a Zöld fánál. 1746-ban, 1747-ben az 

akkor Solymáron sörfőző és urasági bérlő Fürch Sebastian keresztapa a Zöldfa vendéglôsének 

(Weyxer) két gyerekénél. Az anyakönyvi bejegyzéseken és a Történeti Helységnévtár adatain 

kívül – amelyekből a legfontosabb, hogy az első katonai felmérés alapján a vörösvári terület 

szélére, a solymári határhoz közel állapítják meg a Zöldfa épület helyét – a megvizsgált 

kéziratos anyagokban is felbukkan a neve, helye. 1734. november 18-án az ürömiek Szentiván 

felôl jövet a tilosban fával megrakott szekereikkel másodszor találkoznak az őket követni, 

megállítani igyekvô három szentiváni ügyintézővel. A találkozás a keresztnél történt, „gegen 

den Grienen Baum”. A solymári kiskocsmából [a mai temetô közelében] az ürömiek bíróját is 
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odakérik lován, aki tanúja is lesz a kirobbanó fenyegetéseknek, verekedésnek. Itt most ebben 

az összefüggésben az olvasható ki a helyszínleírásból, hogy Szentiván és a mai solymári 

temető közötti útszakaszon állt egy kereszt és attól vezethetett át az út a Zöldfa felé. (Ez egy 

lehetséges helyszínrögzítés.) Más adat, hogy 1728. május 18-án megtiltják Szentivánon, 

mindenkinek, hogy máshonnan bort behozzanak és azt kimérjék. De megnevezik a környező 

kocsmákat is, ahol saját költségükre sem fogyaszthatnak. [„Verbotden in denen frembden 

umbliegenden würtsheüsern, es seÿe Somar, Vörösvár, griner baumb, etc., ...... zutrinken.” 

Magyarul: Tilos a környékbeli idegen kocsmákban, így Somár, Vörösvár, Zöld fa területén 

(pénzért) inni.] [In: Országos Levéltár, Aug. Bud. Fasc. 4. N.2.] Ideillô még két adat a Zöld 

fával kapcsolatban. A taxalis adózóknál [Pest M. Levéltár IV.23-a CP.II. 122.] az 1728-as 

évre Vörösváron „Ad Viridem Arborem”, a Zöld fánál a Diversoriarius Martinus Rek 4 forint 

adót köteles fizetni. Egy évvel korábban szintén Vörösváron Bognár Ádám 9 forint 50 dénárt 

fizet (a IV.23-a CP.II. 108-ban). A latin szöveg így hangzik: „Adamus Bognár Diversoriarius 

penes viam regiam sub arbore viridi” Figyelemre méltó, hogy nem a -nál, -nél, -hoz, -hez, -

höz jelentésű, szokványos „ad” elöljárót használja a jegyzékkészítő. Az utolsó három szó 

magyar jelentése a „sub” értelmével: a zöld fa alatt. Ez így nagyon konkrét körülményt 

jelezhet. Lehet, hogy a diversorium elnevezése nemcsak szépen hangzó, hanem olyan épület 

is, amely egy ténylegesen létező fától, netán (örök)zöld fától kapta a nevét, hiszen alatta, 

közvetlen közelében állt? Ez esetben messziről jól látható, terebélyes lehetett ez a fa. 1735-

36-ról fennmaradt Szentivánról az elvégzett robotmunkáról egy kis jegyzék. A készítô Herzog 

Lajos, aki Hörzog formában írta nevét, ha ez szükséges volt. Más nevekkel is így bánt: az 

iratokban eddig Metzker, Mezker, stb. alakban ismert családnevet például Möker formára 

alakította. 1736. február 15-én errôl a Möker-re változtatott Mezkerről írja: „Hat ter Jähäns 

Möker bei dem Mandtel bäm 1 Dag Vor gesbandt.” Ezek szerint a Johann Mezker egy napra 

elment előfogatot vállalni a mandulafához. Olyan helyre ment, ahol az előfogat-váltást el 

szokták végezni, azaz a legközelebbi vendéglőhöz, diversoriumhoz. A közelben akkor a 

legforgalmasabb, számára elérhetô helyszín a Zöldfa vendéglô volt. A Mandelbaum elnevezés 

használata is arról árulkodik – véleményem szerint –, hogy itt egy valóságos élô fa állt. Az 

általunk gyümölcsként ismert mandula fájáról semmiképpen nem lehet szó. A mandula- vagy 

ernyőfenyő (Pinus pinea) feltételezése is merész lehetőség. Ugyanakkor, ha nem is 

mindenhol, de nevezik Mandelbaumnak az erdei fenyőt is. Márpedig az erdei fenyő (Pinus 

sylvestris) terebélyes, ernyősödő, magasra növő, akár 150-250 évet is megélő fa. A felsoroltak 

szerint úgy vélem, hogy a solymári Zöldfa dűlő neve az igen közel volt, de vörösvári területen 

létezett vendéglőről és a hozzá tartozó élő fáról (erdei fenyő) kaphatta a nevét.  
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April 2015 

 

Április 24.: A magyarországi  német népviselet napja 

 

A Magyarországi Német Kulturális Központ (Zentrum.hu) ez évben elsőként hirdette meg 

április 24-ére a magyarországi német népviselet napját, könnyen megjegyezhető, frappáns és 

rövid elnevezésével az első TrachtTag-ot. Az eredeti ötletgazda, Hrágyel Dóra a facebookon 

hirdette meg „Múltunk a jelenben, egy nap népviseletben” című kezdeményezését, mellyel 

csak annyit akart elérni, hogy aki szívesen csatlakozik a felvetéséhez, az legalább az év egy 

napján vegyen fel népviseleti öltözéket. Ez az ötlet aztán a Zentrumnak is annyira megtetszett, 

hogy úgy döntöttek: felkarolják és ők is támogatják azt. A központ épp ezért arra buzdít 

minden magyarországi németet, hogy vegyenek részt az akcióban, és teremtsenek együtt új 

hagyományt, a hagyományaink ápolásával. És hogyan lehet ebben részt venni? Akit érdekel a 

felvetés, annak nincs más dolga, mint kiválasztani legalább egy népviseleti ruhadarabot, vagy 

kiegészítőt és a hétköznapi ruhával összekombinálva egész nap, de legalább egy napszakban 

azt hordani. E kezdeményezés révén közelebb hozhatjuk elődeink életét a sajátunkhoz, 

emlékezni rájuk és mindarra, amit a szívünkben őrzünk róluk. A Zentrum arra is felhívta a 

figyelmet, hogy az ismerősökben kérdéseket szülhet, ha váratlanul kalapban, kendőben vagy 

hímzett kötényben látnak meg valakit, akit addig csak öltönyben, kiskosztümben, farmerban, 

vagy akár baseballsapkában láttak. Épp ezért javasolják, hogy senki ne lepődjön meg, ha 

kérdéseket kap a rajta lévő viseletes ruhadarabokról, inkább készüljön fel előre a válasszal, 

akár úgy is, hogy megkérdezi szüleit, nagyszüleit ezekről a dolgokról. „Fontos, hogy értsd és 

mások is értsék, mit ünnepelünk azon napon, és mi az, amit a többin sem feledünk” – szögezi 

le a Zentrum felhívása. A szervezők végül azt kérik, hogy akiről készül egy jól sikerült fotó, 

vagy akár rövid videó arról, ahogy összekombinálja mai és hagyományos ruhadarabjait, ossza 

meg velük, hogy minél szélesebb körben közzétehessék! A TrachTag fejleményeit az 

érdeklődők április 24-én és a következő napokban folyamatosan követhetik a Facebookon, a 

„Múltunk a jelenben, egy nap népviseletben” esemény Facebook oldalán. 

 

Mit kell tudni a smarniról? Főzőtanfolyam a nemzetiségi önkormányzattal 

 

Idén tavasszal is folytatódott a német nemzetiségi önkormányzat több éves múltra 

visszatekintő főzőtanfolyama, ahol ezúttal a smarni, illetve a zsemlegombócos vadas 
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elkészítésének módjával ismerkedhettek a résztvevők. A március 28-i tanfolyam egyik fő 

érdekessége volt, hogy a jelentkezők szinte kivétel nélkül a környező településekről – 

Solymárról, Vörösvárról – érkeztek, az interneten közzétett hirdetések nyomán, helyi 

háziasszonyokkal viszont alig lehetett találkozni a programon. Bár a smarni a jellegzetesen 

sváb nevű ételek tipikus képviselője, a smarnifélék családjának egykét tagját mégis a 

háztartások elég nagy részében ismerik – ha máshonnan nem, az „előkelő rokon”, a bécsi 

császármorzsa révén mindenképpen, amely ebből a családból indulva jutott némi túlzással 

világhírre. Azt azonban, hogy a család milyen népes, a legtöbben talán még a tapasztalt 

háziasszonyok közül sem sejtik. A mostani tanfolyamra a szervezők hatféle receptet 

gyűjtöttek össze, helyi forrásokból, illetve az elmúlt évtizedekben megjelent, a sváb konyhai 

szokásokról szóló könyvekbôl, de az ételtípus sokféleségére jellemzô, hogy egyből akadt a 

program résztvevői között, aki tudott volna sorolni még további változatot is. Mindegyikben 

közös, hogy búzadarát (esetleg lisztet) kell összegyúrni tojással, meg amihez még éppen 

kedvünk van, majd az így létrejött tésztát – némi pihentetés után – forró zsiradékban 

morzsalékosra sütni. A darán/liszten kívül kerülhet a tésztába krumpli, tejbe áztatott kifli, de 

akár még túró is, a végeredményt pedig pillanatnyi kedvünktől függően fogyaszthatjuk édesen 

vagy akár sósan is – a résztvevőktől ezúttal a lekvárral kínált kiflis smarniváltozat nyerte el a 

legmagasabb pontszámot. A tanfolyam „menüsorába” jól illeszkedett a zsemlegombóc is, ami 

szegrôl-végrôl távoli rokona a kiflis smarninak, csak éppen a felkockázott zsemle nem 

szétáztatva, hanem éppen keményre pirítva kerül bele a tojással gyúrt tésztába, amit pedig a 

végén nem kisütni kell, hanem lobogó forró vízben kifőzni. Állandó társa a vadas, amit a 

legtöbben marhahúsból, netán nyúlból készítenek el, sokan talán nem is hinnék, hogy 

sertéstarjából is tökéletes. Pedig az, próbálják ki bátran! 

¨ Krumplis smarni Hozzávalók: 50 dkg krumpli, 6-6 ek. liszt és gríz, 4 tojás, só Elkészítés: A 

fôtt krumplit összetörjük és a többi hozzávalóval tésztává gyúrjuk. Zsiradékban kis lángon, 

állandó keverés közben sütjük, addig, amíg kis aranysárga darabkák lesznek belôle. Fahéjas 

cukorral meghintve, kompóttal, lekvárral, de savanyúsággal is kínálhatjuk.  

¨ Bécsi császármorzsa Hozzávalók: 25 dkg liszt, 4 tojás, 1/4 l tej, 1 ek. cukor, 1 ek. vaníliás 

cukor, 10 dkg mazsola, csipet só Elkészítés: A tojások fehérjét habbá verjük, a többi 

összetevőt pedig tésztává keverjük, végül a habot is hozzáadjuk. Az egészet serpenyőben 

felhevített vajra öntjük, és elôbb mindkét oldalát megsütjük, majd villával darabokra szedjük 

és lassú tûzön még néhány percig szikkasztjuk.  

¨ Szentiváni Khipfüsmarn (kiflis smarni) Hozzávalók: 5 szikkadt kifli, 2 tojás, 5 dkg cukor, 5 

dl tej, 1-2 kanál liszt, csipet só Elkészítés: A tojások fehérjét habbá verjük, a felkarikázott 
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kiflit pedig kb. fél órára beáztatjuk a tojássárgájákkal és cukorral kikevert tejbe, figyelve arra, 

hogy minden darab egyenletesen ázzon. (Ha a kiflikarikák nem szívták fel az összes tejet, kis 

lisztet is keverhetünk hozzá.) Végül a habot is hozzákeverjük a masszához, majd azt 

felhevített zsiradékon addig sütjük-pirítjuk, míg szép aranybarna lesz.  

¨ Szentiváni grízsmarni Hozzávalók: 30 dkg búzadara, 5 dkg cukor, 1/2 l langyos tej, 3 tojás, 

1 cs. vaníliás cukor Elkészítés: A hozzávalókat a tojás kivételével összekeverjük és 2-3 órát 

állni hagyjuk, majd hozzákeverjük a tojások sárgáját, végül a habbá vert fehérjéket. Forró 

zsírban, lassú tűzön, kevergetve megpirítjuk.  

¨ Soroksári smarni Hozzávalók: 3/4 kg búzadara, tej (amennyit felvesz), pici só, 4 tojás, 3 

kanál cukor, 1 kis citrom reszelt héja, 10 dkg vaj vagy margarin Elkészítés: A darát a sóval 

kb. 3 órával sütés előtt beáztatjuk annyi tejbe, amennyit felvesz. 3 óra elteltével 

hozzákeverjük a tojások sárgáját és a cukrot, belereszeljük a citromhéjat. Ezután belekeverjük 

a puha vajat, majd a felvert tojásfehérjéket. Egy jénait vajjal vékonyan kikenünk, beleöntjük a 

masszát, és lefedve forró sütőbe tesszük. Mikor megszilárdult, vagyis félig megsült, villával 

morzsalékosra karistoljuk, majd fedő nélkül készre sütjük, vigyázva, nehogy kiszáradjon!   

¨ Vadas zsemlegombóccal Hozzávalók: 4 szelet sertéstarja, 4 hagyma, 2 sárgarépa, 1 

fehérrépa, 1 sárgapaprika, 1 paradicsom, 3 dl száraz vörösbor, 5 dkg zsír; ízlés szerint: 

babérlevél, bors, só, citromlé vagy ecet, mustár, karamellizált cukor. A gombócokhoz: 5 

szikkadt zsemle, 5 dkg zsír, 4 tojás, 15 dkg liszt, só, víz Elkészítés: A húst besózzuk, egyik 

oldalát borsozzuk is. A hagymát karikára vágjuk, és zsíron megpirítjuk, majd hozzáadjuk a 

karikákra vágott zöldségeket és kicsit még pirítjuk. Utána 2 dl vízzel felöntjük, beletesszük a 

hússzeleteket, és fedő alatt másfél órát pároljuk. Ezután kivesszük a hússzeleteket, a levet 

pedig a zöldségekkel átpasszírozzuk. Hozzáadjuk a bort, mustárt, cukrot, stb. és újraforraljuk. 

Ha a szósz állaga már megfelelő, visszatesszük a húst és még egyszer átforraljuk. Gombóc: A 

zsemléket kockákra vágjuk és zsíron megpirítjuk. A többi hozzávalóból nokedlitésztát 

keverünk, beleforgatjuk a zsemlekockákat és összegyúrjuk. A tésztából ezután vizes kézzel 

gombócokat formálunk és forró vízbe téve 15-20 percig, lassan főzzük. Ha a próbaképpen 

kivett gombócban a zsemlekockák már nem kemények, akkor kész. 

 

Sanktiwan 1724 

 

A Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Önkormányzat a betelepülési szerződés 291 évvel 

ezelőtti aláírására, Pilisszentiván megalapítására és őseinkre emlékezve 2015. április 25-én 

(szombaton) betelepülési ünnepséget szervez. Program: -  17.00: Ünnepi német nyelvű 
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szentmise a templomban - 18.00-20.00: Betelepülési emlékműsor   Közreműködnek:   - 

Német Nemzetiségi Óvoda   - Német Nemzetiségi Általános Iskola   - Pilisszentiváni 

Fúvószenekar   - Pilisszentiváni Vegyeskórus   -  Pilisszentiváni Német Nemzetiségi 

Tánccsoport - 20.00: Batyusbál az iskola aulájában   Zenél a Mondschein Kapelle   Belépés:   

- Felnőtteknek: 1000 Ft   - Diák-nyugdíjas: 800 Ft Asztalfoglalás: 06-30-597-4934 

 

MAIFEST-MAIANDACHT  

 

2015. május 10-én, Solymáron A St. Gerhards-Werk Ungarn e.V. (Magyarországi Katolikus 

Németek Egyesülete) az 1991-es megalakulása óta fontosnak tartja a magyarországi svábok 

körében hagyományos májusi áhítatok megszervezését. A kiválasztott helyszínre rendszerint 

több településrôl érkező kisebb-nagyobb zarándokcsoportok közös ünneplése a résztvevők 

meghatározó közös lelki élményévé lett. Az egyesület közgyűlése 2015. január 10-én úgy 

döntött, hogy idei rendezvénye helyszínéül Solymárt választja. A választásban nemcsak az 

játszott szerepet, hogy a Buda környéki németség lakóhelye szempontjából földrajzilag 

központi fekvésű, kulturális és vallási hagyományait híven őrző településről van szó, hanem 

az is, hogy templomának Mária-kegyképe az egykori zarándoklatok felelevenítésének a 

lehetőségét is magában hordozza. A rendezvényre érkező csoportok kulturális és lelki 

élményben való gazdagodását a világi és vallási tartalmában egyaránt színes alábbi program 

biztosítja. 16 órától a Heimatverein szervezésében az iskola tornatermében két kórus, három 

tánccsoport és a helyi fúvószenekat gondoskodik a közönség jó hangulatáról. 18 órától a  St. 

Gerhards-Werk Ungarn szervezésében kezdődik a templomi szertartás, melynek főcelebránsa 

dr. Varga Lajos váci segédpüspök lesz, koncelebrál Gregor Stratmann, a Budapesti 

Németnyelvű Egyházközség plébánosa, dr. Harai Levente S. J., az Egyesület lelkészi 

tanácsnoka és Kiss Csaba solymári-pilisszentiváni plébános. A szertartás keretében májusi 

áhítat, szentmise  és a végén (kb. 19:20-kor) gyertyás körmenet lesz. A rendezvény a 

körmenet végén püspöki áldással zárul. A rendezvény napján 15 órától -  a Helytörténeti 

Gyűjteményben a solymáriak zarándoklati hagyományairól szóló, illetve -  az egyházközségi 

Gyűjteményben az Elisch János díszítőfestő műveiből rendezett időszaki kiállítások is 

megtekinthetők lesznek. további információ: Marlokné Cservenyi Magdolna (Heimatverein) 

06-30/842-7614 és Stelczer Péter (St. Gerhards-Werk Ungarn) 06-30/830-7624 

 

Mai 2015 
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Wir brauchen dich 

 

Sei Mitglied! Wir warten auf dich!... Komm und mach mit! Legyél Te is GJU-s! 

A GJU (Gemeinschaft Junger Ungarndeutscher, Magyarországi Német Fiatalok Közössége) 

az ország legnagyobb német nemzetiségi ifjúsági szervezete. Célja a magyarországi német 

nemzetiség nyelvének, hagyományainak, kultúrájának ápolása és továbbadása az utókornak, a 

magyarországi németek identitástudatának erősítése, az asszimiláció megállítása. Külföldi és 

belföldi diákszervezetekkel való kapcsolatteremtés és együttműködés, a pozitív emberi 

értékek átadása, a fiatalok aktivizálása, demokráciára való nevelése, a tevékeny közösségi élet 

lehetőségének megteremtése. Várjuk minden érdeklődő jelentkezését a 

gjusanktiwan@gmail.com e-mail címre. Facebookon keresd a GJU Sanktiwan-t. 

 

Huszonöt éves a Szentiváni Újság – 3. rész 

 

1990 utolsó heteiben, a rendszerváltás utáni első önkormányzati választások után kezdődött 

meg a pilisszentiváni helyi lapok története, a Szentiváni Újság első próbaszámával, amit már a 

következő év januárjától havonta megjelenő, „rendes” lapszámok követtek. Erre emlékezve 

indítottunk sorozatot februári lapszámunkban, hogy felidézzük, mik voltak a főbb témák és 

események a helyi újságokban, ami többé-kevésbé visszatükrözi azt is, hogy mik történtek a 

faluban azokban az időkben. Most az 1993-94-es évfolyamokkal folytatjuk a múltidézést. 

Az első nagy váltás 

A Szentiváni Újság történetében az első nagy váltást az 1993-as évkezdet hozta el, az előző – 

a kezdetek óta viszonylag stabil, és másfél évig szinte állandó összetételű – szerkesztőség 

ugyanis már 1992 novemberében bejelentette, hogy az év végével átadja a stafétát. Ez a váltás 

azonban az olvasók számára nem jelenthetett nagy változást, hiszen az 1993-ban felálló új 

szerkesztőségi csapat egyik vezéregyénisége, Szabó Dezső már 1992 végén bekapcsolódott a 

lap körüli munkákba. Gyorsan megtörténhetett a kieső emberek pótlása is, mert már januárban 

a boltokba került az új év első lapszáma, amelyben – a szerény, 12 oldalas terjedelmet, s az 

itt-ott méretes grafikákkal kitöltött lyukakat leszámítva – semmi nem utalt zökkenőkre. Az 

első szám végén 6 tagú szerkesztőségi névsor volt olvasható (Gátas Tamás, Kovács Csaba, 

Metzger Enikô, ifj. Pénzes Gábor, Szabó Dezső és Szabó Károly), de a lista már a következő 

hónaptól újabb nevekkel (Gátas Judit, Nádudvari György, késôbb Jóni Lóránd jegyző, nyártól 

Telek Franciska) bővült. Ez a csapat ismét viszonylagos állandóságot hozott az újság életébe: 

az említett tíz név többsége 1993-94 folyamán mindvégig ott szerepelt az impresszumban, sőt 

mailto:gjusanktiwan@gmail.com
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a „kemény mag” egészen 1995 tavaszáig szerkesztette a lapot. Főszerkesztője ebben a két 

évben csak 1993. márciusa és decembere között volt az újságnak, megbízottként, Szabó 

Dezső személyében, előtte, a ’93. januári számban pedig Gátas Tamás nevének dôlt betûs 

szedése utalt arra, hogy kiemelt pozíciót tölthetett be a szerkesztőségen belül. Az 1994-es 

lapszámok esetében viszont nincs utalás arra vonatkozóan, hogy bárkinek kiemelt szerepe lett 

volna a csapatban [Szabó Dezső ’93 végén kilépett a szerkesztőségből], a korábbi időszakhoz 

képest csak annyi változást mutatnak a lapszámok utolsó oldalain olvasható impresszumok, 

hogy a felelôs kiadó (Pénzes Gábor polgármester) neve időközben átkerült a felsorolás 

végéről az első helyre. 

A harmadik év 

1993 elején a Szentiváni Újság témái nem sokban árulkodtak arról, hogy változás történt a 

készítők összetételében: egy ideig még folytatódott a – minden alkalommal egy-egy képviselô 

testületi beszámolójaként megszülető – Betekintő rovat, továbbra is megjelent ifj. Neubrandt 

Ferenc múltidéző sorozata, és mint eddig is, ezután is minden lapszámba kerültek német 

nyelvû cikkek, melyek témái részben a már ötödik évébe lépő németországi partnerkapcsolat, 

részben a helyi hagyományőrzés körül forogtak. Még a humorrovat is továbbélt – humorosnak 

szánt totóval, átírt mesével, karikatúrákkal, innen-onnan vett viccekkel –, más kérdés, hogy az 

előző két év Rút kiskacsáihoz mérten ez a fajta humor (legalábbis két évtized távlatából 

visszaolvasva) általában jóval erőltetettebbnek tűnik. [Ráadásul némely esetekben az sem 

lehetett teljesen egyértelmű az olvasók számára – vagy csak az altesti poénokat idézô 

névhasználat, otromba helyesírási hibák alkalmazása tette azzá –, hogy humorról, vagy a 

komolyanvétel szándékával íródott cikkről, olvasói levélről van-e szó.] Újdonság volt viszont, 

hogy – a szerkesztők aktív közreműködésével, képviselő-testületi és civil támogatással – új 

civil szerveződés indult a faluban, Társaság Klub néven, azzal a céllal, hogy legalább havonta 

igényesebb zenei vagy kulturális produkciók színhelye lehessen községünk: természetesen a 

lap ezen alkalmak többségéről is hírt adott. Beszámolt például a klub nyitórendezvényérôl, 

melynek vendége Gerendás Péter volt, de a klub szervezôi hozták Szentivánra a következő 

hónapokban a színész és zenész Bubik Istvánt, a humorista Galla Miklóst, a Billenô 

Garázsajtók nevű alternatív zenekart vagy az esztergomi bányamûszaki szakközépiskola 

diákszínjátszóinak vidám előadását: ezekről ugyancsak olvashattak hosszabb-rövidebb 

tudósításokat az újságot megvásárlók. Az új szerkesztőség egyébként tudatosan is törekedett 

arra, hogy az olvasóknak ne legyen feltűnő az év eleji személyi váltás: erre utal, hogy 

semmilyen bemutatkozó, beköszönő írással nem foglalták a helyet a januári lapszámban, és 

februárban is csak azért jelentkeztek egy szerkesztőségi cikkel, hogy megköszönjék a segítő 
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észrevételeket, illetve elutasítsák azokat a híreszteléseket, hogy a lap cikkeit valaki ellenőrzi 

az önkormányzatban a megjelenés előtt. A februári szám fő érdekessége egyébként a pár 

hónappal korábban nyitott új szentiváni könyvesbolt bemutatkozása volt, illetve egy 

helytörténeti érdekesség: id. Brandhuber István ugyanis összeírta – egy teljes újságoldalt 

kitevô listában –, hogy az államosítás előtti időben kik voltak a falu fontosabb mesteremberei, 

kereskedôi, szolgáltatói és vendéglôsei. Az elôzô évekhez hasonlóan 1993 sem maradt olyan 

közéleti viharok nélkül, melyek hullámai több hónapon keresztül borzolták az újságolvasók 

kedélyeit. Az egyik ilyen vitatéma egy üzlethelyiség ügye volt, amit többek szerint gyanúsan 

olcsón adott bérbe az önkormányzat az egyik képviselô fiának, a másik „ügy” viszont egy 

egészen ártatlannak induló meghívásból fejlődött ki. Az újság még áprilisban írt arról, hogy 

Bauer György, a német partnerkapcsolat kezdeményezője közel két tucatnyi szentiváni 

iskolást hívott meg cserekapcsolatra a bordesholmi iskolába; majd júliusban a résztvevô 

tanárok egyike hosszú beszámolót is írt a kint töltött négy hétrôl. A vihar mindezek után tört 

ki az újság oldalain... Augusztusban ugyanis szerkesztőségi cikk jelent meg a meghívás és a 

kiutazás állítólagos anomáliáiról: ebben főként az akkori iskolavezetés kapta meg a magáét, 

amiért pénzt kért a kiutazó gyerekek egy részétől, illetve amiért több felnôttet utaztattak ki, 

mint ahány tanár részére a meghívás szólt; de mellékesen szó esett arról is, hogy nem is Bauer 

úr volt a meghívó fél, hanem a bordesholmi családok egy csoportja. Ezt aztán sem Bauer 

György, sem Szilvási László iskolaigazgató nem hagyta szó nélkül: az egy hónappal későbbi 

számban négy teljes oldalt tettek ki a kettejük által írott válaszok. A szerkesztőség e két 

levelet érdemben nem kommentálta, s mindenestül az olvasókra bízták az igazság 

kihámozását – ez azonban nem lehetett mindenkinek egyszerű, hiszen Bauer György áprilisi 

és szeptemberi (egyenként is több oldalas) írásai németül, fordítás vagy legalább minimális 

magyar nyelvű összefoglaló nélkül jelentek meg a lapban. Ettől a két esettôl eltekintve, úgy 

tûnik, komolyabb konfliktusok nélkül zajlott az élet a faluban az 1993-as évben, ráadásul 

átmenetileg a helyi, illetve környékbeli sajtóélet is új színekkel gazdagodott: előbb az Opus 

című kistérségi kulturális folyóirat született meg (amit, a Szentiváni Újság híradása szerint 

egyedül a szentiváni faluvezetés támogatott a környező települések önkormányzatai közül), 

majd a cserkészcsapat is kísérletet tett saját újság megindítására, ezt ugyancsak szerkesztőségi 

cikkben üdvözölte a községi havilap. Jól haladtak a falu közműberuházásai is – tavasszal már 

a gáz-pótcsatlakozások lebonyolításának mikéntjéről írt részletes tájékoztatást a községházi 

műszaki illetékes –, a májusi lapszám tudósítása szerint pedig az is eldôlt, hogy az iskola 

emeletráépítését Dauner Tamás szentiváni kötődésű solymári építési vállalkozó kivitelezze. 

Nyártól az önkormányzat már a partnerkapcsolat októberben esedékes, öt éves évfordulójára 
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készült, amikor egy olvasó (id. Szabó Dezső) felvetette az újságon keresztül, hogy akár 

erdélyi testvérközsége is lehetne településünknek. Javaslatát a következô lapszámban Pénzes 

Gábor polgármester is személyes támogatásáról biztosította, a téma azonban a késôbbiekben 

elhalt, éppúgy, mint Gátas István hosszan kifejtett javaslata négy régi utcanév visszaállítására 

vonatkozóan. Talán az ilyesmik is közrejátszhattak abban, hogy az 1993-as év második felére 

– dacára a sok felhívásnak, meg a lakosság érdektelensége miatt morgolódó főszerkesztői 

publicisztikáknak – megritkultak a lapban az olvasói levelek, s aki mégis írt, az is inkább csak 

panaszkodott, semmint hogy javaslatokkal állt volna elő. Ebben az időszakban egyébként már 

az országos közhangulatból is teljesen visszaszorult a rendszerváltás eufóriája, állandósult a 

rendszerváltó erők népszerűségvesztése – talán nem csoda, hogy mindezek együttesen a 

Szentiváni Újság főszerkesztőjében is kiérlelték az elhatározást, hogy felálljon székéből. 

1994: a lap történetének első választási éve 

Szabó Dezső elköszönt ugyan a laptól, szerkesztőtársai azonban kivétel nélkül folytatták a 

munkát 1994 januárjától is, sőt, hogy a fél éven belül másodikként végrehajtott áremelés [25 

forintról, két lépcsőben 35 forintra] ne tűnjön túl nagy érvágásnak az olvasók számára, a 

januári szám 16 helyett 20 oldalon jelent meg, valamint előfizetői felhívás és (kísérletképpen) 

tartalomjegyzék is került bele. A szokásos év eleji polgármesteri visszatekintés és a mûszaki 

beruházások (fôként a csatornaépítés) állásáról szóló alpolgármesteri beszámoló mellett 

fontos cikke volt még a lapszámnak az előző szeptemberben indult iskolai művészetoktatás 

bemutatása, Gátas Judit tollából. Ráadásul három hosszabb olvasói írás is került a lapba: egy 

bányászleszármazott a központi bányász emlékmû december 4-i avatásáról, egy másik néző a 

december 28-i közmeghallgatásról írt cikket, Tuschek Franciska pedig – aki manapság is 

előszeretettel küld helytörténeti írásokat szerkesztőségünknek – egy rejtvénnyel igyekezett 

felkelteni az olvasókban a falu régmúltja iránti érdeklődést. Különös, hogy míg az elôzô 

években a szerkesztőség nagyrészt eredménytelenül kampányolt a magasabb olvasói aktivitás 

érdekében, addig az 1994-es lapszámokban gyakran ütközik az ember olvasók, civil 

szervezeti tisztségviselők által jegyzett írásokba. Egyúttal jó időre eltűnt a lapból a korábbi 

évfolyamokra jellemző kritikai él is: bíráló jellegű cikkek, észrevételek legfeljebb a diszkót és 

az oda látogatókat, vagy a falu tisztaságát, illetve a falutakarításokról távolmaradókat érték. 

Az újság oldalait azonban sokszor még olvasói segítségekkel is nehéz lehetett megtölteni, 

emiatt aztán előfordult, hogy kétoldalas buszmenetrend, kétoldalas kistérségi programajánló, 

a pilisvörösvári szakrendelés ren- delési időinek egész oldalt kitevő táblázata vagy az ottani 

kultúrház szintén egész oldalas programismertetője, egész oldalas falutérkép, szépíróktól (pl. 

Ottlik Géza, Nagy Lajos, Lázár Ervin) és más idegen szerzőktől származó novellák, versek, 
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néprajzi könyvekből ollózott írások, illetve egyéb, a községhez nemigen kötődő anyagok is 

kellettek ahhoz, hogy a lap megjelenhessen. A tavaszi lapszámokból nehéz kiemelni akár csak 

egy-két cikket is – talán a Volt tanáraink nyomában interjúsorozatot érdemes megemlíteni, 

melynek keretében januárban Meggyesi Rezső, februárban dr. Koczóh Ferencné Bugaci 

Elvira (Buci néni), márciusban Mirk Mária emlékezett vissza az iskolában tanárként eltöltött 

éveire, áprilisban pedig Hargitai Vilmáról emlékezett meg a szerkesztőség. Izgalmas még 

Gátas József hosszú, négy részes cikksorozata a helyi testnevelés-oktatás múltjáról és mai 

szemmel visszatekintve érdekes olvasni azt is, hogy ’94ben 13 számítógépe volt az (akkor 

már két irodatechnikai szakiskolás évfolyammal is rendelkező) iskola géptermének: 8 darab 

286-os és 5 386-os IBM-gép – ma már ezek a típusok abszolút történelemnek számítanak a 

számítástechnikában. 1994 tavaszán zajlott a rendszerváltás utáni második országgyûlési 

választás, a Szentiváni Újság akkori számaiban azonban előzetesen semmi információ nem 

szerepelt a választási tudnivalókról, egyedül az elsô fordulós eredményekről számolt be a lap 

júniusi száma, eszerint helyi szinten egyéniben és listán is a Szabad Demokraták Szövetsége 

érte el a legjobb eredményt. Ugyancsak ez évben volt esedékes – jó fél évvel késôbb – a soron 

következô önkormányzati választás is, de az újságban nagyon sokáig ennek közeledtére sem 

utalt semmi, ha csak azt nem tekintjük annak, hogy a képviselô-testületi ülé- sekrôl szóló 

beszámolókat már áprilistól fogva, egészen az év végéig – gyaníthatóan a megfelelô 

objektivitás biztosítása érdekében – a jegyző írta meg, nem pedig a képviselők valamelyike, 

amint az a korábbi években történt. A választásra készülôdés így csak októbertől 

szüremkedett be az újság témái közé, amikor is Marlok Gyula alpolgármester – a képviselők 

és képviselôjelöltek közül egyedüliként – hosszú, két részes cikkben foglalta össze az előző 

négy év tapasztalatait, illetve a független képviselőjelöltek nevében az olvasók figyelmébe 

ajánlotta a képviselői munkára szerinte alkalmas, független aspiránsokat. Ez utólag megítélve 

talán nem volt a legsportszerűbb megoldás, hiszen a cikkben megnevezetteken kívül mások is 

indultak a képviselőségért, és nincs nyoma az újságban annak, hogy ők ne függetlenként, 

hanem pártszínekben indultak volna. A lépés ettől függetlenül eredményes volt, hiszen a 

decemberi lapszám gyorsjelentése szerint a 11 megválasztott képviselő közül kilencen ebből a 

körből kerültek ki. Kicsit előreszaladtunk az újság pörgetésével, hiszen a nyári és őszi 

lapszámokban is akadt pár említést érdemlô cikk, emlékezetes hír a falu életéből. Ekkor 

zajlottak az iskola centenáriumi ünnepségei és ekkor jelent meg a száz éves intézmény 

emlékkönyve – a három hetes programsorozat több lapszámon keresztül is helyet követelt 

magának az újságban –, ezen a nyáron kötött védnökségi megállapodást a vegyeskórussal a 

testvérközség zenekara, sőt ekkor mutatkozott be először (előbb színpadon, majd az újságban) 
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a tánccsoport is. Talán néhány családban elgondolkodtak Marlokné Somogyi Ildikó azon 

írásán, ami A képernyő rabjai címmel jelent meg, a tévé közösségromboló hatásairól, és új 

korszak nyitányát jelezte az a cikk is, amely azokat a lehetôségeket igyekezett felvázolni, 

amik a nemzetiségi önkormányzatokról szóló jogszabályok megalkotásával nyíltak meg a 

hazai németség előtt. Ez az új korszak azonban már csak a következő, 1995-ös évvel vehette 

igazán kezdetét. (folytatjuk) 

 

Sokszínűségről és öntudatról a megyei kitelepítési emléknapon 

 

Idén Solymáron szervezte meg a magyarországi németek elűzetésének emléknapját Pest 

megye önkormányzata és a megyei német nemzetiségi önkormányzat (NNÖ), április 19-én. 

Az emléknap ünnepi beszédeit Marlokné Cservenyi Magdolna, a solymári NNÖ elnöke és a 

megyei szervezet képviselője, valamint Szabó István, a megyei közgyűlés elnöke tartotta, a 

rendezvény végén pedig községünk két nemzetiségi képviselője, Gátas Anna és Richolm Erik 

is koszorút helyezett el a szomszéd község kitelepítési emlékművénél. A második világháború 

után a hazánkban hatalmon lévő politikai erők a lakosság német nemzetiségű hányadát 

kiáltották ki legfőbb bűnbaknak az országot sújtó háborús veszteségért és károkért, így már 

1945 végére eldöntött ténnyé vált a hazai németség nagy részének kitelepítése. Jól ismert, 

hogy a pilisszentiváni sváb lakosokat mentesítették e kényszerű otthoncsere alól – az általános 

és legvalószínűbb vélekedés szerint azért, mert különben nem maradt volna elég ember a 

bánya üzemeltetésére –, a legtöbb németlakta település azonban nem volt ilyen szerencsés: a 

szomszédságunkban is voltak olyan falvak (pl. Nagykovácsi vagy Üröm), ahol 90 % körüli, 

vagy afölötti arányú volt a német lakosság kitoloncolása. A kitelepítés ugyan 1946. január 19-

én indult meg Budaörsön, de a Pest megyei falvak többségét 1946. április-május folyamán 

érték el a kitelepítést lebonyolító bizottságok, talán ezért is került a megyei önkormányzat 

megemlékezése is egy áprilisi hétvégére. A rendezvény szentmisével indult, amit Kiss Csaba 

solymári-szentiváni plébános és Gregor Strattmann, a budapesti német közösség lelkésze 

celebrált, majd Marlokné Cservenyi Magdolna olvasott fel szemelvényeket – a korabeli 

hangulat felidézésére – édesanyja vissza- emlékezéseiből, akit friss házas létére a férje nélkül 

jelöltek ki kitelepítésre, s amikor az utolsó percekben, a vasútállomáson megkapta a 

mentesítést, már nem térhetett vissza saját házába, mert oda addigra már új lakók költöztek. 

Szabó István megyei közgyűlési elnök arról beszélt, hogy a magyarországi németek 

kitelepítése az ország és az itt élő közösségek legfájdalmasabb pillanatai közé tartozott, mert 

olyasmi történt, amiről azt hihettük volna, hogy nem lehetséges – hogy önmaga ellen fordult a 
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nemzet, és saját testét szabdalta darabokra. Pedig – mint mondta – a nemzet sokszínűsége az 

ország fejlődésének egyik kulcsa is volt, a kitelepítéssel pedig nemcsak vagyont, gazdagságot 

és alkotó embereket vesztett az ország, de a gyarapodás lehetőségét és a jövőbe vetett hitet is. 

Ezzel együtt biztatónak nevezte, hogy a rendszerváltás óta egyre többen vallják magukat a 

német közösség tagjának, és erre bátorított mindenkit, mert úgy vélte, ez az öntudat olyan 

érték, amire lehetséges egy jobb világot építeni. 

 

Juni 2015 

 

Elhunyt a partnerkapcsolat kezdeményezője  

 

Pótolhatatlan veszteség érte néhány hete a Pilisszentiván és Marktleugast közötti, 27 éves 

testvérközségi kapcsolat közreműködőit, miután május 14-én, életének 84. évében elhunyt 

Georg Bauer – sokaknak csak Bauer Gyuri bácsi –, a két település partnerségének első számú 

kezdeményezője. Bár községünk szülötte volt, 1944-ben, amikor a front már megközelítette 

Pilisszentivánt, a családja jobbnak látta Nyugatra menekülni; így került ô is – tíz napi utazás 

után – Bajorországba. A politikai viszonyok enyhülését érzékelve az 1980-as évek közepétől 

próbálta elérni, hogy szülőfaluja és új lakhelye (ahova rajta kívül sok más szentiváni is került) 

hivatalos kapcsolatot létesíthessen egymással, erre végül 1988-ban kerülhetett sor. Még jóval 

a nyolcvanon felül is részt vett e kapcsolat fenntartásában, községünkben is sűrűn megfordult. 

További megemlékező írásaink a 12. oldalon olvashatók. 

 

Huszonöt éves a Szentiváni Újság – 4. rész 

 

Kicsit kusza időszak kezdődött a szentiváni sajtótörténetben az 1995-ös évvel: hol megjelent 

az újság, hol nem; hol szünetelt, hol újraindult, és sok volt a személyi váltás is ebben az 

időszakban. Februárban megindított cikksorozatunk alábbi folytatásában az 1995 és 1997 

közti három év újságjait igyekszünk áttekinteni.  

Egy év – négy lapszám 

Mint ahogy 1990 decembere óta már máskor is elég gyakran, úgy 1995. januárjában is egy 

verssel, és egy ahhoz illő grafikával nyitott az újság azévi első lapszámának címlapja, bár az 

Áprily-vers látszatra sem Szentivánhoz, sem az évszakhoz vagy más aktualitáshoz nem 

kötődött. Az előző év 35 forintos árú lapszámainak impresszumait idézte a szerkesztőség 

névsora is, melyben kivétel nélkül olyanok nevei sorakoztak, akik 1994-ben is részt vettek az 
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újság összeállításában: Gátas Judit, Gátasné Metzger Enikő, Gátas Tamás, Kerezsi Lóránd, 

Nádudvari György és Telek Franciska – szigorúan alfabetikus sorrendben, hierarchia 

feltüntetése nélkül. Az olvasók ekkor talán még nem tudhatták, de ez volt az utolsó alkalom, 

hogy a szerkesztőségi névsor így jelent meg a lap utolsó oldalán. A 40 forintért árusított 

januári számban jelent meg egyébként az elôzô év végén tartott kisebbségi önkormányzati 

választás eredményérôl szóló, részletes beszámoló, az egyik új képviselő, Nádudvari Rudolf 

és az újság nemzetiségi rovatának cikkírója, Mirk Mária tollából, stílszerűen német és magyar 

nyelven is. A híradásból kiderült, hogy a december 11-i választáson a legtöbb – magasan a 

legtöbb, kettô híján 800! – szavazatot Gátas József kapta (ő lett a kisebbségi testület első 

elnöke is); a legfiatalabb képviselôrôl,  

Germanné Klencsák Veronikáról pedig nemcsak azt tudhatták meg az olvasók, hogy két, 

ismertebb jelöltet is megelőzött a szavazatszámait illetően, de azt is (ugyanebbôl a 

lapszámból), hogy kilencedik hónapos, szülés előtt álló kismamaként érte el ezt a szép 

eredményt. Az új év és az új választási ciklus kezdete számvetésre késztette több egyesület és 

csoport vezetését is, így a januári számban a polgárőr és tűzoltó egyesület vezetôje és a 

nagycsaládos csoport három tagja is beszámolt az előző időszakban végzett tevékenységükrôl, 

a kórusban zajló munkáról pedig Mirk Mária írt, a kultúrcsoport évindító rendezvénye 

apropóján. A lapba még egy hosszú interjú került Nádor Emese háziorvossal, a Pilisvörösvár 

történetét bemutató német nyelvű könyv (szintén német nyelvû) ismertetője Mirk Mária 

tollából, és néhány kisebb híradás, köztük a nemzetiségi fiatalokat tömörítő szervezet, a GJU 

beszámolója a szentiváni iskolában általuk szervezett diákszilveszterről (mely cikk egyben 

alapos bírálata volt az akkori iskolavezetés hozzáállásának is). Az első lapszám megjelenését 

hosszú szünet követte: már majdnem itt volt a nyár, amikor az 1995. évi második szám, pont 

húsz évvel ezelőtt a boltokba került, május-júniusi összevont számként. A jelentôs csúszás a 

szerkesztőség újbóli, négy év után immár második teljes átalakulásával függött össze, amit – 

az elôzô hasonló váltással ellentétben – ezúttal címlapos cikkben ismertetett és indokolt az új 

megbízott fôszerkesztő, az imént már említett Germanné Klencsák Veronika. Szavaiból 

kiderült, hogy a szerkesztésben közreműködők még ekkor is a szabadidejüket feláldozva 

készítették a lapot, ideig-óráig vállalva az esetleges támadásokat is; a folytatásról pedig azt 

ígérte: kéthavonta fog megjelenni a lap, lapszámonként 20 oldalon, 60 forintért, új rovatokkal. 

A szerkesztôségi névsort ezúttal is az utolsó oldalon találták meg az olvasók, ahonnan 

kiderült, hogy a váltás valójában nem is volt olyan nagy mértékű: ha a megbízott 

fôszerkesztőt nem számítjuk, a három rovatszerkesztő (Mirk Mária, Nádudvari György és ifj. 

Richolm György) és a tördelőszerkesztő (Gátas Judit) nevei az előző évek impresszumaiban is 
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sokat szerepeltek. A lapszám érdekességei közé tartozik az a beszámoló, ami Nikolits István 

titkosszolgálatokért felelős tárca nélküli miniszter – egyben a környék akkori országgyűlési 

képviselôje – szentiváni, községházi látogatásáról készült: valószínűleg ebben a cikkben 

olvashattak a helyi lakosok először arról az azóta is [tehát több mint húsz éve] 

megvalósulatlan ígéretrôl, hogy a kormány rendőrkapitányság létesítését tervezi 

Pilisvörösvárott. Helytörténeti jelentőséggel bír az a cikk, amely azt foglalta össze, milyen 

átalakításokat tervez az önkormányzat a korábban kihasználatlan tájházi épületben, annak 

érdekében, hogy a múzeumi szobák mögötti házrész közösségi célokra is hasznosítható 

legyen; végül érdekesség volt még az is, hogy az újság – a Magyar Telefonkönyvkiadó 

Társaság eseti engedélyével – megjelentette a pilisszentiváni telefon-előfizetők név-, cím- és 

telefonszám-listáját. A következő négy hónapban az elôzetesen beígértnek megfelelôen, 

kéthavonta jelent meg a lap harmadik és negyedik száma, bennük olyan témákkal és 

cikkekkel, mint például a polgárőrséget bemutató interjú, az 1728-as összeírásban szereplô 

szentiváni lakosság név szerinti ismertetése, vagy az újtemetői harangláb felavatásáról szóló 

rövid hír augusztusban, illetve a Slötyiparti horgászélet bemutatása, egy helyzetjelentés a 

tánccsoport életéről, vagy az Alsószentivánon megtartott cserkésztábor beszámolója az őszi 

lapszámban. Nyilatkozott az újságnak az ELTE egyik alkotmányjogásza, augusztus huszadika 

alkalmából és Kaltenbach Jenő korábbi kisebbségi ombudsman, az országos német 

önkormányzat frissen megválasztott elnöke is, hivatalba lépése kapcsán, valamint azt is 

firtatta a szerkesztőség, hogy miért nincs a falunak képeslapja, ha a szomszéd településeknek, 

sôt más vidékek jóval kisebb falvainak is vannak saját levelezőlapjaik. A folytatásra azonban 

az új esztendôig ismét hiába vártak az olvasók. 

Újabb teljes váltás, egy újabb évre 

1996 elejétôl ismét teljesen új felállásban jelentkezett a Szentiváni Újság szerkesztősége: az 

átmenetileg ismét 16 oldalasra csökkent terjedelmű lap felelős szerkesztője Richolm György 

lett, akinek munkáját művészeti szerkesztőként Szentiványi Kálmán segítette, a csapat további 

tagjai pedig Engert Krisztián, Hegyeshalmi Ferenc, Mirk Mária, Osikovicz Katalin és Puck 

Mónika lettek. Ez a szerkesztőségi felállás – minimális változásokkal – 11 lapszámot ért meg, 

és nagy vonalakban másfél évet bírt ki, 1997 derekáig. Az új szerkesztôk „grafomániájával” 

nem volt hiba: mindegyikük rendszeresen teleírt néhány oldalt az újságban, így az a szellős 

tördelésű, sok hézagot magában foglaló kinézet, ami elég gyakran jellemezte az újság régebbi 

számainak oldalait, egy csapásra eltûnt, s a megszokott kéthasábos oldaltükröt sûrûn szedett, 

négyhasábos oldalak váltották. A csapatból – legalábbis utólag visszatekintve – egyedül egy 

korrektor hiányzott: az első szám több csúnya helyesírási és elválasztási hibával köszöntött rá 
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az olvasókra, úgy, hogy a hibákból még a címlapra is kijutott, és a későbbi számokban is 

bőven akadt belôlük. Tartalmilag egyébként az év első száma igazán jó bemutatkozása volt az 

új szerkesztőségnek: amellett, hogy részletes információkat nyújtott kurrens közügyekről, 

mint pl. az iparűzési adó fizetésének aktuális rendjéről, vagy az újonnan alakult Közcsat Kft. 

működéséről, sok érdekes olvasnivalót kínált más témákban is. Született interjú a Volánbusz 

illetékesével a szentiváni buszközlekedésről, készült portrécikk Ferenczi György 

szájharmonika-művészről, megjelent cikk arról a könyvről, amit a környékünk régi sváb 

népdalaiból állított össze Kelemen Istvánné solymári népzenekutató; a lapszám leghosszabb 

cikke pedig Brandhuber János zenészt mutatta be két teljes oldalon – igaz, ez utóbbi két írás 

inkább csak a németül is értő olvasók érdeklődésére számíthatott. A második szám többek 

között a buszközlekedés témáját göngyölítette tovább – Osikovicz Katalin aktuális 

interjúalanya ezúttal Kerezsi Loránd jegyző volt –, interjú készült Németh Lajossal, a 

Gyémánt Étterem vezetőjével, Nobilis Márióval, az egyházközség új plébánosával, Tózsa 

Istvánnéval a Britannica Nyelviskola vezetőjével, de még a nemrég privatizált patika 

vezetőjét, Kocsisné Bártfai Katalint is néhány keresztkérdés elé állította a szerkesztôség. A 

harmadik, májusban megjelent szám egyik fő témáját a tíz éves, de az elmúlt néhány 

hónapban közösségi munkával átalakított Tájház újbóli felavatása jelentette, emellett azonban 

olvashattak a lap megvásárlói a tánccsoportunk részvételével megszervezett zalaszentiváni 

majálisról, két szentiváni fiatal izraeli „kalandtúrájáról” és a pilisi régió egyik új könnyűzenei 

együtteséről is. Tovább folytatódott a sárga buszok témájában indított cikksorozat is: a 

szerkesztôség ezúttal a beérkezett olvasói véleményekből jelentetett meg egy csokorra valót. 

Összevont, 4-5. sorszámozású lapszámmal jelentkezett a szerkesztôség valamikor a nyár 

derekán, ez alkalommal 20 oldalon (immár 80 forintért), de ismét mentegetőzéssel indítva – a 

felelős szerkesztői beköszöntőből ezúttal az derült ki, hogy technikai gondjai akadtak a 

csapatnak, amik miatt egy teljes, már nyomdakész lapszám szenvedett el olyan csúszást, ami 

miatt a cikkek jó része időközben aktualitását vesztette. Miután az elnézéskérés illusztrációja 

egy kissé kibelezett számítógép, bízvást hihetnénk azt, hogy a problémát elôidézô, 

szerkesztôségen kívüli ok valamilyen hardveres vagy szoftveres meghibásodás volt. Furcsán 

árnyalja viszont a helyzetet egy, az újság vége felé elhelyezett köszönetnyilvánítás, mellyel a 

szerkesztôség annak a helyi családnak mondott köszönetet, „akik a legváratlanabb időben 

történő zaklatások ellenére is merték vállalni az újság gépelését”... A nyári lapszám 

beltartalmán egyébként nem látszik, hogy a szerkesztőségnek sietve kellett új cikkeket írnia a 

csúszás miatt „lejárt” hírek helyett. Hosszú interjú készült például Aknai Józseffel a lakótelepi 

lakók és az alig fél évvel korábban szervezett formát is öltött Társasházi Lakóközösség 
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gondjairól, annak apropóján, hogy az ott élők akkoriban kényszerültek rá a lakásaik 

megvásárlására, illetve a szolgáltatásokkal való takarékoskodásra, amit addig csak kevesen 

követtek közülük. Egy nőgyógyász szakorvossal a nők általános egészségügyi helyzetérôl 

készült ugyancsak hosszú interjú, Marlok Tamás pedig a hitoktatás jelentőségéről és céljáról 

beszélt a lapnak. Hosszú cikk született még (németül) egy német könyvekből szervezett 

kiállításról – aminek helyszíne a Tájház volt –, a cserkészek tavaszi növényismereti 

kirándulásáról, illetve a kistérségi érdekegyeztető tanács megalakulásáról. Az őszi 

hónapokban még négy további lapszám jelent meg a ’96-os évben, többnyire 16 oldal 

terjedelemben, ez alól az év utolsó újságja volt csak kivétel, amely ismét összevont számként, 

de ezúttal valóban majdnem két újságot kitevő, 28 oldalnyi tartalommal és naptármelléklettel 

került a boltokba. Kinézetre ezek a lapszámok nem sokban különböztek az év első felének 

újságjaitól, de az új tanév gyaníthatóan új elfoglaltságokat hozott egyik-másik szerkesztôségi 

tag életében, mert többük aktivitása is lecsökkent, és újból felfelbukkantak Szentivánhoz és a 

környékünkhöz egyáltalán nem kötődő, máshonnan ollózott anyagok a lapban (Ady-vers, 

Jókai Anna-elbeszélés, szerző feltüntetése nélküli, látszatra francia nyelvterületről származó 

gyereknovella, vagy éppen egy valószínûleg jogvédett címlapgrafika a 7. szám címlapján). A 

felelős szerkesztô mellett a legaktívabb szerkesztőségi tag ezekben a hónapokban Mirk Mária 

volt – előfordult olyan lapszám, ahol a 16 oldalas terjedelembôl majdnem 7 oldalt ő töltött 

meg, jobbára német nyelvű cikkekkel. Az időszak érdekesebb cikkei közt kell megemlíteni 

Puck Mónika interjúját, amit Neubrandt Ferenc kántorral készített az akkoriban készülő, több 

mint 200 egyházi éneket tartalmazó sváb nyelvű imakönyvről, az új községi fogorvost, dr. 

Kardos Kálmánt bemutató interjút, a német nemzetiségi önkormányzat által szervezett új 

ifjúsági klub megalakulásának beharangozását, vagy a Heidi Óvoda elsô bemutatását. 

Többször írt a lap a faluban zajló nagyberuházásokról (iskolabővítés, templomfelújítás, 

útépítések, stb.), Osikovicz Katalin arról a bizonyára érdekes túráról számolt be, amit a 

cserkészeink tettek a taszári amerikai támaszponton, és ekkoriban olvashatott elôször a 

szentiváni közönség a Színes Klub megalakulásáról, vagy az Abszolút Hallás Blues Bandrôl 

is. 

Egy újabb csonka év 

A 28 oldalas, év végi dupla számot követően az új év rögtön jelentős visszaeséssel kezdődött, 

hiszen januárban nem jelent meg az újság, a szerkesztői csapat csak februárra tudta kihozni az 

1997-es esztendő első lapszámát, az előző időszakban megszokott 16 oldalas terjedelemben. 

Hosszú időre ez maradt azonban az utolsó, ilyen „terebélyes” újság: márciusban már csak 10 

oldalt tudott megtölteni a szerkesztőség, az év harmadik lapszáma pedig újabb egy hónapos 
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kihagyással, májusban tudott csak megjelenni, vékonyka kivitelben, mindössze 8 oldalon. Az 

nem derül ki egyértelműen, hogy mi váltotta ki ezt a csökkenést – bizonyos jelekből úgy 

tűnik, hogy a szerkesztőség kísérletet tett az újság minden háztartásba eljutó, ingyenes lappá 

való átalakítására –, de az biztosnak látszik, hogy májustól kezdve ez a szerkesztőség is 

beszüntette működését. 1997. decemberében már ismét egy teljesen új gárda szerkesztésében 

jelent meg a lap, a közbenső fél évben pedig – minden jel szerint – egyáltalán nem jelent meg 

helyi lap Pilisszentivánon. A februári első szám egyébként még nem utalt krízisre: az újság 

külső megjelenése azonos volt az előző év újságjaival, ára is ugyanúgy 80 forint volt, mint a 

korábbi hónapokban, és az impresszumban szereplő névsor is csak annyi változást mutatott, 

hogy a szerkesztő bizottság tagjai között megjelent egy új név is: Kelemen Mártáé. Küszöbön 

álló változásra talán csak abból gyanakodhattak az olvasók, hogy a szerkesztői névsor 

szereplői közül szerzőként többen is kimaradtak a lapból, habár egyiküket – Engert Christiant 

– még meg is szólítja (igaz, csak monogrammal említve) a lapszám egyik olvasói levele. Több 

írás viszont korábbi szerkesztőségek tagjaitól származik – így például az említett olvasói 

levelet is Szabó Dezső írta –, néhány pedig „vendégszerző” műve: a nyitócikk Marlok Gyula 

alpolgármester írása az önkormányzat költségvetéséről, a kórus híreirôl két kórustag számolt 

be, a Pilisi-medence Egészségügyi Alapítvány öt éves történetét pedig a kuratóriumi elnök, dr. 

Für Zoltán ismertette. Érdekesnek tekinthető még a lapzárta előtti hetekben alakult nyugdíjas 

egyesület indulását beharangozó interjú – sajnos nem derül ki, ki a szerzője –, és a még 

mindig igen termékeny Osikovicz Katalin összeállítása a helyi blueséletről, az előző, illetve a 

következő hónapok szentiváni blues-vendégeiről. Az év második lapszáma árfeltüntetés 

nélkül került az olvasókhoz – ez talán arra utalhat, hogy valóban ingyenes terjesztésûvé 

alakult át –, de a beltartalom alapján az gyanúnk, hogy ennél is nagyobb változás történt az 

újság háza táján. A lapból ugyanis szinte eltűntek a cikkek, s a terjedelem is csak úgy tudta 

elérni a 10 oldalt, hogy ebből több mint három teljes oldalnyi felület hirdetés volt, két oldalt 

foglaltak le a közérdekű adatok és az anyakönyvi hírek, illetve néhány sporttáblázat, a 

címlapon pedig – egy Ady-vers és egy húsvéti üdvözlet mellett – minden szabad helyet elvitt 

a ... tartalomjegyzék! A lapszám szinte egyetlen érdemi témája Bodnár Ferenc interjúja a 

pilisi polgárőrök szövetségéről, ezen felül egy filmkritika, egy, az óvodás létről szóló esszé és 

néhány német nyelvű hír olvasható még ugyanitt. 

A májusi, harmadik lapszám még ennél is vékonyabb: a hirdetéseket leszámítva hat oldalnál 

is kevesebb tartalom jutott ebbe a számba, ebből is már csak egy, az előző újság terjesztési 

gondjai miatti, főszerkesztői elnézéskérés, illetve egyetlen, szűk oldalnyi terjedelmű, németül 

írt cikk az, ami egyértelműen a szerkesztőség tagjaihoz köthető. Szerepel még a lapban 
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polgárőrségi és egyházközségi híradás, egy olvasói levél – annak kapcsán, hogy Pilisvörösvár 

kezdeményezte várossá nyilvánítását –, Kardos doktor gondolatai a fogyasztószerek 

használatáról, és egy aláíratlan írás, amely az alig fél éves kulturális közalapítványt mutatta 

be. Ezzel ismét véget is ért a lap egy korszaka: a következô fél évben ismét szünetelt az újság 

megjelenése. Cikksorozatunknak ezt a folytatását sem kell azonban sötét tónusban zárnunk, 

hiszen még az év vége előtt újból „felébredt Csipkerózsikaálmából” az újság, ezúttal ismét 

egy (majdnem) teljesen új szerkesztőséggel vágva neki a következő hónapoknak. Az 

impresszumban minden eddiginél hosszabb, tíz fős szerkesztőségi névsort találhattak az 

olvasók: a főszerkesztői munkát Sólyom Melinda vállalta magára, rajta kívül további hét 

„újonc” (Geréné Zachar Ilona, Hélei Viktória, Járay Zsóka, Marlok Borbála, Szutor Erzsébet, 

ifj. Telek Péter és Tózsa Istvánné) és két „veterán” (Gátas Judit és Mirk Mária) neve szerepelt 

a listán. Az új csapat az újság küllemének jelentős átalakításával is igyekezett jelezni a 

megújulás mértékét – az egyes rovatoknak saját, egységes fejléceik lettek, megújult a teljes 

tipográfia, és a hirdetőknek szánt apróhirdetési szelvény is került minden lappéldányba. Arról 

azonban, hogy hogyan alakult a lap történetének ezen, 1997. decemberében induló szakasza, 

már csak a cikksorozat következő folytatásában tudunk beszámolni. 

Franz Uome első polgármester Markt Marktleugast Pénzes Gábor polgármester 

Pilisszentiván: Nekrológ a Frankenpost 2015. május 20-i számában 

Marktleugast és magyarországi partnerközsége, Pilisszentiván együtt gyászolja Georg Bauert, 

Marktleugast Község Ezüst Emlékéremmel kitüntetett polgárát. Marktleugast Georg Bauer 

személyében olyan személyiséget veszített el, aki minden erejével a két község közötti 

rendkívüli és eleven partnerkapcsolatért fáradozott. 30 évvel ezelőtti kezdeményezése 

nyomán 1989-ben született meg az első községi partnerkapcsolat Németország és 

Magyarország között. A partnerkapcsolat alapja az egyetértés és a béke politikája a népek 

közötti megértés jegyében, az elválasztó határokat áthidaló, a közélet valamennyi területét 

érintő kapcsolatcsere, valamint községeink és polgáraik közötti egyre mélyülô barátság 

reménye. Ezek az alapító okiratban is rögzített célkitűzések messzemenôen megvalósultak. 

Georg Bauer személyében olyan embert veszítettünk el, akit mindenki nagyra becsült, és akit 

soha nem felejtünk. Az ő szellemében tiszteletben tartjuk és tovább visszük a 

partnerkapcsolatot.  
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A régi és az új Német Nemzetiségi Önkormányzat nevében Mirk Mária: GEORG 

BAUER (Gyuri bácsi) és a partnerkapcsolat – a német nemzetiségi önkormányzat 

szemével 

Váratlanul ért a hír 2015. május 14-én, hogy Gyuri bácsi meghalt. Tavaly el is búcsúzott 

tőlünk, tudtuk, hogy egészségi állapota megrokkant, és mégis... 

„Tisztelt Hölgyeim és Uraim, az eseménydús évek után családi tanácsunk – gyerekeink és én 

a feleségemmel együtt – úgy döntött, hogy idős korunkra való tekintettel a fennmaradó 

éveinket gyerekeink közelében fogjuk leélni. Eladtuk marktleugasti házunkat, és Kulmbachba 

költöztünk. Marktleugasti éveinket azonban soha nem fogjuk elfelejteni… ezen a napon itt és 

most szeretnék szívből köszönetet mondani mindazoknak, akik támogatták és élték a 

partnerkapcsolatot.” (Pilisszentiván, 2013. június) „Tisztelt Hölgyeim és Uraim, életem 

legfontosabb eseménye azon kívül, hogy feleségül vettem Erzsi nénit, és családot alapítottam, 

a partnerkapcsolat volt. A kitelepítés miatt ugyan elveszítettük hazánkat, a partnerkapcsolat 

által azonban újra visszakaptuk. Számomra és családom számára az elmúlt 25 év tele volt 

eseményekkel és érzelmekkel. De Pilisszentivánnak és Marktleugastnak is sok sikert hozott… 

Én magam pedig, tisztelt ünnepi vendégek, a hosszú évek után korom miatt visszahúzódok a 

kapcsolat fenntartásának operatív feladataitól, és a fiatalokra bízom, hogy átvegyék a 

partnerkapcsolat tartós fennmaradásának felelôsségét. Köszönöm a megértést!“ 

(Marktleugast, 2014. augusztus) (Részletek utolsó, nyilvánosan elmondott beszédeibôl.) Azt 

gondoltuk, hogy még el fog jönni. Persze nem ő vezeti majd az autót, mint ifjú korában, de a 

faluban majd összefutunk, vagy felhív és köszönt: „Gegrüßet seist Du, Maria... Üdvözlégy 

Mária”. Erzsi nénivel együtt beköltözik Marlok Gyuláéknál a „Gyuri bácsi szobába”, a kiadós 

reggelik és beszélgetések után meglátogatja Neubrandt Feriéket, Pénzes Gáborral tárgyal a 

legközelebbi eseményről, szervez, egyeztet, kérdez, válaszol... 1988. október 21-én írtuk alá a 

Marktleugast és Pilisszentiván közötti partnerkapcsolatról szóló oklevelet. Ekkor még nem 

létezett a német nemzetiségi önkormányzat, tagjai azonban más minőségben ugyan, de 

személyesen mind jelen voltak az akkori eseményeken. Nem a véletlen műve volt, hogy 

éppen Marktleugast és Pilisszentiván között jött létre a partnerkapcsolat, ebben nagy szerepet 

játszott a német nemzetiség. 1944-ben a front elől Németországba menekült szentiváni sváb 

családok indították el úgy, hogy 1984-ben fogadták a Marlok Ferencné (Gátas Kati) által 

szervezett zarándokcsoportot. Bauer Gyuri bácsi is azok között volt, akik a háború vége elôtt 

menekülni kényszerültek, mert valamilyen családtagjuk – német származása miatt – a német 

hadseregben szolgált. Családok szakadtak szét, rokonokat és barátokat hagytak itt… A 
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mintegy 360 ember azt gondolta, hamarosan visszatérhet szülőhazájába. De a politika nem így 

akarta. Akik Németországban maradtak, újra talpra álltak és nem felejtették el szülőhazájukat. 

Gyuri bácsinak az 1984es zarándoklat adta a kiindulópontot, ekkor kezdte szervezni a 

hivatalos kapcsolatfelvételt. 80. születésnapján ezt mondta: „Nagy álmom vált valóra, amikor 

sikerült hidat vernem régi és új hazám között.” A híd tartósnak bizonyult. Ma már senki sem 

látja át a kialakult kapcsolatok szövevényét teljes egészében. Ha fel akarnánk sorolni, ki, 

mikor, hol és miért tartózkodik éppen a partnerközségben, bizony nem lenne egyszerû 

dolgunk. Ez a cél lebegett mindig is az alapítók szeme előtt: egy önfenntartó kapcsolat, amely 

mindkét község és polgárai javát szolgálja. Az utóbbi időben a nemzetiségi önkormányzat 

egyre nagyobb szerepet vállal a kapcsolatok és a cserék szervezésében. Ezt most már Gyuri 

bácsi nélkül kell megtennie... Bauer Gyuri bácsi ránk hagyott örökségét köszönettel 

elfogadjuk, megígérjük, hogy méltóképpen megőrizzük és a lángot tovább adjuk utódainknak. 

Vegyenek példát Gyuri bácsi hazaszeretetéről, aki olyannyira szerette szülőfaluját, hogy 

szentiváni földben is akart nyugodni. Kívánságára a templomi búcsúztatón koporsójára 

helyezték a Pilisszentivántól kapott aranygyűrűt, amit rendkívül nagy becsben tartott, és egy 

tartályban szentiváni földet. Földi maradványai az urna elhelyezése után ebben fognak 

nyugodni. 

Gyuri bácsi, nyugodj békében. 

A partnerkapcsolat alapító atyja 

Georg Bauer 1931. január 23-án látta meg a napvilágot Pilisszentivánon, ács foglalkozású 

édesapja és szövőnőként dolgozó édesanyja legidősebb gyermekeként. Óvodás, majd elemi 

iskolás évei után a Jacob Bleyer nevét viselő budapesti bentlakásos gimnáziumba iratkozott 

be, amit az NSDAP hívott életre első magyarországi német iskolaként, hogy a hazai németség 

értelmiségének bázisa legyen, ám az intézmény a világháborúban katasztrofális véget ért. 

1944. november 1-jén az egész kollégiumot kitelepítették a Szudéta-vidékre, Csehország 

nyugati részére. Apja időközben német katonai fogságba esett, és ugyanebben a hónapban 

anyja és két húga is elhagyta Pilisszentivánt (360 másik német származású lakossal együtt), 

hogy elkerüljék az orosz megtorlást – ők Felső-Frankföldre kerültek, így a család részekre 

bomlott, és a kommunikációs lehetőségek is megszűntek közöttük. Szerencsére az apa a 

Wehrmacht bécsi információs központjában találkozott fia némettanárával, tőle tudta meg, hol 

van a fia, és azt is, hogy feleségét és lányait Marktleugastban telepítették le – ebben a faluban 

sikerült aztán a családtagoknak újból egymásra találniuk, 1945 tavaszán. Georg Bauer 
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Németországban előbb kitanulta az ácsmesterséget, hogy továbbvihesse apja szakmáját, 

később átképezte magát méréstechnikusnak, illetve műszaki rajzolónak. 1954-ben ismerkedett 

meg későbbi feleségével, akivel megosztotta élete minden célját. Szülőfalujáról sosem 

feledkezett meg, és már az 1980-as évek derekától sok követ megmozgatott azért, hogy régi 

és új otthona – ami sok más, nyugatra menekült, egykori pilisszentiváni lakos második 

lakhelye is lett – hivatalos partnerkapcsolatot létesíthessen egymással, a két állam eltérô 

politikai berendezkedése dacára is. Ez a kezdeményezés 1988 őszén érett sikerré, amikor 

megtörtént a partnerkapcsolati dokumentumok németországi aláírása, Georg Bauer álma 

azonban 1989. június 16-án vált valóra végérvényesen a számára, amikor a magyarországi, 

megerősítő aláírásra is sor kerülhetett. „Az volt életem legnagyobb boldogsága” – nyilatkozta 

később számtalan alkalommal erről az aktusról. Attól fogva az utolsó éveiig részt vett a 

partnerség működtetésében, a látogatások és közös programok szervezésében, 

lebonyolításában, nem véletlenül jellemezték több méltatásban is azzal a szójátékkal, hogy 

számára a nyugállomány is „nyugtalanállományt” jelentett. Munkásságát Pilisszentiván 

Község Önkormányzata az első partnerkapcsolati aláírás öt éves évfordulóján, 1993. őszén 

díszpolgári címmel ismerte el. 

Hagyományőrző zarándoktalálkozó Solymáron 

Különleges zarándoktalálkozóra hívta a katolikus vallású magyarországi németeket és 

leszármazottaikat a St. Gerhards-Werk Ungarn e. V. május 10-ére Solymárra, ahol a 

résztvevők nemcsak ünnepi ájtatosságon vehettek részt, de betekintést kaphattak más hazai 

német közösségek kultúrájába is, néhány kórus, zenekar és tánccsoport műsora révén. A St. 

Gerhards-Werk Ungarn e. V. (Magyarországi Katolikus Németek Egyesülete) 1991-ben 

alakult meg, a rendszerváltás utáni egyik legelső, vállaltan a hazai németséghez, s egyben a 

katolikus valláshoz kötôdô civil szervezetként. Az alakulás óta fő céljai közé tartozik, hogy 

őrizze és ápolja a németség vallási hagyományait – mint identitásának egyik legfőbb támaszát 

– ezáltal is hozzájárulva a közösség további fennmaradásához. Ennek részeként szerveznek 

minden májusban olyan áhítatokat, amelyeken több településről érkező csoportok együtt 

vesznek részt egy-egy kijelölt helyszínen, és amely rendezvényeknek a katolikus lakosság 

körében korábban hagyománya is volt. Ez évben az egyesület a Pest megyei Solymárt 

választotta a májusi áhítat helyszínéül, mivel a település temploma a XVIII. századtól egészen 

a kitelepítésig búcsújáró helynek számított, régebben még csodatévő kegyhelyként is számon 

tartották, mert több csodás gyógyulást is feljegyeztek itt. A döntés kézenfekvő volt azért is, 

mert Solymár központi helyet foglal el a Budapest környéki német települések között, és 



447 
 

megtartotta többségben hívô katolikus voltát, megőrizte vallási és kulturális örökségét; a 

szervezők egy része ugyanakkor községünket, Pilisszentivánt képviselte. Az ájtatosság 

programjai négy órakor kezdődtek a solymári iskolában, de az érdeklődők már elôtte is 

felkereshették a faluközpontban megnyitott két, vallási témájú kiállítást. A két órás mûsorban 

hat kultúrcsoport mutatta be tudását: a házigazdák képviseletében egy-egy kórus, zenekar és 

tánccsoport, a Fejér megyei Mányról két tánccsoport, a börzsönyi Berkenyérôl pedig a 

nemzetiségi vegyeskar állt a közönség elé. A rendezvény elmélyülésre alkalmasabb része 

hattól templomi litániával kezdődött, majd szentmisével folytatódott, amit dr. Varga Lajos 

váci segédpüspök, Kiss Csaba solymári-pilisszentiváni plébános és Gregor Strattmann, a 

Budapesti Németnyelvű Katolikus Lelkészség plébánosa koncelebrált. A több órás 

zarándokprogram egyik utolsó stációja egy gyertyás körmenet volt, ami a szervező egyesület 

keresztjét és a helyi egyházközség Mária-zászlóit követve haladt a templom körül, a katolikus 

német nyelvterületen elterjedt Marienrufe reszponzóriumos éneket énekelve. A processzió 

mintegy negyedóra elteltével érkezett vissza a templom falai közé, ahol már csak a 

magyarországi németség körében kedvelt „Segne Du Maria”, utána pedig a püspöki áldás volt 

hátra. A rendezvényt a „Wo Sankt Petrus liegt begraben” (Hol Szt. Péter sírba téve) pápai 

himnusz és a „Glückseligste Mutter” (Boldogasszony Anyánk), a hazánkban Magyarországon 

legkedveltebb Mária-ének zárta. 

Juli 2015 

Negyedszázados a Napforduló 

Huszonöt éves évfordulóját ünnepelte idén a Napforduló Fesztivál rendezvénysorozata, 

községünkben ugyanis a rendszerváltás óta vált hagyománnyá ilyen programok szervezése – 

eleinte szerényebb külsőségek között, de már jó ideje több mint egy hetet átívelően. Az 

események sorát ezúttal is a Rock a Villa Körül, mint jóformán önálló rockzenei rendezvény 

nyitotta meg, a június 12-13-i hétvégén, részint visszatérô fellépôkkel – mint a 

Napfénypresszó, a Kalef vagy a húsz éves Abszolút Hallás –, részben új vendégekkel. 15-én 

és 17-én, hétfőn és szerdán két kiállítás is nyílt a Generációk Házában, s az egyik estén 

csillagászati program is várta az érdeklődőket (ez utóbbiakról részletesebben is olvashatnak 

lapunk 10-11. oldalán), kedden pedig a Gyémánt Étterem várta a nézőket, ahol Varró Dániel 

költő könnyed bemutatkozó estjét egy jazzkoncert követte. Negyedszázados a Napforduló A 

nagyobb szabású programok szokás szerint a nyári napforduló tényleges napját megelőző 

péntekre és szombatra kerültek: ilyen volt például a német testvérközség zenekarának nagy 
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ívű, összességében három órás időtartamú koncertje az aulában, amely egyúttal a zenekar és a 

pilisszentiváni kórus között fennálló védnöki kapcsolat húsz éves évfordulójának ünneplését 

is jelentette. E program keretében a résztvevők közösen is megemlékeztek a két település 

partnerkapcsolatának nemrég elhunyt kezdeményezőjéről, Bauer Györgyről, aki 

végakarataként személyes üzenetet is küldött a kórusunknak; ezt a testvérközség korábbi 

polgármestere adta át a kórus vezetője számára. Neubrandt Ferenc karnagy urat még egy 

meglepetés várta ezen az estén: Franz Uome testvérközségi polgármester Marktleugast község 

polgári érdemérmének ezüst fokozatát adományozta a részére. Az iskolai koncert után a 

péntek este megszokott módon a tóparton folytatódott, ahol előbb a pilisszentiváni 

fúvószenekar szórakoztatta a sokadalmat, majd a naplemente után a tavon felállított máglya 

meggyújtása következhetett, Szilágyi Czimerák Gizella énekesnő aláfestő dalai mellett; az 

estét pedig diszkó zárta. Szombaton délelőttre csak néhány sportprogram került, az aznapi 

események nyitányának inkább a Tájháztól a Kucmag-rétig tartó felvonulás számított, amely 

most különösen látványos volt: kultúrcsoportjaink mellett több egyesület képviselői is 

beálltak a sorba – aki tehette, népviseletben vagy formaruhában –, de felvonult a 

marktleugasti zenekar is, amely (a mieinkhez hasonlóan) végigzenélte az utat, és bőven 

akadtak máshonnan érkezett vendégek is. Ilyen volt például a svájci Hendschicken település 

egyik delegáltja, aki a Pilisszentiváni Sportegyesület meghívását elfogadva vett részt a 

Napfordulón – tekintettel arra, hogy a két község sportegyesületei kb. 6-7 éve ugyancsak 

partnerkapcsolatban állnak egymással –, vagy a magyarországi német fiatalok országos 

szövetségének (GJU) népes delegációja: a mintegy 15 fiatal aktivista a helyi GJU-szervezet 

meghívására érkezett a rendezvényre, Újhartyánból, Dunaharasztiból, Pusztavámról és 

Kecskédről. A Kucmag-réten a két polgármester beszéde nyitotta meg az ottani rendezvények 

sorát, majd a német vendégzenekar adott ízelítőt a repertoárjából, utánuk pedig a környék 

különböző tánccsoportjai és táncegyüttesei (Joker Dance, Adenssa, Future Dance, Cédrus, 

Nemzetiségi, nyugdíjas, ...) léptek fel, a réten felállított kisszínpadon. Este 7-től 

nagyszínpados fellépők (Musicalitas, Lévai Tímea–Poppre Ádám, Bognár Szilvia és az 

Etnoé) következtek, este tíz körül pedig a máglyagyújtás következhetett, amit egy rövid 

tűzshow előzött meg. A nap programjai ezzel még mindig nem értek véget: a mulatságot (és 

az idei rendezvénysorozatot) az Adlersteiner koncertje zárta.  

Figura Krisztina: Német nemzetiségi tábor a Tájházban 

Gyerekzsivaj, nyüzsgés, vidám móka és kacagás töltötte be június 29. és július 5. között a 

Tájházat és környékét. Az idei, 7 napos táborban 43 általános iskolás gyerek vett részt az 
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érdekes és sokszínű programokon. A hét ismerkedéssel, a hat család (Osztheimer, Gábeli, 

Marlok, Hermann, Schuck, Engert) megalakításával és település-rallyeval kezdôdött. A 

családok 9 helyszínt – bányászemlékmű, képoszlop (Szabadság u. 105 előtt), Borbála-

kápolna, Polgármesteri Hivatal, Német Nemzetiségi Általános Iskola, katolikus templom, 

Betelepítési emlékmû, régi temető, Tájház – jártak be, fontos információkat szereztek, 

kutattak, kerestek, kérdeztek, majd egy totó segítségével tesztelték megszerzett tudásukat. A 

délutáni kézműveskedés során levendulazacskót varrtunk és a Tájház gyűjteményével 

ismerkedtünk dr. Mirk Mária segítségével. A kedd délelőtt a táncról és zenéről szólt, a tánc- 

lépések, a játékok és a daltanulás igazán megizzasztott kicsit és nagyot egyaránt. Az élô zenét 

ehhez Tari Ákos szolgáltatta harmonikán, de a tábori résztvevôk sem szerettek volna 

kimaradni a mu- zsikálásból, ezért a fiatal kis zenészek is elôkapták harmonikájukat: Metzger 

Bálint, Radnai Tamás és Bubrovszky Máté is „elhúztak“ egy-egy sváb nótát. A párhuzamosan 

zajló foglalkozáson megismerkedtek a gyerekek a pilisszentiváni népviselettel, melyet 

magukra is ölthettek és le is fotózkodhattak benne. A délutánt egy híres írónôvel, Korb 

Angélával töltötték a gyerekek, akivel az általa nyelvjárásban gyûjtött népmesékről 

beszélgettek és a „Piroska és a farkas“ sváb változatával ismerkedtek meg. A következő nap 

kirándultunk a szentendrei Skanzenbe, ahol színes programok vártak a gyerekekre: így 

például gyertyát mártottak, német nyelvű vezetés keretében megismerkedtek a sváb házak 

történetével, felépítésével és berendezéseivel, majd ebédre káposztás cvekedlit készítettek 

maguknak. Rövid pihenő után 2 csoportra osztották őket: az egyik csapat tovább tüsténkedett, 

sürgött-forgott a konyhában, mivel ôk megtanulták a kenyérsütés minden csínját-bínját, a 

kovásztól a kemence titkaiig, majd mindenki elfogyaszthatta vagy hazavihette a saját kis 

cipóját. A másik csapat visszautazott az időben és kivette részét a házimunkából. Nem is volt 

az régen olyan könnyű!!! A fiúk fát vágtak, fűrészeltek, kukoricát morzsoltak és daráltak, 

majd kimentek a „mezőre” az állatokért; a feladatok az állatok etetésével is itatásával 

zárultak. Eközben a lányok kiszellőztették és kiporolták az ágyneműt, felseperték a döngölt 

padlót, fellocsolták az udvart, gyakorolták a fejükön vinni a kosarakat. Hogy senki ne 

maradjon ebben a csoportban sem éhen, búzát daráltak kásakészítéshez és vajat köpültek, 

majd igazi vajas kenyérrel várták a munkából hazatérő fiúkat. Azt hiszem, tanulságos nap volt 

ez mindenki számára és a diákok már másképp néznek a porszívóra és a csapból folyó vízre! 

Csütörtökön a német nyelv, vagyis konkrétan a pilisszentiváni sváb nyelvjárás került 

fókuszba, amikor is a családok a „Hexenkoosn” történetét dolgozták fel mini-dialógusok 

formájában. Minden család eljátszotta autentikus-eredeti kellékekkel, környezetben és 

ruhában a kis szituációját, melyet a szervezők videóra rögzítettek és egy rövidfilm is készült 
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belôle. A délelôtti agytornát és koncentrációs fáradtságot a Kálvária-hegyen vezettük le 

számháborúval. Pénteken a főzés uralta a napot. Eljött hozzánk 5 szakértő néni: Wippelhauser 

Mári néni, Brandhuber Mári néni, Bubrovszky Manyi néni, Ulicsnik Erzsi néni és Komp 

Marika néni, akik megtanították nekünk, hogyan kell tésztát gyúrni. A jól sikerült száraz 

tésztából mindenki haza is vihetett egy adagot a tábor végén. Délután „schupfnul”-t 

készítettünk, melyet uzsonnára fel is faltunk különböző variációkban, például prézlisen, 

mákosan vagy lekvárosan. Hmmm, fincsi volt, mindenki megnyalta mind a tíz ujját, megérte a 

sok fáradtságot ez a tipikus sváb étel. A szombat a kertészkedésről szólt, a tájház udvarán egy 

fûszerkert és gyógynövénykert kialakítása kötötte le a gyerekek figyelmét. Az ágyás 

előkészítése, a föld odatalicskázása, a növények elrendezésének kiválasztása, elültetése és 

meglocsolása mind a gyerekek feladata volt. Még fatáblákat is készítettek a táborozók, 

melyekre felfestették az elültetett növények képét. A kert ápolását szeptemberig vállalta az 

NNÖ, de szeretnénk, ha az új tanévben egy iskolai osztály és egy óvodai csoport vállalná a 

kert felügyeletét. A szombat délutáni számháború megint csak izgalmasra sikerült, öt menet 

után 3:2-re győztek a zöldek. Vasárnap délelőtt egy utolsó izgalmas játék következett, majd az 

eredmények összegzése, a heti versenyek gyôztesének kihirdetése, az elkészített fotók és 

kisfilm bemutatása zárta a tábort. Minden résztvevő kis batyuval távozott, melyben 

hazavihette a tábor ideje alatt elkészített műveit, így a megszáradt tésztát, egy sváb ruhás 

fotót, a levendula-zsákocskát, az Ulmer Schachtel tutajt, a kékfestő terítőt, a mozaikképet, a 

kis növényes fatáblát és még sorolhatnánk... Wenn Euch das Lager gefallen hat, dann treffen 

wir uns nächstes Jahr wieder! Auf Wiedersehen! Hálás szívvel mondunk köszönetet a 

következő személyeknek és intézményeknek, mert hozzájárultak a tábor sikeres 

lebonyolításához: a Német Nemzetiségi Általános Iskola vezetésének a kölcsönadott 

felszerelésekért és eszközökért, Kelemen Mártának, Kovács Etelkának, Scheller Henriknének, 

Mirk Ágnesnek, Daunerné Gátas Mariannak, Szabóné Székely Zitának a táborban nyújtott 

segítségéért, Pénzes Gábor polgármesternek a dinnyéért, a Polgármesteri Hivatal Renátáinak a 

fénymásolásért, Feigel Józsefnek a hűsítő szódavízért, dr. Mirk Máriának a tájházi előadásért, 

a tesztlap összeállításáért és kijavításáért, Tari Ákosnak a harmonikaszóért, Strack Emesének 

a táncoktatásért és a diáksegítôknek: Pfaff Annának, Scheller Virágnak, Marlók Jessicának és 

Kökény Hannának.  

Katona Eszter: Újabb szakdolgozat született Szentivánról 

Ez évben is született egy újabb egyetemi szakdolgozat pilisszentiváni témában, ezúttal az 

ELTE germanisztika német nemzetiségi szakirányán és az ELTE társadalmi tanulmányok 
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szakán végzô Katona Eszter Rita döntött úgy, hogy bölcsész diplomatémájának a hat évvel 

ezelôtti, elsô betelepülési megemlékezés elemzését választja. Az Empirikus kutatások a 

pilisszentiváni német közösség emlékezetkultúrájához – A megélt identitás címû 

szakdolgozatot a szerző eredetileg német nyelven írta meg és megvédését is németül vállalta, 

lapunk megkeresésére azonban készséggel összefoglalta az írását magyarul is; a továbbiakban 

ezért át is adjuk neki a szót. A szakdolgozatomban a Gyökerek és szárnyak címû betelepítési 

játékot dolgoztam fel, mely előadás 2009. április 24-én került megrendezésre, 

Pilisszentivánon. A németek betelepülésének történetét hét stációban, a falu különböző 

pontjain adták elő az amatőr színészek (a falu lakói), akik stációtól stációig vonultak a 

nézőkkel. A projekt részletes bemutatásának jelentősége, hogy az előadás egy különleges 

megjelenítése az emlékezetkultúrának, melynek segítségével közelebb érezhetjük magunkat 

az őseinkhez; melyen keresztül jobban megismerhetjük magunkat és az egész német 

nemzetiséget is. Fontosnak tartom, hogy a többi német közösség is megismerje a 

pilisszentiváni betelepítési játékot, és felismerje identitásteremtő, identitásmélyítő szerepét. 

Napjainkban az egyén sokkal fontosabb szerepet játszik a közösségnél, így egyszerűbben 

elvesztjük a német identitásunkat, gyökereinket. A főváros közelsége még jobban hozzájárul 

ahhoz, hogy elhanyagoljuk a hagyományok ápolását, és a kapcsolatainkat. A Pilisszentiváni 

Német Nemzetiségi Önkormányzat egy jól felépített rendezvényt szeretett volna létrehozni, 

így Frigyesi Andrást (a Deutsches Theater Budapest igazgatóját) bízta meg a rendezéssel. Az 

elôkészületek kutatómunkával kezdődtek: először is tájékozódni kellett, olvasni és forrásokat 

felkutatni. Az autentikus anyagot természetesen fantáziájukkal is ki kellett egészítenie a 

rendezőnek és lelkes csapatának, így jöttek létre az egyes jelenetek. A forgatókönyvben helyet 

kap az ősök útjának bemutatása, ahogyan a községbe érkeztek, és az, hogy mi történhetett 

útközben. Az emberek boldogok voltak, hogy játszhattak, a község kulturális csoportjai is 

örömmel segítettek. Az esemény nem csak a szentiváni németeknek, hanem a község magyar 

lakóinak, illetve a nem szentiváni sváboknak is hatalmas élmény volt. Ez a nap pozitív 

hatással volt a magyarországi németek életére: a magyarok megismerhették a németek 

kultúráját, és közelebb érezhették magukat a német lakosokhoz. Más községek lakóinak 

példát mutathatott az esemény, a szentiváni sikerből erőt merítettek a saját falujuk jövőjének 

alakításához. Kutatásom során több interjút készítettem a résztvevőkkel, szereplőkkel és 

szervezőkkel; a beszélgetések során a lehetséges célkitűzésekről, valamint az előadás 

hatásairól, hozadékáról is kérdeztem őket. A rendező, Frigyesi András beszélgetésünk során a 

helyes célkitűzés fontosságát emelte ki; más alanyaim leginkább a rendezvény közösségépítő 

és szórakoztató szerepét hangsúlyozták, de a hagyományőrző és -újrateremtő funkciót is 



452 
 

gyakran említették.  A kultúra elmélyítését, és az értékek átörökítését nem csupán a község 

tagjai emelték ki, de a szomszédos települések tagjai is fontosnak látták. A fiatal generáció 

tagjai a motiválást, a fiatalok bevonását tartották a legfontosabbnak. Külön kiemelném, hogy 

sokan már nem hoznak otthonról olyan szilárd identitástudatot, melyre építkezni lehetne; ez és 

a hasonló események azonban közelebb hozzák hozzájuk a múltat, és így az identitásukat is 

átélhetik. Egy sikeres rendezvény motiválja az embereket, és folytatásra ösztönöz. 2009-ben 

új hagyomány született, melyet a környékbeli települések is példaértékűnek tartanak, és 

mintául választanak. [Ezt igazolja, hogy 2009 óta a község német nemzetiségi önkormányzata 

és más civil szervezetei minden évben szerveztek valamilyen betelepülési megemlékezést, 

illetve az is, hogy az elmúlt hat évben más településeken, például Pilisvörösvárott és 

Solymáron is szerveztek a 2009-es szentiváni rendezvényhez többé-kevésbé hasonló 

programot – a szerk.] A Gyökerek és szárnyak jól példázza, hogy a 21. században sem késő 

hagyományt teremteni, mely megkönnyíti a szokások és értékek átörökítését generációkon át. 

A kutatásom azt bizonyítja, hogy az előadás fejlesztette és megerősítette az identitástudatot, 

az összetartozást, annak köszönhetően, hogy a résztvevôk átélhették a múltat, a származást. 

Talán nem is kell ennél több. 

Fordította Hegedűs András, a fordítást ellenőrizte Hegedűs Krisztina:  

Danke   

für ein stilles Gebet; für das tröstende Wort, gesprochen oder geschrieben; für einen 

Händedruck, wenn Worte fehlten; für alle Zeichen der Liebe und Freundschaft; für Blumen, 

Kränze und Zuwendungen und für die weite Anreise zur Trauerfeier. Wir: Elisabeth Bauer, 

Familie Josef Bauer, Familie Tischer, Emma Diller und Werner Schloten, Christian Diller 

möchten uns bei den Verwandten, Freunden, Bekannten und allen die unseren  lieben  Georg 

Bauer (Gyuri bácsi) in seinem Leben und auf seinem letzten Weg begleitet haben auf diesem 

Wege herzlichst bedanken. Köszönöm szépen! Es war sein Lebenstraum die Partnerschaft der 

ihm erfüllt wurde. Jedoch waren dazu viele Helfer nötig und diese fand er in seinem 

Pilisszentiván. Nicht nur Helfer, besonders auch viele Freunde, Bekannte und diese waren 

ihm immer sehr wichtig, auch an seinen letzten Tagen. Wir, die Familie werden versuchen 

den Kontakt zur alten Heimat aufrecht zu halten, denn das war auch sein Wunsch. 

Köszönet 
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a csendes imákért; a megnyugtató szavakért, kimondottakért és leírtakért egyaránt; a 

kézfogásért, amikor a szavak hiányoztak; a szeretet és a barátság összes jeleiért; a virágokért, 

koszorúkért és figyelmességekért és a gyászszertartáson részt vevők hosszas utazásáért. Mi: 

Elisabeth Bauer, Josef Bauer családja, a Tischer család, Emma Diller és Werner Schloten, 

Christian Diller szeretnénk a rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, és mindazoknak, akik a 

mi szeretett Georg Bauerunkat (Gyuri bácsinkat) az élete utolsó útjára elkísérték, őszinte 

szívből köszönetet mondani. Köszönöm szépen! Az ő nagy álma volt az a partnerség amelyet 

sikerült is valóra váltania. Ehhez sok segítőre volt szükség, akiket ő meg is talált az ő 

Pilisszentivánján. Nemcsak segítőket, de sok barátot, ismerőst is, és ez mindig nagyon fontos 

volt neki, még az utolsó napjaiban is. Mi, a családja ezután is törekszünk arra, hogy 

fenntartsuk a kapcsolatot a régi hazával, mert ez is az ő kívánsága volt. 

August 2015 

Huszonöt éves a Szentiváni Újság – 5. rész 

Az 1990-es évek közepének zaklatott időszakát követően 1998-tól újabb szakasz következett 

a Szentiváni Újság történetében: az 1998-as választási év 12 hónapja alatt 11 lapszámot 

vehettek kézbe a lap olvasói – bennük sok változatos témájú, zömmel női szemszögből íródott 

cikkel –, és a következő évben sem voltak számottevő fennakadások az újság életében. Ez az 

idôszak a főtér építésének, a korábbi kultúrház hattyúdalának, s az új vállalkozói övezet első 

komolyabb építkezéseinek az időszaka volt; alábbi cikkünkben most e két év helyi újságjaiból 

szemezgetünk, február óta megjelenő sorozatunk ötödik folytatása keretében. Cikksorozatunk 

legutóbbi részét júniusban ott hagytuk abba, hogy 1997. decemberével szinte teljesen új 

szerkesztőségi gárda kezdte újraéleszteni a korábban néha csak vegetáló Szentiváni Újságot. 

A tíz fős szerkesztőségi névsorban nyolcan voltak újoncok az átvételkor – köztük maga a 

főszerkesztő, Sólyom Melinda is –, és egy kivétellel mindannyian nők; így lépett be a stáb, 

egy szám megjelentetését követően az 1998-as évbe. A nagy létszám előnyös lehetett a 

feladatok megosztása kapcsán, de nem pótolhatta a tapasztalat hiányát: a lap 1998-ban is 

sokáig magán viselte a jó szándékú amatőrizmus jeleit. Mindenképpen erre utal például, hogy 

a szerkesztőség ilyen létszám dacára sem tudott állandóan tudósítani a képviselő-testület 

üléseiről és a döntések körüli vitákról – „érdemes lenne (...) elmenni az önkormányzati 

ülésre”, írta például egyszer a főszerkesztő, és olyan is előfordult, hogy az olvasókat kérték: 

üljön már be valaki közülük az ülésekre (!) –, de meggyűlt a baja a szerkesztői gárdának az 

olvasói levelekkel is, akár az olvasók írták azokat, akár ők maguk... Az egyik „veterán”, Gátas 
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Judit és az induló csapat egyetlen férfi tagja, ifj. Telek Péter már az 1998. januári számtól 

kimaradt a szerkesztői névsorból, és bár később, alkalomszerűen több új név is felbukkant az 

impresszumban, az év egészére mégis inkább a szerkesztőségi amortizáció jellemző. Az 1997. 

évvégi, tíz fős csapatból 1998. novemberére már csak négyen maradtak meg az újság 

környékén, eközben – valamikor nyár végén – a főszerkesztő neve is csöndben eltűnt az 

utolsó oldalról. A korábbi években jellemzője volt a Szentiváni Újságnak, hogy a címoldalt 

valami grafikával, és egy-egy ahhoz illő versidézettel, és/vagy tartalomjegyzékkel igyekeztek 

megtölteni, akkor is, ha egyébként adódhatott volna más, fontosabb téma is, ami jobban 

megérdemelte volna a címlapos helyet. 1998-ban sokáig úgy tűnt: az új csapat teljesen szakít 

ezzel a szokással, és amíg volt rá kapacitásuk, addig a címlapot is többször használták arra, 

hogy ott indítsák el a hónap témáját taglaló, nagy cikküket. Januárban az évvégi falugyűlés 

hosszú beszámolója indult a címlapon – nyilván sokak érdeklődését felkeltve ezzel –, de 

„ütôs” témát hozott címlapján a márciusi szám is, az óvodai korlátozásokról, a választási 

tudnivalók is címlapra kívánkoztak áprilisban, és júliusban is vonzerőt jelenthetett az olvasók 

számára a Szentiván-napi rendezvénysorozat „színfalak mögüli” kiértékelése, amely szintén a 

borítón indult. A címoldal újragondolása mellett új rovatokkal is próbálkozott a szerkesztői 

csapat, ilyen volt például az angol nyelvi oldal, a viszonylag rendszeresen jelentkező 

Környezetünk rovat, vagy éppen az olvasói oldal; Az élet dolgai rovatban az Anoliz nevű 

szerző (gyaníthatóan Szutor Erzsébet) csillantotta fel szépírói készségeit, de a civil 

szervezetek, illetve egy ideig az egyház hírei is gyakrabban, nagyobb terjedelemben 

szerepeltek a lapban, mint korábban. Az 1998-as év első lapszámába egyébként a 

falugyűlésről szóló híradáson kívül több érdekes téma is bekerült: ilyen volt a néhány 

hónappal korábban megválasztott igazgatónő, az azóta is (immár 18 éve) ugyanezen posztot 

betöltő Reményi Andrea bemutatása, az akkor épülő új KáemSped telephely tulajdonosával 

készült interjú, ami a teleppel kapcsolatban lábra kapott pletykák eloszlatása szempontjából 

lehetett hasznos, vagy éppen a falu szemétügyi körképét bemutató cikk Járay Zsóka tollából. 

Egy, a következő hónapok helyi közbeszédét igencsak meghatározó hír azonban mindössze 

egyetlen mondattal szerepelt a lapban: a szerkesztőség eszerint az óvodai faliújságról értesült 

arról, hogy egy állítólagos önkormányzati határozat kimondta: 1998-ban a gyerekek csak 4 

éves kortól vehetők fel az intézménybe. 

Ál-olvasói levelek és igaziak 

Mikor és miért született ilyen határozat, mik voltak az indokok, és mit tehetnek azok, akiknek 

hátrányt, problémát okoz egy ilyen döntés? Ez egy tartalmas riport témája lehetett volna, s a 
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szerkesztőség alapos utánajárással, akár többek megszólaltatásával is ismertethette volna a 

helyzetet – ez azonban nemhogy a januári, de a későbbi számokban sem történt meg. Helyette 

februárban egy szerkesztő – a valódi olvasói levelek hiányát is kompenzálva – „ál-olvasói 

levelet” írt, több más téma mellett az óvodaproblémán is lamentálva, márciusban pedig egy, a 

cikkét monogrammal aláíró szerző (bizonyára a főszerkesztő) írt címlapos cikket ugyanerről, 

kijelentve többek között: a fő probléma az volt, hogy a lakosság nem rendelkezett érdemi 

információkkal... Pedig nem pont valami ilyesmi lett volna az újság feladata? Mindenesetre 

nem csoda, hogy Marlok Gyula alpolgármester némileg „kiakadt” az ál-olvasói levélen és 

márciusban hosszú írásban reagált annak különféle állításaira (a sok felvetett téma közt itt 

szinte csak érintőlegesen szerepelt az óvodai ügy). A válasz viszont nem tetszett 

mindenkinek: áprilisban, sőt májusban is szerepelt még a lapban olyan (névvel nem vállalt...) 

olvasói levél, melynek szerzője az alpolgármester írásának hangvételét bírálta, kioktatónak, a 

lakosságot sértegetőnek nevezve azt. Közben egy (ismeretlen szerző által írott) testületi 

beszámolóból az derült ki, hogy az óvodai ügyben rendelet vagy határozat nem is született, 

csak állásfoglalás – utólag így végképp nehéz megérteni, hogy az akkori szerkesztôség miért 

nem foglalkozott „szakmaibb” módon a probléma feltárásával. [A téma egyetlen, valóban 

informatív és tárgyilagos (bár rövid) kifejtő cikke hónapokkal később, a júniusi lapszámban 

jelent csak meg...] Az áprilisi számba egyúttal egy újabb olyan írás is bekerült, amely több 

lapszámon átívelô vitát váltott ki az olvasók egy részében: Marlok Tamás arról írt hosszú 

cikket, hogy mit jelent 1965 (a II. vatikáni zsinat) óta katolikus kereszténynek lenni – az erre 

írott (ismét névtelen) olvasói levelek és az eredeti szerzőnek az írások egyikére adott 

viszontválasza pedig egészen az augusztusi (!) számig hullámoztatták a témát. Közben persze 

már nagyban zajlott az új főtér építésének terveztetése és az ezzel összefüggő munkák; az 

újság ezekről igyekezett rendszeresen hírt adni, illetve e témával volt kapcsolatos a növekvő 

számban beérkező olvasói levelek többsége is. A lap munkatársai végre örülhettek volna tehát 

az olvasói írásoknak, ezek azonban új problémát vetettek fel számukra: a szerzők jó része nem 

volt hajlandó névvel aláírni a levelét, az újságban többször közzétett kérés ellenére sem. A 

szerkesztőség végső soron – nyilván nem kevés fejfájás árán – jó pár ilyen írás esetén a 

közzététel mellett döntött, mivel e levelek egyébként általában vállalható hangnemben íródtak 

és közéleti témákkal foglalkoztak, de az biztos, hogy ez nem nyerte el mindenkinek a 

tetszését. Talán ez lehetett az egyik oka annak, hogy az 1998. szeptemberi lapszámtól eltűnt a 

főszerkesztő, Sólyom Melinda neve a lapból, sôt még a főszerkesztői poszt is megszûnt – a 

továbbiakban a Geréné Zachar Ilona–Lantosné Berkesi Judit–Mirk Mária– Szutor Erzsébet 

összetételû szerkesztőbizottság vette át az újság anyagainak összeállításával járó felelősséget. 
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Új ciklus kezdődik 

Az 1998. ôszi lapszámok témáit természetesen leginkább az önkormányzati választásra való 

elôkészületek, a jelöltek bemutatása, majd a választási eredmények határozták meg: október 

18-án két polgármesterjelöltre (Őri Lajos, Pénzes Gábor), valamint a nemzetiségi jelöltekkel 

együtt 22 képviselői aspiránsra szavazhattak a helyi választópolgárok. Erre az idôre esett egy 

új plébános, Balla Sándor beiktatása – bemutatása a novemberi lapszámban kapott helyet –, 

illetve a testvérközségi kapcsolat tíz éves jubileumi ünnepsége is; Szabó Dezső pedig, az új 

főtér minél jobb kihasználása érdekében hosszú javaslatcsomagot juttatott el az illetékeseknek 

(és az újság szerkesztőségének) egy, a téren rendezendő karácsonyi kirakodóvásár lehetséges 

megvalósításáról. [Erre valószínűleg még abban az évben sor is került, mert a képviselő-

testület, az újság beszámolója szerint szerény támogatást is megszavazott a novemberi ülésén 

e program megvalósítására.] Az év végéhez közeledve egy meglepetéssel is elôrukkolt a 

megfogyatkozott szerkesztôség az olvasók számára: egy kérdôív szerepelt az akkoriban 400 

példányban eladott lap novemberi számában, amelyen bárki véleményt mondhatott a 

Szentiváni Újság tartalmáról. Az utolsó, decemberi lapszám pedig végre elhozta az év első 

igazi képviselő-testületi beszámolóját is – ezt Lantosné Berkesi Judit és Szutor Erzsébet írta 

meg –; ugyanitt tudhatták meg az olvasók azt is, hogy immár fél évtized óta rendezetlen 

jogvita állt fent a pilisvörösvári mentőállomást fenntartó alapítvány és a szentiváni 

önkormányzat között (bár az erről szóló cikkbôl az önkormányzat érvei mintha kimaradtak 

volna), és ugyanitt volt olvasható a két évvel azelőtt Szentivánra költözött Bodor Pál újságíró 

bemutatkozó interjúja is, amit ráadásul az iskola ötödikes diákjai készítettek, egy pályázat 

alkalmából. Az újság kilencedik évfolyamának első száma a frissen felfedezett szentiváni 

híresség, Bodor Pál újévköszöntő cikkével indul – érdekes visszatekinteni, hogy a Nem (csak) 

magamnak kívánom című írásban miket kívánt 16-17 éve Szentiván számára az erdélyi 

származású író. Legyen egyszer majd áttetszően tiszta a Slötyi? Jusson dűlőre a két szomszéd 

önkormányzat, és legyen legalább egy sávon járható a Klapka utca? Tűnjenek el az utcákról a 

szájkosár nélkül, szabadon rohangászó kutyák? Fekvőrendőrök akadályozzák a járművek 

száguldozását a főúton is? Legyen jó kábeltévé-hálózat, és áttekinthető menetrend minden 

buszmegállóban, sőt akár a postán is...? 1999-ben e kívánságok többsége szép távlati, 

általános óhajnak is tűnhetett, a Klapka utca említése azonban mindenképpen nagyon is az 

akkori olvasóknak szólt: ugyanezen lapszám önkormányzati beszámolója szerint a 

képviselőtestületi ülések egyik fő témáját is a Klapka, illetve a Szőlő utcák járhatóvá tételének 

ügye, és az ott élők gyalogos közlekedésének a megoldása jelentette ezekben a hetekben. A 
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januári szám ismertette még az új képviselőtestület bizottságainak összetételét és azt, hogy 

kikhez fordulhatott a lakosság a hivatalban valamilyen panasz esetén; a leghosszabb cikk 

Ernyei László szentiváni kötődésű harmonikaművészt mutatta be, és szó esett a szerkesztôség 

által szervezett kérdőíves, véleménykérô felmérés „kiértékeléséről” is. Geréné Zachar Ilona 

alapos, önkritikát sem nélkülöző elemzést készített a témában, az előbbi kifejezést csak azért 

tettük idézőjelbe, mert a szerkesztőség a 400-ból összesen 12 kérdőívet tudott kiértékelni... 

Érdekes olvasmány még ebből a számból Tózsa Istvánné víziója arról, milyen lesz, milyen 

lehetne a majdani kultúrház élete 2001 januárjában (a témát négy hónappal később, májusban 

egy hosszú, név nélkül közzétett elemző cikk görgette tovább, abból az alkalomból, hogy az 

önkormányzat a problémakör átgondolására munkabizottságot hozott létre). Az új bizottságok 

januári ismertetése után, a következő számban az önkormányzat fejlesztési terveiről, céljairól 

tájékozódhattak a lap olvasói, Marlok Gyula alpolgármester terjedelmes, majdnem két oldalas 

cikkéből. A szentiváni kötődésű érdekes emberek bemutatása februárban is folytatódott, 

Szarvasházi Judit, a Patika Magazin főszerkesztője bemutatásával, és szinte véletlenül, egy 

interjúhoz kapcsolódó, rövid publicisztikában ismét szóba került a Klapka utca témája is, 

ezúttal nem annyira a járhatatlan volta, mint inkább a követhetetlen házszámozása miatt. 

Szintén visszatérő téma volt a februári számban a W.E.T. Kft. bemutatása is, ami nem puszta 

ismertetése volt az újonnan ide települt cég működésének, de egyfajta toborzó is: a 

szerkesztőség jól érezte meg, hogy a község nem jár rosszul azzal, ha a régió egyik 

legnagyobb, modern üzeme, a megbízható, helyi munkaerők segítségével hosszú távra is meg 

tud gyökerezni Pilisszentivánon. 

A Népszabadság beelőz 

Furcsa sztori bontakozik ki a Szentiváni Újság 1999. márciusi számából: eszerint a szentiváni 

farsangi bál díszpolgáravatás helyszíne volt (ekkor kapta meg a címet Krizsek János volt 

tanácselnök és Marlok Gyula alpolgármester), errôl az eseményrôl azonban a szerkesztőség 

gyakorlatilag nem is tudott, annál inkább tudott róla a Népszabadság megyei tudósítója, aki 

hosszú cikket írt a méltatottakról – ezt a cikket jelentette meg, néhány kérdéssel megtoldva a 

Szentiváni Újság is... Sok szó esett a lapban természetvédelemről, elsősorban annak kapcsán, 

hogy a Faluszépítô Egyesület helyi védettségre javasolta a Templom-hegyet és a Kálvária-

dombot, és ezúttal is találtak a szerkesztők „érdekes embert”, akinek a szentiváni kötődéséről 

addig talán nem is tudtak az olvasók. Pálfalvi Dorottya meseírófilmrendezô ugyanis ekkor 

már nyolcadik éve lakott itt, és Lantosné Berkesi Juditnak adott interjúja tanúsága szerint írt is 

már Szentivánról, illetve filmet is forgatott itt. Amíg márciusban Metzger Rezső „kért szót” az 
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újság önkormányzati rovatában, hogy a falu pénzügyi helyzetéről írjon, a következő 

hónapokban Hegyeshalmi Ferenc, Gátas Ernő és Majtényi Árpád képviselôk is bejelentkeztek 

a szerkesztôségnél, hogy megjelentethessék képviselôi céljaik rövid összefoglalását, vagy 

önkormányzati szakterületük aktuális híreit. Beljebb lapozva az áprilisi számban, több 

andalító témájú írás fogadta az olvasót – például a Pálfalvi Dorottya által, az újságnak 

felajánlott hosszú mese második része [összesen 11 részben jelent meg], vagy egy szintén 

általa készített interjú, melynek alanya egy pályatárs, a mindenki által jól ismert Lázár Ervin 

volt... 

Nem játék a pilótajáték 

A 9. oldalon azonban olyat láttak a szentivániak, amilyet újságban ritkán: egy teljes fél oldal 

üresen maradt, magyarázatként pedig mindössze annyi szerepelt, hogy az oda szánt cikket a 

nyomdába kerülés után a felelôs kiadó letiltotta. [Ennek okára az olvasók a következő fél év 

lapszámaiból sem kaptak magyarázatot.]* Más olyan cikke is akadt a lapszámnak, ami nem 

mindenkinek tetszett: Cser Judit arról írt fél oldalas pamfletet az újságba – a tüntetők 

szemszögéből –, hogy milyen demonstrációt szerveztek a köztisztviselői szakszervezetek a 

Parlament elé, tiltakozva a bérük több éve befagyasztásáról szóló kormánydöntés ellen. A 

cikk megjelenését a soron következő, májusi lapszámban Szabó Dezsô bírálta olvasói 

levelében, úgy is, mint a lap évekkel korábbi főszerkesztője: szerinte ugyanis „a napi politika 

eseményeivel kapcsolatos”, „pártos” és „erősen politizáló” írás közzétételével a lap olyan 

hagyománnyal szakított, amit addig minden szerkesztőség tiszteletben tartott. Májusban 

többek között a Muttnyánszky Ádám Szakképző Iskola bezárásával kapcsolatban felröppent 

hírek és az M0 északi szakasza ellen tiltakozó egyik egyesület hosszú közleménye adott témát 

a szerkesztôségnek, de egy rövid hír erejéig felbukkant az a téma is, amely ekkoriban, már 

hosszú hetek óta talán a legtöbb szentiváni családot foglalkoztatta: egy pilótajáték-szerû 

bûnügy, ami 1999 tavaszán az országos bûnügyi médiában is visszatérô szereplôvé „avatta” 

Pilisszentivánt. A lap ehhez egy rövid részletet közölt a Kriminális cikkébôl, mely arról 

tudósított, hogy az NN biztosító üzleti igazgatója [akit a vezetékneve rövidítésével és 

keresztnevével említett az írás] az ismerőseinek emberi hiszékenységét és a naivitását 

kihasználva mintegy 103 millió forint illegális bevételre tett szert. Úgy tudjuk, a Szentiváni 

Újság akkori szerkesztősége erősen ambicionálta, hogy tényfeltáró írásban is foglalkozzék a 

történtekkel – erre utal a Kriminális-idézethez fűzött három mondatnyi kiegészítés is –, a 

faluszerte ismert gyanúsított azonban messze elkerülte a nyilvánosságot, egy olvasó [az 

érintett rokona] pedig a következő számban még azért a három mondatért is ledorongolta a 
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szerkesztőséget, kérve, hogy „hagyjanak fel gyûlöletet szító írásaikkal”, legalább a 

köztiszteletben álló családra tekintettel.** Sokkal többet ezért nem is tudhatunk meg a lapból 

erről az esetről: az olvasói levélbôl még annyi derül ki, hogy az ügy kirobbanása után a 

családot fenyegették és a falu elhagyására szólították fel a kárvallottak [állítólag majd’ 

minden tizedik család érintett volt], a két alpolgármester pedig közleményben határolódott el 

a sztoritól [a bűnügyi lap szerzője tévesen azt írta, hogy alpolgármester is van a károsultak 

közt]. Akadtak persze békésebb hírek is az újságban ebben az idôszakban: két oldalas cikk 

számolt be arról a kiállításról, ami Szentiván védett növényeit bemutató fotókból nyílt a 

tájházban (és ami a nem sokkal később megjelentetett „zöld könyv” egyik alapja lett), újabb 

írások sorakoztak a középső oldalakon Pálfalvi Dorottyától, olvashattak a lap vásárlói az 

iskola előző tanévének eredményeiről és az óvoda terveirôl is. Időközben új nevek bukkantak 

fel a lap impresszumában is, a törzsgárdát alkotó négy hölgy mellett: Osztheimerné L. Zsuzsa 

fôleg kisebb cikkeket írt, de képviselőtestületi beszámolókat is vállalt; Sódor Ádám tördelőből 

lett a szerkesztőség tagja – ő válaszolt meg például, a megtámadott Lantosné helyett egy 

erősen személyeskedő, viszont névtelen olvasói levelet a júniusi számban –, Klotz Mária 

pedig a nemzetiségi rovat erősítésére szállt be a csapatba, a júliusi számtól kezdve. 

Uborkaszezont ugyan kár volna emlegetni, de tény, hogy a július-szeptember közti lapszámok 

négy oldallal szűkebb terjedelemben, szellôsebb tördeléssel jelentek meg, cikkeik közt olyan 

is akadt, amit a szerkesztőség az egyházközség hírlevelébôl vett át, „vérforraló” témák viszont 

szinte egyáltalán nem akadtak az újság ezen időszakában. Ez alól talán az egyedüli kivétel 

Klinger János képviselő írása a testületi munkáról, melynek egy része [„több külterületet már 

nem volna szabad belterületbe vonni”] jócskán felbôszítette a Károly-hegyi lakosokat, akik 

kollektíven aláírt, mérges olvasói levélben riposztoztak a szeptemberi számban – ugyanerről a 

témáról részletes, majdnem három oldalas hosszúságú cikk is megjelent ugyanott. És 

mennyire alakult forrón ilyen előzmények után a Szentiváni Újságnál az 1999-es ősz, majd 

pedig, a toronyóra-avatással egybekötött évezredzáró bulit követően a 2000-es esztendô? 

Errôl cikksorozatunk következô folytatása szól majd. 

* A cikk szerzőjétől úgy tudjuk, hogy a szerkesztőség azért pótlapon megjelentette a kihúzott 

cikket, ami a faluban kipattant pilótajáték-botránnyal volt kapcsolatos; magának az írásnak 

azonban nem bukkantunk a nyomára. 

September 2015 

H. A.: Huszonöt éves a Szentiváni Újság – 6. rész 
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Február óta idézzük fel lapunkban, hosszabb-rövidebb folytatásokban az idén 25 éves Szent- 

iváni Újság történetét, ami, ha nem is pontosan, de hellyel-közzel visszatükrözi községünk 

közéletének rendszerváltás utáni, immár közel negyedszázados történelmét is. A sorozat 

korábbi szakaszaiban – többnyire másfél-két éves „merítésekkel” lépkedve a helyi sajtó 

történetében – 1999. nyár végéig jutottunk el, így most onnét folytatjuk a múltidézést. 

Sorozatunk hátralévő folytatásaiban gyorsabb ütemre kapcsolunk, ami nem véletlen: 2000-tôl 

az újság – csakúgy, mint a községi önkormányzat – immár a mûködésének második 

évtizedébe lépett, így mindent egybevetve is egyre ritkábban tudott valódi újdonságokkal 

szolgálni, egyre szórványosabbakká váltak a helyi sajtótörténet (illetve az olvasóközönség) 

számára igazán emlékezetes írások. Cikksorozatunk elôzô folytatását 1999 ôszénél hagytuk 

abba: ebben az időben jelentek meg a lapban az elsô igazi képviselő-testületi tudósítások, – 

tehát amikor már nem egy bennfentes (képviselő vagy jegyző) adott hírt az ülésekrôl, és nem 

is a hivatalos jegyzôkönyv alapján születtek meg a testületi beszámolók, hanem egy-egy 

„kívülálló”, az újság valamelyik munkatársa közvetítette az olvasóknak a községházi 

tanácsteremben történteket. Az ilyesfajta írások több szempontból is érdekesek lehetnek a mai 

olvasók számára, hiszen nemcsak arról lehet képet kapni belôlük, hogy milyen témákról 

tárgyaltak és döntöttek a képviselők, de a korabeli viszonyokba is bepillantást nyerhetünk és 

összevethetjük azokat a mai körülményekkel. Ma például már szinte természetes, hogy a 

testületi üléseken hangfelvétel készül, amit ráadásul az interneten is vissza lehet hallgatni – 

ehhez azonban hosszú út vezetett: 16 éve, 1999-ben ilyesmirôl még szó sem volt, ha pedig a 

nézôk közül szeretett volna valaki hangfelvételt készíteni, azt akár egyetlen tiltakozó 

képviselő is megvétózhatta. Manapság, ha vendég van a testületi ülésen (a tárgyalt kérelmek 

valamelyikének benyújtója, vagy akár csak olyan lakos, akit érint valamelyik előterjesztés), az 

adott témát soron kívül előreveszi a testület – ehhez képest meglepő olvasni az egyik 1999. 

ôszi tudósításban, hogy akkor még olyan is előfordulhatott, hogy a jelenlévők csak hosszú 

percek vitája után, félszavakból jöttek rá: éppen egy őket érintő témát tárgyalnak a 

képviselôk... Természetesen a községházán kívül is zajlott az élet, az 1999-es év végére 

rengeteg utca aszfaltozása készült el – a sok fejlesztésnek azonban árnyoldalai is voltak. Mint 

az az újság több cikkéből is kiderül, megszaporodtak például a bukósisak és jogosítvány 

nélkül száguldozó motorosok, több utcában pedig divattá vált az „előkertek” (valójában a 

lakótelkek előtti közterület-sávok) balesetveszélyes elkerítése, kődarabokkal, szögvasakkal 

való körbebástyázása. 

Az ezredforduló éve 
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Szerény áremelkedést (100-ról 120 forintra), ingadozó terjedelmet (néha 16, néha 20, néha 

pedig 24 oldal), és a harmadik, áprilisi lapszámtól kezdve színes címlapot hozott a Szentiváni 

Újság olvasóinak a 2000-es esztendő; mindemellett az olvasók az új évtôl (pontosabban az 

1999-es évfolyam utolsó lapszámától) immár e-mailt is küldhettek a hat fős szerkesztőségnek, 

a szujs@ elender.hu e-mail címen. Nem állítható, hogy ez utóbbinak köszönhető, de néhány, a 

korábbiaknál terjedelmesebb – sőt további reagálásokat gerjesztô – olvasói írás is gyarapította 

ebben az időszakban az újság cikkeinek számát: született 2000 tavaszán olyan olvasói levél is, 

amelyre a következő néhány lapszámban (viszontválaszokkal együtt) négy reagálás is 

megjelent. Az első félévi lapszámok egyik legfőbb témáját egyébként a tervezett millenniumi 

emlékmű képezte, melynek ötletét épp az újságban vetették fel annak gazdái (részben a 

szerkesztőség tagjai), a megvalósítás elősegítéséhez pedig támogatói ívek is szerepeltek a 

lapban. A kezdeményezést ugyan pesszimista hangok is kísérték, a terv mégiscsak 

megvalósult, még ha nem is teljesen az ötletgazdák által elképzelt formában – talán nem kis 

részben annak is köszönhetően, hogy a 2000-es lapszámok szinte mindegyikében született 

valamilyen cikk a témában. Az avatásra végül augusztus 20-án került sor, és a szeptemberi 

szám címlapján már az azóta is látható emlékmű fényképe köszöntötte az olvasókat. Az 

eredményesen felkarolt kezdeményezés mellett az újság érdeme volt ebben az időszakban az 

is, hogy már egészen komolynak látszó szinten kezdett megvalósulni a testületi ülések 

nyilvánossága: akadt olyan testületi beszámoló is, amely majdnem 4 oldalt tett ki a lapban. 

Volt azonban ennek egy nagy szépséghibája is: e beszámolók szinte kivétel nélkül az ülések 

hivatalos jegyzőkönyvei alapján készültek (sokszor valószínűleg nemcsak az eredeti 

megfogalmazást átvéve, de helyesírási hibákat sem korrigálva), általában minimális 

magyarázat, értelmezési segítség nélkül, így pedig több esetben a bő terjedelem ellenére sem 

igazán derült ki, miről is szólt a konkrét előterjesztés vagy kérelem. A már említetteken felül a 

Szentiváni Újság oldalainak egyik leggyakoribb szereplője 2000-ben a faluszépítő egyesület 

volt, ami nem is csoda. Ebben az évben jelentette meg ugyanis a szervezet az azóta szinte 

legendává nemesült két könyvét, a Pilisszentiván természeti értékei és Pilisszentiván 

társadalmi értékei c. kiadványokat, melyek elkészítéséhez sok szempontból elemezték 

községünk helyzetképét, és megállapításaik egy részét önálló cikkben is megjelentették – 

például a falu sugár- és zajszennyezettségérôl vagy a településmarketing lehetőségeirôl. 

Rendszeressé vált még a lapban Claus Klotz nemzetiségi író-költő írásainak posztumusz 

felbukkanása is – nyilván nem függetlenül attól, hogy a lap nemzetiségi rovatát immár egy 

személyben Klotz Mária szerkesztette –, s a lapban való visszatérŐ szereplés az ô esetében is 

egy emléktábla avatásában kulminált, halálának 10. évfordulója alkalmából. A 2000-es év 
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végéhez közeledve egy nagy változás is történt a lap életében: szeptembertől viszszatért a 

lapba a főszerkesztői poszt, amit Sódor Ádám kapott meg, a szerkesztőség további tagjait 

viszont a következő hónapokban nem nevesítette az újság impresszuma. Ebben negyed év 

után történt újabb változás: megjelent a főszerkesztő mellett a lapban a felelős szerkesztő 

fogalomköre is, a posztot a 2000. decemberi számtól Klotz Mária töltötte be (Sódor Ádám 

évértékelője szerint ezidőtájt csak ketten alkották a szerkesztőséget). Akik azonban a korábbi 

években megszokták a szerkesztőségi összetétel gyakori váltakozását, ezúttal sem kellett 

csalódniuk: ez a felállás is csak 2001. nyaráig tartott ki változás nélkül... 

Hullámvölgy a helyi közéletben? 

2001-re immár állandósult az újság címlapjának és utolsó oldalának színes kivitele, apránként 

nôtt a lapban felbukkanó fényképek száma is, ám mintha lecsökkent volna azok száma, akik 

képesek és hajlandóak is voltak arra, hogy megosszák gondolataikat az olvasókkal. Lantosné 

Berkesi Judit után Geréné Zachar Ilona is elbúcsúzott egy-egy rövid cikkel az újságtól [bár 

mindketten azt írták, hogy olykor talán még jelentkeznek egy-egy írással], és idővel elmaradt 

Szutor Erzsébet is, aki a legtovább bírta az 1997 végén felállt szerkesztői csapatból. A felelôs 

szerkesztő asszony a saját munkáján kívül leginkább az egyesületek, kultúrcsoportok többé-

kevésbé állandó híradásaira számíthatott; ezen egyesületi hírcsokrok összeállítóit leszámítva a 

lap egyetlen új, rendszeres szerzője ebben az évben Magyariné Stocker Katalin volt, aki főleg 

természetgyógyászati témákról írt. Más utánpótlás azonban nem nagyon mutatkozott, így nem 

csoda, hogy a havonkénti megjelenés sem volt biztosított – 2001-ben mindössze 9 szám jelent 

meg a Szentiváni Újságból, többnyire 20, néha 24 oldalon. 

Nemcsak az újság körül mutatkoztak válságjelek, de a helyi kulturális közélet – úgy tűnik – 

máskülönben is hullámvölgyét élte ebben az évben. Feloszlott a fúvószenekar, bizonytalanná 

vált az előző években meglehetősen aktív Színes Klub sorsa – sőt még a falugyûlésre is 

mindössze 9 nézô volt kíváncsi (a 12 képviselő közül pedig hatan voltak jelen, ami szintén 

egyfajta negatív rekord lehetett). Az élet minden terét átható apátia miatt a Faluszépítô 

Egyesület vezetője, dr. Tózsa István is több olvasói írásban panaszkodott a lap hasábjain, de 

vélhetôen nem sok eredménnyel. Ilyen körülmények között olvasói írásokra is nyilvánvalóan 

kár lett volna számítania a szerkesztőségnek: felkérésre ugyan többen is írtak saját érdeklődési 

területükrôl, de valódi olvasói levél az egész év alatt alig néhány született, és azok közül is 

mindegyik valamilyen vitatható önkormányzati intézkedésre vagy lakossági barbárságra 

reagálva született. Emlékezetes, sajtótörténetileg jelentős cikket ebből az évből nehéz 
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kiemelni, talán leginkább az új rovatok érdemelhetnek említést, mint például a tíz évvel 

korábbi lapszámok írásaiból való, rendszeres szemezgetés, vagy az az interjúsorozat, amely 

hónapról hónapra egy-egy, helyben jelentős személyiséget igyekezett minél sokoldalúbban 

bemutatni az olvasók számára. Helytörténeti szempontból érdekesek ebből az évből Tuschek 

Franciska levéltári kutatásokra alapozott írásai, melyekkel több év szünet után újra 

jelentkezett a szerkesztőségnél, valamint azok a cikkek is, amik a tiszai árvíz által sújtott 

Gulács településen, jelentős szentiváni részvétellel zajló mentési munkálatokról adtak hírt. A 

községi ügyekkel, fejlesztésekkel ugyanakkor nagyon keveset foglalkozott a lap 2001-ben: 

szerepeltek ugyan képviselő-testületi beszámolók a lapszámok mindegyikében (olyan szám is 

akadt, ahol 5 oldalt tett ki a testületi anyag), de ezek változatlanul az ülések jegyzőkönyvei 

alapján készültek, továbbra is bárminemű kiegészítés, értelmezési segítség (és helyesírási 

javítás) nélkül. Több helyen olvashatunk ezekben információmorzsákat az önkormányzat 

peres ügyeiről, egy főhatósági határozat megfellebbezéséről, egy majdani közösségi házról, a 

főúton kiépíteni kívánt lassító szigetekről, és más olyan témákról is, amelyek megismerése a 

közösség érdekeit szolgálhatta volna, ezt azonban a szerkesztőség ebben az időszakban 

láthatóan nem ambicionálta. 

Megjelenik a nagypolitika... 

A következő, 2002-es évben ismét 9 számmal jelent meg az újság, de a terjedelme lassanként 

egyre nőtt – az év utolsó három lapszáma már 32 oldalon jelent meg, sőt az évzáró számban 

kereken 10 oldal színes volt. Miután az új évtől Sódor Ádám [aki már az előző fél évben is 

csak tipográfusa volt a lapnak] kilépett a csapatból, az impresszum minden posztját a „felelős 

főszerkesztő” asszony családtagjai foglalták el: a tipográfus, tördelő és fotós Harmati Dániel 

lett, a kéziratok előkészítésében rajta kívül Harmati Zsófia vett részt, Harmati Elek pedig 

reklámmenedzseri teendőket vállalt magára. Bár a szerkesztőség email címe 2001 nyarán 

egyszer már megváltozott, az első 2002-es lapszámtól (márciustól) mégis új címet kellett 

megtanulniuk a lap levelezőinek – májustól pedig még újabbat...; valószínûleg addigra derült 

ki, hogy a yessss@freemail.hu cím az alkalmazott, cirkalmas betűtípussal és kis betűmérettel 

írva nem kiolvasható, vagy nagyon könnyen félreolvasható szinte bárki számára. Az, hogy 

Klotz Mária egyedül maradt a szerkesztés gondjaival, és ezáltal nyilván elmaradtak a legtöbb 

korábbi szerkesztőségre jellemző, ötletadó és alighanem minden csapattag számára inspiráló 

szerkesztőségi megbeszélések is, az olvasók számára eleinte aligha volt feltűnő. Hiszen 

jutottak a lapba egyházi hírek (Marlok Tamás jóvoltából), sporttémájú cikkek (Harnisch 

Sándor tollából), sűrűn jelentkezett híradásaival a tűzoltó egyesület, a kisebbségi 
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önkormányzat és az óvoda is, tehát mondhatni, sok mindennel foglalkozott az újság. Az 

pedig, hogy a helyi fejlesztésekről, a lapot fenntartó önkormányzat aktuális terveiről-

elképzeléseirôl nem sok szó esik, látszólag nem sokakat zavart. 

A nagypolitika kezdetben csak morzsánként, méghozzá indokolható morzsánként bukkant fel 

a lapban, az első morzsákat pedig még a 2001-es évfolyamban fedezhetjük fel az oldalak közt. 

Dr. Frajna Imre, a körzetünk akkor hivatalban lévő parlamenti képviselője ugyanis ellátogatott 

a Szentiváni Napokra, a szerkesztőség pedig (teljes joggal) interjút készített vele – igaz, az 

már fura volt, hogy a riporternek rögtön a második kérdése azt firtatta (közel egy évvel a 

választások elôtt), hogy elkezdődött-e már a Fidesz kampánya. Két számmal később újra 

fideszes hírrel találkoztak az olvasók a lapban, amely ezúttal Kerezsi Lórándot, az akkoriban 

kezdeményezett Szentiváni Charta ötletadóját interjúvolta meg: a beszélgetés ez utóbbi téma 

köré összpontosult, de azért kiderült az is, hogy volt jegyzőnk ekkor éppen elég magas szinten 

dolgozott Fideszhez köthető pozíciókban, ráadásul ő volt a helyi szervezet elnöke is. 2002-

ben rögtön az első lapszám újabb Frajna interjúval indított, igaz, kifogást ezzel szemben is 

nehéz találni, mert egy parlamenti ciklus végén jogos kikérdezni egy képviselőt a négy évi 

munkájáról. A következő számban viszont ismét ott találjuk Frajna Imrét – ezúttal óvodánk 

felújítását tekintette meg –, Pálinkás József oktatási miniszter pedig egy, a kampány sűrűjében 

tartott pedagógiai fórum vendégeként járt a faluban, így hát ô sem maradhatott ki a lapból... 

Arról viszont semmit nem tudhattak meg az újság olvasói, mik a küszöbön álló parlamenti 

választás fontos gyakorlati tudnivalói, mit lehet tudni a jelöltekről; sőt még arról sem, mi volt 

az első forduló eredménye. Egyedül a második fordulós kimenetelről írt a lap, említés nélkül 

hagyva, hogy a fideszes jelölt itteni, választókerületi győzelme ellenére országosan az addig 

kormányzó pártok ellenzékbe kerültek. 

...majd a nagypolitikai magánvélemény is 

A 2002-es parlamenti választás kampányidőszaka a lakosság túlnyomó részében egy csapásra 

megváltoztatta a nagypolitikához való hozzáállást: pártállástól függetlenül ismét érdekelni 

kezdtek mindenkit az országos közélet fejleményei. Nyilván így volt ez a Szentiváni Újság 

háza táján is, más kérdés, hogy a szerkesztőségnek – lévén, hogy önkormányzati (tehát 

közösségi) fenntartású, ily módon objektivitásra kötelezett lapról volt szó – ildomos lett volna 

körültekintőbbnek lennie a politikai magánvéleményekkel. Ebben az időszakban a politikai 

nézetek először az interjúkérdések közé furakodtak be – a nyári rendezvények sztárvendégei 

közül például négy művésszel is közölt interjút a lap, s közülük három előadó politizáló 
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kérdést is kapott a riportertől. Volt ennek nyilván előnye is, mert még aktuálisabbá tette a 

beszélgetést (ha az illetők szentiváni fellépése nem jelentett volna elég aktualitást), de azt 

speciel nehéz elképzelni, milyen választ várt a kérdező az Orbán-kormánnyal nyíltan 

ellenszenvező Mikroszkóp Színpad művészétől, a közhangulatot érintő kérdésére... [Kevéssel 

az interjú előtt még mindig napirenden volt egyesek részéről a választáson leadott szavazatok 

újraszámlálásának követelése; az interjúalany tréfás hasonlattal egyértelműsítette, hogy más 

oldalon áll.] A következő lapszámban, Erdős Miklós interjújában az országos médiában 

végrehajtott változásokról esett szó, amikről a kérdező nem rejtette véka alá saját, lesújtó 

véleményét sem – ezzel az egy mondatával le is rombolva az objektív kérdező imázsát. 

Mindez azonban még nem zaklatott fel senkit az olvasók vagy a fenntartók közül annyira, 

hogy kifogást emeljen miatta – ebben nyilván közrejátszhatott, hogy (a tavaszi választási 

eredményekbôl ítélve) sokan érezhettek ugyanígy a lakosok közül is. Az októberi számban 

közölt, kifejezetten rajongói hangvételű Bayer Zsolt interjú azonban valakinél már biztosan 

kiverte a biztosítékot: nem másnál, mint Geréné Zachar Ilonánál, aki az előző időszakban 

hosszú évekig volt a lap szerkesztője. Geréné többek között azt kifogásolta, hogy míg a 

korábbi szerkesztőségek nem adtak teret politikai témáknak, és cikkeikből – melyek írásakor 

igyekeztek betartani az újságírás klasszikus szabályait – nem lehetett megállapítani a szerzôk 

politikai beállítottságát, ez immár megváltozni látszott, jó eséllyel lehetőséget nyitva az árkok 

további mélyítéséhez, a falu lakói közti törésvonalak szaporításához. [Gerénénél sokkal 

szelídebben, de kifogást emelt a lap egyes cikkeinek hangnemével szemben, az egymást 

támadó, ellenséges és megalázó írások megjelenésétől tartva az újság egyik szerzője, Marlok 

Tamás is; mindkettejük hozzáállását befolyásolhatták az előző lapszámokban felbukkanó, 

markáns jobboldali nézeteket tükröző politikai véleménycikkek is, melyek szerzője Batár 

Attila volt.] A főszerkesztő nem késett a visszavágással: egész oldalas válasza első 

harmadában azt fejtegette, mennyit tett a Szentiváni Újságért, majd Geréné fejéhez vágta, 

hogy ne kritizálja az újságot, ha már egyszer odahagyta a szerkesztőséget; szóba került még 

az is, hogy kiktől tanulja a szerkesztő asszony az újságírás mesterségét, és ki mindenki dicséri 

faluszerte a lapot (hét embert, szokatlan módon név szerint is felsorolva). Ugyanebben a 

számban egyébként egy másik korábbi szerkesztő olvasói levelével is találkozhattak a lapot 

forgató szentivániak: Sódor Ádám ugyanis „beleállt” egy névtelen Szőlő utcai levélíró és a 

Csali Csárda közti levélváltásba, nem a legelegánsabb stílusban – Klotz Mária dicséretére 

legyen mondva, hogy bár lehozta a levelet, azonnali válaszlehetőséget kínált a csárda 

tulajdonosának és a volt kollégáját is figyelmeztette a stílusa miatt. 
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Szakítás 

Az óév utolsó, karácsonyi számából a szerkesztőség száműzött mindennemű politikát, és 

szinte teljesen politikamentes volt a 2003-as új esztendô elsô száma is, ez azonban talán már 

késő visszakozás lehetett. Az ősz utolsó heteiben újonnan felállt új képviselő-testület ugyanis 

már a 2012. december 16-i ülésén napirendre vette az újság megújításának témáját, a 2013. 

január 30-i ülésen pedig már az is nyilvánvalóvá vált az érintettek számára, hogy az 

önkormányzat pályázatot kíván kiírni a lap szerkesztésére. Azt, hogy ennek mennyi köze volt 

az újságban tett előző évi, nagypolitikai megnyilatkozásokhoz, nem tudjuk biztosan, és utólag 

már nehezen is lehetne megbízhatóan rekonstruálni, de tény, hogy a 2003. januárjától újra 

állandó munkatársakat is nevesítő szerkesztőségnek már nem sok idő jutott a kiteljesedésre: 

az áprilisi számban megjelent szenvedélyes főszerkesztői nyílt levél ebben a formában a 

szerkesztőség búcsúját is jelentette. (folytatjuk) 

Nemzetiségi tanösvény épülhet Szentivánon? Minden ötlet hasznos lehet! 

Német nemzetiségi tanösvény létesülhet a közeljövőben községünkben, amennyiben az 

országos kezdeményezésre, helyi szervezésben lebonyolítandó program elnyeri az ehhez 

kilátásba helyezett támogatást a Német Szövetségi Köztársaság Belügyminisztériumától is. A 

megvalósításhoz már sok javaslat született, de a pilisszentiváni német nemzetiségi 

önkormányzat minden ötletet szívesen fogad, akár a majdani állomásokkal, akár az ott 

elhelyezendő feladatok kitalálásával kapcsolatosan. Közel egy éve, 2014. november közepén 

jelentette be a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata, hogy egy egyedülálló 

kezdeményezéssel német nemzetiségi tanösvények hálózatát szeretné létrehozni 

Magyarországon, ráadásul a hálózat első két csomópontjának egyike épp Pilisszentivánon 

létesülne. Az eredeti elképzelésben olyan interaktív tanösvények kialakítása szerepelt, melyek 

állomások segítségével kalauzolják végig az érdeklődőket az adott településeken, az egyes 

állomásokon pedig a település és a helyi nemzetiség múltjáról és jelenéről – látnivalókról, 

szokásokról, stb. – közvetítenek információkat. A kezdeményezők egyik célja mindenképpen 

az, hogy olyan háttéranyag adja ezeknek a tanösvényeknek az információs alapját, amelyet a 

helyi lakosok – intézmények, szervezetek és magánemberek, fiatalok és idősebbek – közösen 

állítanak össze. Az állomásokat, illetve a tanösvényhez kapcsolódó egyéb tájékoztató 

eszközöket, kiadványokat pedig úgy szeretnék megvalósítani, hogy azok felkeltsék, 

fenntartsák és ki is elégítsék az ösvényt végigjárók kíváncsiságát – tartozzanak bármely 

korosztályhoz –, de az egyes állomások önállóan is informatívak legyenek, és érdeklôdést 
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keltsenek a település jobb megismerése iránt. Ha ez megvalósul – az egyes állomásokon akár 

megtapintható, élményszerűen átélhető dolgokkal, illetve okostelefonon keresztül az 

internetről bővebben is megismerhető részletekkel –, abban az esetben a tanösvény a település 

kiemelt turisztikai vonzerejévé is válhat. Községünk német nemzetiségi önkormányzata az 

ötlet felmerülése óta már ki is dolgozott egy elég részletes pályázati koncepciót, melyben 

egyelőre hat állomás terve szerepel. Ezt az elmúlt hónapokban szűkebb körű társadalmi vitára 

is bocsátották már, önkormányzati és intézményi képviselők, valamint egyesületi küldöttek 

részvételével, az eddigi két ilyen alkalmon számos új ötlet merült már fel. A nemzetiségi 

önkormányzat azonban minden helyi érdeklődőt szeretne bevonni ebbe a különleges 

projektbe, ezért mindenkit arra bátorítanak, hogy tegyenek javaslatokat a tanösvény 

kialakításával kapcsolatosan. A javaslatok vonatkozhatnak akár az állomások elhelyezésére, 

az ott bemutatandó tárgyakra, dokumentumokra, illetve az ott feltüntetendô információkra, 

akár azoknak a feladatoknak a kitalálására, megszerkesztésére és megszövegezésére, 

amelyeket az egyes állomásokon célszerû lenne elhelyezni. A javaslatokat a Pilisszentiváni 

Német Nemzetiség Önkormányzat e-mailben a dsvsanktiwan@gmail.com címen várja, de 

leadhatók a javaslatok személyesen, a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálati irodájában is, a 

Pilisszentiváni Német Nemzetiség Önkormányzat nevére címezve.  

A jelenleg tervezett állomások az alábbi helyeken lennének:  

➤ Slötyi – a tervek szerint ezen az állomáson lehetne feldolgozni az első német telepesek 

érkezésének és letelepülésének időszakát, községünk azt megelőző periódusát, illetve az első 

ide érkező családok történetét. A tó közelsége akár arra is lehetőséget teremt, hogy a 

betelepülés jelképeként egy korabeli tutaj makettjét is be lehessen mutatni.  

➤ Borbála-emlékmű – ezen a helyen a kezdeményezők a pilisszentiváni bányászat történetét 

feldolgozó állomást hoznának létre, minél több, szabadtéri kiállításra is alkalmas tárgy 

bemutatásával egybekötve.  

➤ Régi temető – a több száz éves sírköveket is őrző, nagyrészt eredeti állapotban 

megőrződött temetőkert főként a régi szentiváni családok történetének feldolgozásához 

nyújtana ideális helyszínt, emellett a gót betűs régi sírkövekhez, illetve azok feliratához 

számos jó feladat is kapcsolódhat.  

➤ Főtér – ez az állomás lehetne a tanösvényen legösszetettebbek egyike, hiszen az iskola, az 

egyházközség és a világi faluvezetés történetének bemutatásához is ez a legalkalmasabb hely. 
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A kezdeményezők itt szeretnék bemutatni a helyi német érdekképviselet és a marktleugasti 

partnerkapcsolat történetét is, de a templomhoz és az itt álló emlékművekhez kapcsolódva is 

rengeteg ötletes feladatot lehetne itt elhelyezni.  

➤ Tájház – az itteni állomás egyik fő részét az épületben ma is látogatható múzeumi traktus 

kibővítése és felújítása adná, ugyanitt lehetne bemutatni a hajdani szentiváni mesterségek 

jellemző tárgyait, jelképeit is. Szintén ez az állomás lenne ideális a helyi étkezési szokások és 

a szentiváni dialektus bemutatására.  

➤ A buszfordulónál nem olyan régen még az állatok itatására használt kút állt, s a falubeliek 

ide terelték ki a jószágaikat; a tervek szerint ezért ez az állomás a hajdani szentiváni 

gazdálkodás emlékeit mutatná be, ugyanitt akár egy mintakert is létesülhet a falunkban 

termesztett régi zöldség- és gyümölcsfajták bemutatására. 

Betelepülési emlékmű a szomszédvárban 

Emlékmûvet avattak augusztus közepén Pilisvörösvárott, az elsô német telepesek 

megérkezésének emlékére, a négy alakos bronz szoborcsoportot a város búcsúnapján, 

augusztus 15én leplezték le, a templom és a kultúrház között kialakított kis téren. Az 

eseménynek, melyre a XXIV. Vörösvári Napok keretében került sor, a betelepülés 325 éves 

évfordulója adta az apropóját, s az avatáson – a trópusi hőség ellenére – községünket is jó 

néhányan képviselték. Jól ismert, hogy a török hódoltság alatt, majd a budai vár 

visszafoglalását célzó harcok miatt szinte teljesen elnéptelenedett Buda környéke, így a török 

kiûzése után a földbirtokosok főleg Németországból toboroztak új telepeseket területeik 

benépesítésére. Az egyik legelső csoport – négy Fekete-erdei család – Pilisvörösvár akkor 

még puszta területén telepedett le, 1689-ben, ennek emlékére döntött úgy a ma már 14.300 fôs 

lélekszámú város önkormányzata (még tavaly, a 325 éves évfordulón), hogy emlékmûvet állít 

ezen esemény emlékére. Az emlékmû elkészítésére Szinvai Pál szobrász-keramikus mûvész 

terve nyerte el a kiírt pályázatot, és a négy alakos – egy éppen megérkezô családot ábrázoló – 

szoborcsoportot a Templom tér és az Iskola utca sarkán kialakított kis terecskén helyezték el. 

Az avatási ünnepségen előbb a város német hagyományôrzô kultúrcsoportjai adtak elô néhány 

mûsorszámot, Fogarasy Attila helytörténész-tanár pedig saját, erre az alkalomra írott versét 

olvasta fel. Egy sváb viseletbe öltözött kislány, Sörös Évi röviden ismertette a betelepülés és 

az azóta eltelt három és negyed évszázad pilisvörösvári történelmi tényeit – sváb és magyar 

nyelven is –, majd Gromon István polgármester mondott ünnepi beszédet, ebben szónoki 
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kérdésekkel és azok megválaszolásával igyekezett kifejteni, mik motiválták a városvezetést az 

emlékmû létrehozása iránt. Kiemelte, hogy az emlékhely felállításának ötlete fiataloktól 

érkezett, de elhangzott az is, hogy több mint 70 szervezet, intézmény és magánszemély adott 

támogatást a megvalósításhoz, négy és fél millió forintos összértékben. Az ünnepi beszédet 

követôen a szobrokat a vörösvári „nagy” önkormányzat és a német nemzetiségi 

önkormányzat, valamint a testvértelepülések küldöttei leplezték le, majd a szobrász mutatta be 

pár szóval az alkotást. Az emlékmûvet a rendezvény legvégén korábbi plébánosunk, a 

jelenleg Pilisvörösvárott szolgáló Balla Sándor atya és Salat Imre német nemzetiség i 

lelkipásztor szentelte fel. 

H. A.: Külföldi úton járt a fúvószenekar 

Németországban, az Ulmhoz közeli Heldenfingenben töltött egy hosszú hétvégét nemrég a 

kilencedik éve mûködô Pilisszentiváni Fúvószenekar, tovább erôsítve ezzel az itthon már 

kiterjedt kapcsolatait, és növelve ismertségét. A mostani út a zenekarnak a harmadik külföldi 

utazása volt, és egyben az első olyan, amikor nem községünk hivatalos partnertelepülésére, 

Marktleugastba mentek, hanem olyan városba, ahova saját, zenekari kapcsolataik révén 

jutottak el. Az összesen öt napos utazás élményeit Spanberger Zsolt zenekarvezetô és 

Lauchsz-Komár Andrea zenekari tag osztotta meg lapunkkal. Fúvósegyüttesünk még jó két 

évvel ezelôtt, 2013-ban került kapcsolatba egy németországi település, a baden-württembergi 

(közigazgatásilag Gerstettenhez tartozó) Heldenfingen hasonló zenekarával, melynek tagjait 

abban az évben vendégül is látták Pilisszentivánon. A látogatás viszonzását a két csapat idén 

nyárra szervezte meg, zenekarunk így egy csütörtöki estén, július 16-án gyűlt össze a Tájház 

elôtt, hogy az éjszakát átutazva, másnap reggelre már meg is érkezzenek Heldenfingenbe. 

Zenészeink nem kis meglepetésére a különbusz érkezését a kinti zenekar teljes díszben várta, 

és már a buszról való leszálláskor is zenével fogadta őket – ez egybôl mély benyomást tett 

mindegyikükre. A zenés fogadtatás és szerény megvendégelés után a házigazdák gyorsan 

megszervezték a vendégek elosztását, ki-ki lepakolhatott annál a családnál, amelynél szállást 

kapott, felfrissíthette magát, majd délben közös ebédre gyűltek össze a próbateremben. Kora 

délután az egész társaság Ulmba indult, ahol főként az óvárosi részt járták be, sőt felmásztak a 

dóm tornyába is, ahova ugyan nem kevesebb, mint 768 lépcsôfokon lehet feljutni, de megéri a 

gyönyörű kilátás miatt – ráadásul jól is esett a zenészeknek egy kis mozgás a hosszú utazás 

után. A városnézés után újból buszra szálltak, és a környék egyik településére, 

Hörvelsingenbe indultak, ahol szórakoztató zenélésen vettek részt egy vendéglô udvarán – ez 

volt tehát az első fellépésük ezen a hétvégén. A szentiváni és a kinti zenekar itt felváltva 
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zenélt, a késő délutáni óráktól egészen zárásig – mûsoruk annyira tetszett a közönségnek, 

hogy bár eredetileg csak 10-ig volt megbeszélve a zenélés, de éjfél is elmúlt már, amire 

befejezték. Szombat délelőtt szabad program várt a csapatra, déltôl azonban kezdetét vette a 

Heldenfingeni Gyermekfesztivál (Kinderfest), melynek részeként nagyszabású felvonulást is 

tartottak, végig a település hosszában. E program szervezői minden évben meghatároznak egy 

vezértémát, hogy a felvonulás résztvevői ahhoz illesztve alakítsák ki dekorációikat, 

jelmezeiket – ez évben a víz volt ez a közös motívum, így a gyerekek ötletes jelmezei között a 

cápától a polipon keresztül mindenféle vízi lények, vicces tengeri herkentyűk jelentek meg. 

Természetesen a menetnek a két zenekar is részét képezte, és egymást váltva végigzenélték a 

felvonulást. A felvonulás levezetéseként az iskolaudvaron volt egy fogadás, ahol megint csak 

felváltva zenélt a két zenekar, végül este, a focipályán kifejezetten a szentiváni vendégek 

számára szerveztek programot a vendéglátók, malacsütéssel és közös örömzenéléssel – itt volt 

elôször igazán lehetôség arra, hogy a két zenekar összekovácsolódjon és új barátságok 

szülessenek. Vasárnap Frühschoppenre – délelôtti, szabadtéri zenélésre – voltak hivatalosak a 

zenészek az egyik szomszéd falu éttermének kerthelyiségébe, ami ugyancsak jól sikerült, 

majd ebéd után vonatozni mentek a még ma is mûködô nosztalgiavonattal – a gerstetteni 

állomásról induló szerelvények egy viszonylag hosszabb útvonalon kanyarogják be a környék 

változatos tájait. Vasárnap este pedig természetesen Heldenfingenben, az egyik helyi 

vendéglôben zárult a hosszúra nyúlt hétvége programja, ahol a két együttes külön-külön és 

közösen is játszott. Az ismét csak jó hangulatú, igen színvonalasra sikerült búcsúest végén a 

mieink még egy igazán tetszetôs ajándékot is kaptak, amit ezentúl valószínűleg is látni fog 

majd a közönség a fúvószenekar fellépésein: az ajándék nem volt más, mint egy fából faragott 

medve, amelyen rajta van a két település – Heldenfingen és Pilisszentiván – neve, valamint a 

kapcsolat létrejöttének a dátuma is. Lauchsz-Komár Andrea elmondta azt is, hogy 

összességében nagyon jó élményeket jelentett számukra ez az út, hiszen nemcsak a program 

volt jól megszervezve, de végig kellemes volt az idô is, valamint a zenekar is nagyon 

szívélyes fogadtatásban, és vendéglátásban részesült. Az egész út alatt nagyon finom ételeket 

kóstolhattak, semmiben nem szenvedtek hiányt, és mindenki abszolút elégedett lehetett a 

szállásadó családok kedvességével is. „Szuper volt az egész” – összegezte Andrea röviden ezt 

a pár napot. Ilyen elôzmények után természetes, hogy a két zenekar két éve formálódó, és 

immár mindkét településen megalapozott partnersége ezután is folytatódik majd, de hogy 

jövőre vagy két év múlva, arról most még korai lenne találgatni. Egy biztos, hogy zenészeink 

már tervezik heldenfingeni társaik újabb vendégül látását, aminek akár az is apropóját adhatja, 
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hogy 2017 elején fennállása elsô igazi jubileumához – megalakulása tizedik évfordulójához – 

érkezik a Pilisszentiváni Fúvószenekar. 

Tuschek Franziska: Kiegészítés a Robot 1736-ban c. cikkhez* Ergänzung zum Artikel 

Robbath 1736. 

1. Herzog Ludwig [Lajos] gazdafráter kézírásával készült a feljegyzés. Elôtte Fráter Schöpfl 

Simplician töltötte be ezt a feladatkört; a váltás 1734-ben történt. Ugyanakkor a szerzetes-

család vezetôje ismét Scharinger Patrik lett, magasabb vezetôi rangban, önállóbb gazdasági és 

lelki vezetôi hatáskörben, azaz perjelként. Korábban, 1722-28 között vikárius volt a vezetôi 

rangja; arra az idôre esett, hogy létrejött Szentivánon a letelepedésrôl szóló irat, az Accorda 

prima. 

2. Mindent mérlegelve, a Megier, Simman és Jöhänes keresztnevekhez kapcsolt Möker 

családnév azonos a Mezger, Metzger családnévvel, azaz három egymással rokonságban lévô, 

ismert embereinkrôl van itt szó. A forspont helyszínérôl, az állomás helyérôl más cikkben már 

kiderítettük, hogy a Zöldfával (Griner Bam, arbor viridis, Zeleny strom) azonos. [Aki az iratot 

készítette,] a névben a c hangot nem jelölte – mäkeln, Mökler szó hangzásához áll így közel a 

családnevük jelentése. Meg lehet nézni a nagy német-magyar szótárban. Játszott egy kicsit, 

mint a „kúrúz”-nál is? Ennyit láttam szükségesnek kiegészítésül leírni. 

* A cikk a Szentiváni Újság 2014. évi 1. (januári) számában jelent meg, a 14-15. oldalon és az 

akkori szentiváni jobbágyok és zsellérek által 1735 novembere és 1736 júniusa között végzett 

robotról (azaz a földesúrnak járó ingyenmunkáról) szóló korabeli kimutatást ismerteti eredeti 

szövegezéssel, majd magyar fordítással és értelmezéssel, betekintést engedve a közel három 

évszázaddal ezelôtti település mindennapjaiba. 

Oktober 2015 

Parádés hangulat a szüreti mulatságon 

Hibátlan idôjárás és tökéletes elôkészítés fogadta ez évben is azokat, akik részt vettek a 

szüreti felvonuláson és az azt követő, több órás rendezvényen. A szeptember 19-i programon 

ezúttal is sokan vettek részt népviseletbe, vagy vidám maskarákba öltözve, az iskola elôtt 

zajló mûsorban úgyszólván az összes helyi kultúrcsoport szerepet vállalt, legvégül pedig 

helyben préselt mustot is kóstolhatott a nagyérdemû közönség. Az elmúlt évek szüreteinek 

többségéhez hasonlóan idén is a buszforduló volt a felvonuláson részt vevôk találkozási helye, 



472 
 

innen indult el az akkurátusan sorba rendezett menet három órakor a fôtérre. A menetet 

néhány lovas és a szôlôprést szállító traktor nyitotta meg, majd az óvodás és iskolás csoportok 

után a bírói pár hintaja következett, ôket a magyar népviseletbe öltözött nyugdíjasok, a kórus, 

a tánccsoport és a zenekar követte, legvégül pedig mindenféle rendû és rangú figurák zárták a 

sort. Az ilyenkor szinte kötelező szereplőnek számító nagykendôs „cigány” családok mellett 

emlékezetes tagja volt a menet e bolondos részének a 3D szemüveges, matrózblúzos kislány, 

a szôke copfos úttörô a Mókus őrsből, illetve a fagyiárus, és a cserkészek is csodálatosan 

kíméletlen szóviccet fabrikáltak csapatuk nevéből. A téren a fúvósok nyitánya után a 

polgármester lépett a mikrofonhoz, hogy rímes köszöntôjével átadja a falu kulcsát a bírónak, 

Richolm Eriknek, aki frappáns strófákkal riposztozott az elhangzottakra. A folytatásban sorra 

következtek az óvodák tánccsoportjai, az Adenssa táncos csapata, a kórus, az iskola 

svábtáncosai, a magyar ruhás nyugdíjasok és a nemzetiségi tánccsoport, végül pedig a 

szervező nyugdíjas egyesület egy másik formációja, melynek tagjai tiroli viseletben léptek a 

tánctérre. A műsoros blokkokat két ízben Kálmán Lili egy-egy ideillô szavalata is 

elválasztotta egymástól, a táncok után pedig a bíróné, Koczó Dóri sorsolta ki a nap 

tombolagyőztesét. A programnak ezzel még nem volt vége, hiszen a tér egyik sarkában 

beindult a mustkészítés, Rádler György irányítása mellett, a túloldalt pedig a Gátas József–

Balasi György-duó kezdett térzenébe, így akinek kedve tartotta, akár estig is folytathatta még 

a jókedvű mulatozást. 

Új könyv a régi szentiváni miseénekekrôl 

Különleges, új kiadvány jelent meg október elején községünkben, a mintegy 400 oldalas kötet 

a Pilisszentivánon megőrződött, német nyelvû miseénekeket tartalmazza azok teljes 

szövegével, dallamával és az orgonakíséretük kottájával. Bár a könyv célközönsége nagyon 

szûk, ennélfogva a megjelenési példányszáma is kifejezetten alacsony, megvalósulása mégis 

igen komoly helytörténeti és kultúrtörténeti értékkel bír. Az elôzményekről és magáról a 

könyvről annak összeállítója, Neubrandt Ferenc kántor beszélt lapunknak. Pilisszentivánon a 

helyben énekelt, német nyelvű templomi énekek elsô gyûjteményét 1927-ben jelentette meg 

egy Gábeli családnevű testvérpár, a több családban még ma is fellelhető kötet gót betûkkel 

tartalmazta az énekek pontos szövegét. A dallam feljegyzését azonban a készítôk akkor nem 

tartották fontosnak; feltehetôleg a falu teljes katolikus közössége tisztában volt azzal – hiszen 

megszokták –, hogy melyik szöveget milyen dallammal kellett énekelni. A kántorok is tudták, 

hogy milyen orgonakíséretet szolgáltassanak az egyes énekek alá, ám a XX. század második 

felére nyilvánvalóvá vált, hogy ez a tudás idővel egyre jobban elkophat, majd akár el is 
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veszhet, ha valaki nem tesz ez ellen valamit. A falu utolsó, abszolút hallással rendelkezô 

kántora Gátas József volt, aki még kotta nélkül játszotta orgonán ezeket az énekeket, és 1956-

tól folyamatosan igyekezett átadni a tudását famulusának, Neubrandt Ferencnek is. A 

segédkántor azonban mestere 1984-es halálakor nagyon is úgy érezte, hogy hatalmas 

feladatként, túl nehéz örökségként szakadt a nyakába a szentiváni német liturgia zenei 

anyagainak megôrzése, amiben már egyre kevesebb külsô segítségre számíthat. Úgy döntött, 

hogy a templomi énekeket még jól ismerô anyósát veszi rá arra: énekeljen rá kazettára minden 

olyan régi éneket, ami csak eszébe jut, majd nekiállt ezeket módszeresen lekottázni, 

ritmizálni, és lassanként összeszerkeszteni egy, a közösség által használható, immár kottával 

is ellátott énekeskönyvvé. A több mint 200 éneket tartalmazó énekeskönyv végül 1996-ban 

jelent meg – az egyik országos nemzetiségi szervezet komoly anyagi segítségével –, s ezt a 

sokak által csak kék könyvnek nevezett kötetet használja ma is mindenki a templomban, 

német nyelvû liturgiák alkalmával. Feri bácsi 1984-tôl a kántori posztot is megörökölte 

elôdjétôl, ám érthetô módon előfordul olykor, hogy más elfoglaltságai miatt nem tud részt 

venni egy templomi istentiszteleten, és helyettes kántort kell hívni arra a misére. Ez pedig már 

régen felvetett egy újabb problémát: a szomszéd települések kántorai vállalnak ugyan 

helyettesítést, de mindig bajban voltak amiatt, hogy a szentiváni német nyelvû miseénekekhez 

nem kaphattak orgonakíséretkottát, márpedig egy énekeskönyv dallamleírása valóban kevés 

ahhoz, hogy valaki hirtelen beugróként szépen hangzó, megfelelő orgonakíséretet tudjon 

játszani az alapján. Így született meg az elhatározás: készüljön olyan kiadvány, amely 

ezeknek az énekeknek a teljes zenei anyagát tartalmazza, szöveggel, dallammal és 

orgonakísérettel együtt, hogy az egész az utókor számára is megmaradhasson. Karnagyunk 

2010-ben fogott bele ebbe a nagy munkába: az elsô, ceruzás piszkozatokat tollal leírt, 

idôtállóbb kottalapok követték, immár a négy szólamú kíséretet is feltüntetve. Körülbelül 

ebben az idôben jutott hozzá – úgyszólván a véletlen folytán – egy számítógépes kottaíró 

programhoz, Tagscherer János pilisvörösvári zenész révén, és bár Feri bácsi már nem nagyon 

használ számítógépet, ezzel a programmal mégis azonnal elkezdett megbarátkozni, majd 

apránként nekiállt, hogy gépre vigye az énekek kottaanyagait. Csodára természetesen egy 

számítógépes kottaíró program sem képes: már maga a szoftver megismerése, használatának 

megtanulása is igényel némi időt, egy-egy templomi ének orgonakottájának beírása pedig 

hosszabb felhasználói rutin mellett is beletelik két, két és fél órába, még úgy is, ha már 

megvan hozzá a tollal leírt piszkozat – kézzel talán gyorsabban is elkészül az ember. A 

folytatásban azonban már egyértelmûen megmutatkoznak a program használatának elônyei: 

hiszen ha a beírt kottában hiba van, azt az utólagos ellenôrzések során nyom nélkül lehet 
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javítani, és persze egyszerűbb a kottalap reprodukálása, nyomtatása is. Így aztán az elmúlt öt 

év alatt lassan összeállt a teljes zenei anyag kézirata, ami már alkalmas volt arra, hogy a 

kántorok egymás között használhassák. Ahhoz pedig, hogy ebbôl könyv formátumú kiadvány 

is szülessen, az önkormányzat által kiírt pályázat adta a végső lökést. Feri bácsi beadta a 

pályázatát a könyv megjelentetésére, és nyert is százezer forintot a kiadási munkákra. 

Egyúttal a nemzetiségi önkormányzat is támogatta a kiadványt 35.000 forinttal (ebbôl a benne 

lévô fényképek elkészíttetése és kinyomtatása valósult meg), illetve az egyházközség is 

kivette a maga részét az anyagi segítségnyújtásból, 55.000 forint erejéig. A tartalmi 

vonatkozásait illetôen az új könyv ugyanazt a 220 éneket tartalmazza, amik a kék 

énekeskönyvben is megtalálhatóak. Érdemes azonban megemlíteni, hogy mindkettôben 

szerepel néhány kuriózum, amelyek az ország hasonló kiadványai közül csak itt találhatóak 

meg lejegyezve (illetve a solymári énekeskönyvben, amit megbízásból szintén Neubrandt 

Ferenc állított össze, évekkel ezelôtt). A környékbeli németség körében ugyanis kialakult 

néhány, a magyar szentekrôl szóló, ismert templomi ének német szövegû változata is, amire 

dr. Varga Károly zenekutató professzor, Kodály Zoltán egykori kollégája hívta fel Feri bácsi 

figyelmét. A karnagy úr lapunknak elmondta, hogy épp ezért fontosnak tartotta bevenni a 

könyvek anyagába ezeket az énekeket is, hiszen ezek jól mutatják azt, hogy az évszázadok óta 

itt élő németség magyarként is gondolkodik, még ha német is a nemzetisége, anyanyelve. 

Arról, hogy a könyv ne csak egy „száraz” kottagyűjtemény legyen, a szerzô két legfôbb 

segítôje, Asztalos Endréné Marlok Éva és Gábeli Zoltánné Brandhuber Katalin gondoskodott. 

Ôk javasolták, hogy a technikai okokból üresen maradó oldalakra a templomi festmények, 

kegyszobrok és a faluban fellelhető keresztek fényképei kerüljenek – ezek elkészítését Bokor 

Gabriella vállalta és végezte el –, a kisebb, üresen maradó helyekre pedig az adott ének 

témájához illô, azzal összefüggő versrészleteket, idézeteket válogattak össze, így is színesítve 

a könyv egészének anyagát. Cikkünk elején már említettük, hogy a könyv maga csak igen 

korlátozott példányszámban jelent meg, ami érthetô is, hiszen gyakorlati hasznossággal 

jóformán csak a jelenkori és jövőbeni kántorok számára bír. Ennek megfelelôen a most 

elkészült hét példány egyike a templomba, egy másik a plébánia könyvtárába kerül, egy 

példányt a szerző őriz magánál, és egy neves müncheni orgonaművész is jelezte, hogy igényt 

tartana egy kötetre. Természetesen lesz egy nyilvánosan elérhető, bárki számára böngészhető, 

kutatható példány is – ez minden bizonnyal a községi könyvtárba kerül majd –, és miután a 

könyv nyersanyaga digitálisan rendelkezésre áll, elvileg van lehetôség késôbbi utánnyomásra 

is, ha vállalja valaki annak költségeit. Feri bácsi ezzel együtt úgy véli: nem hiszi, hogy nagy 

szükség volna ennél sokkal több példányra, hiszen annyira Szentivánhoz kötôdik a zenei 
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anyaga – sok éneket már néhány faluval arrébb is másként énekelnek, mint nálunk. Neubrandt 

Ferenc összegzésképpen elmondta: nem tudja, mi lesz a könyv további sorsa, lesz-e rá igény a 

jövôt illetôen, ô mindenesetre úgy gondolta, hogy ily módon is megpróbál megmenteni 

valamit a szentiváni német zenei kultúrából. Úgy véli: ha csak az igyekezetét tisztelik is, 

akkor már célt ért a munkája. 

Blickpunkt Ismét Blickpunkt – ez évben is várják a fotókat 

Ez év október 9-én, immár nyolcadik alkalommal vette kezdetét a Magyarországi Német 

Kulturális és Információs Központ által meghirdetett „Blickpunkt” fotópályázat. Az online 

pályázaton korhatár nélkül bárki nevezhet saját készítésû fotóval, képeslappal, vagy felújított 

archív fotóval; a nevezés alapfeltétele, hogy a képek témájának a magyarországi németséggel 

kell kapcsolatosnak lennie. A legjobb képek díja idén is mindhárom kategóriában 101-101 

euró, emellett a résztvevők további értékes ajándékokat is nyerhetnek, a legjobb képek pedig a 

szokott módon bekerülnek az országos terjesztésû, 2016. évi Blickpunkt-falinaptárba is. 

Mindemellett 2014 után idén is meghirdetik az Instagram-kategóriát is, ennek tudnivalói az 

instagram.com/zentrumhu oldalon olvashatók. A pályázaton nevezni és képeket feltölteni 

október 26-án éjfélig lehetséges, a pontozási idôszak pedig október 27-tôl november 1-jén, 

szintén éjfélig tart. A díjátadó és a képekbôl szervezendő kiállítás megnyitója november 14-én 

14 órakor lesz a Mûcsarnokban; további részletek és nevezés a www. blickpunkt.hu 

weboldalon. 

Karácsonyi főzőtanfolyam 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat hagyományos karácsonyi főzőtanfolyama ez évben 

december 5-én lesz az iskola tankonyhájában, 9 órától. A részvétel ezúttal is ingyenes, de a 

konyha befogadóképessége miatt bejelentkezéshez kötött! Az érdeklődők a 

mirkmari@tvnertwork.hu e-mail-címen vagy a 26/367-711 telefonszámon jelezhetik 

részvételi szándékukat. 

November 2015 

H. A.: Huszonöt éves a Szentiváni Újság – 7. rész 

Ez év elején indítottunk cikksorozatot annak érdekében, hogy hosszabb-rövidebb 

folytatásokban áttekintsük az idén 25 éves Szentiváni Újság történetét – ami egyúttal 

viszonylag hûen visszatükrözi a község elmúlt negyedszázadának történetét is. A sorozat 
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legutóbbi szakaszában 2003. elejénél fejeztük be a múltidézést, folytassuk hát most onnét a 

lap sztorijának felgöngyölítését! [Előző cikkünkben két helyen 2002. és 2003. helyett 2012. és 

2013. szerepelt, az értelmezést megzavaró elütésért ezúton is elnézést kérünk.] Mint azt már 

az elôzô folytatásban is megírtuk, 2003. januárjával látványosan új fejezetet próbált megnyitni 

a Szentiváni Újság szerkesztôsége a lap történetében. Míg 2002-ben mindvégig csak a 

fôszerkesztô, Klotz Mária családtagjai szerepeltek szerkesztôségi tagokként az újság 

impresszumában – és a további közremûködôket, segítôket csak egy évértékelô cikk 

nevesítette az év utolsó számában –, 2003. januárjában öt állandó munkatárs neve is 

felbukkant ugyanott. Bár a nevek mellett titulusok nem szerepeltek, a korábbi idôszakból 

annyi már minden olvasó számára egyértelmű lehetett, hogy Marlok Tamás az egyházközségi 

gondolatokat, Harnisch Sándor a sportegyesületi híreket szolgáltatta; rajtuk kívül három 

hölgy, Batárné Jónás Katalin, Komp Károlyné és Magyariné Stocker Katalin nyert el állandó 

munkatársi megbízatást. A februári számban tovább nôtt, immár nyolc fôre az „állandó” 

munkatársak száma: ott találjuk a listában Bodnár Ferencet a tûzoltóság és polgárôrség, 

Horváth Györgyöt a nyugdíjas egyesület és Kézdy Pált a Szénások Európa Diplomás Terület 

képviseletében, valamint Kreisz Brigittát, aki két ifjúsági témájú cikkével hívta fel magára a 

figyelmet ezekben a hónapokban. Az elôzô mondat elején azonban nem véletlenül szerepelt 

idézôjelben az »állandó« szó: a márciusi és áprilisi lapszámban ismét csak öt, illetve hat név 

sorakozott az impresszumban ilyen megnevezéssel. Márciusra négyen is eltûntek a februári 

névsorból (miközben visszakerült az onnan hiányzó Marlok Tamás neve), az áprilisi számban 

pedig – ami ennek a szerkesztôi csapatnak a búcsúszáma volt – új „állandó” munkatárssal 

találkozhatott az olvasó, a politizáló témájú publicisztikáiról akkor már ismert Batár Attila 

személyében. Míg a 2002-es évre – főleg a második félév lapszámaira – a nagypolitikai témák 

gyakori felbukkanása volt jellemzô, sôt némely esetben még nagypolitikai magánvélemény is 

helyet kapott a lapban, 2003-ra visszazökkent az újság tematikája a normál kerékvágásba – a 

cikkek ismét helyi témákról szóltak, nem tükrözve semelyik nagypolitikai oldal nézeteit. Ha 

voltak is kritikus hangvételű írások, azok lokális kritikákat fogalmaztak meg – például a 

nemzeti park intézkedéseit bírálták, amelyek szerint a lakosok „szinte már ki lettek tiltva” a 

szentiváni erdőkből –, vagy általános, de politikamentes bírálatokat, például a tankönyvek 

színvonalának csökkenése, vagy a drogok terjedése miatt. Egyébként a szerkesztôség mintha 

távol tartotta volna magát ekkoriban a helyi „ügyektől”: a 2003-as év eleje táján például 

komoly személyi ellentétek feszítették ketté az óvónôi testületet, de az ügyrôl (egy olvasói 

levelet kivéve) semmit sem írt a lap elsô négy száma. [Bár az is igaz, hogy a több hónapon át 

húzódó „ügy” csak áprilisban zárult le.] Mindemellett a 2002 ôszén felállt új képviselôtestület 
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már a 2002. december 16-ülésén, majd az azt követô hónapokban is több alkalommal tárgyalt 

az újság megújításáról, formálisan azért, mert az érvényes jogszabályok szerint polgármester 

immár nem lehetett kiadója helyi sajtóterméknek. Sok vita után elôbb – 2003. február 14-én – 

az a döntés született, hogy a kulturális bizottság állítson össze és írjon ki mûvelôdésszervezôi 

pályázatot, egy füst alatt megoldva a lapszerkesztés problémáját is, majd március 31-én a 

testület elfogadta Marlokné Somogyi Ildikó bizottsági elnök azon felvetését, hogy 

mûvelôdésszervezőre nincs szükség, így csak a lapszerkesztés és lapkiadás feladatait kell 

megpályáztatni. [Érdekesség, hogy ez utóbbi pályázat már a márciusi lapszámban meg is 

jelent!] A pályázat elbírálásával és a pályázók kilétével kapcsolatosan semmilyen információ 

nem kapott nyilvánosságot a lapban, kivéve az eredményt kimondó testületi határozatot a 

júniusi számban. Klotz Mária főszerkesztő azonban rosszat sejt- hetett a kimenetelt illetôen, 

mert az áprilisi [ma már tudjuk: számára utolsó] lapszámban egész oldalas nyílt levélben 

foglalta össze a Szentiváni Újsággal kapcsolatos tevékenységét, számszerûen részletezve 

nemcsak azt, hogy melyik évben hány cikket, hány interjút publikált a lapban, de azt is, hogy 

ki mindenki szerepelt az interjúalanyai között és kik segítették (cikkek írásával vagy más 

módon) az általa irányított lap megjelenését. 

Párhuzamosan kettő 

Ahogy az előbb említettük, a főszerkesztői pályázat eredményét kimondó 2003. április 28-i 

határozat csak a 2003. júniusi lapszám képviselő-testületi anyagai között volt olvasható, de 

már a májusi számot is új főszerkesztő jegyezte, Kleer László személyében. A szentiváni 

közéletben addig ismeretlen Kleer csobánkai lakosként lakhelyének aktív közéleti személye 

és a Magyar Újságírók Országos Szövetségének középszintû vezetője volt, emellett ekkor már 

negyedik éve szerkesztette keleti szomszédunk önkormányzati havilapját, a Solymári 

Hírmondót. Ez utóbbit egyébként, a szerkesztőváltással komplett arculatváltáson átesett 

szentiváni lap új kinézete alapján le sem tagadhatta volna: az újság külső megjelenése, 

tipográfiája, továbbá oldal- és rovatszerkezete is szembeszökő mértékben hasonlított az akkori 

solymári lapéhoz. További érdekes párhuzam, hogy Kleer László Solymárra kerülése 1999-

ben szinte ugyanúgy egy elmérgesedett vitát zárt le az önkormányzat és egy, akkor még 

szokatlanul „önjáró” lapszerkesztô között, mint amilyen helyzet gyaníthatóan községünkben 

is kialakult a falu vezetése és Klotz Mária között – és a szerkesztôváltás után mindkét 

szituáció új dimenzióban folytatódott. Solymáron a félreállított szerkesztő az őt támogató 

körök segítségével még 1999-ben nekilátott egy új ellenzéki magánlap gründolásának – ez 

végül 2001-ben indult el az önkormányzathoz abszolút lojális Hírmondóval párhuzamosan, 
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Sólyomszem címmel –, Szentivánon pedig a Klotz-csapat vágott bele, szinte azonnal (már 

2003 júniusától) egy magánkiadású, szintén ellenzéki jellegû újság megjelentetésébe. Ez 

utóbbi, a környező településeken is árusított, s a 2010-es önkormányzati választásokig 

mûködô Szentiváni Tükör érdekes kísérlet volt a helyi jellegű hírek és a Fideszhez közeli 

politikai publicisztika elegyítésére, bár egyes, a kampányidőszakokban megjelent lapszámai 

sokkal inkább tűntek a parlamenti választókerület fideszes propagandaújságjának, szinte csak 

minimális szentiváni tartalommal. Bizonyára érdekes, és talán érdemes is lenne jobban 

elmélyedni ezen lap történetében is, erre azonban jelen cikksorozatunk terjedelmi keretei 

valószínűleg nem fognak elegendô lehetőséget biztosítani. 

Határozott időre 

Térjünk hát most vissza a megújult Szentiváni Újsághoz, amely 2003. májusában még 12, egy 

hónap múltán már 16, onnantól pedig a következő januárig 20 oldalon jelent meg, hogy aztán 

2004 kora tavaszi hónapjaiban ismét 16 oldalra apadjon a terjedelme. A lap kiadója ettôl 

kezdve (egy évi, határozott idôtartamra) a főszerkesztő bt-je lett, így sikerült megszüntetni azt 

a jogellenes állapotot, amit a polgármester kiadói tisztsége jelentett, és aminek feloldása a 

pályázat kiírásának egyik fő célja volt. Még egy dologban egyértelmûen újdonságot jelentett a 

májusi nyitószám a korábbi szerkesztőváltásokat követő első lapszámokhoz képest: az új 

fôszerkesztő fényképes cikkel mutatkozott be az olvasók számára – ami persze érthetô is, ha 

azt vesszük, hogy a lap történetében először volt „idegen”, nem helyi lakos főszerkesztôje a 

Szentiváni Újságnak. A tartalmi dolgokat illetôen egyébként nem lehet túl sok mindent 

kiemelni az új szerkesztői csapat által jegyzett újságból, főleg az elsô lapszámokból. A 

bemutatkozó szám természetesen polgármesteri interjúval indult, amiben többek között szó 

esett a cikkünk elején említett óvodai problémáról is – igaz, úgy esett szó róla, hogy az 

olvasók szinte semmi konkrétumot nem tudhattak meg –, és helyet kapott benne a távozó 

szerkesztő búcsúzása is. Azazhogy csak helyet kapott volna: a levél közlését az új 

fôszerkesztô, a benne szereplő túl kevés tényre és túl sok indulatra hivatkozva megtagadta, 

csak egy kétmondatos üzenet közreadására vállalkozott. A következő számokban 

Hegyeshalmi Ferenc alpolgármester, majd sorban a bizottsági elnökök és más képviselők 

interjúi kínáltak hosszabb olvas nivalót, és máskülönben is megnôtt az interjúk aránya az 

újság oldalain, de a tartalomnak változatlanul jelentős részét adták a helyi egyesületek, 

kultúrcsoportok, természetvédelmi szervezetek híranyagai is. Megszûntek a képviselô-

testületi híradások, pontosabban a szerkesztőség csak a testületi határozatokat jelentette meg, 

minden kiegészítés nélkül – ha pedig valami fontosabb önkormányzati döntés született, 
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esetleg szokatlan esemény történt a képviselő-testületi ülések valamelyikén, arról külön 

cikkben számolt be a lap. A korábbi rendszeres cikkírók nagy részének neve is eltûnt a lap 

oldalairól – többségük átpártolt a Szentiváni Tükörhöz –, érkeztek viszont újak helyettük: 

Gede Márton nyugdíjas solymári újságíró és Megyeri Zsuzsanna nyelvtanár is Kleer László 

régi munkatársaként került az új szerkesztôi csapatba, alkalmi cikkszerzôkként. 

Feszültségek között 

Akárhogy is vesszük, komoly feszültségekkel lehetett terhes községünkben a 2003-as év, és 

ez bizony csak részben függött össze a helyi sajtóélet kettészakadásával, a Szentiváni Tükör 

létrejötté- vel és mûködésével. Alapvetôen eléggé feszült volt már az országos közélet is: a 

2002-ben felállt új kormány csak úgy halmozta a vitatható ügyeket, az ellenzék pedig 

igyekezett mindent bevetni ezekkel szemben. A sokak által vitatott eredménnyel zárult 

parlamenti választások után ráadásul rengeteg jobboldali szervezet, kulturális és civil csoport 

jött létre, amelyek mind szakadatlanul bírálták a kormány és a hozzá lojális intézmények, 

szervezetek tevékenységét – persze korántsem alaptalanul. Az intenzívebbé váló közélet 

eredményeként már a 2002 ôszi választáson mindenhol sok új képviselô került a települési 

képviselô-testületekbe is, akik a megszokotthoz képest új szemléletet, olykor más vitakultúrát 

is vittek az önkormányzati munkába. Így végsô soron kivédhetetlen volt, hogy az országos 

közélet feszültségeinek legalább egy része ne szivárogjon le helyi szintekre is. Községünkben 

egyértelműen feszültségre utaló jel lehetett például a már többször említett óvodaügy, amirôl 

a Szentiváni Újság egyetlen olvasói levele és néhány homályos mondata után a Szentiváni 

Tükör 2003 júniusi próbaszámából végre lényegesen többet tudhattak meg – persze még így 

sem mindent – a lap olvasói; a posztjáról 21 (!) év után kiutált óvodavezető, Nádudvari 

Rudolfné kétoldalas beszámolójából meghökkentő, szinte koncepciósnak tűnő eljárás képe 

sejlik ki. [Sajnos az összeállításból sem a más véleményen lévô óvónôk, sem az 

önkormányzat álláspontja nem ismerhetô meg.] Hasonló feszültségek vezethettek ahhoz is, 

hogy a vezető óvónő férje, a képviselőtestület beruházási bizottságának elnöke – 

bizalomvesztésre hivatkozva, alig néhány hónappal a kinevezése után – lemondott utóbbi 

megbízatásáról. Sőt, feszültségekre utaltak a Szentiváni Újságnak adott interjúikban a 

műszaki és a pénzügyi bizottság akkori elnökei, Marlok Gyula és Metzger Rezsô is, amikor 

arról beszéltek, hogy túl gyakoriak a konfliktusok a testület és a polgármesteri hivatal között, 

a meghozott határozatok végrehajtásának elmaradása miatt. Persze a települési sajtóélet sem 

maradt érintetlen ezektôl a feszültségektôl, Szentivánon éppúgy nem, mint máshol. Hiszen 

nemcsak Szentivánon alakult ebben az idôben független, a hivatalos helyi lappal többé-
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kevésbé szembenálló helyi újság, de sok helyen máshol is – a környékünkön szinte minden 

szomszédos településen! Az újdonságtól való félelem okán ugyancsak mindenhol vegyes 

fogadtatásra számíthattak az új újságok éppúgy, mint a szerkesztésükben résztvevôk, a 

lapokban hirdetôk vagy éppen az azokat árusítók. Bár a Szentiváni Tükör egy-két cikke szinte 

drámai hangvételben számolt be ilyen-olyan, ôket ért (állítólagos) zaklatásokról, ez azonban 

korántsem volt egyedi jelenség, mondhatni szinte egyenes következménye volt ezen idôszak 

általánosan feszült közhangulatának. [Voltaképpen a Tükör még jól is járt, hiszen végső soron 

akadálytalanul tudott megjelenni 2010-ig, és akkor is önszántából függesztette fel a 

megjelenését – ehhez képest például a Pilisvörösvári Polgári Körök Híradója, ami szintén 

ekkoriban jelent meg és hasonló irányt képviselt a szomszéd városban, mindössze hat 

lapszámot ért meg, mert fél év után felmorzsolták a belsô ellentétek.] Vicces viszont, hogy a 

Tükör megjelenése által kiváltott feszültség még az akkori Szentiváni Újságra is kihatott: egy 

névtelen levél ugyanis adóhatósági ellenőrzésekkel fenyegette meg mindazon szentiváni 

üzleteket, amelyek nyugtaadás nél- kül árusítják a helyi lapokat... Bár az áfatörvény 

egyértelműen kimondta akkor is, hogy újságárusításkor nem kell nyugtát adni, a fenyegetés 

mégis annyira komolyan vehetőnek tűnt, hogy még a képviselő-testület is kénytelen volt 

napirendjére tűzni az ügyet, és 2003. szeptember 1-jén határozatban mondta ki, hogy 

elhatárolódik a névtelen levél szerzőitől, illetve felkéri a kereskedőket, hogy továbbra is 

árusítsák a helyi újságokat. [Így, többes számban.] 

Egymás mellett 

Érdekes, bár nem olyan nagyon meglepő, hogy a két lap párhuzamos mûködése nem igazán 

hatott ki a szerzôk témaválasztásaira: alig fordult elô olyasmi, hogy az egyik lap cikke 

visszautalt volna a másik újság valamely írására, cáfolva vagy bírálva azt. Szinte az egyetlen 

ilyen cikket Marlok Gyula írta a Szentiváni Újság novemberi számában, a Tükör egy olyan 

írására reagálva, amely a solymári faluvégen történt önkormányzati fakivágásokat bírálta. A 

mûszaki bizottság elnöke hosszú reagálásában kifejtette, hogy valójában az érintett fasor 

tervezett felújítása zajlott, 24 fa pótlásával; egyben azt is elismerte, hogy ha az önkormányzat 

már korábban tájékoztatta volna erről a lakosságot, elkerülhetô lett volna egy ilyen, joggal 

elkeseredett-ingerült hangvételû cikk megjelenése. Összességében a 2003-as Szentiváni 

Újságokat pörgetve úgy tûnik, hogy a két lapnak nem volt ellentéte egymással, és a lapból az 

sem tûnik ki, hogy az önkormányzatnak – vagy bárki másnak – különösebb problémája lett 

volna a Tükörrel. Más kérdés, hogy maga a főszerkesztő asszony okozhatott némi fejfájást itt-

ott: október 20-án például hosszan (bár határozathozatal nélkül) vitázott a képviselő-testület 
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azon, hogy tartható-e a Tájházban politikai rendezvény – miután a Szentiváni Tükör 

szerkesztősége előadásra hívta meg oda Bayer Zsolt közírót. Szinte biztos, hogy szóba került 

a fôszerkesztô asszony neve a nemzetiségi önkormányzat elnökének november 3-án 

bejelentett lemondása kapcsán is: Majtényi Árpádné ugyanis arra hivatkozott, hogy egyik 

képviselőtársa – valótlanul – névtelen levelek írásával hozta hírbe, illetve más rágalmakat 

állított és terjesztett róla. Bár az NNÖ-elnök nem nevezte meg, kire gondol, felsorolta viszont 

azokat a képviselőtársait, akiknek köszönetet kívánt mondani – Klotz Mária kivételével 

mindenkit, akik ebben a ciklusban vagy az előzőben nemzetiségi mandátumot viseltek 

Szentivánon; ily módon tehát nem sok találgatnivalót hagyva az olvasók számára. 

A szentiváni Újság vége 

Ha a helyi közélet egyes eseményei szolgáltak is olykor szaftos sztorikkal, a Szentiváni Újság 

2003 végén és 2004 elején megjelent számai – legalábbis utólag olvasva – nem tartogattak 

sok izgalmat az olvasók számára. A lapban egy idôre feltûnôen sok protokolláris esemény 

követelt magának helyet: 15 éves lett a partnerkapcsolat, 30 évet ünnepelt a kórus, új chartás 

partnerség született az erdélyi Vajdaszentivánnyal, országos nemzetiségi kitüntetést kapott a 

Neubrandt házaspár, sőt 2004 januárjában még a horgászegyesület is kerek (negyedszázados) 

évfordulót ünnepelt. Bár a 2003as szerkesztőváltás óta alig került német nyelvû cikk a lapba, 

az új évben már olyan lapszám is akadt, ahol nem kevesebb, mint négy cikk íródott németül, 

és megjelent ugyanezen lapszámban néhány kósza olvasói levél is. Közben azonban végéhez 

közelgett az az egy éves időtartam, amit az önkormányzat a Kleer Lászlóval megkötött, 

határozott idejű szerződésben rögzített, és utólag visszatekintve úgy tûnik (erre utal például a 

terjedelem csökkenése is), hogy a főszerkesztő nem ambicionálta a szerzôdés 

meghosszabbítását. Ez persze érthetô, ha azt is hozzávesszük, hogy a solymári önkormányzat 

idôközben kéthetesre növelte a korábban havilapként mûködô Solymári Hírmondó 

megjelenési gyakoriságát, és a főszerkesztő másirányú, egyéb megbízatásait is tekintetbe véve 

ennyi feladat már túl sok lehetett a számára. A márciusi számban ugyan még semmi sem utalt 

az olvasók számára arra, hogy ismét változás várható az újság háza táján, áprilisban azonban 

már hiába keresték a lapot a boltokban. 2003 tavaszán még fontos volt az önkormányzat 

számára, hogy az újság új fôszerkesztôje (és kiadója) pályázaton nyerje el megbízatását, egy 

évvel késôbb viszont – úgy tűnik – ez már nem volt annyira lényeges, legalábbis a korabeli 

újságok lapozgatása közben semmi erre utaló információ nem került elô. Mégis, a helyi 

hírközlésben hamarosan teljesen új szín és új név bukkant fel: 2004. júniusától ugyanis 

ingyenes, és minden lakos postaládájába díjmentesen eljutó új lap jelent meg a faluban, 
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Szentiváni Kisbíró címmel. A többnyire 8-12 oldalon megjelenô (ritkán 16 oldalasra 

felduzzasztott, egyetlen alkalommal pedig 20 oldalt is elérô) lap kiadását a kulturális 

közalapítvány vállalta, szerkesztője pedig Balogh Márta lett – de hogy miért pont ô, errôl az 

újság nyitószámából csak annyi derült ki, hogy a koncepciója egybevágott a képviselôk 

szándékával: utólagos beszámolók helyett minél több információt elôre közölni. A Kisbíró, 

mint helyi információs kiadvány, nyilvánvalóan távol állt attól, hogy bármikor is a helyi 

sajtóélet legizgalmasabb szereplője lehessen. Története azonban hat esztendôt ível át – 

2004tôl egészen 2009-ig jelent meg, komolyabb változások nélkül –, ez pedig hosszabb a 

Szentiváni Újság minden addigi szerkesztőségének mûködési idejénél. Ezt a hat évet 

múltidéző cikksorozatunk következô részében tekintjük át. (folytatjuk) 

H. A.: Gerecsei túrán a nemzetiségi önkormányzattal 

Három Gerecse-környéki célpont is szerepelt annak a kirándulásnak a menetrendjében, amit 

október 25-ére szervezett a helyi érdeklôdôk – elsősorban a németséghez kötôdôk – számára a 

pilisszentiváni német nemzetiségi önkormányzat. A tatai német nemzetiségi múzeum 

felkeresése után a Komárom-Esztergom megye egyik legkisebb falujának számító 

Dunaszentmiklós következett – itt töltötte a legtöbb idôt a csoport, több helyi látnivaló 

felkeresésével –, végül a Hilltop Neszmély központjában tett, borkóstolóval végzôdô, 

élményekben gazdag látogatás zárta a nap programjainak sorát.  

Dezember 2015 

Hegedűs András: Huszonöt éves a Szentiváni Újság – 8. rész 

Év elején elindított, és néhány hónapi kihagyástól eltekintve az egész éven végighúzódó, helyi 

sajtótörténeti cikksorozatunk utolsó szakaszához érkeztünk: ezúttal a 2004 nyarától 2009 

végéig terjedô idôszakot kíséreljük meg áttekinteni lapunk elôzményeinek 1990 

decemberében indult, tehát épp most 25 éves történetébôl. [A 2010 óta eltelt hat év ezúttal 

kimarad a sorozatból, elvégre ezt ez idôszakot talán kicsit korai lenne még történelemnek 

tekinteni.] Sorozatunk mostani, zárófejezete mindenképpen kakukktojásnak számít egy kicsit 

a korábbi folytatásokhoz képest, hiszen Szentiváni Újság címen valójában egyetlen lapszám 

sem jelent meg ebben az öt és fél évben. az önkormányzat hivatalos lapja ez idô alatt a 

Szentiváni Kisbíró nevet viselte és ingyenes terjesztésben jutott el a helyi háztartásokba; a 

vékonyka, hírlevélszerû kiadvány mellé egy magánkiadású, magazin-jellegûbb lap, a 

Szentiváni Tükör társult. Sorozatunkból mégsem hagyható ki ez az idôszak, hiszen 
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máskülönben nemcsak a falu sajtótörténeti körképe maradna hézagos, de a rendszerváltás óta 

eltelt negyedszázadra való visszatekintésbôl is hiányozna ez az idôszak. 

Egy új kezdet 

A Szentiváni Kisbíró nyitószámának megjelenését a készítôk 2004 nyarára, a Szentiván-napra 

idôzítették, címlapján pontos megjelenési dátum is szerepel, ami eszerint június 17. volt. az 

a4-es oldalméretû, fekete-fehér kiadvány címlapjának felsô részét egy grafikus összeállítás 

adta, a lap megjelentetésérôl szóló testületi vita részleteibôl és a vonatkozó határozat 

szövegébôl összeállítva, míg a címlap alsó felében egy rövid beköszöntő cikk szerepelt, 

Gáspár András tollából (ő Rádler György lemondása után jutott önkormányzati képviselôi 

mandátumhoz, és többször publikált ekkoriban a Szentiváni Tükörben is). az első szám 

egyébként 8 oldalon jelent meg, benne két melléklettel: utóbbiak egyike a Xvi. Szentiván-nap 

programját hirdette, a másik pedig a naturella alapítvány két napos diákfesztiváljának színes 

hirdetménye volt. a lapszámban két oldalt kaptak a fontosabb testületi határozatok, egy oldalt 

az egyéb önkormányzati hírek és közérdekű információk, egy „civil oldalon” az egyesületek 

és kultúrcsoportok hírei, két további oldalon pedig a környék településeinek kulturális 

programajánlói sorakoztak. az utolsó oldal az anyakönyvi híreknek és az impresszumnak lett 

fennhagyva, valamint itt kaptak helyet a természetvédők egyelőre csak pár mondatos, késôbb 

jóval terjedelmesebb híranyagai is. a struktúra az elsô év összesen hét lapszámánál is 

megmaradt – a szükségszerû, rugalmas módosításokkal – akkor is, amikor a terjedelem már 

12 oldalra nôtt. a címlapon rendszerint valamilyen, naptár szerint aktuális vagy más miatt 

aktuálisnak gondolt téma vezércikkszerű feldolgozása szerepelt, többnyire egy-egy helyi 

intézmény vagy civil szervezet valamely vezetôjétôl, többször egyúttal ez volt a lap 

leghosszabb cikke is. ilyen volt például a júliusi, második lapszámban Pataky Szabolcs 

főépítész írása a falu helyzetképérôl és a fôépítészi teendőkről, Kézdy Pál cikke az itt folyó 

természetvédelmi munkákról, reményi andrea és Koczóhné Járay Erzsébet szeptemberi 

gondolatai a tanévkezdet kapcsán, vagy dr. Magyar Péter cserkészvezető ifjúságpolitikai 

eszmefuttatása a novemberi szám címlapján. a címoldali anyagon kívül más hosszabb írás 

nem is nagyon került be ezidőtájt a lapba, a kevés kivétel közé tartozik Molnár Sándor 

beszámolója a fertőrákosi nemzetközi kôfaragó fesztiválról, melyen szentiváni versenyzők is 

részt vettek és szép eredményeket értek el, egy kórustag hosszú beszámolója a kórus 

székelyföldi útjáról, vagy Balogh zoltán építészmérnök [külsôs mûszaki bizottsági tag, 

egyben a szerkesztő asszony férje] terjedelmes, több részes cikksorozata a szelektív 

szemétgyûjtés fontosságáról. a hulladékhasznosítás problémakörét amúgy kifejezetten 
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felkarolta a Kisbíró: miközben a lapban elenyészôen kevés volt az illusztráció, a szelektív 

hulladékgyûjtésre utaló nemzetközi logók sûrûn ráköszöntek az olvasóra lapozgatás közben, 

és évekig magát az újságot is újrahasznosított papírra nyomtatták. Érdekesség még a 

„behúzások”, betétlapok viszonylag nagy mennyisége: nemcsak az elsô számnál fordult 

ugyanis elő, később sem volt ritka, hogy a 8-12 oldalas terjedelmet pótlapok egészítsék ki. 

Ilyen volt például júliusban, a második számnál a plébánia építésérôl szóló helyzetjelentés, az 

ötödik számnál két tájékoztató lap és egy regisztrációs ív az újonnan bevezetett talajterhelési 

díjról, a hatodiknál pedig a közterület-használatról szóló módosított rendelet teljes szövegének 

ismertetése, négy oldalon. 

A Kisbíró első teljes esztendeje 

2005-ben az elsô évhez hasonlóan a4-es oldalmérettel és 8 vagy 12 oldalas terjedelemmel 

jelent meg a lap, de az kiszámíthatatlan volt az olvasók számára, hogy éppen mikor hány 

oldalas lesz az új újság. lassan illusztrációk is elkezdtek beszivárogni a továbbra is fekete-

fehér kivitelû újságba, az impresszumban szereplô három, sôt egyetlen lapszámban négy fôs 

szerkesztôi névsor (dr. Balogh Márta, Gátas Judit, Bácskai Éva, Módli Ágnes) viszont az év 

folyamán leapadt, és év végére már csak az alapító szerkesztô asszony nevét tartalmazta. a 

„törzsanyagot” ezúttal is több esetben egészítették ki betétlapok: januárban és decemberben új 

önkormányzati rendeletekrôl, februárban két környékbeli iskola bemutatkozásáról, 

márciusban pedig a községi költségvetésrôl kaptak az olvasók részletes tájékoztatást ilyen, 

kivehetô formátumban. Ha érdekesebb, és valóban a község közéleti történéseit is 

visszatükrözô írásokat keresünk, akkor az elsô félévbôl Gáspár andrás beszámolóját 

említhetjük a nyugdíjasok előző évi évbúcsúztató báljáról, Menráth Réka tudósítását a 2004 

ôszén indult természetvédelmi szakkör működéséről, valamint Balogh Zoltán cikkét az 

iskolaépület már akkor tervezett – de csak jó fél évtizeddel később megvalósult – bôvítésérôl. 

Említést érdemelnek még Marlokné Somogyi Ildikó tudósításait a május 18-án tartott ifjúsági 

fórumról és a szeptember 16-i közmeghallgatásról, az egyházközségi tagok – néha névvel 

aláírt, néha név nélkül publikált – azon írásai, amelyek arról tanúskodtak, milyen 

rendezvényekkel igyekeztek „belakni” az új plébániaépületet, továbbá a Kisbíró elsô interjúja 

is, amit Szabó Dezső készített az éppen 60 éves Varga Csabával. A település életérôl 

mindezen felül még a képviselő-testületi ülések szűkszavú híradásai kínálnak érdekes 

adalékokat, egyebek közt arról, milyen – olykor azóta is megvalósulatlan – terveket tárgyaltak 

ezidőtájt a képviselők. Ilyen volt például a község bekamerázása a közbiztonság javítása 

érdekében; egy új átkötô út kiépítése vörösvár felé a laki Kft. telephelye környékén, illetve 
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egy uszoda létesítése – ennek ötletével akkor egy magáncég kereste meg Pilisszentiván 

önkormányzatát, amely az autósmozi helyét javasolta erre a célra. a felsoroltak közül ugyan a 

térfigyelô rendszer egy része megvalósult még ebben az évben – a főtérre ugyanis kamera 

került –, de a július-augusztusi lapszám már arról volt kénytelen beszámolni, hogy valakik 

ellopták a kihelyezett készüléket... 

2006: az első polgármesterváltás éve 

A 2006-os év Kisbíró-lapszámai nem sokban különülnek el az elôzô év újságjaitól: a kivitel és 

a többnyire 12 oldalas (de néha csak 8 oldalt kitevô, a nyári összevont számnál pedig 16 

oldalas) terjedelem éppúgy változatlan maradt, mint az általános oldalszerkezet. Sûrûn 

bukkantak fel a lapban rendôrségi – bûnmegelôzési és balesetvédelmi – felhívások, és olyan, 

általános jellegû közlemények, amik akár érdekelhették is a szentiváni olvasókat, de amúgy a 

témájuk nem kötôdött községünkhöz. arra is találunk példát, hogy a lap egy teljes oldalt istván 

király intelmeivel töltött meg, több esetben gyaníthatóan az internetrôl leemelt cikkeket közölt 

újra, egy alkalommal pedig – a német nemzetiségiek kitelepítésének 60. évfordulója 

alkalmából – szomszédos települések újságcikkeibôl ollózott össze egy majdnem három oldalt 

kitevô összeállítást. lapszámonként alig néhány olyan cikk jelent meg, amit szerzôjük névvel 

is aláírt, ezek közül messze a legtöbbet Menráth réka jegyezte, aki ekkor a Szénások Európa 

diplomás Terület helyi munkatársa volt, és dr. Tózsa istván lemondása után egy idôre a 

Faluszépítô Egyesület elnöke is lett. rajta kívül, egyedüli képviselôként Gáspár andrás 

jelentette meg olykor a gondolatait, Sztilkovics Szávó a napforduló Fesztivál egyik 

ötletgazdájaként az azévi rendezvény beharangozóját tette közzé; egy hosszabb cikket Koczóh 

Péter írt a Jáginál végzett tófelújítási munkákról, Tózsa réka pedig arról a lovasversenyrôl 

készített terjedelmes, névvel is aláírt beszámolót, amin ugyan- csak szentiváni sporttársával, 

Turpisz Szilviával vett részt és ért el kiváló eredményt. Egy szó, mint száz, a Kisbíró a 

választási év helyi és országos izgalmai, feszültségei ellenére szilárdan ôrizte a kezdetektôl 

képviselt programajánló hírlevél-jellegét. a parlamenti választás eredményeirôl egyetlen szó 

sem esett a lapban (az egyéni jelölteknek is csak a névsora jelent meg), de a helyi választásról 

is egyedül az árulkodott az újság olvasói számára, hogy ôsszel egy választási különszám 

jelent meg a jelöltek bemutatkozásaival, egy hónap múlva pedig egy szûkszavú, kommentár 

nélküli lista adta hírül az eredményeket. 

2007: néha már színes borítóval 
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2007-ben végre némi minôségi elôrelépés is mutatkozott a Szentiváni Kisbíró megjelenésében 

– ez évben már csak egyetlen 8 oldalas lapszám jelent meg, a többinek a terjedelme minden 

esetben elérte a 12 oldalt, sőt megjelent egy 16 oldalas szám is, a nyári összevont lapszám 

pedig 20 oldalas terjedelemben került a szentivániak postaládájába. ráadásul két lapszámnál 

már a borítólap is színes nyomásúvá változott, bár ez az újítás csak a márciusi és az októberi 

számot érintette, nyilvánvalóan a községünkben is kiemelt eseményként kezelt két nemzeti 

ünneppel összefüggésben. ami a lapban megjelent cikkeket illeti, Menráth Réka nélkül – kis 

túlzással – ez évben sem jelenhetett volna meg a Kisbíró, elôfordult, hogy több mint két és fél 

oldalnyit ő írt tele az újságban, de megnőtt a lakosság publikálási kedve is. Több esetben 

maga a hivatalban lévő polgármester – Sztilkovics Szávó – is tollat ragadott (két lapszámban 

hosszú, címlapról indított cikket publikálva), de a képviselők közül Marlok Gyula, Marlokné 

Somogyi Ildikó és Ôri Lajos is több esetben írt kisebb-nagyobb beszámolókat a közéletben 

lezajlott eseményekrôl. Kovács október szervezôként írt hosszabb cikket az ez évben 

szervezett társastánc-tanfolyamról, más alkalommal pedig egy, a plébánián tartott 

ikonkiállításról; Marlok Veronika a cserkészcsapat egy-két jelentôs eseményérôl számolt be; 

Kissné Szilvási ágnes az óvodai szülői munkaközösség nevében írt tudósításokat több ovis 

programról, Feketéné Ziegler Ágota pedig többek között az egyik legkorábbi szentiváni 

kôemlék, a vörösvári utcai Bildstock megóvása érdekében, illetve az akkoriban indult új 

bányászattörténeti weboldal bemutatása végett ragadott tollat. Már több igazi olvasói levél is 

szerepelt a Kisbíró anyagai között, bár az egyikhez például egy szerencsétlen tûzeset is kellett, 

ami után a károsult, Hargitai Ferenc és családja hosszú levélben mondott köszönetet 

mindazoknak, akik a segítségükre siettek. Ritkaságként az októberi lapszámba bekerülhetett 

egy szerzôi álnévvel jegyzett anyag is: ez adott hírt a helytörténeti egyesület küszöbön álló 

megalakulásáról. [Talán nem okoz gondot, ha eláruljuk, hogy a beszámoló e sorok írójának 

cikke, s egyúttal első, Szentivánon publikált írása volt.] a 2007 nyári összevont lapszám 

különös mérföldkô volt a lap történetében: ez volt az első alkalom, hogy a Kisbírót immár 

negyedik éve szerkesztô dr. Balogh Márta a saját neve alatt publikált cikket az újságban. a 

másfél oldalas írás részint egyfajta küldetésnyilatkozat volt az újság részérôl, részben egy 

kicsit „használati utasítás” is mindazoknak, akik szerettek volna valamit megjelentetni a 

lapban – vagy éppen az ingyenes terjesztés ellenére rendszeresen nem jutottak hozzá ahhoz. 

Maga az írás tulajdonképpen nem is érdemelne különösebb figyelmet, mert teljesen normális, 

hogy egy induló újság valami hasonló módon megszólítsa és „képbe helyezze” a potenciális 

olvasóközönséget – na de hogy kerül egy ilyen „szerkesztői beköszöntő” egy negyedik évét 

kezdő havilapba?! Erre sajnos nem sikerült választ találnunk. 
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Hanyatlás 

a 2007-es év átmenetinek tűnő fellángolása után a 2008-as évet visszaesés jellemezte, ami 

júniustól mindennél eklatánsabban nyilvánult meg az újság oldalméretének felezôdésével. a 

rendszeres szerzők sorába a Szénások Európa diplomás Terület képviselői (Menráth Réka, 

Hadfi Szilvia) mellé felzárkóztak a helytörténeti egyesület tagjai is, akik több kisebb részletet 

is publikáltak a következő években megjelentetett helytörténeti füzetek anyagából, sôt még 

helytörténeti feladatlapokkal is igyekeztek felkelteni az érdeklôdést az olvasókban, és 

aktivitásra bátorítani őket – ismereteink szerint kevés sikerrel. a különféle programajánlók, 

képviselô-testületi hírek és általános jellegű közlemények között kevés érdekes hír bújt meg – 

e kevesek közé tartozott például az új egyházközségi újság, a Szent- iváni Harangszó 

megindulását bejelentő rövidke híradás, vagy az a cikk, amelyből kiderül, hogy a képviselő-

testület egy helyi népszavazás kiírását is kezdeményezte a 2008. március 9-i „három- igenes” 

országos népszavazással egy időben. Külön érdekesség, hogy e népszavazás szándékolt 

témája ugyanúgy Pest megye önálló régióvá válása volt, mint amiről közel nyolc év után, épp 

a legutóbbi testületi ülésen született újból támogató határozat, de az önállósulás még mindig 

várat magára... [arról, hogy meg lett-e tartva ez a helyi népszavazás és ha igen, mi volt a 

kimenetele, a Kisbíróban nem találtunk híradást.] Sajnos a 2008-as évfolyamot csak 

hézagosan sikerült összegyűjtenünk és archiválnunk, nem került birtokunkba a 2. és az 5. 

lapszám sem, így nem tudjuk biztosan, szerepelt-e a lapban valami indoklás arról, miért 

kellett lecsökkenteni az újság méretét, mindenesetre az év közepétől már csak a5-ös 

oldalméretben jelent meg a lap, amibe így már helyi jelentôségû olvasnivaló is jóval keve- 

sebb fért. Pedig nyilván érdekes lett volna – és ma is érdekes lenne – olvasni azokról a 

nagyszabású beruházásokról, amelyekbe épp ekkoriban akart belevágni az önkormányzat [új 

orvosi rendelô építése, iskolabővítés, tûzoltószertár bővítése, stb.], ám ezekről is inkább csak 

„hírmorzsák” juthattak el a Kisbíró olvasóihoz. 2009-ből pedig már csak egyetlen lapszámot 

sikerült archiválnunk, ez pedig mindössze nyolc oldalon jelent meg 2009 februárjában, 

kizárólag civil hírekből összeállítva. 

Mindeközben... 

Gondolhatnánk, hogy ha már az önkormányzat saját lapja ilyen vékonypénzûen jelent meg 

ezekben az években, a lakosság annál részletesebben olvashatott a helyi dolgokról a falu 

másik, magánkiadású újságjában, a Szentiváni Tükörben – amely a kezdeti zökkenôkön 

túljutva mindvégig megjelent ez idô alatt –, ez azonban csak részben volt így. az általában 32-
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36 oldalas magánlap ugyan többnyire hírt adott a fontosabb szentiváni eseményekrôl, ám 

ezekhez rengeteg nagypolitikai témájú publicisztika, nagy számú, községünkhöz csak 

érintôlegesen kötôdô interjú vagy beszámoló és harcos ellenzéki hozzáállás társult, ami sok 

eltérô világnézetû olvasó kedvét elvehette a lap kézbe vételétôl. Ha bárki ellátogatott a faluba 

az országos közélet és kulturális élet jobboldali térfelének szereplôi közül, azzal a Szentiváni 

Tükör biztosan készített interjút, és/vagy beszámolót arról az eseményrôl, amin részt vett, de 

ebben még semmi kivetnivaló nincsen. a lapban azonban már akkor is hosszú interjú 

készülhetett valamely jobboldali hírességgel, ha az illetô a környéken – mondjuk a solymári 

Klinger Hof étteremben, a Solymári Konzervatív Körben, a vörösvári Mû-Hely Galériában 

vagy más közeli településen – vendégeskedett. az országos közéletben kifejezetten „forró” 

2006-os évben pedig még ilyen szintû helyi kötôdés nélkül is jelenhettek meg cikkek az 

újságban, például a fôvárosi tüntetésekkel kapcsolatban, jó pár esetben Magyar nemzetes vagy 

nemzetőrös írások újraközlésével. Jellemzője volt még a Szentiváni Tükörnek az is, hogy a 

helyi közélet történéseivel egészen a képviselő-testület 2009 nyári feloszlatásáig szinte 

egyáltalán nem foglalkozott – már csak emiatt sem volt a lap a Kisbíró teljes értékû 

kiegészítője a falu dolgai iránt komolyabban érdeklődő olvasók számára. Pedig a 

kenyértörésnek bizonyára voltak előzményei, de ezekről a lap nem adott hírt – amikor viszont 

a testület önfeloszlatása bekövetkezett, a Tükör teljes mellszélességgel kiállt a kisebbségben 

maradt polgármester mellett, nem túl hízelgő kifejezésekkel illetve a vele szembekerült, s a 

fel- oszlást megszavazó független képviselőket. Elképzelhető, hogy ez új támogatókat is 

hozott a lapnak, de gyaníthatóan sokan, akik a testületi többséggel értettek egyet, tovább 

távolodtak a Tükörtôl. 2009 utolsó hónapjaitól egy csapásra megnôtt az újság érdeklôdése az 

önkormányzatot érintô hírek iránt – pontosabban a ciklus közben felállított, volt faluvezetô, 

Sztilkovics Szávó vállalta, hogy felcsap a lap önkormányzati tudósítójának, és néhány 

lapszámban részletes beszámolókat jelentetett meg a testületi ülésekrôl. a Fidesz jelöltjei 

azonban sem a 2009-es időközi, sem a 2010-es „rendes” önkormányzati választáson nem 

tudtak átütô sikert elérni, és ez a (Szentiváni Újság 2010 eleji újraindításával időközben új 

versenytársat kapó) Szentiváni Tükör végét jelentette. Cikksorozatunkat ezen a ponton 

lezárjuk, tehát a sorozatcímnek némileg ellentmondva mégsem adunk teljes áttekintést a 

Szentiváni Újság és a szentiváni újságok 25 éves történetéről. Ennek azonban prózai oka van: 

2010 eleje óta a jelenlegi szerkesztôség írja és adja ki a Szentiváni Újságot, amely ebben az 

időszakban – a kezdeti néhány hónapot leszámítva – végig egyedüli újságja volt a községnek. 

Emiatt pedig úgy gondoltuk: ezen hat év helyi lapjainak történetét – a reménybeli folytatással 

együtt – jobban, objektívebben tudják majd áttekinteni és értékelni a késôbbi korok 
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visszaemlékezôi, egy majdani másik kerek évforduló kapcsán, vagy bármi egyéb apropóból 

kifolyólag. Zárásként köszönjük a régi újságok archiválásához (és ezzel cikksorozatunk 

elkészítéséhez) nyújtott segítséget Muschitz ágotának, Frankhauser Péternének és Gátas 

Ernőnek. 

Harminc éves a Pilisszentiváni Asszonykórus 

Advent utolsó szombatján, december 19-én este rövid templomi koncerttel ünnepli fennállása 

30. évfordulóját községünk „kiskórusa”, a Pilisszentiváni Asszonykórus. A kerek évforduló 

apropóján Neubrandt Ferencné Gátas Piroskát kértük fel a kórus történetének felidézésére, aki 

az alapítás óta megszakítás nélkül vezeti az általában 6 fôs létszámban fellépô kis énekkart. 

Községünk első felnőttekből álló énekkara, az azóta is mûködô Pilisszentiváni vegyeskórus 

1973-ban jött létre, igen vegyes repertoárral, melyben egyaránt szerepeltek klasszikus és 

modernebb jellegû kórusmûvek, magyar népdalfeldolgozások és a környéken hagyományos 

sváb énekek is. Ez utóbbiak éneklése azonban nem könnyû feladatot jelentett azoknak a 

kórustagoknak, akik nem sváb családból származtak, vagy a családjukban kevéssé ôrizték a 

régi hagyományokat, az irodalmi némettől eléggé eltérô hangzású nyelvjárást. Kézenfekvôen 

adódott viszont az ötlet, hogy szerveződjék egy kisebb kamarakórus azokból a kórustagokból, 

akik nemzetiségi gyökereiknél fogva majdhogynem készségszinten tudják ezeket a régi 

korokból fennmaradt énekeket. Erre végül 1985-ben került sor, amikor is kórusvezetô 

karnagy, Neubrandt Ferenc felesége, Neubrandt Piroska maga köré gyûjtötte a nagy kórus 

erre vállalkozó tagjait – és az azóta eltelt harminc évben folyamatosan mûködésben is tartotta 

ezt a kis csapatot. Nagyszerû adottság volt, hogy az asszonykórus tagjai ez idô alatt 

mindvégig, mindannyian közremûködtek a nagykórusban is, tehát ha valahova a vegyeskórust 

hívták fellépni, ott – a mûsor színesítése végett – ôk is fel tudtak lépni (és fel tudnak lépni 

mind a mai napig) saját repertoárral, anélkül, hogy akár csak egy embert is többletként kelljen 

utaztatni a fellépés helyszínére, ahol viszont csak kisebb elôadói létszám szerepeltetésére van 

lehetôség – például egy kiállítás-megnyitó, könyvbemutató vagy hasonló program alkalmából 

–, ott bármikor ideális fellépô lehet az 5-7 fôs létszámú kiskórus. Bár mint az elején 

említettük, az asszonykórus alapvetően a hagyományos, helyben gyűjtött sváb népdalok 

előadására alakult, de bőven tanultak hozzájuk rendes német népdalokat, magyar népdalokat, 

kórusműveket és egyházi énekeket is (december 19-én például fôleg e tudásukból adnak majd 

ízelítőt). Sokat énekeltek esküvőkön és temetéseken is, bár az előbbi sajnos néhány éve 

igencsak megritkult... a repertoárjuk terjedelmét tehát igen nehéz lenne felbecsülni, de az 

biztosra vehető, hogy ha úgy adná a helyzet, több órás mûsort tudnának adni ismétlés nélkül. 
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Mindenképp említést érdemel az is, hogy alacsony létszámuk ellenére háromszólamú darabok 

elôadására is vállalkoznak – az évfordulós koncerten egy könnyûnek semmiképp nem 

mondható operaária-feldolgozás elôadásával igyekeznek ezt bizonyítani. a csoport történetére 

visszatérve, a megalakulás 1985-ös dátuma szerencsés idôpontnak volt nevezhetô, akkoriban 

kezdték ugyanis az elsô olyan fesztiválokat, kórusversenyeket szervezni Budapesten és az 

ország más nagyvárosaiban, ahol a nemzetiségi hagyományok, és az ilyen kultúrcsoportok is 

egyre több szerepet, egyre nagyobb teret kaptak. Ekkortájt szervezték az Egyetemi Színpadon 

az elsô olyan budapesti fesztivált, amit a sváb nemzetiségi hagyományok ápolására hívtak 

életre, „reicht brüderlich die Hand” címmel, és ez a Pilisszentiváni aszszonykórus számára is 

az egyik legelső nagy, emlékezetes fellépést jelentette. Ennek hatására már a következô 

években sok helyre hívták őket – felléptek Pécsett, oroszlányon, Tatabányán, nemzetiségi 

fesztiválokon, kisebb-nagyobb helyi rendezvényeken, sőt már viszonylag korán elkezdtek 

járni minősítő versenyekre is. Külföldön az első, hivatalosnak mondható szereplésük 1988-

ban volt, amikor egy Németországban tartott nemzetközi kórusversenyre meghívást kapott – 

mindössze öt magyarországi kórus egyikeként – a nagy kórus is, így mivel a versenynek 

nôikari kategóriája is volt, ez utóbbiba a kiskórus is jelentkezett. a Pohlheimbe szervezett 

versenyre az alaposan begyakorolt német és sváb dalok mellett, szabadon választott darabként 

egy nehéz Bartók-darabbal, a Bolyongás című kórusművel készültek, így nagy örömükre 

komoly sikert arattak műsorukkal, és igen magas összpontszámot kaptak – mint falusi kórus, 

egyedüliként a külföldi, nagyszerű kórusok között. Ez a verseny jó kezdet volt a kórus és a 

landesrat (a Magyarországi Német Ének-, Zenekarok és Tánccsoportok Országos Tanácsa) 

együttműködésében is, hiszen ettôl kezdve sokszor kaptak felkérést olyan fellépésekre is, 

amikor például magasabb rangú németországi vendéget kellett fogadni, vagy német, osztrák 

nagykövetségi rendezvényeken volt szükség kis létszámú, de széles műsorkínálatú fellépô 

együttesre. Ennek megfelelô színvonalon álltak helyt a minősítő versenyeken is: amelyikre 

eljutottak, ott arany minősítésnél rosszabbat soha nem kaptak. [Ehhez tudni kell, hogy 

kórusversenyeken a „sima” arany minősítésnél magasabb fokozatok is vannak; német 

nemzetiségi kórusversenyeken a legjobb minôsítés a rozmaringdíj, amit két alkalommal 

szintén elnyertek már a mieink.] Három éve volt az első olyan minősítő verseny, amit 

kihagytak – időpontok is ütköztek éppen, ráadásul új tag is volt akkor az együttesben, aki még 

nem volt elég magabiztos a sváb dalok terén, márpedig a minősítő versenyeken az ilyesmit 

szigorúan veszik. Ez a harminc év számos fellépést és rengeteg élményt szült a kórusnak; 

meghívásokat kaptak a Magyar Tudományos akadémiára, a néprajzi Múzeum több kiállítás-

megnyitójára; a német és osztrák nagykövetségekre, a Magyar Nemzeti Galériába és 
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megannyi más helyre. Minden külföldi útjukon énekeltek templomokban is – a marienweiheri 

bazilikában, az innsbrucki dómban, és ez csak néhány volt a sok külföldi szereplési lehetôség 

közül. arra sosem került sor a harminc év alatt, hogy saját hangfelvételt készítsenek, de a 

nagykórus készített néhány olyan felvételt, amin ők is közremûködtek. Forgattak viszont 

egyszer egy filmet a két kórusról, a Fô utcai Szent Ferenc sebei templomban, Franz Walper 

atya kezdeményezésére, egy neves rendezô irányításával. Öt éve, amikor a kis együttes elôzô 

jubileuma volt, nagyszabású rendezvénnyel készültek a negyedszázados fennállás 

megünneplésére, közös énekléssel, egy vendégkórus és egy énekeszenész kettôs 

meghívásával. Most szándékosan szolidabb ünnepre készülnek a templomban, ahol – mint 

már szóba került – fôleg egyházi jellegû énekeket adnak majd elô. vendég elôadó is kevesebb 

lesz, mint öt éve – a kórus most csak Mayer Angyalka zongoramûvészt, és a zeneiskola 

trombitatanárát, Boros Sándort kérte fel közremûködésre –, de bíznak benne, hogy 

produkciójuk így is méltó összegzése lesz elôzô harminc évüknek. Persze aki ismeri ôket, az 

tudja, hogy ehhez nem is nagyon férhet kétség. 

H. A.: „Hütten Gaudi” Szentivánon 

Meglepő dekorációk jelentek meg november közepén községünk főutcáján, ahol az egyik nap 

két nagy méretű, feldíszített körbála bukkant fel, rajtuk a Hütten Gaudi felirattal. Na de mi az 

a Hütten Gaudi?! Mivel a hasonló képi világot közvetítő plakátokon egy dátum is szerepelt, 

aki november 21-én felkereste a tánccsoport rendezvényét az iskola aulájában, az már sejtheti, 

mit takar ez a kifejezés. Akik viszont lemaradtak errôl az estről – vagy éppen ott voltak, de 

szívesen visszaidézik a látottakat –, azok számára Rádler Henriettel, a Pilisszentiváni Német 

Nemzetiségi Tánccsoport vezetőjével tekintettük át, mi is ez az egész. Bár hazánkban sokak 

számára kellhet magyarázat a címben szereplô kifejezés megértéséhez, valójában akik 

megfordultak már a szomszédos Ausztriában, azok jó eséllyel találkozhattak vele. A Hütte szó 

ugyanis olyan kis turistaházakra, síházakra utal, amikből rengeteg sorakozik az alpok hegyei 

közt, a kifejezés latin eredetű második tagja pedig jókedvet, jó hangulatot jelent, vagyis 

mindez együtt az ilyen alpesi turistaházak jellegzetes hangulatát idézi. Bár a különféle 

„Gaudiknak” az osztrákoknál amúgy is nagy divatjuk van, a hegyvidéki változatok – 

melyekben az osztrák folklór modern feldolgozásai az isten háta mögötti hegyi legelôk 

páratlan látványával és hangulatával találkoznak, sokszor egy-egy csoportos túra keretében – 

kifejezetten népszerűek manapság, Ez persze még nem magyarázat arra, miért került ezúttal 

iskolánkba is egy ilyen rendezvény, de érthetôbbé válik, ha az is eszünkbe jut, hogy a 

tánccsoportnak már évek óta van egy osztrák partnerzenekara, akikkel már számos közös 
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szereplésük volt. Mint Rádler Henriett elmondta, többször is betekintést nyertek már ausztriai 

fellépéseiken ilyen programokba – elôfordult, hogy ők maguk is felléptek –, és úgy döntöttek, 

most megpróbálják ide varázsolni az osztrák hegyek hangulatát. Egyre több ugyanis a 

program a faluban, és azt gondolták, azzal hívhatnák fel leginkább a figyelmet egy újabb 

programra, ha tematikus jelleget adnak neki, mert az jobban felkelti az emberek érdeklődését. 

Ez egyébként, úgy tûnik, be is jött: a vendég tánccsoportok tagjaival együtt 230 fő vett részt a 

rendezvényen, ami helyi viszonylatban nem is rossz eredmény. Maga a program egyébként 

egy folklórműsor volt négy tánccsoport részvételével, valamint az azt követô bál, amin a 

Mondschein Kapelle fújta a talpalávalót. A műsorba a szervezők három környékbeli, de kicsit 

távolabbi település táncosait hívták meg – a budajenői, a csolnoki és a dunabogdányi 

táncegyüttest –, és mindegyik csapat fellépésének volt hosszabb-rövidebb osztrák blokkja is. a 

csolnokiakra már régi ismeretség alapján esett a szervezők választása, a másik kettőre viszont 

épp azért, mert még nem voltak velük közös fellépéseik; a tánccsoport ugyanis minden 

rendezvényén igyekszik valami újdonsággal, érdekességgel is előállni – ugyanazért, mint ami 

e rendezvény ötletét szülte. lényeges része volt az estének a dekoráció is, ami minden 

elemében megpróbálta a hütték, az alpesi hegyi legelők és egyáltalán az osztrák 

„landwirtschaft” hangulatát visszaidézni, havasi gyopárokkal, mézeskalács szívekkel, és 

rengeteg jópofa ötlettel. A terem díszítésének elemeit a tánccsoport tagjai saját maguk 

készítették és állították össze – a táncpróbák egy részét is feláldozva erre –, éppen ezért 

nagyon nagy örömmel fogadták, hogy a résztvevők közül is sokan vették a fáradságot, hogy 

osztrák népviseletben érkezzenek. Rádler Henriett kiemelte: érdekes és örömteli tendenciának 

tartják, hogy a környék fiataljai között egyre többen vannak olyanok, akiknek a szekrényében 

osztrák dirndli vagy hasonló viselet lóg – nyilván részben azért is, mert az itt mûködô 

zenekarok közül egyre többen vesznek fel a repertoárjukra, a helyi sváb zenék mellett 

oberkrainer stílusú, osztrák népzenei eredetű könnyűzenei számokat. részben ez is volt az 

egyik lényege a mostani programnak, vagyis azok, akik fontosnak tartják ezt a típusú 

hagyományőrzést, azok most újabb alkalmat találjanak arra, hogy fel is vehessék az otthon 

ôrzött népviseletet. az egyelőre nem dőlt még el, hogy ez a november 21-i este egyedüli 

alkalom marad-e, vagy egy sorozat kezdetévé is válhat. Ezzel kapcsolatos kérdésünkre Rádler 

Henriett mindenesetre elmondta: gondosan eltettek minden olyan dekorációt, ami nem 

romlandó, úgyhogy jövőre várhatóan megpróbálkoznak azzal, hogy hagyományt teremtsenek 

ebből. 

Januar 2016 
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Tuschek Franciska: 1944 karácsonya Pilisszentivánon (egy magánszülésznő 

családjában) 

Bár amire lapunk megjelenik, már két hete az új évet írjuk, mostani lapszámunk cikkei 

jelentôs részben még a decemberi ünnepekhez kapcsolódó történésekrôl szólnak. Ide illik hát 

rendszeres vendégszerzőnk, Tuschek Franciska alábbi – a decemberi számból terjedelmi okok 

miatt kiszorult – visszaemlékezése is, melyben azt idézi fel, miként zajlott a karácsony 

Pilisszentivánon bő hét évtizeddel ezelőtt, akkor, amikor a vallásos családok legnagyobb 

ünnepe egybeesett a felszabadító-megszálló szovjet csapatok bejövetelével. A történet 

színhelye a mai Szabadság út 30-as ház és környéke, 1944 telén. Oly másként történt, mint 

régebben. Tavaly még élt nagyapa, aki már december elején beállította a kályha mögötti 

sarokba az erdőben vágott mogyoróvesszőt, hogy karácsony estéjén elégesse. Első 

alkalommal megfigyeltem, hogy amikor a fehérbe öltözött Singermaal-ok letették az asztalra 

a fát, majd a szerepük szerint énekelni kezdtek, és Mária magában énekelte: „Ó Józef, ó 

Józef”, nagyapa kezében már ott volt a vékony mogyoróvessző, s amikor többen együtt 

énekeltek benne olyat is, hogy „himmlisches Kind”, azalatt tördelte, a kályhába vetette, 

eltüzelte a darabokat, s máris előrelépett az énekesek mellé és várta a kérdést: „Sind die 

Kinder brav?” A választ szinte büszkén mondta: „Ja, unsere Kinder sind brav”. Máskor 

legfeljebb annyit változott a szöveg, hogy a Mária-leány Jauzefet szólingatta, nagyapa meg 

olyan hétköznapiasan jelentette ki: „Jo, unsri Kinde szan brav”. Ma állítólag szintén 

karácsonyt várnak, de megszállás is lesz, és a reggeli után jött egy bácsi, és azt mondta: jöjjön 

a bábaasszony, mert házában az asszony szülni fog. Anya még megmutatta, hol van a főtt étel, 

a megsütött kalács, és meghagyta, amint sötétedik, mi, gyerekek, menjünk át Gábeli 

fûszeresék pincéjébe, ott fogunk aludni. Azért még előrementünk az utcai soron lévő 

házakhoz. Rádiónk nem volt, valamit talán megtudunk. Olyanokat mondtak és kérdeztek, 

Schuck György bíró ott van-e a községházán, mert „bei der román megszállás”-nál is ő volt 

bíró. Igen, lámpák égnek a szobákban, látszik, hogy ott van ő is – s ilyeneket. De már 

sötétedett, visszamentem a házba, a konyhában felöltöztettem a kisebb húgomat. Bementem a 

szobába az ágyneműért, és láttam, hogy a borókafenyőből készített fácska, tövében a piros 

almákkal – mert ez a lényeg, és nem a többi dísz – ott áll az asztalon, de igyekeztem kifelé a 

szomszédos telekre. Alig érek a kis átjáróba, hátulról a kis közön apát látom futni, és a ma 28. 

sz. ház előtt jobbra forduló kerítés sarkánál megállva felém suttogja, de jól hallhattam: „bleib 

stehn, bleib stehn!!” [Maradj állva!] Megálltam, de máris velem szemben a nagy szárazkapun, 

a Kút utca felôl egy lovas vágtat be. Jobbra fordul az udvaron, egyszer körbevágtat, és akkor 
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apám újra: „bleib stehn, bleib stehn!!” A lovas lapos tetejű fejfedőben még egyszer 

körbevágtat, közben mintha jobban nézne minket, gyerekeket is, és aztán kivágtat a kapun. 

Apám ekkor lépett hozzánk. Mondta: már jött, fordult be a kis közön, de látta, hogy egy lovas 

a Kút utcába hajt be, próbálta megelőzni, de a házunkhoz nem ért. Kérdeztem, honnan tudta, 

hogy kétszer fog körbelovagolni? Furcsa volt hallani tőle, hogy ő is huszár. [I bin a a Huszár 

= Ich bin auch ein Huszár] „Egyszer semmi, három sok, kettő elég” – mondta. „De menjetek 

most már a pinceajtóhoz!” Az ajtótól kissé távolabb megállt, s várta, hogy minket 

beengedjenek. De hiába suttogtam ott, az ajtó nem nyílt meg. Apám végül megérti, hogy azok 

ott benn semmit sem tudnak, csak zajt hallottak; telefon vagy ilyesmi nem volt benn, ô is 

odament hát az ajtóhoz: „I bin Matl!” [Ich bin Matl! = Marci vagyok!] „Das woa a [Das war 

ein] lovas felderítés. Ez rögtön nem jön vissza. Vigyétek be a gyerekeket! Úgy látszik, jól 

tudják, akik jönnek, hogy itt egy pékség van. Én a mi házunkban maradok!” Valóban 

beengedtek, apa meg elment a szomszédban lévő házunkba. Én rögtön elaludtam; másnap 

majdnem dél volt, amikor fölébredtem, és apánk értünk jött, és hazavitt. Közben röviden 

elmondta, ô nem aludt, fûtött a hátsó konyhában és szobában, a fészerből kihúzta a 

fûrészbakot az udvar szélére, de jól látható helyre, aztán baltával hasogatta a fát. Hallotta, 

hogy közelednek, de ő „dolgozott”. Aztán két, majd három fegyveres katona ott állt előtte: 

„Nemetcki?” – kérdezték. Ilyet, ily kifejezést sosem hallott, nem válaszolhatott rá, bonyolult 

lett volna. Aztán: „Nemcki szoldat jeszt?” Erre már nyugodtan inthetett nemet. A baltát tegye 

le – hát behajította a szőlővenyigekötegek mögé. Elég, ha ô tudja, hol találja majd meg. 

Felvett azonban néhány hasáb fát a karjába, mert a házba parancsolták be. Előttük a tűzre 

rakott, meg is kotorta, aztán végig kellett mutatnia a ház belsejét. Végül: Melyik az ő ágya? 

Megmutatta. Az a fehér, valamivel rövidebb? Valahogy megértette, hogy gyerekágy. A többi 

mind a használatukban lesz. Ma sem tudom, hogy 24-én, vagy csak 25-én történt ez a 

„megszállás”. Aztán mindannyian bementünk, s mivel csak egy szobát és a konyhát lehetett 

fűteni, több katona is abban a szobánkban, ahol a sarokpadtól körülvett asztalon a boróka-

karácsonyfácskánk áll, tövén a piros almákkal, mert az úgy való. Nem áll azonban középen, 

inkább a sarokba tolva, s mögötte a padok találkozásánál a tankönyveink. Még fehér golyók is 

voltak rajta – nem sok, s belőle kettő eltörve. Ingatja is a fejét az asztal körül ülők egyike: 

„krasszi...” Értem, értem, gondoltam, szépnek láttad, nem tudtad, hogy törékeny, belül üres, 

megpöccintetted és eltört. Nyújtom értük a kezem. A törmelékeket a szenesvödörbe tenném, 

ami, látom, nem tetszik apánknak; de elôbb kihúzom a kis fémfüggôjét, azt lehet valamire újra 

felhasználni. Aztán három szaloncukrot nyújtanak felém a fánkról. Eddig Vízkeresztig sosem 

ettem le a fáról a szaloncukrot, túl szófogadó voltam. Kettőt belőle a húgaimnak adok át. A 
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papírokat kisimítom, s mutatom: az egyik tankönyvbe tegye, aki ott ül, mert én nem érek el 

oda. Aztán eszünk meleget a konyhában; máris sötétedik megint. Látjuk, hogy a szomszéd 

ház nyári konyhája elé üstházat tettek. A tulajdonosok nagyon betegek lettek, ilyesmit hitettek 

el velük a többiek is, mi is. A házba azonban nem költöztek be többen, nem szerettek ott lenni 

a katonák, ha volt is hely, ha a tulajdonos nem lakott benne. Visszamentünk a pince előterébe. 

Ahhoz még korán volt, hogy már most lemenjünk. Ahogy ott vagyunk, meg is jelenik egy kis 

szakács, meg valami felettese és főzéshez segítséget kerestek. A házunk előtt álló 

ölfarakásunkból is vittek már el a katlanhoz. Legalább két krumplipucoló lány kellene a 

konyhára. Volt is ott egy testvérpár, árvák voltak. Biztos tudnak segíteni – mondta a kis 

szakács. Apám megszólal: ezek az ő Schwesterei, ő a bátyjuk. Ô nem is akar lemenni a 

pincébe (nem is ment soha); ő sahtyor [bányász], és a sacht nem működik most. Éjszakás 

lenne egyébként is e héten. Úgysem tud aludni, stb. ...Van jó bicskája is hozzá. Mutatja is a 

kést, amit a föld alá is magával szokott vinni. Mindenki számára magyarul, halkabban szól: 

négy évig éltem özvegy apámmal együtt, tudok főzni, legalább a szomszéd sparhertjét nem 

teszik tönkre, azon is főz valami jobbat. Nem lesz ott szükség másokra. S valóban, a saját 

szomszédai házára is ügyelt és végül a távollévô szomszédéra is. Így telt el Karácsonyból két 

nap. Tudomásul vettem, hogy egy most születő kisbaba nagyobb segítségre szorult, anyámnak 

ott kell lennie. Újabban jutott csak eszembe, hogy meg is lehetne nézni, kik születtek ezeken a 

napokon Pilisszentivánon, élnek-e még közülük, mi lett velük. Ha élnek, 71 évesek voltak 

ezen a Karácsonyon. Pilisszentivánon az 1940-es években – mint abban az időben 

gyakorlatilag minden vidéki településen – az asszonyok még az otthonukban hozták világra 

újszülöttjeiket, a mai kórházi szülészorvosok és kisebb részben a mai védőnők feladatait is 

akkor még a bábaasszonyok, helyi szülésznők látták el. Községünk hivatalos szülésznôje 

1944-ben Neubrandt Péterné Maresch Mária volt, mellette azonban magánszülésznőként, a 

mai egészségügyi vállalkozókéhoz hasonló jogállásban praktizált szerzőnk édesanyja, 

Tuschek Mártonné Keszler Katalin is, aki pályatársánál jóval fiatalabb lévén rugalmasabban 

tudott reagálni a hívásokra, főleg a bányászcsaládok körében volt kedvelt. Az anyakönyvek 

szerint három gyerekszületés volt 1944. karácsonyán: december 25-én Háber János és Ziegler 

Mária gyermeke, Mária születését jegyezték fel – neki sem házasságáról, sem haláláról nem 

ismeretes adat; december 26-án pedig két születés is bekerült az anyakönyvbe. Egyikük Mirk 

Ferenc volt, akit leányfejjel hozott a világra Mirk Teréz (Mirk Márton és Schuck Teréz lánya) 

és aki 1992. január 23-án szentiváni lakos agglegényként halt meg tüdőgyulladásban; másikuk 

Solt József és Ziegler Mária lánya, Mária volt, aki azonban 4 hét múlva gyengeség miatt 

meghalt. Mirk Ferenc születéséről valamivel részletesebb adatok is ismertek, eszerint Mirk 
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Teréz (aki 1923. szeptember 15-én született, és ekkor a 223-as számú ház lakosa volt [ez ma a 

József A. u. 21/b házszámnak felel meg]) egy ismeretlen német katonától esett teherbe; a 

szülés az orosz katonák bejövetelekor, december 24-én jött el, a gyerek pedig aznap még éjfél 

előtt vagy másnap hajnalban született meg. A keresztszülők kérték a leányanyát, hogy adja 

nekik a fiút, mert nekik csak lányuk volt, de Mirk Teréz nem adta. Hamarosan mégis a 

keresztszülők nevelése alá került, Terézt ugyanis a Magaskőnél ismeretlen okból lelőtték az 

oroszok.  

H. A.: 70 éve indult a magyarországi németek kitelepítése 

Az elmúlt hetven év nagy részében sokáig uralkodott a magyar történelemszemléletben az a 

nézet, hogy a magyarországi németek kitelepítésében a magyar állam tulajdonképpen vétlen, 

hiszen arra a második világháborúban győztes nagyhatalmak 1945 augusztusi, potsdami 

konferenciája kötelezte hazánkat. Ma azonban már egyértelműen kijelenthető, hogy ez nem 

felel meg a valóságnak: bár a konferencián valóban tárgyalták a németek kitelepítését több 

közép-európai országból, a megállapodásban csak azt rögzítették, hogy engedélyt adnak a 

magyar kormánynak a hazai német lakosság egészének vagy egyes részeinek „rendezetten, 

humánus módon” történő, Németországba való költöztetésére. Arról viszont semmi sem 

szerepelt a dokumentumban, hogy a magyar kormány milyen irányelvek, milyen kategóriák 

szerint határozzon a kitelepítésre szánt csoportok kijelöléséről. A hazai közélet szereplői 

közül sokaknak nem okozott dilemmát ez a helyzet: a politikusok és a magyarországi népi 

írók között is többen voltak olyanok, akik akár már évekkel korábban szorgalmaztak hasonló 

lépéseket. Nagyrészt a német nemzetiségieket okolták ugyanis az országnak a háborúba való 

belesodródásáért éppúgy, mint annak elvesztéséért is, egy kalap alá véve a Hitler-barát hazai 

szerveződések mûködtetőit és tagjaikat a nemzethû, politikától tartózkodó, ám kifejezetten 

dolgos, csendes sváb többséggel. Szerepelt a motivációk között az az elképzelés is, hogy a 

németek eltávolításával felszabaduló földek szétosztásra kerülhetnek a földnélküli 

szegényparasztok között, illetve lehetőséget nyújtanak a Trianonnal elszakított és a Kisantant 

államaihoz került területekrôl, az ottani állapotok miatt hazamenekülô magyar 

nemzettestvérek letelepítésére. A Szövetséges Ellenőrző Bizottság (SZEB) eredetileg nem 

tervezte a magyarországi németek tömeges kitelepítését, ezt a magyarországi ideiglenes 

nemzeti kormány kezdeményezte. Később több magyar emigráns politikus is azt állította, 

hogy erre a szovjet megszálló hatóság nyomása alatt került sor, az ezen állításokat 

alátámasztó hitelt érdemlô, történelmi források viszont nem ismeretesek. Épp ellenkezôleg: a 

magyar politika egyre több szereplôje kezdte úgy tekinteni, már 1945 tavaszán, hogy a 



497 
 

németek kitelepítése az ország minden bel- és külpolitikai problémáján enyhíthet. Bíztak 

abban is, hogy ha a háborúban győztes felekkel el tudják fogadtatni a hazai német lakosság 

kollektív bűnösségét, azzal Magyarországot úgy tüntethetik fel, mint saját német 

lakosságának áldozatát. Még sehol sem volt a potsdami konferencia, amikor az akkori 

külügyminiszter, a kisgazda Gyöngyösi János 1945. május 16-án jegyzéket intézett Vorosilov 

marsallhoz, a Szövetségi Ellenőrző Bizottság elnökéhez, melyben egyértelmûvé tette, hogy 

Magyarország 300 ezer német „volksbundistát” kíván kitelepíteni. [Holott a bûnbaknak 

kikiáltott szervezet teljes tagsága jóval alacsonyabb volt ennél, és csak a vezetôi rétegrôl 

jelenthetô ki egyértelmûen, hogy valóban rokonszenvezett a hitleri politikával.] A Dálnoki 

Miklós Béla által vezetett magyar kormány tíz nappal később, május 26-án egy szóbeli 

jegyzékkel is megerősítette e szándékát, tisztelettel kérve a Szovjetuniót, hogy a 

Magyarországról eltávolítandó németeket olyan németországi területekre telepítsék át, melyek 

a szovjet haderôk megszállása alatt állnak. Ilyen előzmények után került sor 1945 

augusztusában a már említett potsdami konferenciára, melynek záró dokumentumai közül a 

hazánkra vonatkozó cikkelyeket a magyar kormány mintegy felhatalmazásként értékelhette a 

minél teljesebb körű kitelepítés megkezdésére. Miután korábban az ezzel kapcsolatos 

kormányzati kérelmek között már a félmilliós szám is szerepelt, a SZEB helyettes vezet ő je, 

Vlagyimir Petrovics Szviridov 1945. augusztus 9-én elrendelte félmillió német kitelepítését. 

Ez a késôbb még egyszer megismételt rendelkezés is táptalaja lehetett azon nézet 

elterjedésének, hogy a magyar állam csak utasítást hajt végre a németek jogfosztásával. 

Amikor viszont a későbbiekben a kormány valóságosan is arra akart hivatkozni, hogy szovjet 

kérésre szervezik meg a kitelepítést, Szviridov azonnal tiltakozott és utalt arra, hogy a 

kitelepítést a magyar kormány kérte. A jogi keretek kidolgozása még eltartott egy darabig, így 

a minisztertanács végül három nappal Karácsony előtt, az 1945. december 22-i ülésén vehette 

napirendre a kitelepítési alaprendelet tervezetét. A tervezet csak látszatra nevezett meg 

politikai felelősség szerinti kategóriákat, a kitelepítés elsô számú indokaként azt jelölte meg, 

ha valaki az 1941-es népszámláláskor német anyanyelvûnek vagy német nemzetiségûnek 

vallotta magát. A Minisztertanácsban jelen lévő 16 miniszter közül kilencen (id. Antall József, 

Balla Antal, Bán Antal, Dobi István, Gerő Ernő, Molnár Erik, Nagy Imre, Rákosi Mátyás és 

Tombor Jenô) szavaztak igennel a tervezetre, öten tartózkodtak, és csak ketten voltak – Ries 

István szociáldemokrata igazságügy-miniszter és Bárányos Károly, a földmûvelésügyi tárca 

kisgazda vezetôje –, akik nemmel voksoltak. Maga a minisztertanácsi rendelet 1945. 

december 29-én látott nyilvánosságot a közlönyökben, 12330/1945. sorszám alatt, alig két 

héttel később pedig Nagy Imre belügyminiszter kiadta a kitelepítés tényleges lefolytatását 



498 
 

szabályozó 70.010/1946. számú BM-rendeletet is. Ebben került rögzítésre a mentesíthetôk 

aránya: a végrehajtási rendelet szerint egy-egy járásban a men- tesítettek száma nem 

haladhatta volna meg az ott élő német lakosság 10%-át. Olyan település alig volt, amelynek 

német lakossága kollektív mentességet szerezhetett – a környéken csak Pilisszentiván és 

Pilisvörösvár volt ilyen, a legvalószínûbb magyarázat szerint az itteni szénbányák miatt. 

Máshol viszont miniszteri biztosok által vezetett helyi bizottságok dönthettek arról, ki 

maradhat itthon és kinek kell mennie, és sok helyütt a kommunista párti tagság lett az 

egyetlen hatásos érv a mentesítéshez. A németek tényleges kitelepítése mindössze négy 

nappal a vonatkozó végrehajtási rendelet megjelenése után, 1946. január 19-én hajnalban 

kezdôdött Budaörsön, majd a következő hetekben-hónapokban folytatódott az ország más 

vidékein, egészen 1948 végéig. Az egyes településeken a 90% körüli kitelepítési arány 

meglehetősen általános volt, de volt, ahol 95% körül állapodott meg ez az érték. Ez alatt a 

közel három év alatt a magyar állam legalább 185 ezer német nemzetiségi polgárát telepítette 

ki Németországba, megfosztva ôket vagyonuktól és állampolgárságuktól; a kitelepítettektôl 

mintegy 250.000 katasztrális holdnyi földbirtok és közel 45.000 lakóház került a magyar 

államhoz. A kötelezô kollektivizálás időszakában a legkevésbé sem zavarta a döntéshozókat, 

ám ettôl még tény, hogy a szorgalmas és generációk hosszú sora óta gazdálkodó német 

családoktól így elvett ingatlanok új bérlői, használói messze nem értettek úgy az önálló 

gazdálkodáshoz, mint a kitelepítettek. Sok ilyen környéken tehát nemcsak a társadalmi és 

kulturális közösségek szűntek meg, de komplett gazdálkodási kultúrák is tönkrementek. 

Ráadásul a kitelepítéstől remélt pozitív nagypolitikai hatások is elmaradtak, mert a magyar 

kormány várakozásaival ellentétben a kollektív bűnösség elvére alapozott intézkedés még 

tovább gyengítette az ország nemzetközi pozícióit – a szomszéd országok a továbbiakban 

precedensként tekinthettek a magyarországi lépésre, a határon túli magyarok sorsa 

tekintetében. Mégis, több mint fél évszázadnak kellett eltelnie ahhoz, hogy a hazai politikai 

vezetés is belássa, hogy a magyar állam vétkes jogfosztást követett el lakosságának német 

nemzetiségű része ellen, és bocsánatot kérjen érte az érintettektől. Az els ő, bocsánatkérésnek 

értékelhető politikusi kijelentések államtitkári szinten 1996-ban, ennél magasabb szinten a 

2000-es évek elején hangzottak el, emléknappá azonban csak 2012-ben nyilvánították január 

19-ét, a kitelepítés megindulásának tényleges dátumát. Az emléknap központi rendezvénye 

idén, a 70. évfordulón stílszerûen Budaörsön lesz, ahol pedig elôreláthatólag a miniszterelnök 

is beszédet mond majd, és fejet hajt a jogfosztások német, sváb, ungarndeutsch áldozatai előtt. 

Több kerek évfordulója van ezekben a napokban a magyarországi németek kitelepítésének: 70 

évvel ezelôtt, 1945. december 22-én fogadta el a Minisztertanács a hazai németség elûzésérôl 
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szóló rendeletet, aminek kihirdetésére 29-én került sor. Alig több mint két héttel késôbb, 

1946. január 15-én megjelent az alaprendelet végrehajtásáról szóló rendelkezés is, négy nap 

múlva, január 19-én pedig maga a kollektív bûnösség elvére alapozott kitelepítés is 

megindult. Pilisszentiván azon kevés község közé tartozott, amelynek német nemzetiségû 

lakói kollektív mentességet kaptak a kitelepítés alól, ettől függetlenül indokoltnak tartjuk, 

hogy lapunkban is megemlékezzünk az évfordulóról. 

Ha advent, akkor főzőtanfolyam 

Túlzás lenne azt állítani, hogy kőbe vésett igazság szerepel a fenti címben, de nem áll messze 

attól: községünk német nemzetiségi önkormányzata ugyanis idestova nyolcadik éve szervez 

főzőtanfolyamokat évente általában két alkalommal – a húsvéti és az adventi ünnepkörhöz 

kapcsolódóan –, hogy megismertessék a fiatalabb háziasszonyokkal is a hagyományos helyi 

ételrecepteket, konyhai praktikákat. Klasszikus adventi recepteket ugyan nyilván nem lenne 

érdemes januárban újraközölni, ám a december 5-i főzőtanfolyamon most nem ünnepi étkek, 

„csak” tradicionális téli, vagy még évszakhoz sem kötődő fogások kerültek terítékre. Éppen 

ezért bízunk benne, hogy sokak örömére szolgál, ha a tanfolyamon kipróbált receptek egy 

részét ezúttal is olvashatják az újságban.  

Töpörtyűs pogácsa (Wippelhauserné Müller Anna receptje) Hozzávalók: 50 dkg liszt, 35 dkg 

darált töpörtyû, 1 pohár tejföl, 2 evőkanál bor, 3 tojás sárgája, 3 dkg élesztő, 1/2 dl tej, 1-1 

mokkáskanál só és cukor, 1 egész tojás a kenéshez. Elkészítés: A cukros langyos tejben 

felfuttatott élesztőt a liszt közepén egy mélyedésbe öntjük, hozzáadjuk a többi hozzávalót és 

közepesen kemény tésztává gyúrjuk. A tésztát egy óráig kelesztjük, majd 1 cm vastagra 

kinyújtjuk; késsel négyzetrácsosra bevagdaljuk a tetejét és bekenjük a felvert tojással, majd 

kiszúrjuk belőle a pogácsákat. Elômelegített, közepesen forró sütőben kb. 30 percig sütjük. 

Töpörtyűs pogácsa (Stocker Istvánné sz. Mirk Erzsébet receptje) Hozzávalók: 50 dkg liszt, 3 

dkg élesztô, 30 dkg darált töpörtyű, 10 dkg vaj (margarin), 1-1 mokkáskanál só és 

pirospaprika, 2 dl tejföl. Elkészítés: A liszttel elmorzsoljuk az élesztőt, majd összegyúrjuk a 

többi hozzávalóval, hogy közepes keménységû tésztát kapjunk. Egy óra pihentetés után 

másfél cm vastagra nyújtjuk, pogácsaszaggatóval kiszúrjuk, tetejét bevagdossuk, és felvert 

tojással megkenjük. További 45 perc pihentetés után előmelegített sütőben közepes lángon 

megsütjük. 
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Gőzgombóc (Wippelhauser Andrásné receptje) Hozzávalók: 75 dkg liszt, 16 dkg cukor, 2 

tojás, 12 dkg vaj (margarin), 5 dkg élesztő, 2,5 dl tej, 2 kanál sütőrum, 2 csipet só, 1 citrom 

reszelt héja. A töltelékhez: 50 dkg túró, 1 cs. vaníliás cukor, 10 dkg cukor, 2 tojás sárgája. A 

szóráshoz: 2 ek. porcukor, 10 dkg darált dió vagy mák. Elkészítés: Az élesztőt egy dl 

cukrozott, langyos tejben felfuttatjuk, a liszt közepébe készített mélyedésbe öntjük, majd a 

többi hozzávalóval összegyúrjuk lágy tésztává. [A tészta azonos a Mindenszentek ünnepére 

készített fonott kalácséval.] Betakarva kb. egy órát kelesztjük meleg helyen, majd kb. másfél 

cm vastagságúra kinyújtjuk és kb. 8x8 cm-es négyzetekre vágjuk. A négyzetek közepére 

teszünk egy kanál túrót, a négy csücsköt erősen összefogjuk és gombóccá formázzuk úgy, 

hogy a csücskök alulra kerüljenek. Egy lábos aljába kevés vizet öntünk, belehelyezünk egy 

rácsot vagy szűrőt. A rácsra tesszük a gombócokat, és fedő alatt kb. 15 percig gőzöljük. A 

kész gombócokat ízlés szerint mákkal, dióval vagy fahéjjal és porcukorral meghintjük.  

Tungedli (gyorsan elkészülő feltét bármilyen főzelékhez): Hozzávalók: 2 nagy fej hagyma, 2 

ek. zsír, 15 dkg húsos füstölt szalonna, só, bors. Elkészítés: A hagymákat hosszanti csíkokra 

vágva a zsíron megpirítjuk, majd hozzáadjuk a kockára vágott szalonnát és együtt dinszteljük 

a saját levében kb. 10 percig. A füstölt szalonna általában elég sós, de ha szükséges, utána 

sózhatjuk, ill. borsozhatjuk ízlés szerint. Kerülhet bele akár maradék felvágott, füstölt hús 

vagy kolbász, sôt lehet szaporítani gombával is. 

Csepelen zajlott a 16. német nemzetiségi kulturális gála 

Hagyományosan évek óta mindig igyekszünk hírt adni arról a nagyszabású gálaműsorról, amit 

az Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége (ÉMNÖSZ) szervez minden év 

végéhez közeledve, hiszen a közremûködôk közt is sűrűn akadnak pilisszentiváni kötôdésûek, 

és a közönség sorait is erôsíti általában egy busznyi falunkbéli érdeklôdô. A 2015-ös 

gálaestről ugyan hiányoztak a szentiváni nézôk, mert a program egybeesett a német 

nemzetiségi önkormányzat közmeghallgatásával, de helyi kötődést azért így is lehetett találni. 

Kissé rendhagyó körülmények között zajlott az ÉMNÖSZ 2000 óta megszervezett, immár 16. 

sorszámot viselő kulturális gálája december 6-án. A rendezvénynek ugyanis a korábbi 

években mindig valamelyik Pest megyei település sportcsarnoka adott otthont, ezúttal viszont 

a csepeli Munkásotthon kb. 400 néző befogadására képes színházterme várta a fellépôket és 

az érdeklôdôket. A váltás hátterében programváltozás állt: a gálát eredetileg Tökölön tartották 

volna november 15-én, de a párizsi terrorakciók után elrendelt nemzeti gyásznap miatt akkor 

elnapolták a rendezvényt, és már csak helyszínváltoztatással sikerült megoldani, hogy még az 
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év vége előtt meg lehessen tartani. A gálaestet hagyományosan a magyar himnusz és a 

magyarországi németek himnusza nyitotta meg, mindkettőt az első fellépő énekkar, az Érdi 

Rozmaring Vegyeskórus énekelte a színpadról, miközben velük tartottak a nézők is. Az est 

első műsorblokkját is az érdi kórus által előadott dalcsokor adta, érdekes volt felfedezni, hogy 

a kórus egyik kísérője a szentiváni iskolában is tanító, virtuóz harmonikás, Sax Norbert tanár 

úr volt. Műsoruk után dr. Heinz-Peter Behr, Németország nagykövete és a gálaest védnöke 

mondott köszöntő beszédet, majd az eredeti tervek szerinti házigazda település, Tököl egyik 

tehetséges diákja, Radnics Levente mondott el egy történetet bánáti német tájszólásban. Ezt 

követően Ritter Imre, a magyarországi német nemzetiségiek parlamenti szószólója, a Pest 

megyei német önkormányzat és az ÉMNÖSZ elnöke mondott beszédet, melyben többek 

között szóba hozta, hogy a 2016-os évben a magyarországi németek kitelepítésének 70. 

évfordulójáról kell megemlékeznünk, és elmondta: a januári emléknap alkalmából Budaörsön 

tartandó központi megemlékezésen előreláthatólag Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet 

mond. A köszöntô után került sor az ÉMNÖSZ kitüntetéseinek átadására: korábbi évekhez 

hasonlóan most is hárman vehették át a szövetség életmûdíjhoz hasonló elismerését. A három 

díjazott Mayer Róbert, a pilisborosjenői német klub elnöke, a zsámbéki vegyeskórus és a 

dunabogdányi fúvószenekar volt. A szünet előtti utolsó szakaszban a pilisvörösvári 

táncegyüttes műsorát láthatta a közönség, a csoport ezzel egyben néhai koreográfusukról, a bô 

egy éve elhunyt Wenczl Józsefrôl is megemlékezett. A szünetben a résztvevők egy pohár bor 

és aprósütemény mellett ápolhatták a kapcsolatokat a máshonnan érkezett ismerôseikkel, majd 

a folytatásban a dunabogdányi zenekar lépett a színpadra, hogy igazolja, mennyire 

kiérdemelten nyerte el a mostani elismerést. Mûsoruk után a Pest megyei német 

önkormányzat képviselői – köztük a szentiváni vegyeskórusból is ismert Marlokné Cservenyi 

Magdolna – adtak át ösztöndíjakat tehetséges német nemzetiségi gimnazistáknak, az utolsó 

három műsorblokkot pedig a XVIII. kerületi német asszonykórus, valamint Biatorbágy 

zenekara és tánccsoportja töltötte meg tartalommal. 

Februar 2016 

Német Nemzetiségi Önkormányzat: Pályázaii kiírás 

Pilisszentiván Német Nemzetiségi Önkormányzata (NNÖ) pályázatot hirdet a német 

nemzetiségi hagyományok megőrzése és továbbadása érdekében. A kiírás keretében a helyi 

német nemzetiségi kultúrcsoportok (énekkar, zenekar, tánccsoport…) tagjai, valamint a helyi 

német nemzetiségi oktatási intézmények dolgozói pályázhatnak. A pályázók a 
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kultúrcsoportokban, illetve oktatási intézményekben végzett nemzetiségi munkájukhoz 

kapcsolódó ismereteik fejlesztésére (iskolai tandíj, továbbképzés, tanfolyam, stb.) 

részesülhetnek az NNÖ támogatásában. A pályázat benyújtása folyamatos, az elbírálás 

eredményéről a kiíró a pályázat benyújtását követő 30 napon belül tájékoztatja a pályázót. az 

egyszeri támogatás maximális összege: 60 000 Ft. A pályázathoz szükséges: -  önéletrajz és 

kérelem német és magyar nyelven, amely tartalmazza, hogy a pályázó milyen tevékenységre 

kéri a támogatást; -  a pályázó német nemzetiségi tevékenységének leírása; A pályázatot 

elküldhetik a dsvsanktiwan@gmail.com e-mail címre, vagy személyesen leadhatják a 

Polgármesteri Hivatalban, zárt borítékban! 

März 2016 

Mindenki továbbjutott a Mundartosok közül 

Három szentiváni kisdiák ért el dobogós helyezést, az országos német vers és prózamondó 

verseny hagyományosan községünkben megrendezett, területi fordulójában, de rajtuk kívül 

azok is örülhettek a továbbjutásnak, akik tájnyelvi kategóriában versenyeztek, közülük 

ugyanis mindenki részt vehetett a megyei fordulóban is. A verseny február 25-i fordulóján 

Marlók Alexandra helytállásának köszönhetôen egy elsô helyezést is megszereztek a mieink, 

az országos fordulóban pedig Radnai Tamás képviselheti a szentivániakat. Az országos német 

nemzetiségi szervezetek 2005 óta minden tavasszal német nyelvû vers és prózamondó 

versenyt szerveznek a magyarországi általános iskolások számára, akik tudásuk, illetve 

családi hátterük függvényében az „irodalmi” német nyelv vers- és prózamondó kategóriáiban, 

valamint a tájnyelvi (Mundart) történetmesélô kategóriában is indulhatnak. A kezdeti fordulók 

még minden évben az iskolákban zajlanak, s akik ott a legjobb eredményeket érték el, azok 

állhattak idén is a járási verseny zsűrijei elé – mint mindig, úgy most is február utolsó 

hetében. A verseny minden fordulóban korosztályos bontásban zajlik, így általában csak két 

szomszédos évfolyam diákjai versengenek egymással – ez alól kivételt képez a tájnyelvi 

kategória felsôs korcsoportja, ahol négy évfolyam diákjai indulnak együtt, még nehezebbé 

téve a zsûri számára a résztvevők produkcióinak összehasonlítását. Ez évben a járási fordulón 

nyolc környékbeli település – Perbál, Pilisborosjenô, Piliscsaba, Pilisszentiván, Pilisvörösvár, 

Solymár, Üröm és kivételképpen Budajenő – képviseltette magát, csaknem 120 gyerekkel, 

akik az „alap” kategóriában négy, a tájnyelvi kategóriában pedig három korcsoportban 

indulhattak. Kezdés előtt a szervezők részéről Figura Krisztina némettanárnô ismertette a 

tudnivalókat, majd a résztvevők a kijelölt második emeleti termekbe vonultak, ahol a 
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számukra kisorsolt sorszám szerint, egymás után léphettek a zsűrik elé, hogy elmondják 

betanult történeteiket, verseiket. A korábbi évek hasonló versenyein részt vevôk számára 

újdonság lehetett, hogy a zsűrik ezúttal az eddigi 3 helyett mindenhol 4-4 tagúak voltak: 

közülük egy-egy fő minden kategóriában a pontos szövegtudást, a jó kiejtést, a megfelelő 

előadásmódot értékelte, egyvalaki pedig az előadott darabok időtartamára figyelt, hiszen ez 

évben már ez is lényeges szempontnak számított ezen a versenyen. Jó volt látni, és alighanem 

a szervezők számára is biztató jel a verseny és a hasonló programok jövőjét illetően, hogy a 

fiatalabb generációk képviselői közül is többen vállaltak zsűritagi feladatokat, köztük olyanok 

is, akik pár éve még a másik oldalon álltak – községünk képviseletében például Marlok 

Jessica, Strack Emese és Kotzó Dóri is ezt a korosztályt képviselte. Miután mind a hét 

zsûriben megszületett az eredmény, az egybegyűlt versenyző gyerekeket, valamint az ôket 

kísérô-segítô szülôket–nagyszülôket és felkészítô tanárokat Gátas Ernô önkormányzati 

képviselô, német nemzetiségi tanácsnok köszöntötte, majd átadta a szót Reményi Andrea 

igazgatónőnek, akinek szavaiból végre kiderülhettek a nap legfontosabb információi, vagyis 

az, hogy kik jutottak tovább a Budakalászon tartandó megyei fordulóra. Mint elhangzott, az 

irodalmi német nyelv vers- és prózamondó kategóriáinak zsûrijei szokás szerint négy-öt főt 

juttathattak tovább az általuk értékelt versenyzők közül, a tájnyelvi kategóriákból viszont a 

területi forduló minden résztvevője továbbjutott a megyei fordulóba – úgy tudjuk, hogy ez a 

döntés a kategóriába országos szinten benevező diákok sajnálatosan csökkenő száma miatt 

született meg. Összességében a mieink közül mindenki, aki a tájnyelvi, vagyis „Mundartos” 

kategóriában versenyzett, kellő izgalommal várhatta a következô fordulót; de örömteli 

napként jegyezhette fel ezt a dátumot Marlók Alexandra is, aki a 7-8. osztályosok között ért el 

első helyezést. Rajta kívül dobogós helyezést ért még el a szentiváni iskolások közül Metzger 

Klára (1-2. osztály, 2. helyezett), valamint Radnai Tamás (Mundart 5-8. osztály, 2. helyezett) 

is. A versenynek e stációt követően még két fordulója van, a megyei megmérettetésre március 

5-én Budakalászon került sor – ahonnan a szentivániak közül egyedüliként, harmadik helyen 

Radnai Tamás jutott tovább –, a legjobbak pedig tavasszal az országos fordulóban is próbára 

tehetik felkészültségüket. 

A szentiváni eredmények: 1- 2. osztály, vers -próza 5. helyezett: Komáromi Levente 

(Pilisvörösvár, Vásár tér) 4. helyezett: Nick Eszter (Pilisvörösvár, Vásár tér) 3. helyezett: 

Mészáros Sarolta (Pilisvörösvár, Vásár tér) 2. helyezett: Metzger Klára (Pilisszentiván) 1. 

helyezett: Darvas Villô (Perbál) 3 -4. osztály, vers- próza 4. helyezett: Becsei Dániel (Üröm) 

3. helyezett: Stéhli Zsolt Bence (Pilisvörösvár, Vásár tér) 2. helyezett: Vörös Teréz Emma 
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(Pilisvörösvár, Vásár tér) 1. helyezett: Németh Ferenc (Pilisvörösvár, Vásár tér) 5- 6. osztály, 

vers- próza 4. helyezett: Ruskó Zsófia (Piliscsaba) 3. helyezett: Varga Réka (Pilisvörösvár, 

Templom tér) 2. helyezett: Herendi Réka (Perbál) 1. helyezett: Dalos Anna (Budajenô) 7 -8. 

osztály, vers-próza 4. helyezett: Hirtling Bianka (Pilisvörösvár, Schiller) 3. helyezett: Fetter 

Katalin (Pilisvörösvár, Vásár tér) 2. helyezett: Miklós Andrea (Üröm) 1. helyezett: Marlók 

Alexandra (Pilisszentiván) 1- 2. osztály, tájnyelv Szentiváni továbbjutó: Gátas Ádám 4. 

helyezett: Apollónia Szilvia (Pilisvörösvár, Vásár tér) 3. helyezett: Horányi Rozina – 

Dezsényi Lóránt (Solymár) 2. helyezett: Szilágyi Zille (Pilisvörösvár, Vásár tér) 1. helyezett: 

Klein Léna (Pilisvörösvár, Vásár tér) 3- 4. osztály, tájnyelv Szentiváni továbbjutó: Gátas 

András 3. helyezett: Rákosfalvi Réka (Pilisvörösvár, Vásár tér) 2. helyezett: Nick Bernadett 

(Pilisvörösvár, Vásár tér) 1. helyezett: Klein Xavér (Pilisvörösvár, Vásár tér) 5 -8. osztály, 

tájnyelv 3. helyezett: Sörös Éva (Pilisvörösvár, Vásár tér) 2. helyezett: Radnai Tamás 

(Pilisszentiván; a megyei versenyen 3. helyezett) 1. helyezett: Horányi Zsófia (Solymár). 

Német Nemzetiségi Önkormányzat: Sváb fôzôtanfolyam  

Sváb főzőtanfolyamot tartunk az iskola tankonyhájában 2016. április 2-án (szombaton) 9-13 

óra között, Brandhuber Jánosné és Wippelhauser Andrásné vezetésével. Közkívánatra ismét 

(már harmadik alkalommal) házi rétest készítünk, savanyú tejes, krumplis-mákos, káposztás, 

illetve almás töltelékkel. Előételnek szalonnás tarhonyalevest főzünk, ami ma már szinte 

ismeretlen, pedig egyszerű, olcsó és hamar készen van. A konyha befogadóképessége miatt 

előzetes jelentkezést kérünk az érdeklődőktől, e-mailen a mirkmari@freemail.hu címen, vagy 

telefonon Wippelhauser Andrásnénál a 26/367-364 számon.  

-marlok tamás-: Szentiváni kirakósjáték 

 

A gyerekeknek készülő játékok mellett sorra jelennek meg a felnőtteket is elbűvölő hasznos 

és izgalmas társasjátékok. Ilyen az a kirakós is, aminek darabjait valamikor régen elhagyta a 

falunkon átutazó könnyelmű vándor. Az elszórt darabokkal egy ideig csak kevesen játszottak. 

Később, mikor a megélhetés már könnyebb lett, és többeknek maradt erő és idő a játékra, 

voltak, akik elkezdték összegyűjteni a társas egyre mállékonyabb alkatrészeit. Mára elég sok 

eleme elôkerült már, de még mindig sok darabja hiányzik. A játék neve: helytörténet, 

megszállottjai pedig azok, akik kutatni kezdték községünk feledésbe merülô eseményeit, 

emlékeit. Ezeket egymás mellé illesztve rácsodálhatunk Pilisszentiván múltjának egy-egy 

nagyobb részletére. Ha a társas játékosait szeretném felsorolni, hosszú listát kellene írni, ezért 
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csak a csapatokat említem meg: a Helytörténeti Egyesület játékosai, a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat, a Községi Önkormányzat csapata, és a Magányos játékosok, akik saját 

örömükre, a kalandvágytól hajtva keresik a még hiányzó töredékeket. Egy sorozat 

megjelenését szeretném beharangozni, amit a bibliai három király cselekedetét utánzó 

kifejezés fûz egybe: „...elővették kincseiket...” – aranyat, tömjént és mirhát. A szentivániak 

értékeit (arany), hitét (tömjén) és szenvedéseit (mirha) felvonultató sorozat az egykori iskolát, 

a kálváriát, az egyházi temetőt, templomunkat mutatja be. Ezek építési körülményeit, a 

hozzájuk fűzhető eseményeket, a velük kapcsolatos személyeket igyekeztem felkutatni és 

bemutatni. Idén tavasszal az 1756-tól 1905-ig terjedő időszak iskolai életét bemutató 40 

oldalas füzet jelenik meg. Külsejében a már korábban, a Német Nemzetiségi Önkormányzat 

által kiadott füzetek méretét és megjelenését követi.  

 

April 2016 

 

Két kultúrcsoport kapott községi elismerést 

 

Minden évben hat magánszemély vagy közösség részesülhet a községi önkormányzat 

elismerésében, a Pilisszentivánért Emlékéremben, amelynek átadására rendszerint nemzeti 

ünnepeink egyikén, március 15-én vagy október 23-án kerülhet sor. Ezúttal, március 15-én két 

kultúrcsoport, a 30 éves fennállását nemrég ünnepelt asszonykórus és a 25 éves jubileumára 

készülő cserkészcsapat kapta meg az elismerést. Az előbbi szervezetet Metzger Rezsô 

önkormányzati képviselő, kulturális bizottsági elnök, az utóbbit pedig Gábeli Zoltán, az 

egyházközség világi tanácsának korábbi elnöke méltatta, az alábbiakban a két méltatás 

rövidített, szerkesztett változatát olvashatják. 

Metzger Rezső méltatása a Pilisszentiváni Asszonykórusról: 

Amikor megbízást kaptam a megtisztelő feladatra, hogy én köszöntsem a 30 éves 

asszonykórust, az elsô gondolatok, amik az eszembe jutottak, az alábbiak voltak. Jó ötlet volt, 

szorgalom, kitartás, hagyományőrzés, magas színvonal, szerénység, Szentiván jó hírneve. 

Induljunk el visszafelé! Szentiván jó hírneve. Van egy kis éneklő közösségünk, ami már a 80-

as évek közepén az Egyetemi Színpadon, nemzetiségi hagyományok ápolását megcélzó 

fesztiválon felhívta magára a figyelmet, kitörő sikerével. Azóta folyamatosan kapnak 

meghívást, és vesznek részt kórusversenyeken, fesztiválokon. Kis létszámuk vonzza ôket 

olyan rendezvényekre, ünnepi eseményekre, ahol a sokszor száraz, de kötelező ünnepi 

beszédek egymásutánját kívánatos a csendülő ének örömével megtörni. Sok olyan 
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meghívásnak tettek eleget, ahol magasabb rangú vendégeket kellett fogadni, legyen az német 

vagy osztrák nagykövetségi rendezvény, vagy nagyberuházások átadása. Felléptek kül- és 

belföldön, magas ünnepi eseményeken és kulturális rendezvényeken. Mindig mindenütt 

büszkén hirdetik szentiváni voltukat – legyünk mi is büszkék rájuk! Szerénység. Egyszerûen 

végzik a dolgukat. Bármikor bárhonnan felkérik ôket, helyi vagy környékbeli rendezvény 

fényének emelésére, vállalkoznak rá, mindig az eseményhez illô dalokkal. Ez szinte 

hétköznapian megszokottá vált – ünnepeljük őket! Magas színvonal. Rendszeresen részt 

vesznek minôsítô versenyeken, ahol arany minősítésnél rosszabbat sosem kaptak, de két ízben 

a nemzetiségi kórusok legmagasabb minősítési fokozatát, a Rozmaring-díjat is elnyerték. 

Repertoárjuk széles és sokoldalú, a hagyományos sváb daloktól kezdve az egyházi énekeken 

át a sok felkészülést igénylő, nehezen énekelhető Bartók-, Kodály- és más kórusművekig 

terjed; sőt más népek folklórkincse is felcsendül a legtöbbször három szólam harmóniájában 

tündöklő dalokban. Hagyományőrzés. Az asszonykórus gyűjtött, feldolgozott, megőrzött és 

megszólaltatott szinte valamennyi olyan dalt, melyeket német vidékekről származó, 

községalapító őseink hoztak magukkal, vagy itteni életük során költöttek, illetve amikkel a 

hozottakat gazdagították. Az altatódaloktól kezdődően a vidám gyermekdalokon át a 

menyecskék és legények epekedô dallamvilágáig, a kemény munkában megfáradt felnôttek 

ünnepnapjait szépítő, sokszor humoros, szívesen énekelt versek is ide tartoznak. Azon túl, 

hogy összegyűjtötték, az eredeti, már szinte kivesző ízes kiejtéssel adják is elő ezeket, 

autentikusan. Nagy kincs ez számunkra, köszönjük! Szorgalom, kitartás. Gondoljuk el: az 

asszonykórus fennállása óta ha csak a szokásos heti egy próbát számoljuk, hozzávéve a 

fellépésekre való felkészülést, a fellépéseket, a harminc év alatt ez mintegy másfél év 

folyamatos próbát, felkészülést és előadást tenne ki egy emberre vetítve. Ez csak azoknál 

mûködik, akik tudnak és akarnak áldozatot hozni, a közösség érdekében, sokszor a családot, 

pihenést is hátrasorolva. Jó ötlet volt. Összefoglalva az elhangzottakat, igazolva látom az első 

gondolatomat is. Vagyis: jó ötlet volt, 1985-ben Neubrandt Ferencné Gátas Piroska és a többi 

alapító részérôl, hogy a vegyeskórusból részben kiválva egy kiskórus megszervezésére 

szövetkeztek, s a közös fellépések során önálló betétjeikkel színesítik annak repertoárját is. 

Köszönjük minden jelenlegi és korábbi kórustagnak az elmúlt 30 év munkáját és az 

éneklésükkel nyújtott szép perceket, mindnyájuknak. Köszönetét az önkormányzat képviselő-

testülete a március 7-én meghozott határozatával is kifejezte, a Pilisszentivánért Emlékérem 

adományozásával. 

Gábeli Zoltán méltatása a 944. számú szent Borbála Cserkészcsapatról: 
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A 25 éves jubileumát ünneplő cserkészcsapat története 1990-ben kezdôdött, amikor friss 

diplomásként, fizika-technika szakos tanárként Szentivánra került a jelenlegi csapatvezetô, 

feleségével együtt. Kezdô tanárként nagy kíváncsisággal és lelkesedéssel vetette bele magát a 

tanításba és a különböző szabadidôs tevékenységekbe. A falu gyönyörû környezete kiváló 

lehetôséget biztosított a kirándulásokra, így érlelődött meg a cserkészcsapat létrehozásának 

gondolata, amelyet dr. Nádai Béla és Szatory Árpád öreg-cserkész ültetett bele, a környékbeli 

csapatok buzdítására, és támogatása mellett. Késôbb Fábry Pál öregcserkész is segítője lett a 

csapatnak, bölcs tanácsaival; bár idôközben mindhárman az égbe költöztek, de útmutatásaik 

továbbra is bennünk élnek. 1991 tavaszán néhány nyolcadikos diákkal vezetőképzésen vettek 

részt, és ezzel elindult a csapat szervezése, vallási és erkölcsi alapon. A fenntartó szerepét 

elôbb az egyházközség vállalta, a fenntartó testületben Haut József plébános, Szilvási László 

iskolaigazgató, Klinger János, Majtényi Árpád, Marlok Gyula és Gábeli Zoltán vállalt 

szerepet. Hivatalosan a csapat 1991 áprilisában lett bejegyezve, jelmondata Mécs László 

katolikus költő gondolata lett: „Vadócba rózsát ültetek, hogy szebb legyen a föld”. A csapat- 

parancsnoknak pedig hivatása lett, hogy a fiatal nemzedéket ne csak tanítsa, de nevelje is, 

nem feledve, hogy az ember test és lélek egysége. Hamarosan elkezdődtek a rendszeres ôrsi 

foglalkozások, és a fiatalok rengeteg hasznos, gyakorlati tanácsra tettek szert. A 

foglalkozásokra a régi plébánia hittanterme szolgált, ami az átépítés miatt megszűnt, de az 

ôrsi foglalkozások jelenleg is a plébánián vannak megtartva, ezzel is támogatva a 

valláserkölcsi alapon álló csapat mûködését. A fenntartó szerepét késôbb a polgármesteri 

hivatal vette át, tíz éve pedig az Ôrláng A Fiatalokért Közhasznú Egyesület szolgálja a 

cserkészcsapat anyagi támogatásának lehetőségét. Cserkészeink a testvérkapcsolat 

segítségével csapatzászlót is kaptak, amit néhai Bauer Györgytől vehettek át a templomban. A 

cserkészek jelenléte a falu életében is egyre érzékelhetôbbé vált: részvétel a nemzeti és 

egyházi ünnepeken, társadalmi munkák – falutakarítás, a régi temetô rendezése, stb. –, a Szent 

Borbála-napi ünnepek; de említhetném a karácsonyi éjféli mise után immár szokássá vált 

cserkész forraltbor-kínálást is. Januárban a kétnapos szentségimádáson való aktív részvételük 

mellett a körmeneteken a csapatzászlójuk is jelzi aktív közreműködésüket. Természetesen 

lehetetlen felsorolni az egész évi programot az idô rövidsége miatt, de a teljesség igénye 

nélkül is ízelítőt kaphattunk a csapat 25 éves mûködésébôl. A 25 év alatt több száz fiatal 

fordult meg a csapatban, gyakorolhatta a cselekedve tanulást, élvezhette az alkotást, a közös 

munka örömét. Gyakran idézik a cserkészet alapítójának, Lord Baden-Powell tábornoknak 

utolsó szavait: „A helyes út a boldogság eléréséhez az, ha másoknak szerzel boldogságot. 

Kíséreljétek meg ezt a földet egy kicsit jobb állapotban hátrahagyni, mint ahogy találtátok.” 
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Feladatotok és küldetésetek is van rajta: tovább a Jézus Krisztus által mutatott életúton. A jó 

isten áldja és jutalmazza meg önkéntes és szívbôl vállalt munkátokat, falunk és az egész 

magyar nemzet javára. 

 

Franciska Tuschek: Ki építette meg az első házat Szent Ivánon? Wer baute das erste 

Haus in Sant Ivan? 

 

Nagyon kevés településen tud ilyen kérdésre a helytörténész választ mondani. Nekünk 

szerencsénk van: maga az építő írt róla. 1729-ben bizonyos okok miatt bizonytalanná váltak a 

körülmények a faluban, ezért az alapítók közül Hans Metzger egy panaszkérelmet írt. Ezt 

egyenesen az ágostonosok tartományfőnökének szánta – valószínûleg tudott róla, hogy az 

Budára érkezik. A tartományfőnök 1729. augusztus 17-én írta rá a választ. Maga Metzger 

bizonyára az elôtte való hetekben, július végén, augusztus elején fogalmazta a levelet. Levele 

végén az aláírásba, illetve az aláírást övező szövegbe veszi be a kifejezést: „und Anfenger des 

Ersten Hauses”. Ezzel fejeződik be az egész levél. Magyarul: „és elkezdője az első háznak”. 

Gondolom, inkább annak igazolására szánta, hogy jogosan szólal meg a többiek nevében, 

mert eddig is kezdeményező volt. Az írás két példányban van meg a levéltárban. A második 

felismerhetôen az egyik fráter által készített másolat. Az első példányon az eltérô íráson kívül 

egy másik rész is azt bizonyítja, hogy ezt valóban Metzger írta. A Szent Iván helynevet úgy 

írta le, ahogy mi, ha német nyelvjárásunkban beszélünk, ma is mondjuk: Sant Ivan, azaz 

magyar helyesírással Szant. Akkori levélcímzéseken is láttam így leírva. Sőt, ez olyan erősen 

így élt mindig a közösség nyelvhasználatában, hogy még a községi pecsétbe is ilyen alakban 

került be. Tudniillik 1753-ban vált önálló, saját pecséttel rendelkező közigazgatási egységgé, 

azaz faluvá Szentiván, addig csak pusztabirtok volt jogilag. Ezt a német nyelvű pecsétet 

majdnem száz éven keresztül (1753-tól 1850-ig) használták; a megyei levéltárban ma is 

épségben őrzik. Néhány évtizede lehet megint párhuzamosan használni bizonyos 

körülmények között a hazai nemzetiségek nyelvein is a települések nevét. Ha most döntenék 

el, és engem is kérdeznének (amire kicsi az esély), bizonyára a Sant (ejtsd: Szant) alakot 

javasolnám. Hogy így alakult, ebben nemcsak a magyar nyelv hatása lehet, vagy a Sanktból a 

k hang természetes kilökődése a hangzótorlódás miatt, de talán a franciáé és az olaszé is. 

(Ezek a betelepülők többet hallották franciául és főleg olaszul mondani a szent szót, mint mi a 

múlt századi elzártságunkban). Egyébként a hangsúly sem követi a magyart: nem az elsô 

szótag a hangsúlyos, mint a magyar Szentiván szóban, hanem a második az erősebb, és meg is 

nyúlik. Az első szótag hangsúlytalanabb, annyira hangsúlyos csak, amennyire egy névelô az: 
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SzantIvan; ma is megvan ez a hangsúlykülönbség, attól függően, hogy magyar vagy német 

szövegben mondjuk a nevet. Így mondta már Hans Metzger is, társaival együtt. Ő egyébként a 

nevét nem ilyen alakban írta alá, hanem latinosan: Joannes, a családnevét pedig teljesen a 

kiejtés szerint: Mezker (ejtsd: Mecker). Érdekes még ezzel kapcsolatban, hogy a huszadik 

században, a helynevek népies magyarázata cím alatt írt gyűjtésében Bonomi Jenő azt a 

választ kapta itt a faluban, hogy Sant Iván neve azért ez, mert homokos a földje 

(Sand=homok). És bizony a kezdô hang németben kissé hajlik a zöngés z mássalhangzó felé, 

éppúgy, mint a Sand szóban is. A panaszlevél okáról, tartalmáról és felépítéséről külön 

alkalommal érdemes beszámolni. 

 

Warum schreibe ich Sant Ivan? Darum, weil der Erbauer des ersten Hauses den Namen so 

geschrieben hat. Es geschah eben vor 274 Jahren, in 1729, daß Hans Mezker den 

Hochwürdigen des Augustiner Klosters, der Grundherrschaft ein Beschwerdeschreiben 

einreichte. Den Inhalt der Schrift und die Umstände, die ihn zu dieser Tat bewegten, werden 

wir in einem anderen Artikel besprechen. Tatsache ist, daß M. Hessel Commissarius 

Provintialis die Antwort am 17ten August 1729 auf das Aktenstück schrieb. Wahrscheinlich 

war es bekannt, daß er aus Wien kommen wird, und so ist es möglich, daß eben in 

Hochsommer, Ende Juli, Anfang August die Schrift hier im Dorf ge- schrieben wurde. Es sind 

zwei Exemplare vorhanden, das eine ist kopiert, und ist in der Handschrift eines Fraters. Das 

erste Exemplar unterscheidet sich vom zweiten durch einen Namen: „welche sich wollen zu 

Sant Ivan ansetzen“ steht im Text. Also nicht ungarisch, sondern so, wie wir auch heute unser 

Dorf in der hiesigen Mundart benennen, natürlich auch die Deutschen der umliegenden Dörfer 

und Städte. Auch an Briefanschriften der Anfangszeit las ich diese Form. Von 1753 an war 

hier eine eigene Gemeindeverwaltung mit eigenem Petschaft. Auf diesem Petschaft steht 

auch: Gemein Sant Ivan 1753. Dieses Siegel war das Amtssiegel des Dorfes beinahe hundert 

Jahre lang (von 1753 bis 1850). Die Hauptfrage ist aber, wer der Erbauer des ersten Hauses in 

unserem Dorf ist. Er selbst berichtet uns darüber. In der Unterschrift des 

Beschwerdeschreibens lesen wir: „Ganz unterthenigste gehorsambste unterthanen: als 

Johannes Mezker und Anfenger des Ersten Hauses“. Anfenger: Er hat also begonnen das erste 

Haus zu bauen. Wahrscheinlich sein eigenes. Er spricht, schreibt „im Namen der Anderen“, 

denn das „als“ hat hier diese Bedeutung. Interessant, daß er hier die ernstere, lateinische Form 

seines Taufnamens unterschreibt, und den Familiennamen ganz nach der Aussprache. Die 

Handschrift ist schön, harmonisch. Nach einem „und“ fügt er das wichtigste zu: Anfänger, 

Erbauer des ersten Hauses schreibt über ihre Sorgen. 
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Budapest, den 30sten September 2015  

Erste Erscheinung des Artikels in Szentiváni Tükör /Sanktiwaner Spiegel, 2003 November, 

Seite 18. Literatur zur jetzigen zweiten Erscheinung: Horváth Lajos: Pest megye városi, 

községi és megyei pecsétjei 1381–1876. Pest M. Levéltári Füzetek 4. P. M. Levéltár, 1882. 

Ki építette meg az első házat Szent Ivánon? 

 

Egyeztettek a partnerkapcsolat jövőbeni lehetőségeiről 

Németországi testvérközségünkben, Marktleugastban tárgyalt április elején a pilisszentiváni 

önkormányzat küldöttsége, hogy megvitassák és egyeztessék a partnerkapcsolat helyzetével, 

céljaival és lehetôségeivel kapcsolatos elképzeléseiket. A megbeszélést egyebek között eddigi 

polgármesterünk leköszönése indokolta, hiszen Pénzes Gábor évtizedekig az egyik motorja 

volt a két település kapcsolattartásának, de szükségessé tette az is, hogy két év múlva már az 

együttműködés harmincadik évfordulója lesz esedékes, ezért lassanként annak a programját is 

el kell kezdeni megtervezni. Az április 4-i megbeszéléseken Marktleugast részéről Franz 

Uome polgármester, Michael Laaber jegyző, Rainer Meisel I. alpolgármester, Michael 

Schramm képviselő, ifjúságügyi referens, Manfred Huhs nyugalmazott polgármester, idősügyi 

referens, illetve Otto Schramm nyugalmazott képviselő vett részt, Pilisszentivánt pedig dr. 

Peller György jegyző és Gátas Ernő képviselő, német nemzetiségi tanácsnok képviselte. A 

megbeszélések témái kiterjedtek a partnerkapcsolat jövőbeni céljainak meghatározására, a 

lehetőségek feltárására és a kapcsolat fejlesztési lehetőségeire, de szó esett rövid és középtávú 

programok meghatározásáról és az információcsere bővítési lehetőségeiről is. A tárgyalások 

során számos olyan jövőbeni lehetőségről esett szó, amelyeket célszerű lenne kihasználni, 

illetve olyan célokról, amelyek megvalósítása a partnerkapcsolat fejlesztését szolgálná. Ilyen 

volt például az általános iskolások, fiatalok nyári cseretáboroztatása, vendégóvónők küldése 

és fogadása, vagy éppen a meglévő családi kapcsolatok bővítése (például gyerekek cseréje a 

nyelvtanulásuk elősegítése céljából). Szó esett több olyan, itthoni és kinti civil szervezet, 

intézmény együttmûködési lehetőségeinek megteremtéséről is, amelyek eddig nem, vagy csak 

kevéssé vettek részt a partnerkapcsolat működtetésében – ilyen lehetne például a zeneiskolák, 

vagy a kinti Schützenverein és a községünkben mûködô Ijász Egyesület kapcsolatfelvétele, a 

nyugdíjas egyesületek kapcsolatának kiépítése, vagy éppen a cserkészcsapatunk 

lehetôségeinek feltárása. Fontosnak ítélték a tárgyalások résztvevôi azt is, hogy intenzívebb 

legyen a nemzetiségi önkormányzat bevonása a célok megvalósításába. Fontos részét képezte 

a megbeszéléseknek a két településen élôk közötti kommunikációs lehetőségek fejlesztése, 
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hiszen e téren még bőven van hová előrelépni. Szóba került például egy német nyelvű online 

újság esetleges létrehozása a szentiváni honlapon, illetve gyakoribb, kölcsönös 

információnyújtás a partnerközségek önkormányzatainak fontosabb döntéseirôl, céljairól és 

eredményeirôl – legalább negyedévenként – a nyomtatott vagy online újságokban 

(Pilisszentiván részérôl németre lefordítva a lényeges információkat). Ugyancsak felmerült, 

hogy mindkét község nyomtatott újságját érdemes lehet het nagyobb példányszámban 

eljuttatni a másik település egyesületeinek és intézményeinek, igény szerint. Megegyeztek a 

tárgyalások során abban is, hogy 2016-ban négy olyan alkalomra van kilátás, ahol biztosan 

találkozhatnak egymással a szentivániak és a marktleugastiak – idehaza az április 22-24-i 

hétvégén, a cserkészcsapatunk jubileumán, júniusban a Szentiván-napon, és szeptemberben, a 

kinti nyugdíjasok látogatása alkalmából, a testvérközségben pedig augusztusban, az ottani 

Strassenfesthez kapcsolódva. Mindemellett pedig – bár még távolinak tűnhet – szó esett az 

együttműködés középtávú terveiről és feladatairól is, különös tekintettel a 30 éves jubileum 

2018-ban esedékes ünnepségének előkészítésére. Végül még abban is megegyeztek a 

jelenlévők, hogy a továbbiakban a két önkormányzat közti kapcsolattartó Michael Laaber és 

Gátas Ernő lesz, a tûzoltók Martin Döringen és Bodnár Ferencen keresztül tartják a 

kapcsolatot, a nyugdíjasok közti rendszeres kapcsolattartást Manfred Huhs és Marlok Gizella, 

a fiatalokat érintő programok egymás közti egyeztetését pedig Michael Schramm és Marlok 

Jessica végezheti. További kapcsolattartók még a Pilisszentiváni Vegyeskórus és a kinti 

partnerzenekar között Marlok Gyula és Georg Purucker, a sportegyesületek között pedig 

Klaus Vitzgall és Brandhuber Ádám.  

 

A német nemzetiségi főzőtanfolyam receptjei 

 

Tarhonyaleves szegényesen (4 személyre) Hozzávalók: 15 dkg szalonna, 2 marék apró 

tarhonya, 3 krumpli, 1 púpozott kiskanál pirospaprika, só ízlés szerint, másfél liter víz. 

Elkészítés: A szalonnát apró kockákra vágva lassan megpirítjuk, majd hozzáadjuk a tarhonyát 

és tovább pirítjuk. Ha már jól megpirult, rászórjuk a pirospaprikát, átkeverjük és gyorsan 

felöntjük a vízzel. [A pirospaprikát nem szabad pirítani, mert keserű lesz!] Beletesszük a 

kockára vágott krumplit, megsózzuk, néha megkevergetjük és addig fôzzük, amíg minden 

hozzávaló megpuhul. Rétes (strúll, Rusz Boris néni receptje) Hozzávalók (12 rúd rétes 

tésztájához): 1 kg rétesliszt, 6 dió nagyságú zsír, 2 tojás, pici só, kb. 2 bögre forró víz. 

Elkészítés: A hozzávalókat tésztává dagasztjuk, majd a tál oldalához verjük, amíg hólyagot 

vet. 6 cipót készítünk, ezeket olajjal bekenjük, olajozott deszkára tesszük, és meleg lábossal 
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letakarva (vagy nejlonzacskóba téve) pihentetjük. Ezután a konyhaasztalt leterítjük fehér 

lepedôvel, azt megszórjuk liszttel és a tésztát asztal nagyságúra nyújtjuk. (Ha nagyobb 

asztalunk van, kevesebb cipót készítünk a tésztából.) Töltelékek: – káposztás: egy kisebb fej 

káposztát lereszelünk, zsiradékon megpirítjuk, majd sóval, borssal és cukorral ízesítjük. – 

krumplis–mákos: néhány közepes méretû krumplit héjában megfőzünk, meghámozzuk, majd 

ha kihűltek, a kinyújtott tésztára reszeljük. Utána darált mák és cukor keverékét (10-10 dkg) 

szórjuk rá, rácsorgatunk egy pohárnyi tejfölt, amit előtte elkevertünk egy tojássárgájával, 

végül pár kanál olajjal is megöntözzük. – aludttejes: rétesenként 2 dl aludttejbe (vagy kefirbe) 

belekeverjük egy tojás sárgáját, belekarikázunk egy kiflit, cukorral, vaníliás cukorral és 

citromhéjjal ízesítjük, majd közvetlenül a töltés előtt belekeverjük a tojások habbá vert 

fehérjét. 

 

Juni 2016 

 

Győri diákok tanulmányúton Pilisszentivánon 

 

Tavasszal fogadta a Német Nemzetiségi Önkormányzat azokat a gyôri középiskolás diákokat, 

akik azért utaztak településünkre a német Audi Schuléból, hogy közelebb kerüljenek a hazai 

német nemzetiség hagyományaihoz, nyelvéhez és kultúrájához. Tanárnôjük, Abonyi Barbara 

– községi iskolánk korábbi tanára – olyan kilencedik és tizedik évfolyamos diákokat hozott 

Pilisszentivánra, akik majd népismeretbôl fognak érettségizni. A tanulmányút nem titkolt 

célja az volt, hogy a diákok belekóstoljanak a régmúlt ízeibe, illatába, hogy megtapasztalják a 

„svábok“ életmódját, nyelvét, kultúráját. A csoportot elôször Gátas Ernô nemzetiségi 

tanácsnok köszöntötte a települési önkormányzat nevében, és mesélt a diákoknak településünk 

történetérôl, a „sváb“ származásúak és magyarok békés együttéléséről, civil egyesületeinkről 

és az aktív kulturális életről. A program a tájházban folytatódott, ahol is minden csoport két 

foglalkozáson vett részt: az első csapat megnézte a tájházat – ehhez a tárlatvezetést Marlok 

Luca és Asztalosné Marlok Éva szolgáltatta –, majd érdekes kérdéseken-feladatokon keresztül 

tüzetesebben foglalkoztak a nemzetiségi törvénnyel, a kulturális autonómia kérdéseivel és a 

nyelvjárással. Annyira lekötötték a diákokat Luca és Éva néni anekdotái, személyes történetei 

és énekei, hogy alig lehetett őket kimozdítani a tájház kiállításáról. A szellemi munka után 

kezdődött a fizikai, vagyis a diákok nekiálltak a közös ebéd előkészítésének. Természetesen a 

feladattal nem egyedül kellett megbirkózniuk, mert a „mi Mári nénink“ (Wippelhauser 

Andrásné) teljes vállszélességgel támogatta ôket, osztotta a feladatokat, megmutatta a konyhai 
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fortélyokat, és elárulta a legpraktikusabb tippeket. A zöldég pucolása, a csipetke gyúrása, de 

még a burgonya előkészítése és megfőzése sem volt minden diák számára könnyű feladat. De 

nem ez volt a fontos, hanem az eredmény: vegyes zöldségleves és igazi szentiváni 

„Schupfnull” került az asztalra és nem sokáig maradt ott... Hiszen a diákok a jó munka 

végeztével mindent jóízűen el is fogyasztottak, és mindent eltakarítottak. A látogatás végső 

szakaszára már csak a kalória ledolgozása maradt, amit egy, a településen megtartott rallye 

segítségével oldottunk meg. A diákok megnézték az iskolát, a főteret, a templomot, az egyik 

képoszlopot és a bányászemlékművet. A nap végén rengeteg tapasztalattal a hátizsákjukban 

vettek búcsút Pilisszentivántól, és megígérték, hogy ismét jönnek majd – addigra a június 12-

én átadásra kerülô német nemzetiségi tanösvény is bejárható lesz. Várjuk ôket szeretettel! 

Nagyon köszönjük a segítséget Marlok Lucának, Asztalosné Marlok Évának és Wippelhauser 

Andrásné Brandhuber Mári néninek. 

 

Sombereken már átadták a nemzetiségi tanösvényt 

 

Mûködése során elsô ízben vágott bele a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 

két évvel ezelôtt abba az elképzelésbe, hogy interaktív tanösvényeket létesítsenek hazánk 

néhány németlakta településén. Az első két tanösvényt, amelyeket egyben mintának is szántak 

a késôbb megvalósítandó hasonló turisztikai létesítmények számára, községünkben, illetve a 

Baranya megyei Sombereken kezdték megvalósítani – amire lapunk megjelenik, addigra már 

a szentiváni tanösvény elsô üteme is megvalósul, Sombereken azonban már két héttel 

korábban, május 28-án átadták a létesítményt. A sombereki tanösvény voltaképpen egy 

tematikus, a falun átvezetô útvonal, mely állomástól állomásig a helyi értékeket, szokásokat, 

érdekességeket bemutatva kalauzolja az arra járókat. Az interaktív – tapintható, élményszerû 

–, kétnyelvű tájékoztató táblák a helyi németség múltját és jelenét is bemutatják. A közösségi 

összefogással épült tanösvény sajátossága, hogy személyes, családi történeteken keresztül – 

videók, fotók és szöveges dokumentumok által – mutat be egy-egy témát, melyhez a 

háttéranyagot a helyi fiatalok és idősebbek, kulturális egyesületek és intézmények közösen 

gyûjtötték, rendszerezték és dolgozták fel. A községünkben megvalósított hasonló – egyelőre 

hét állomásból álló, a későbbiekben még tovább is fejleszthető – tanösvény átadására sajnos 

már csak lapzártánk után, június 12-én, vasárnap délután került sor, így az avató 

rendezvénysorozatról következő lapszámunkban tudunk majd beszámolni. 

 

Juli 2016 
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Tovább él, sőt új dimenziókba léphet a marktleugasti partnerkapcsolat 

 

Függetlenül a községünk vezetésében bekövetkezett személyi változásoktól, Pilisszentiván és 

Marktleugast önkormányzata is tovább kívánja működtetni a két település közt fennálló, közel 

három évtizedes partnerkapcsolatot – erre tettek ígéretet a németországi vendégek júniusi, 

szentiváni látogatásán a két település vezetői. A német testvérközség mintegy tíz fôs 

küldöttsége számára június 24-én, a Napforduló Fesztivál zárónapját megelôzô pénteken adott 

fogadást a Polgármesteri Hivatalban Poppréné Révay Gyöngyi polgármester, aki köszöntô 

beszédében leszögezte: a szentiváni képviselő-testületnek továbbra is egységes, elhatározott, 

közös szándéka, hogy hasonló szellemiségben folytassa tovább az együttműködést, mint 

ahogy az az elmúlt évtizedekben zajlott. Hozzátette: szeretné, ha a jövőben más korosztályok 

– elsősorban a fiatalok, de akár az idősebb generációk, illetve az őket képviselő szervezetek – 

is aktívabban tudnának részt venni a két település partnerkapcsolatának élénkítésében, ami a 

partnerség új formái előtt is lehetőséget nyitna. Reményét fejezte ki az iránt, hogy ezen új 

ismeretségek révén a későbbiekben is szövődnek olyan, több évtizedes barátságok, mint a 

partnerkapcsolat első évtizedeiben, ehhez pedig – mint mondta – az önkormányzat minden 

segítséget meg fog adni a továbbiakban is. Válaszában Franz Uome, Marktleugast polgár- 

mestere első szavaival a mostani pilisszentiváni fogadtatást méltatta, majd elmondta: 

nemrégiben tartottak már egy megbeszélést Gátas Ernô német nemzetiségi tanácsnokkal, 

akivel ugyancsak megegyeztek a partnerség folytatásáról. Mint mondta, arról is szó esett már, 

hogy milyen konkrét változtatásokat, fejlesztéseket lenne célszerű eszközölni a 

kapcsolattartás terén, annak érdekében, hogy az egész tovább éljen és mindkét község 

számára előnyöket biztosítson, illetve leszögezte: ők is mindent meg fognak tenni a partnerség 

további működtetéséért, mert nem szeretnének lemondani annak értékeiről. Vendégeink 

egyébként, mint azt már megszokhattuk, ezúttal sem érkeztek üres kézzel: az önkormányzat 

céljaihoz pénzadománnyal járultak hozzá, Pénzes Gábor korábbi polgármestert pedig, akinek 

sok része volt a kapcsolat eddigi működtetésében, egy róla készült, közel életnagyságú 

portréfestménnyel lepték meg.  

 

Eddig csak jók voltak a tanösvény visszhangjai 

 

Sokak álma vált valóra június 12-én, amikor egy több órás rendezvénysorozat keretében sike- 

rült felavatni és bemutatni az érdeklődő közönségnek községünk új német nemzetiségi 
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tanösvényét. A turisztikai létesítmény az országos német önkormányzat finanszírozásában, a 

németországi belügyminisztérium támogatásával valósult meg, az ország első két ilyen 

beruházása egyikeként, a baranyai Somberek hasonló tanösvényével együtt. A két projekt 

lefuttatásának egyik célja az is volt, hogy a megvalósításuk révén szerzett tapasztalatokat a 

folytatásban más hasonló tanösvények létesítéséhez, illetve meglévők bővítéséhez is fel 

lehessen használni. A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata (MNOÖ) még 

2010-ben határozta el, a következő hat évre szóló oktatási stratégiája keretében, hogy 

tanösvényeket kíván létrehozni az ország jelentősebb németlakta vidékein, hogy a fiatalok a 

szokványostól eltérő megközelítési irányok mentén szerezhessenek ismereteket településük, 

lakókörnyezetük történetéről, és ismerhessék meg a helyben élők szokásait, értékeit. Az 

elképzeléseket a következő választási ciklus elején, az újabb, 2020-ig szóló stratégia 

kidolgozásakor tovább finomították, kezdeményezésükkel egyszerre kívánták aktivizálni a 

helyi közösségeket, illetve tudatosítani a német kötődésű települések lakóiban, hogy minden 

egyes ilyen településnek megvan a maga külön identitása, saját arculata. Az első próbaprojekt 

előkészítése 2014-ben kezdődött meg, a részvételre rajtunk kívül még a Pécstől délre fekvő 

Somberek (Schomberg) vállalkozott. Az állomások tartalmát hosszú egyeztetések során 

állították össze a helyi nemzetiségi szervezetek sok közremûködô segítségével, az anyag 

rendszerezése és feldolgozása ugyancsak az ő feladatuk volt. A pilisszentiváni tanösvény 

eddig megvalósult hét állomása jelenleg egy kétnyelvű térképes feladatlap alapján járható be, 

de minden állomás információs tábláján található egy-egy QR-kód is, ezek használatával 

pedig az okostelefont használó látogatók a későbbiekben az interneten további 

információkhoz, feladatokhoz és játékokhoz is hozzáférhetnek majd, a www.lehrpfad.hu 

weboldalon. A községünkben elkészült hét állomás egy képzeletbeli család életét és egykori 

mindennapjait mutatja be, a család minden tagja egy-egy erényt testesít meg, és azon 

keresztül mutatja be a helyi közösség értékeit. Az induló állomáson a bányászként dolgozó 

szorgalmas családfő mutatkozik be – ennek megfelelően itt a község bányászmúltjába nyerhet 

betekintést az erre járó; a községházánál és a templomnál a család bíróként, illetve papként 

szolgáló férfitagjai jelenítenek meg újabb erényeket, a régi temetôben kialakított állomás 

pedig a kegyeleti szokásokba enged bepillantást. Három további állomás idézi még fel a 

környékünkön 1882 és 1914 között szokásban volt rózsaesküvôk hagyományait, illetve az itt 

leginkább elterjedt régi népi mesterségeket. Az egyes állomásokon az információs táblák 

mellett több olyan egyéb létesítmény, mûtárgy is található, amelyek megkönnyítik a leírtak 

megértését, átélhetôbbé teszik mindazt az információt és élményanyagot, amit az állomás 

közvetíteni igyekszik. A bánya történetével kapcsolatos állomáson például egy egykori 
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személyszállító, bányavasúti kisvonat fából ácsolt makettjét állították fel, ugyanoda került egy 

márványasztalba vésett falutérkép is, mely az egykori szénbányászati objektumok helyét 

mutatja meg. A rózsaesküvős állomáson kilenc rózsatő és dátummal ellátott névtábla örökíti 

meg az itt megkötött rózsalakodalmak időpontját és az érintettek neveit, a tájházi állomásokon 

pedig fajátékok is találhatók, amelyek így még élményszerûbbé tehetik az állomás bejárását. 

A tanösvény június 12-i átadó rendezvénye a magyar himnusz, illetve a magyarországi 

németek himnusza hangjaival indult, majd Klencsák István, a szentiváni német nemzetiségi 

önkormányzat elnöke üdvözölte a jelenlévőket, kiemelve, hogy végre elérkezett az a pillanat, 

mikor a szervezet a nyilvánosságnak is megmutathatja, min dolgozott a legutóbbi, több mint 

egy évben. Az iskolás tánccsoport rövid műsora után Heinek Ottó, az MNOÖ elnöke lépett a 

mikrofonhoz, aki arról beszélt: már évekkel ezelôtt stratégiai kérdésként vizsgálták, hogyan 

örökíthetnék tovább, a modern eszközöket is felhasználva a hazai németség kulturális 

örökségét, és németországi mintára arra jutottak, hogy talán ilyen interaktív tanösvények 

felelhetnek meg legjobban ennek a célnak. A folytatásban a vegyeskórus blokkja után 

Poppréné Révay Gyöngyi beszéde következett, melyben a polgármester asszony elmondta: 

gratulál a szentiváni nemzetiség bátorságához, hogy bele mertek vágni ebbe a munkába, és 

úgy vélte, nagy lehetôség egy ilyen projekt, melynek egyik célja a helyi intézmények és civil 

szervezetek közti együttmûködés elôsegítése. Beszélt arról is, hogy a nemzetek, nemzetiségek 

történetét nem lehet könyvekbôl megtanulni, mert a tankönyvek csak sűrítményei, de nem 

esszenciái a valódi történelemnek; elmesélni a valóságot csak az tudja, aki megélte, a szülôk, 

nagy- és dédszülôk. A megnyitó utolsó szónoka – a felnôtt tánccsoport produkciója után – 

Englenderné Hock Ibolya, az MNOÖ oktatásügyekért felelôs tanácsnoka volt, aki a projekt 

születésének (fentebb már röviden ismertetett) történetérôl beszélt. A program ceremoniális 

részletei után pedig a szervezôk a tanösvény vezetett bejárására invitáltak minden jelenlévôt, 

amihez – az iskola diákjai közreműködésével – német és magyar nyelvű ismertetéseket is 

biztosítottak. Az egész délutánt átívelő rendezvénysorozat a Tájházban, sördélutánnal és a 

résztvevôk megvendégelésével zárult. 

 

Német Nemzetiségi Önkormányzat: Köszönetnyilvánítás 

 

Pilisszentiván Német Nemzetiségi Önkormányzata köszönetét fejezi ki a lent felsorolt 

intézményeknek, szervezeteknek és magánszemélyeknek a Német Nemzetiségi Tanösvény 

megvalósításában nyújtott segítségükért: Német Szövetségi Köztársaság; Magyarországi 

Németek Országos Önkormányzata; Pilisszentiván Község Önkormányzata; Pilisszentiváni 
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Polgármesteri Hivatal; Pilisszentiváni Helytörténeti Egyesület; Pilisszentiváni Római 

Katolikus Egyházközség; 944. Szent Borbála Cserkészcsapat; Pilisszent- iváni Fúvószenekar; 

Vegyeskórus; Asszonykórus; Német Nemzetiségi Tánccsoport; Általános Iskolai 

Tánccsoport; Pilisszentiváni Polgárôrség és Tûzoltó Egyesület; Német Nemzetiségi Általános 

Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola; Községgazdálkodási Csoport; Joc-Print Kft.; Pilis Print; 

Perec Pékség; Grand-Ács Tetôcentrum és Készház Kft.; Fresz Bolt; Schuck Cukrászda; Feigel 

Szíkvíz; Rotburger; Bagi Jani Bormanufaktúrája; Varázskô Kft.; Mátrai Üveg-Tükör Kft.; 

Poppréné Révay Gyöngyi; Heinek Ottó; Pánovicsné Szeiberling Krisztina; Frey Mária; 

Englenderné Hock Ibolya; Horváth Zoltán; Janusch Zsolt, Soós Balázs; Rádler György; 

Mázas János; Németh Zoltán; Wippelhauser Mariska néni; Szóda Ákos; Wippelhauser 

Andrásné Brandhuber Mária; Brandhuber Jánosné; Mirk Mária; Kônigné Drevenka Marika; 

Nagy-Szakáll Ferencné; Bubrovszky Károlyné; Bubrovszky Károly, Bubrovszky Géza; id. és 

ifj. Markos Ferenc; Richolm Péterné; Kálózi Istvánné; Gátas Ernô; Gátasné John Mária; Fresz 

Edéné; Solt Gábor; Komp Károlyné; Ulicsnik Gyuláné; Szûcs István, Szûcs Istvánné; 

Daunerné Gátas Mariann; Mravinacné Pogonyi Zsuzsanna; Brandhuber Márta; Feigel Anna; 

Terjék Borbála; Juhász Hanna; Markos Réka; Marlók Alexandra; Kothencz Fruzsina; Varga 

Viktória; Marlok Lívia; Ponta Boglárka, Hódosi Natasa, Havasi Panna, Garai Luca, Pándi 

Zsanett, Divinyi Virginia, Rosza Réka, Schuck Nikolett, Izsó Boglárka, Araszhegyi 

Alexandra, Bergendy Kitti, John Zsófia, Szabados Szabina. 

 

A tanösvény volt a német tábor témája is 

 

Június-július fordulóján zajlott a Tájházban és más helyszíneken a nemzetiségi önkormányzat 

hagyományosnak számító, egyhetes gyerektábora. A tábor témái ezúttal az új nemzetiségi 

tanösvény és az egyes állomásokon „szereplő” család története köré szerveződtek, de jártak a 

gyerekek a tavasszal felavatott solymári tájházban is. Községünk német nemzetiségi 

önkormányzata hosszú ideje minden nyár elején szervez egy olyan tábort, ahol a diákok kicsit 

jobban is megismerkedhetnek mindazzal, amit év közben a népismereti órákon hallanak. A 

gyerekekbôl ilyenkor 6-7 fôs családokat állítanak össze, amelyek aztán a hét folyamán 

valamilyen tematika szerint ismerkednek a Tájházban őrzött értékekkel, a régi szokásokkal. 

Az idei menetrend kitalálásához kézenfekvő támpont volt az új nemzetiségi tanösvény – 

amely maga is egy képzeletbeli családon keresztül mutatja be a falu múltjának néhány szeletét 

–, ezért a táborozók a tábori hét mintegy felében az ahhoz kötődő ismeretanyagot dolgozták 

fel. Általában délelôtt és délután is más-más állomáshoz kötôdtek a feladatok, amelyek így 
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összességében egy teljes hétre lekötötték és szórakoztatták is a táborozókat. Néha elméleti 

ismereteikbôl is számot kellett adniuk a csapatoknak, máskor egy-egy kisebb kutatási feladat 

várt rájuk; az egyik nap egy „települési szerződést” is szerkeszteniük kellett – kifejtve benne, 

hogy milyen jogokat kívánnak maguknak és cserében milyen kötelezettségeket vállalnak –, de 

a feladványok többsége a vakációs hangulathoz illeszkedve kifejezetten játékos volt, amit 

senki sem érezhetett megterhelônek. A fennmaradó napok egyikén Solymárra kirándult a 

társaság, ahol többek között a templommal és az új tájházzal ismerkedtek meg; egy másik 

napon Budaörsre utazott a 42 táborozó, ahol a helytörténeti múzeum, a kálváriakápolna és 

néhány más látnivaló felkeresése várt rájuk. Hétvégén pedig helyben is tettek egy kisebb 

kirándulást, útba ejtve a kálváriát és a falu nyugati felében álló képoszlopokat, végül a 

szalonnasütônél levezető játékkal zárult a programok sora. A szervezők ezúton is köszönik a 

segítséget a hat közreműködő ifinek, a helytörténeti és a nyugdíjas egyesületek képviselőinek 

és minden egyéb segítônek; ugyancsak köszönetet mondanak az Emberi Erőforrás 

Támogatáskezelô 560.000 forintos támogatásáért. 

 

Tájház nyílt a szomszédvárban 

 

Tájház, helyesebben egy hagyományos sváb parasztházból kialakított közösségi ház nyílt a 

„szomszédvárban”, Solymár központjában, április végén. A szinte teljesen érintetlen 

állapotban megmaradt épületet az eredetivel megegyezô kivitelben, de a mai technikai 

lehetôségeknek megfelelô módon újították fel és teljes egészében a környékbeli népi 

hagyományok továbbörökítését célozza majd. A Bauernhaus névre keresztelt létesítményben 

eltervezett programok összeállításánál szentiváni mintákat is alapul vettek; lapunkban történô 

bemutatását az is indokolja, hogy a német nemzetiségi önkormányzat gyerektábora az egyik 

napját részben ott töltötte. Községünkben, éppúgy, mint a budai agglomeráció más 

településén – de az ország sok más vidékén is – erősen visszaszorultak, sok helyütt szinte 

teljesen el is tûntek a hagyományos népi építészet értékes emlékei; gyakran már csak egy-két 

helyi védettségû, általában nem is túl jó állapotú parasztház jelzi, miként építkeztek a helyiek 

a ’60-as évektôl elterjedt építészeti uniformizálódás elôtt. Nem volt ez másként Solymáron 

sem, ahol a régi parasztházak nagy részét vagy erôsen átalakították, vagy le is bontották, hogy 

korszerûbb, új épületeket húzzanak fel a helyükre; így mostanra már nagyon megcsappant 

azon házak száma, amelyek még magukon hordozzák a világháború elôtti idôszak építési 

stílusjegyeit. A legszebb ilyen épületek közé tartozik a 64-es buszok útvonala által is érintett, 

a solymári fôtértôl alig pár lépésre fekvô Dózsa György utca 6-os számú, tornácos parasztház, 



519 
 

amelynek tájházzá való alakításáról már évekkel ezelôtt is sokan ábrándoztak a helyi civilek 

közül. Erre két éve nyílt lehetôsége a helyi önkormányzatnak, miután a ház tulajdonosa 

elhunyt, örökösei pedig ráálltak, hogy eladják azt a község részére. Az épület 1937-ben épült, 

tehát nem számít kimondottan réginek, sôt annak idején kifejezetten korszerûnek minôsült, 

klinkertéglás homlokzatával, mettlachi lapokkal burkolt teraszával, vagy azzal, hogy már a 

melléképületek sem tisztán vályogból, hanem vegyes falazással készültek, ahol minden két 

sor vályogtéglát egy sor rendes tégla követett. [Ebbôl egy kis részt meg is hagytak szabadon, 

bevakolatlanul a tavalyi felújítás során, hogy látható legyen az építés ezen jellegzetessége.] 

Különlegessége az utcai homlokzat tetôsík alatti részén fából kifaragott, félköríves 

díszítmény, ami szinte egyedülállóvá teszi a még megmaradt régi épületek között is, és ami 

annak idején három év alatt készült el a tulajdonos, Posovszky Márton ács keze munkája 

nyomán. A család nem sokáig lakhatott itt háborítatlanul: már 1944-ben német tiszteket 

szállásoltak be hozzájuk, majd amikor a Vörös Hadsereg 1944 karácsonyán elérte ezt a 

környéket, ôk alakítottak itt ki morzeállomást 24 órás felügyelettel, 20 fôs személyzettel. A 

háziak ekkor csak a pincében húzhatták meg magukat, de a két pici lánynak a katonák sokszor 

engedték, hogy figyeljék a morzeállomás munkáját, és nagy tetszéssel fogadták, hogy azok 

eltanultak tôlük egy sor parancsszót, rádiójelet. A hadifogoly-kiegészítés keretében történô 

elhurcolást a házaspár némi szerencsével megúszta, de 1946-ban az egész családot 

kitelepítették; a házat egy mezôkövesdi ember kapta meg; halála után pedig a lánya és veje 

használta, egészen az utóbbi három évvel ezelôtti haláláig. Mivel a közbensô tulajdonosok 

semmiféle átalakítást nem végeztek az épületben, minden nyílászáró eredeti és az egykori 

festést ôrzi, csakúgy, mint a falak, amiket a felújítás után ugyancsak meghagytak eredeti 

állapotában. Bár hasznosítható berendezés nem maradt a házban, így is eredeti solymári 

bútorokkal, lakástextíliákkal és egyéb tárgyakkal sikerült berendezni, köszönhetôen a 

lakossági felajánlásoknak – több mint ötven család ajánlott fel különféle holmikat, és sok 

felajánlás értéke, forintra váltva hat számjegyû összeget adna ki. A létesítmény olyan 

tárgyakat ôriz és mutat be, amelyek a háború elôtti Solymárra, tágabb értelemben a Budai-

hegység sváb falvaira voltak jellemzôek, kimondottan különleges tárgya ezért nincs. Mégis 

látható itt néhány olyan tárgy, ami a története miatt különlegesnek tekinthetô: a Bauernhaust 

vezetô Hartmann Hellebrandt Hilda elsô helyen ezek közül azt a két szentképet emelte ki, 

amelyek már 1937-ben is ugyanitt, a ház tisztaszobájában függtek, a kitelepítéskor pedig a 

család elvitte ôket magukkal – holott mindenki maximum száz kilónyi holmit vihetett, a két 

kép pedig együtt tekintélyes súlyú! Visszakerült ide az egykori tulajdonos gyaluja is, ami a 

kitelepítés idején itt maradt, de a rokonok a ’70-es években megtalálták és elvitték neki 
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ajándékba. Hellebrandt Hilda ismertetése szerint azt szeretnék, ha ez olyan ház lenne, ami 

igazi közösségi színtérként működhetne; kerülik is a tájház fogalmat, helyette inkább a 

Bauernhaus / Sváb parasztház és közösségi ház megnevezést használják. Terveznek például 

horgoló klubot, ahol bárki megtanulhat horgolni, de – szentiváni mintára – felmerült sváb 

fôzôtanfolyamok indításának lehetôsége is. Boresteket, beszélgetôs rendezvényeket, 

gyerekeknek szóló népismereti foglalkozásokat már a nyitás óta eltelt hónapokban is 

szerveztek, és egy német filmklub indítása is szerepel a tervek között. A házról és az ott zajló 

programokról bővebb információk az interneten, a bauernhaussolymar. blogspot.hu oldalon 

olvashatók. 

 

A községi általános iskola büszkeségei a 2015-2016 tanévben: 

 

Kitûnô és kiváló tanulók a tanév során: - 1/a: Bus Boglárka, Fodor Zoltán, Kún Szilveszter 

Zsombor, Kreiter Ingrid, Kusztos Lilla Noémi, Manhercz Ármin, Órai Alíz, Styevola Mátyás 

Máté, Virág Boróka. 1/b: Erdei Dániel Tamás, Gôry Kitti Kamilla, Jancsó Benedek, Juhász 

Olívia, Kapuvári Balázs, Meljkuti Maja, Molnár Matilda, Nagy Dániel Zoltán. - 2/a: Balázs 

Szonja, Burgermeister Ádám, Földi Ráhel Dorottya, Kusztos Hanna Luca, Marlok Réka, 

Metzger Klára, Szabó Máté Zsombor. 2/b: Deák Adél Margit, Deák Emese Anna, Havasi 

Ádám, Mayer Míra Hanna, Schuck Fanni. - 3/a: Gazsy Bendegúz, Havasi Annamária, Piros 

Pál. 3/b: Engert Zsófia (tantestületi dicséret), Molnár Tamás, Páva Szabolcs (tantestületi 

dicséret). 3/c: Császár Olivér, Hódosi Mátyás Bence, Nótai Dorka, Pozderka Vince, Virág 

Boglárka. - 4/a: Kreiter Alíz, Márföldi Abigél Dóra, Osztheimer Lujza, Pulai Attila Levente, 

Tolnay Tamara. 4/b: Blaschek Zsófia Sára, Eberhardt Flóra, Erdei Balázs Ákos, Földi Rebeka, 

Gábeli Angéla, Gátas András, Hechtl Boglárka, Metzger Bálint, Schuck Dorka (tantestületi 

dicséret). 4/c: Köves Anna Réka, Polyvás Blanka, Princz Patrik. - 5/a: Klencsák Dóra 

(tantestületi dicséret), Kozek Kíra. 5/c: Gazsy Borbolya (tantestületi dicséret), Richolm Lili 

(tantestületi dicséret). - 6/b: Molnár Katalin (tantestületi dicséret), Nagy Iringó Rákhel 

(tantestületi dicséret), Piros Diána, Sax Anna, Szabó Luca (tantestületi dicséret), Tallér 

Krisztina (tantestületi dicséret). - 7/a: Juhász Hanna, Kothencz Fruzsina (tantestületi dicséret). 

- 8/a: Peterdy Boglárka Rozália. 8/b: Kálmán Lili Anna, Terjék Borbála (tantestületi dicséret). 

Dicséretet kaptak a tanulmányi versenyeken elért eredményekért: - Területi német vers- és 

prózamondó verseny: Marlok Alexandra I. hely, Metzger Klára II. hely, Radnai Tamás 

továbbjutó; megyei forduló: Radnai Tamás III. hely; országos forduló: Radnai Tamás V. hely. 

- Német nyelvi és országismereti vetélkedő: Brandhuber Márta–Feigel Anna–Kálmán Lili–
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Peterdy Boglárka: IV. hely. - Országos német nemzetiségi nyelv és irodalom verseny: 

Kothencz Fruzsina VIII. hely. - Német népismereti verseny: Hidas Hanna–Varga Viktória–

Vondorkovics Petra: 26. hely. - Löwenzahn német nyelvi verseny: Klencsák Dóra–Richolm 

Lili 17. hely. - Területi angol nyelvi vetélkedő: Brandhuber Márta–Kothencz Fruzsina–

Markos Réka–Marlok Alexandra: III. hely. Megyei angol nyelvi verseny: Brandhuber Márta 

VI. hely. Területi angol szavalóverseny: Brandhuber Márta II. hely, John Huba II. hely, 

Matskássy Márton II. hely, Peller Panna II. hely. - Bleyer Jakab német nyelvi verseny: 

Brandhuber Márta–Kálmán Lili–Peterdy Boglárka III. hely. - Területi Kazinczy verseny: 

Schuck Dorka III. hely. - Területi vers- és prózamondó verseny: Matskássy Márton III. hely, 

Balázs Szonja IV. hely, Farkas Richárd V. hely, Fehér Bence VI. hely. - Mesevetélkedô: 

Erdei Balázs–Gábeli Angéla–Gátas András–Schuck Dorka megyei II. hely, Eberhardt Flóra–

Feigel Luca–Osztheimer Lujza–Szilágyi Enikő megyei III. hely, Blaschek Zsófia–Földi 

Rebeka– Kunszt Milán–Metzger Bálint–Radosai Kata megyei V. hely. - Jedlik Ányos 

matematika-fizika verseny, regionális döntő: Gazsy Borbolya I. hely, Metzger Bálint I. hely, 

Gazsy Bendegúz I. hely, Erdei Balázs I. hely, Gátas András I. hely; Páva Szabolcs II. hely, 

Pénzes Flóra IV. hely, Richolm Lili IV. hely. Országos döntő: Gazsy Borbolya I. hely, 

Metzger Bálint II. hely, Gazsy Bendegúz II. hely, Páva Szabolcs II. hely, Erdei Balázs IV. 

hely, Gátas András IV. hely. - Zrínyi Ilona matematikaverseny: Gazsy Bendegúz országos 

XXI. hely. - Kenguru nemzetközi matematikaverseny: Gazsy Bendegúz országos III. hely. - 

Kaán Károly természetismereti verseny: Törzsök Bence megyei VIII. hely, Richolm Lili 

megyei XIII. hely. 

Nyelvvizsgát tettek: Brandhuber Márta, Feigel Anna, Terjék Borbála német közép, 

Brandhuber Márta, Feigel Anna, John Zsófia, Kálmán Lili, Peterdy Boglárka, Terjék Borbála 

DSD B1, Araszhegyi Alexandra, Izsay Ádám, Szabados Szabina DSD A2, Brandhuber Márta 

angol közép. 

Sportesemények díjazottjai: - Márföldi Abigél: a Regensburgi Nemzetközi Úszóversenyen 3 

arany- és 3 ezüst, Korosztályának legjobbja díj; Kecskeméti Nemzetközi Úszóverseny 2 

arany; a magyar korosztályos úszóválogatott tagja, a „Jövô Bajnokai Program” résztvevôje. - 

Páva Szabolcs: mell- és hátúszás Pest megyei bajnokság I. hely. - Bergendy Kitti: nôi felnôtt 

kézilabda, NB II északi csoport, I. hely, junior kézilabda, NB II északi csoport, I. hely, a 

góllövôlista 3. helyezettje; az országos serdülô bajnokság góllövôlistájának 2. helyezettje. - 

Burgermeister Lívia–Havasi Panna–Hódosi Natasa–Klencsák Dóra– Markos Réka–Mészáros 

Lili–Peller Panna: XVII. kalocsai utánpótlás kézilabdatorna II. hely.- Benedek Áron: 

labdarúgás NB II. bajnoki cím. - Ránits Domonkos: labdarúgás Pest megye északi csoport, II. 
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hely. - Terjék Borbála: tôrvívás nemzetközi körverseny IX. hely, országos bajnokság egyéni 

XI. hely, csapat IV. hely; Szilveszter Kupa III. hely. - Farkas Fanni: díjugratás, tatabányai 

regionális díjugrató verseny IV. hely. - Óvári Miklós: karate, Tomoni Kupa – utánpótlás 

bajnokság, családi kata I. hely, kata II. hely. - Óvári Réka: karate, Tomoni Kupa – utánpótlás 

bajnokság, családi kata I. hely, kata I. hely. - Izsay Ádám: RC modellautó, magyar bajnok és 

III. hely, RCprof Magyar Márkakupa I. és II. hely, Európa Kupa IV. és V. hely. - Tánc és 

színpadi látványtánc eredmények: Földi Ráhel–Fritz Nina Jázmin–Füstös Panna–Mester 

Adrienn–Molnár Katalin–Nótai Dorka–Óvári Réka–Sinkovicz Dorka–Szendefy Lola országos 

és Európa-bajnok, különdíj. Huber Noémi szóló országos III. hely. Kocsis Kata–Köves Anna–

Mersány Dorottya–Mersány Noémi–Rosza Réka– Tihanyi Flóra országos I. és II. helyek 

csapatban és párosban. - Araszhegyi Alexandra–Izsó Boglárka–John Zsófia–Peterdy 

Boglárka–Schuck Nikolett–Szabados Szabina EB. I. hely. Frech Szabolcs– Nemes Márton–

Peller Dániel OB II. hely. Havasi Annamária ezüst minôsítés, Kreiter Ingrid arany minôsítés; 

Berta Viktória I. hely, Wiest Lily Dominika junior EB III. hely. 

A Német Nemzetiségi Önkormányzat által a német nyelvben kiváló teljesítményt elérô diákok 

számára felajánlott jutalmakat az alsósok közül Engert Zsófia és Radnai Tamás, míg a 

felsôsök közül Peterdy Boglárka és Kálmán Lili vehette át. A kitûnô tanulókon és a kiváló 

versenyeredményeket elérôkön kívül minden évben 3-3 alsós és felsôs tanuló neve a diákok 

szavazatai alapján kerülhet be az iskola aranykönyvébe, ôk ilyenkor az intézmény teljes 

nyilvánossága elôtt, saját kezûleg jegyezhetik be nevüket a könyv lapjaira. Ez évben az 

alsósok közül Marlok Adélt, Hódosi Mátyást és Szilágyi Olivért, a felsôsök közül pedig 

Kothencz Fruzsinát, Feigel Annát és Terjék Borbálát érte ez a megtiszteltetés. A szülôk és 

helyi vállalkozók által biztosított felajánlásoknak köszönhetôen évek óta minden tanév végén 

tárgyjutalommal is gazdagodik az alsó és a felsô tagozatok néhány, arra érdemes diákja. Idén 

az így felajánlott hét tabletet (az átadás sorrendjében) Páva Szabolcs, Gazsy Bendegúz, Gátas 

András, Kothencz Fruzsina, Terjék Borbála és Brandhuber Márta vihette haza. 

 

August 2016 

 

Sok látogatót vonz a tanösvény 

 

A Német Nemzetiségi Tanösvény júniusi átadása óta gyakran találkozhatunk a falu utcáin 

olyan népes gyermek- és felnőtt csoportokkal, melyek tagjai a német nemzetiségi tanösvény 

bejárása céljából érkeztek Pilisszentivánra. Községünk német nemzetiségi önkormányzata 
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nagy örömmel végezte eddig is, és vállalja a jövôben is eleget minden elôre bejelentkezett 

csoport végigkalauzolását az ország két legelsô német nemzetiségi tanösvényének egyikén. 

Az elmúlt hónapban elsôként a Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánckarok Országos 

Tanácsa által Pilisvörösváron megrendezett „5. Singwoche” és „2. Tanzwoche” 

rendezvénysorozat dal- és tánckedvelô résztvevői tekintették meg a tanösvényt. Július 12-én 

itt jártak az ország különböző sváb településének fiataljaiból verbuválódott Német 

Nemzetiségi Nyári Drámapedagógiai Módszertani Tábor résztvevôi is, 60 fôvel. Szintén ezen 

a napon érkeztek a Német Nemzetiségi Tánctábor keretében Pilisvörösvár legifjabb táncosai 

is – negyven gyermek, fiatal kísérôik társaságában. A hónap második felében még a 

Veszprém Megyei Német Nemzetiségi Tábor 7-8. osztályos fiataljai is megismerkedhettek 

településünk múltjával és a helyi német nemzetiség hagyományaival, szokásaival, szintén 

szervezett formában. A tanösvény természetesen nem csak szervezett formában látogatható, 

minden érdeklôdô bármikor, szabadon bejárhatja. Az eligazodásban és a feladatok 

megoldásában segítséget nyújtó vezetôlapokat a nemzetiségi önkormányzat az 

elkövetkezendô hetekben helyezi ki a Polgármesteri Hivatalban, valamint a falu hétvégén is 

nyitva tartó üzleteiben. A tanösvényt egyébként június vége óta már a legnagyobb online 

lexikon, a Wikipédia magyar nyelvû változata is ismeri, ahol a legegyszerûbben a 

„pilisszentiváni német nemzetiségi tanösvény” keresôkifejezéssel lehet eljutni a létesítményt 

és annak történetét ismertetô szócikkhez. 

 

September 2016 

 

H. A.: Még hangsúlyosabb lesz a környezeti nevelés Évkezdetről és tervekről a községi 

óvodában 

 

Szeptember nemcsak az iskolákban, de már az óvodákban is egy új év kezdetét jelenti, úgy 

gondoltuk ezért, hogy a községi német nemzetiségi óvodában is körülnézünk, hogy 

megtudjuk, milyen újdonságok várnak az oda érkezőkre ebben az évben. Keszléri Gyöngyvér 

óvodavezetô lapunk érdeklődésére elmondta, hogy nagyobb változásokra nem kell számítani, 

de ezentúl nagyobb hangsúlyt kaphat az intézményben a környezeti nevelés, a Duna-Ipoly 

Nemzeti Park segítségével. Szóba kerültek még a beszoktatás problémái is, hiszen az 

évkezdés egyik legnagyobb feladata az óvodákban, hogy a kiscsoportosokkal megszerettessék 

az óvodába járást.  
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–  Augusztus utolsó napján beszélgetünk, holnaptól lényegében új év kezdôdik az óvodában 

is, indokolt lehet ezért áttekinteni, hogy milyen újdonságokkal találkoznak a gyerekek és a 

szüleik. Az új nevelési év kezdetén kipihenten, újult erôvel várjuk az elôttünk álló idôszakot. 

Ma, amikor beszélgetünk, épp a nagycsoportosok búcsúztatójára készülünk, majd a tanító 

nénikkel együtt átkísérjük a gyerekeket az iskolába, és ezzel lezárjuk az elmúlt tanévet, hogy 

megindíthassuk az újat. Ötven gyerekünk ballag most el, az új évet pedig 161 gyermekkel 

kezdjük. Mint minden évben, úgy idén is igyekszünk kicsit szépíteni az óvodánkat, bôvítgetni 

az eszközparkunkat, bár most is nagyon jól felszerelt óvoda vagyunk, köszönhetôen az 

önkormányzat kiemelkedô támogatásának. Ezen a nyáron is történtek felújítások, többek 

között az egyik mosdóhelyiségben nyitottunk egy új ajtót. Ezt már régóta szerettük volna 

elérni, a gyerekek biztonsága és kényelme érdekében. Emellett tavasszal az udvarunk is új 

játékokkal bôvült: egy mozdonyt kaptunk a hozzá való kocsival és egy új hintát. A 

pedagógusainkat illetően személyi változás nem történt, a gyerekek idén is a már megismert, 

megszeretett óvónénikkel, dajkákkal találkozhatnak. Büszkén mondhatom el, hogy az elmúlt 

nevelési évben négyen sikeres pedagógusminősítési eljáráson és vizsgán vettünk részt: egy 

gyakornokunk sikeresen vizsgázott, három pedagógusunk pedig sikeres minősítési eljáráson 

van túl, így minden érintett eggyel magasabb szintre léphetett. A minősítést törvény írja elô a 

pedagógusok számára, a lényege nagyjából az, hogy rendszerezzük a tudásunkat, és errôl 

számot adjunk egy minősítő bizottság elôtt, központilag meghatározott, egységes elvárások 

alapján. Az idei tanévben is gyakornoki vizsgát tesz egy pályakezdô kolléganőnk, illetve két 

újabb pedagógusunk minősítő eljáráson vesz részt. – Pszichológusa, logopédusa van az 

óvodának? Egy fejlesztő pedagógusunk van, saját óvodai alkalmazottként, illetve egy 

logopédus is segíti a munkánkat, ôt a pedagógiai szakszolgálat küldi hozzánk, mint utazó 

gyógypedagógust. Ôk elsôsorban az iskolába készülô gyerekeket fejlesztik, de szükség 

szerint, óvónôkkel való egyeztetés után a kisebb gyerekeket is ellátják. Két pedagógiai 

asszisztensünk jelenleg a beszoktatást segíti a két kiscsoportban. Természetesen továbbra is 

két-két óvónô és egy-egy dajka dolgozik a csoportokban, a két óvónô közül az egyik német 

nemzetiségi végzettséggel rendelkezik. És ha már a dolgozóinkról beszélünk, el kell 

mondanom, hogy egy új kollegánk is érkezett, mert karbantartónk, „Berci bácsink” nyugdíjba 

ment. Nehezen engedtük őt el, de szeretettel fogadtuk utódját is, és úgy látjuk, hogy a 

gyerekek is megkedvelték ôt. Összességében azt mondhatom, hogy szakmailag nagyon jól 

felkészült, jól képzett és lelkes csapattal vágunk neki az előttünk álló évnek.  

–  Az elôbb már érintettük a beszoktatást, aminek sikeres abszolválása az egyik fô feladata az 

évkezdet idején minden óvodának. Hogy zajlik ez Önöknél, mik a leginkább bevált 
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módszerek? A beszoktatás valóban izgalmas feladat, az óvó nénik tudatosan készülnek rá, 

örömmel várják az új kiscsoportosokat. Az elsô szülôi értekezletet már megtartottuk az 

érintett szülőknek, ahol felhívtuk a figyelmüket, hogy mire figyeljenek ebben az időszakban. 

A legfontosabb, hogy a gyerekek érezzék a szülők hozzáállásán, hogy jó helyük lesz itt, 

szeretettel várjuk ôket, jól fogják érezni magukat a többi gyerek közt. Mindent elkövetünk 

annak érdekében, hogy a gyerekek minél hamarabb megszokják az „új életüket” és 

nyugodtan, családias hangulatban teljen a befogadási időszak. Óvodánkban „szülôs 

beszoktatás” van, ami azt jelenti, hogy elsô két nap a szülôk akár végig itt lehetnek a 

gyerekekkel. Együtt játszhatnak velük és az óvó nénikkel, közben pedig ők is megismerik a 

napirendet. A harmadik-negyedik naptól kezdve aztán fokozatosan hagyják itt a gyerekeket; 

eleinte egy órára, aztán két órára, majd apránként hosszabbítjuk ezt az idôszakot.  

–  Úgy olvastam, hogy a beszoktatás sikere legalább felerészben azon múlik, hogyan sikerül 

meggyőzni a szülőket arról, hogy jó helyre kerül a gyerekük. Valóban, a szülôk általában 

tartanak ettôl az idôszaktól, fôleg azok, akik az elsô gyereküket engedik óvodába. Érthetô, 

hogy óvják, védik a gyermeküket, nehezen engedik el őket. Az a legfontosabb, hogy bízzanak 

az óvónôkben és abban, hogy a gyerekeknek igazán jó helyük van itt az óvodában, és ezt 

sugározzák a kicsik felé is. Előbb-utóbb minden gyerek beszokik az óvodába: van, aki rögtön 

az első naptól fogva jól érzi magát, van, akinek eltart egy-két hétig ez az időszak, sôt olyan 

gyerekek is akadnak, akik két hét után jönnek rá, hogy itt bizony vannak szabályok, 

amelyekhez alkalmazkodni kell, és ekkor kezdenek el kétségbeesni. De általában egy-két 

hónap alatt ez a folyamat minden kisgyerek esetében lezárul, és a gyerekek reggelente a 

biztonság légkörében, sírás nélkül, nyugodtan engedik munkába szüleiket.  

–  Nemrég írt alá az önkormányzat háromoldalú megállapodást a nemzeti parkkal és a 

parkerdôvel, ennek deklarált céljai között az is szerepelt, hogy a természeti nevelés az iskolai 

és az óvodai nevelésben a korábbinál is több hangsúlyt kapjon. Vannak már azzal 

kapcsolatban konkrét tervek is, hogy az óvodában ez hogyan valósulhat meg? Óvodánkra 

régóta jellemző, hogy igyekszünk minél jobban kihasználni a környezet adta lehetôségeket. 

Sokat kirándulunk az erdôbe, a Jágihoz, a Slötyihez, vagy akár a külterületeken lévô 

kertekhez, ahol szerencsés esetben állatokat is láthatunk. A Pilisi Len Látogatóközponttal is 

nagyon jó a kapcsolatunk, Becsei Katalin nagyon sokat segít, sokféle programot ajánl nekünk, 

s ezeken általában részt is veszünk. Madárgyûrûzésre járunk, az avarlakó állatok megfigyelése 

is a gyerekek kedvenc programjai közé tartozik, de volt már nálunk kisállat-bemutató is az ô 

szervezésében. A Víz Világnapja alkalmából szervezett programokra is örömmel visszük el a 

kicsiket. A Budakeszi Vadaspark és az Önkormányzat között létrejött megállapodás keretében 
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reményeink szerint ismét több csoportunk látogathat el a Vadasparkba. A háromoldalú 

megállapodás valóban egy új kezdeményezés, biztos vagyok benne, hogy ennek 

eredményeként még több, a fentiekhez hasonló programunk lesz. Az idei évben lehetôségünk 

adódik arra is, hogy egy óvónônk részt vehessen a Duna-Ipoly Nemzeti Park szervezésében 

indított továbbképzésen, így a továbbiakban még jobban bele tudjuk ásni magunkat a 

környezeti nevelés témájába.  

–  A nemzetiségi nevelés hogyan jelenik meg az óvoda programjaiban, illetve e téren lesznek-

e újdonságok az idén? A német nemzetiségi nevelés alapjában véve a mindennapjaink része, 

de mindig vannak ehhez kapcsolódó hangsúlyosabb események is. Idén már többedszer 

rendezzük meg a német nemzetiségi hagyományok hetét. A program számos lehetőséget 

teremt gyermekeink számára ôseink kultúrájának megismerésére, nemzetiségi ismereteik 

bôvítésére. Ilyenkor a régi sváb hagyományok, népszokások kerülnek a középpontba: 

hagyományos sváb ételeket készítenek, szőlőt darálnak és mustot préselnek, nemzetiségi 

babát barkácsolnak stb. Ellátogatunk a tájházba, ahol már sok éve segít minket a gyerekek 

kalauzolásában, a kiállított tárgyak, népviseletek, használati eszközök bemutatásában Mirk 

Marika. Egyik kolléganőnk gyűjtő munkájának köszönhetôen, az óvoda elôterében lévô 

vitrinben régi sváb használati tárgyakkal találkozhatnak a gyerekek. Gyûjteményünket 

szeretnénk közösen, esetleg a szülôk közreműködésével tovább bővíteni, és az összegyûjtött 

tárgyakból „német nemzetiségi sarkokat” kialakítani a csoportszobákban. Örülnénk, ha a régi 

mesterségekbe is bepillantást nyerhetnénk a nyugdíjasok segítségével. Az óvodában már évek 

óta zajlik sváb tánc- és népijáték-oktatás, amit egy ezen területen képzett pedagógus, Milbich 

Edit végez a középsôsök és a nagycsoportok részvételével. Az év során megtanult sváb 

dalokat, táncokat, játékokat lehetôségünk van bemutatni az évente megrendezésre kerülô 

„Kinderlieder-Kinderspiele” fesztiválon is. A nemzetiségi neveléssel kapcsolatban további 

újdonság még, hogy szeretnénk felvenni a kapcsolatot a marktleugasti óvodával. A német 

munkaközösség vezetője az elmúlt héten egy kisebb delegáció tagjaként el is látogatott a 

testvérközségbe, és felvette a kapcsolatot az ottani óvoda vezetőjével. Ha minden jól megy, 

jövô tavasszal egy vagy két óvodapedagógus érkezik hozzánk egy hétre, bekapcsolódnak a 

mindennapjainkba, tapasztalatokat cserélünk, és persze a gyerekek nyelvi fejlődése 

szempontjából is hasznos lehet ez a látogatás. Másrészt bízunk benne, hogy a következô 

évben egy viszontlátogatásra is sor kerülhet, hogy szakmai kapcsolatunkat élôvé tehessük és 

elmélyíthessük az ottani kollégákkal. Hagyományaink megôrzésének témakörébe tartozik 

még az is, hogy községünk bányászmúltját megismerjék az óvodások. A Bányásznapok 

alkalmához kapcsolódva már több éve eljön hozzánk Csovics Balázs a helytörténeti egyesület 
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képviseletében, és mesél, régi képeket mutat a gyerekeknek a bányáról, a bányászok életéről 

és munkájáról. Az idei tervek között szerepel egy séta a régi bánya bejáratához is.  

–  Ha már szóba kerültek az évközi események, ejtsünk pár szót arról is, hogy milyen egyéb 

programokkal készül még az óvoda a gyerekek számára. Évek óta jól bevált programokkal 

színesítjük a gyerekek mindennapjait. Ezek egy részén a szülôk is részt vesznek. Ilyenek 

például a barkács-délutánok, melyeket a jeles ünnepek, karácsony és húsvét előtt szervezünk. 

Nagy sikerük van a helyben, vendégelôadókkal szervezett bábelôadásoknak, meghívott 

zenekaroknak, verses-dalos gyermekmûsorokkal hozzánk látogató mûvészeknek is. Tavaly 

tavasszal újdonságként tavaszköszöntő fesztivált tartottunk, ahol egy kis zenés mûsorral 

kedveskedtünk a gyerekeknek és szüleiknek. Muzsikás Péter biztosította a jókedvet, majd 

pedig közös énekléssel („zöldágjárás”), játékos versenyfeladatokkal és kézműves 

tevékenykedésekkel múlattuk az időt. Az eseménynek nagy sikere volt, ezért ebbôl is 

szeretnénk hagyományt teremteni. Az idén a Kolompos Együttes vidám, szüreti műsorával 

kezdjük az őszi időszakra való ráhangolódást, szeptember 13-án délelőtt. A programok 

megvalósításához lehetőségeihez mérten anyagi támogatásával hozzájárul az óvoda 

alapítványa, a Pilisszentiváni Gyermekekért Alapítvány. Természetesen minden évben 

örömmel részt veszünk a falu ünnepein is: a szüreti felvonuláson, a Márton-napi felvonuláson, 

az adventi gyertyagyújtáson, az idősek karácsonyán, a májusfaállításon, vagy éppen a 

Szentiván-napi gyermekrajz-kiállításon.  

 

H. A.: Partnerkapcsolatot építenek a fiatalok is 

 

Fiatalokból álló delegáció járt községünkben augusztus második felében, egy teljes hetet 

átívelô látogatáson, a németországi testvértelepülés, Marktleugast képviseletében. Utazásuk 

célja az volt, hogy a már több éve megindult, ezzel kapcsolatos elôkészítés eredményeként a 

fiatalok kinti és itthoni szervezetei, illetve azok tagjai között is sikerüljön – lehetôleg tartós és 

kölcsönösen elônyös – kapcsolatokat kiépíteni. A delegáció programjáról és a fiatalok 

partnerkapcsolati projektjének eddigi eredményeirôl Gátas Anna nemzetiségi képviselô, a 

látogatás egyik koordinátora beszélt lapunknak.  

–  Hány fôs küldöttség járt most nálunk Marktleugastból, és ôk milyen ottani szervezeteket 

képviseltek? Hat fô érkezett hozzánk Németországból, Svenja, Stephie, Tobias, Roman, 

valamint Michael és Tina. Michael Schramm a marktleugasti képviselôtestület tagja, valamint 

ifjúsági megbízott. Michael két másik ifjúsági referenssel indította útjára a Die Schmiede 

nevû egyesületet, amely Marktleugast és egy közeli település, Grafengeheig fiataljaiból 
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tevôdik össze. Az egyesületet 2015-ben alapították, azzal a szándékkal, hogy a környékbeli 

fiataloknak egy olyan fórumot teremtsenek, amely lehetôvé teszi számukra azt, hogy 

elmondhassák véleményüket, javaslataikat a saját településükkel kapcsolatban, és ezáltal 

dolgozzanak a régió kiöregedése ellen.  

–  Úgy tudom, eredetileg többen is jöttek volna, arról lehet tudni valamit, hogy aki nem tudott 

eljönni, az miért maradt otthon? Eredetileg valóban jóval nagyobb létszámmal látogattak 

volna hozzánk, de sajnos az utóbbi hónapokban Németországban történt események miatt sok 

szülô nem engedte elutazni a gyerekét.  

–  Volt-e olyan a delegációban, aki már többedik alkalommal járt itt nálunk, és hányan voltak, 

akik most elôször jöttek? Michaellel gyerekkorunk óta ismerjük egymást, mivel szüleink 

nagyon jó barátságot ápolnak a partnerkapcsolat kezdetétôl fogva. Ô emiatt is többször járt 

már nálunk, privát nyaralások alkalmával és hivatalos delegáció tagjaként is. A többi fiatal 

viszont most volt elôször Pilisszentivánon, sőt ez volt az elsô alkalom, hogy Magyarországra 

érkeztek.  

–  Mettől meddig voltak itt, és volt-e annak részükrôl valami oka, hogy pont ebben az 

idôszakban jöttek? A fiatalok augusztus 19-én érkeztek és egy hetet töltöttek nálunk. Mivel a 

pilisszentiváni nemzetiségi önkormányzat és a helyi GJU (Gemeinschaft Junger 

Ungarndeutscher/Magyarországi Német Fiatalok Egyesülete) részérôl is megfogalmazódott az 

az ötlet, hogy hívjunk meg fiatalokat Marktleugastból a Napforduló Fesztiválra, ezért idén 

tavasszal megkerestem Michaelt azzal kapcsolatban, hogy lenne-e kedvük, lehetôségük 

meglátogatni minket. Sajnos az az időpont nem volt megfelelô számukra, mert akkor 

Németországban még tart a tanítás. Így abban maradtunk, hogy a nyár vége felé keresünk egy 

másik időpontot.  

–  Milyen programjaik voltak, merre jártak, miket néztek meg ez alatt az idô alatt? A 

programok összeállításánál törekedtünk arra, hogy Pilisszentivánt, valamint az országot is 

megismerjék. Legfôbb célunk azonban az volt, hogy jó benyomást szerezve, jó élményekkel 

térjenek haza és így a következô éveket tekintve kedvet csináljanak a többi fiatalnak is, hogy 

idelátogassanak. Kaptak lehetôséget arra is, hogy bepillantást nyerhessenek a helyi családok 

életvitelébe, a pilisszentiváni mindennapokba. Szállásuk mindvégig a plébánián volt, 

étkezésüket pedig a Gyémánt étterembôl oldották meg, ennek költségeit az önkormányzat 

állta. Augusztus 20-án, szombaton részt vettek a kenyérszentelésen, délután megismerhették a 

pilisszentiváni német nemzetiségi tanösvényt, valamint a tájházat, este pedig velünk mulattak 

a fôtéren rendezett ünnepségen. Másnap egy városnézés következett Budapesten. Hétfôn az út 

a Pilisbe, pontosabban a Hoffmann-kunyhóba vezetett, ahol a fiatalok Brandhuber Ádám 
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segítségével betekintést nyertek az erdôgazdálkodás és a vadászat rejtelmeibe. A délutánt a 

944. Szent Borbála Cserkészcsapat és a GJU Sanktiwan tagjaiból verbuválódott fiatalok által 

szervezett vacsora és ismerkedô est követte, ahol remek alkalom nyílt a kapcsolatteremtésre. 

A társasjátékozás után, a Tari Ákos által biztosított harmonikaszólónak, a lelkes 

cserkészeknek, valamint a táncoslábú GJU-soknak köszönhetôen tánctanulás és össztánc zárta 

a napot. Az este folyamán lehetôségünk volt még bepillantani a Pilisszentiváni Fúvószenekar 

próbájába is, amit ezúttal is köszönünk. Mivel kedden az idôjárás ismét nekünk kedvezett, a 

szentiváni GJU-tagokkal együtt a fürdôzésé volt a fôszerep, mégpedig a felújított Rudas 

Gyógyfürdôben. A pihentetô fürdôzés után egy nagy séta következett a Budai Várban és 

környékén. Ha valaki Magyarországon jár, nem hiányozhat egy lubickolás a Balatonban sem, 

ezért szerdán Balatonfüred és Tihany volt az újabb célállomás. Az utolsó napon Szentendrére 

indultunk, ahol megismerkedhettünk a városka nevezetességeivel, valamint különbözô 

kézmûves mesterségekkel. Búcsúebédjüket P. Révay Gyöngyi polgármester asszony 

meghívásából fogyaszthatták el; a nap zárása pedig egy esti hajókázás volt a Dunán.  

–  Miket meséltek a benyomásaikról, volt-e, ami meglepetést okozott számukra? 

Mindenki többször is hangsúlyozta, hogy pozitívan csalódott és bármikor szívesen visszatérne 

Szentivánra. Stephie szavai adják vissza mindezt leginkább: azt mondta, hogy ilyen 

barátságos fogadtatásban még sosem volt része, és ahogy hazamegy, megkéri a szüleit, hogy a 

következô évi nyaralásukat már ide tervezzék.  

–  Nyilván a látogatás fô célja a kapcsolatok építése volt, hiszen ezt célozták már a 2014es 

kinti látogatáskor is az ifjúsági szekciónak szervezett külön programok. Az NNÖ képviselôin 

kívül szentiváni részrôl kik vettek most ebben részt? A szervezés oroszlánrészét édesapám, 

Gátas Ernô, nemzetiségi tanácsnok végezte, akit mindenben segített ez idô alatt édesanyám, 

Gátasné John Mária is. A programok lebonyolításában Brandhuber Ádám, a GJU Sanktiwan 

és a 944. sz. Szent Borbála Cserkészcsapat tagjai voltak segítségünkre, akiknek szeretnék 

ezúttal is köszönetet mondani.  

–  Milyen eredményeket sikerült elérni az elmúlt 2-3 évben a fiatalokat képviselô szervezetek 

kapcsolatépítése terén és mekkora jelentôsége volt ilyen értelemben ennek a találkozónak? A 

mostani volt az elsô alkalom, melynek keretében idehaza is sor kerülhetett ismerkedésre, 

kapcsolatfelvételre. Mindannyian egyetértettük abban, hogy mostantól szükség van a 

kölcsönös és rendszeres látogatásokra, melyek segítségével új kapcsolatok születnek a régiek 

pedig tovább erôsödnek.  

–  Született-e esetleg bármilyen megegyezés, megállapodás – akár az NNÖ részérôl, akár a 

vendégek és valamelyik fogadó helyi közösség, csoport között – a folytatást illetôen? 
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Meghívást kaptunk jövô nyárra Marktleugastba; remélem, minél több fiatalt sikerül majd 

toboroznunk az útra. Úgy gondolom, hogy ebben a kérdésben sok múlik a mi generációnkon. 

Szeretném, ha minél több szentiváni fiatal magáénak érezné a két település közötti 

partnerkapcsolatot, ehhez viszont arra van szükség, hogy élményeket szerezzünk, 

barátságokat kössünk.  

 

Oktober 2016 

 

Figura Krisztina: Első látogatás Marktleugastban 

 

Szorosabb partnerkapcsolat kialakítása Pilisszentiván és Markleugast között – ez volt a célja 

azoknak a képviselôknek, akik 2016. augusztus utolsó hétvégéjén ellátogattak németországi 

testvértelepülésünkre. A delegációt az új polgármester asszony, Poppréné Révay Gyöngyi 

vezette, társai a küldöttségben Brandhuber Ádám alpolgármester, Klencsák István NNÖ-

elnök, Bodnár Ferenc községgazdálkodás-vezető, Drevenka Mária óvónô és Figura Krisztina 

tanárnô voltak. A látogatásra azért került sor, mert a „Szentivánnapi“ rendezvénysorozaton 

résztvevô Franz Uome, testvérközségünk polgármestere meghívta újonnan megválasztott 

pilisszentiváni kollégáját – aki még soha nem járt Marktleugastban –, hogy ismerje meg a 

partnertelepülés nevezetességeit, közigazgatási rendszerét, intézményeinek mûködését, 

egyesületeit és részt vegyen a Straßenfesten. Magyar oldalról az motiválta a képviselôket, 

hogy az évtizedek óta sikeresen mûködô kapcsolatokat még mélyebbre fonják, partnerek még 

szélesebb körét vonják be a közös munkába és az intézmények között is együttmûködés jöjjön 

létre. Nagy szeretettel és lelkesedéssel fogadtak minket a marktleugasti barátaink és 

ismerôseink. A delegáció sokszínű programjából álljon itt most csak egy ízelítő: megnéztük a 

településgazdálkodás gépparkját és megismertük felépítését-működését, meglátogattuk az 

iskolát és megállapodtunk az együttműködésben–tapasztalatcserében; a német és magyar 

óvodák között már zajló tárgyalásokat tovább folytattuk, találkoztunk és értekeztünk 

egyesületek vezetôivel, valamint részt vettünk a vasárnapi szentmisén is. A hétvégét 

megkoronázó Straßenfest felvonulásának élén Franz Uome mellett Poppréné Révay Gyöngyi 

haladt, aki késôbbi felszólalásában méltatta a partnerkapcsolat múltját és jelenét, majd arra 

utalt, hogy ezt a viszonyt – mint egy virágot – tovább kell ápolnunk, szaporítanunk, 

gondoznunk és óvnunk. A kulturális műsor megtekintése után beszélgetést folytattunk két 

magas rangú képviselôvel is, akik szintén támogatják Marktleugast és Pilisszentiván 

kapcsolatát. Hans Peter Söllner területi közigazgatási vezetô és Martin Schöffel, a körzet 
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bajor parlamenti képviselôje a jövôben is biztosítottak minket arról, hogy területi és 

tartományi szinten is mindent megtesznek a jól mûködô kapcsolatunk továbbfejlesztéséért. 

Úgy gondoljuk, hogy sok értékes tapasztalatra és kapcsolatra tettünk szert és ezeket 

Pilisszentiván lakóinak érdekében fel is fogjuk használni. Folytatjuk és elmélyítjük az 

együttmûködést egyesületek és intézmények között, és további résztvevôk bevonásán is 

dolgozunk. Biztosak vagyunk benne, hogy ez a partnerkapcsolat további gyümölcsöket hoz, 

melyeket egyre többen élvezhetnek. Köszönjük marktleugasti vendéglátóinknak, Franz Uome 

1. polgármesternek, Michael Laaber jegyzônek, Martin Döring 3. polgármesternek és Siegrid 

Bittermann titkárnônek a sok munkát, a professzionális vendéglátást, a szeretetteljes 

fogadtatást, a kedvességet és a sok segítséget! 

 

Német-magyar nyugdíjas találkozó a Tájházban 

 

Rendhagyó nyugdíjas találkozó színhelye volt községünk tájháza szeptember 9-én: a 

Pilisszentiváni Nyugdíjas Egyesület látta vendégül egy délutánra németországi 

partnerközségünk ugyancsak főként nyugdíjasokból álló, nagyobb létszámú kiránduló 

csoportját. A marktleugasti nyugdíjasok már évek óta rendszeresen ellátogatnak 

Pilisszentivánra a nyár utolsó vagy az ősz első heteiben, de az idei volt az első alkalom, 

amikor a helyi nyugdíjas egyesület szervezte a megvendégelésüket. Bajorországi 

testvértelepülésünk néhány idôsebb lakója közel tíz évvel ezelôtt, a 2000-es évtized vége felé 

gondolta ki, hogy olyan, egy-másfél hetes túrát szerveznek ottani kortársaiknak, melynek 

keretében a résztvevôk bejárhatják Magyarország legszebb helyeit, megismerhetik hazánk 

fôbb látnivalóit, végül pedig a hazautazás elôtt egy estét Pilisszentivánon tölthetnek. Az 

akkori kezdeményezés népszerû lett a kinti nyugdíjasok körében, mert az elsô ilyen alkalom, 

2008 óta minden második évben sor került ilyen túrára – voltak olyan évek, amikor lapunk is 

hírt adott e látogatásokról. Bár e túrák résztvevôi zömmel nyugdíjasok, a Pilisszentiváni 

Nyugdíjas Egyesület eddig szervezett formában sosem vett részt a fogadásukban. Idén 

azonban az egyesület önkormányzati kérésre – amit Gátas Ernő, a képviselő-testület német 

nemzetiségi tanácsnoka tolmácsolt számukra – elvállalták, hogy megszervezik a kinti csoport 

megvendégelését, a már megszokott búcsúesten. A vendéglátás programjának 

összeállításában és lebonyolításában más helyi szervezetek is részt vettek ugyan, de a munka 

dandárját ezúttal a helyi nyugdíjasok vállalták magukra, így tényleg nem túlzás azt mondani, 

hogy egy hangulatos nyugdíjas találkozó színhelye volt községünk ezen a délutánon-estén. 

Fontos még megjegyezni, hogy a marktleugasti nyugdíjasok ezen látogatásai formálisan privát 
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útnak, magántermészetű programnak számítanak, ezért a résztvevők rendszerint fizetnek az 

itteni vendéglátásért – idén például olyan gálánsan, hogy a tényleges költségek levonása után 

még meg is maradt a bevételbôl mintegy 90.000 forint a szervezô egyesületnél. Marlok 

Gizella, az egyesület elnöke ugyanakkor lapunknak elmondta: fel sem merült bennük, hogy 

megtartsák saját hasznukra ezt az összeget, ezért az így megmaradt pénzt a Pilisszentiváni 

Gyermekekért Alapítvány számára ajánlották fel, ahol pedig köszönettel fogadták a nem várt 

adományt.  

 

Engert Miklósné: Veszprémben szerepelt a szentiváni kórus 

 

Pilissszentiván vegyeskórusa szeptember 10-én részt vett a XX. Magyarországi Német 

Egyházzenei Fesztiválon Veszprémben. A Fest Der Ungarndeutschen Kirchenmusik 20. 

jubileumi hangversenyét idén a Szent Mihály-székesegyházban tartották. 20 év óta minden 

évben más-más helyszínen énekelnek a német nemzetiségi egyházi kórusok. 16 évig 

Neubrandt Ferenc, községünk kántora és kórusvezetôje szervezte ezeket az ünnepi 

alkalmakat. A felkészülés és a hangversenyek célja a régi, szép német egyházi népénekek 

életben tartása és a többszólamú klasszikus kórusmûvek betanítása és elôadása. Ezzel a 

kórustagok és a hallgatóság is gazdagodott lélekben és mûveltségben. Az elmúlt évek során 

többek között Pécs, Máriaremete, Kôszeg, Városlôd, Nagymányok, Hajós, Pécsvárad és 

Lánycsók biztosították a helyszínt. Kántorunk minden évben már januárban elküldte a 

kottákat jelentkezô kórusok vezetôinek, hogy idôben felkészülhessenek. Ez sok próbával jár 

együtt. Az idén 17 kórus vett részt Veszprémben a fesztiválon, kb. 300 fővel. A 10 két 

szólamban éneklő kórus két csoportban került sorra. A 7, több szólamban éneklő kórus egy 

tömbben és együtt adta elô a műveket, más-más karnagy vezényletével. A hangverseny után 

ünnepi nagymisét tartott számunkra dr. Márfi Gyula veszprémi érsek. Az egész délután 

lélekemelő volt mindannyiunk számára. 2017-re Taksonyba tervezik a XXI. Magyarországi 

Német Egyházzenei Fesztivált, melyre adventi és karácsonyi énekekből fognak felkészülni az 

énekkarok. 

 

Bejárták Tolnát-Baranyát 

 

Kicsit talán túlzónak tűnhet a cím, de nem áll távol a valóságtól: községünk német 

nemzetiségi önkormányzata a Baranya megyei Mecseknádasdra és Tolna megye székhelyére 

szervezte ez évi kirándulását, november 5-ére. Mecseknádasdon, ahol ma is 50 % fölötti a 
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sváb lakosság aránya, a hajdan ott virágzott 6-8 féle kézművesipar emlékeit tekintették meg a 

résztvevôk, Szekszárdon pedig az ország egyetlen német színházával ismerkedhettek meg, 

illetve bekerült a programba két borkóstoló is. November elsô szombatján reggel, a sokak 

által ismert „Gábeli Rádiót” hallgatva indultak el a nemzetiségi önkormányzat meghívását 

elfogadó érdeklődők – közel hatvanan –, hogy egy rövid bepillantást nyerhessenek a tolnai és 

baranyai németség életébe. Túl sok részlet megismerése ugyan nem fért be a napba – a 

viszonylag nagy távolság és az ilyenkor már korán érkező sötétedés is korlátozta a szervezôk 

lehetőségeit –, de a program így is érdekes, tanulságos és élvezetes volt. A nap első 

állomására, Mecseknádasdra érve kettéoszlott a csoport, a társaság egyik fele a falu utolsó, 

nagyjából eredeti állapotában megmaradt malomépületét kereste fel, a másik pedig a helyi 

tájházba indult. A település történetét a malom mai tulajdonosa, Keszler József mutatta be, 

szavaiból kiderült, hogy a falu már Szent István idejében jelentős település volt – a határában 

állt, ún. Rékavárban lakott István király unokahúga, aki késôbb Skóciai Szent Margit néven 

vált ismertté, és a skótok a férjével, Malcolm herceggel együtt országuk megalapítójaként 

tisztelik. A Rékavárból már csak csekély romok vannak meg, de most is áll a falu kôfallal 

körülvett, 1242 után épült temploma, az egyik hegyen pedig a török hódoltság épített emlékei 

kerültek elô. A török kiûzése után a püspöki összeírók csupán két malmot és 41 jobbágyot 

találtak a faluban, a munkaerôhiány enyhítésére ezért a következô évtizedekben frankokat 

költöztettek oda Bajorország északi részérôl, a Spessart folyó mellôl. 

A telepesek között többféle iparos, főleg molnár volt, akik itt is folytatták tevékenységüket – 

1825-ben a hegyekkel övezett Nádasdon már 16 patakmalom működött. Ezek jellemzően nem 

helyben termett gabonát őröltek – a falu körül kevés a mezôgazdasági terület, ott is inkább 

szôlô terem –, hanem bérôrlést végeztek: Szekszárd vidékéről sűrűn érkeztek a gabonával 

megrakott, nagy társzekerek. Idővel a malmok száma csökkent, ahogy megjelentek a nagyobb 

teljesítményt biztosító gőz- és villanyhajtások, de a falu életét meghatározó malomiparra a 

Rákosi-korszak mérte az igazi csapást, a malmok erőszakos bezáratásával. A faluban 

meghonosodott többi kézművesipar részben a molnárokat kiszolgáló „ágazatként” települt itt 

meg (kôvágók, kôfaragók, szíjgyártók), részben pedig a mecseki erdôk temérdek faanyagát 

dolgozta fel (ácsok, asztalosok, bognárok, faszerszámkészítôk, klumpakészítők, stb.). Ezt már 

a tájházban tudták meg a kirándulás résztvevői, ahol szinte minden helyiség az egyes helyi 

kézmûves iparágak emlékeinek bemutatását szolgálja. Mecseknádasdon ugyan nem volt 

jellemzô, sokkal inkább a szomszédos Pécsváradon, mégis helyet kapott a tájházban egy 

kevéssé ismert iparág bemutatása is: a gyertyaöntők és gyertyahúzók munkáját ismertető 

összeállítás központi helyen szerepel a gyűjteményben. Miután a csoport mindkét fele végzett 
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a falu bejárásával, a Hetényi Pincészet felé vették az irányt, ahol ízletes csülökpörkölt és 

háromféle bor várt rájuk. Az impozáns pincerendszerû, étteremként és vendégházként is 

funkcionáló létesítményt a tulajdonos család egyik tagja mutatta be a jelenlévőknek, szavaiból 

kiderült, hogy 37 hektárnyi területen gazdálkodnak, de ültetvényeik nem helyben, hanem 

Szekszárd környékén vannak, illetve hogy nemcsak vörös és fehér borokat állítanak elô, de a 

környéken elterjedt, a két technológia elegyítésével készülô sillereket is. Ebéd után a túra 

soron következő állomása a szekszárdi német színház volt, amit Frank Ildikó, az intézmény 

igazgatója mutatott be a résztvevőknek. A színház 1994 óta működik – az épület korábban 

mûvelôdési ház volt –, társulatában pedig német és magyar anyanyelvû színészek is 

megtalálhatóak. Frank Ildikó egyébként 2000ben került a társulathoz és 12 éve vezeti a 

színházat, amelynek jelenleg havi 15-20 előadása van – nemcsak helyben, de Pesthidegkúton, 

a Klebelsberg Kultúrkúriában is. A rövid bemutatás után a résztvevők arra is lehetőséget 

kaptak, hogy belenézhessenek a nagyteremben folyó próbába, ahol három színész éppen egy 

kétnyelvû darabot gyakorolt, egy ügyelô irányítása mellett. A túraprogram utolsó állomása 

egy Szekszárdtól délre, Decs határában található borászat volt, mely a szerény elnevezését 

(Fritz tanya) meghazudtolva monumentális pincerendszerrel és kifejezetten impozáns 

kialakítású kóstolótermekkel fogadja – és nyűgözi le – az érkezôket. Az ugyancsak családi 

vállalkozásként indult pincészet öt tételes borkóstolóval vendégelte meg a csapatot, sôt a 

tökéletes hangulat érdekében még egy zenész triót is elhívtak a szentivániak szórakoztatására. 

A látványos külsőségek – és persze a kellemes ízek – többek pénztárcáját is megnyitották, így 

jó néhányan haza is vittek a Fritz tanya valóban kiváló boraiból. 

 

Új partnerkapcsolat a Vegyeskórusnál 

 

Új partnerkapcsolat építésébe kezdett a közelmúltban a Pilisszentiváni Vegyeskórus, a 

Baranya megyei Pogány község kórusával; az ottaniak november 4-én látogattak el hozzánk, a 

mieink viszontlátogatására pedig várhatóan a közeljövôben kerülhet majd sor. Köztudott, 

hogy községünk kórusának fellépésein állandó konferanszié a kórustagok egyikének felesége, 

Gábeli Zoltánné Brandhuber Katalin. Az ô régi munkahelyi kollégája volt évtizedeken 

keresztül a Baranya megyei Pogányban élô Szászi János, akivel azt követôen is jó 

kapcsolatban maradtak, hogy néhány éve, szinte egy idôben nyugdíjba vonultak. Szászi úr 

révén – aki az ottani német nemzetiségi kórus, illetve a német nemzetiségi önkormányzat 

egyik oszlopa – a pogányiak is figyelemmel kísérték Pilisszentiván fontosabb nemzetiségi 

történéseit, amikor pedig a pogányi kórus tagjai nemrég úgy döntöttek, hogy tesznek egy 
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kirándulást a Dunakanyarba, megegyeztek abban, hogy ellátogatnak hozzánk is. Miután pedig 

az 1200 lakosú faluban igen összetartó közösség él, a vendégek körében minden fontos helyi 

és nemzetiségi szervezet tisztségviselôi képviseltették magukat. 

A pogányi vendégek november 4-én délután érkeztek Pilisszentivánra, ahol elôször a falu 

látnivalóival, illetve az idén felavatott német nemzetiségi tanösvénnyel ismerkedtek meg, 

majd átvonultak a Tájházba, ahol a meghívó Vegyeskórus látta ôket vendégül. Persze ôk sem 

érkeztek üres kézzel: több liternyit hoztak a saját borukból – Pogány környéke a villányi 

borvidékhez tartozik –, és a helyi specialitásuknak számító, ízletes stifolderükbôl is bôséges 

kóstolót hoztak vendéglátóik számára. Ezt követôen mind- két kórus rövid bemutatót adott 

saját repertoárjából, illetve a látogatók bepillantást kaphattak a fúvószenekar épp ekkor zajló 

próbájába is. Miután pedig Pogány három nemzetiségû település – magyarok és svábok 

mellett horvátok is lakják –, néhány hangulatos horvát dalt is elôadtak az ottani nagy kórusban 

közremûködô, tûzrôlpattant horvát asszonyok. A látogatás része volt még egy együttmûködési 

megállapodás aláírása is a pilisszentiváni német nemzetiségi önkormányzat vezetôivel, annak 

reményében, hogy a két település megismerje egymás – ezen a területen is példát mutató – 

tevékenységét. Késô este aztán a számos kitüntetéssel elismert, megyei szinten közkedvelt és 

országosan is számon tartott vendég kórus jó hangulatban köszönt el a szentivániaktól, 

akikkel abban is megállapodtak, hogy legközelebb a mieink utaznak majd Pogányba, hogy ily 

módon, ott mélyítsék tovább a köztük kialakult kapcsolatot. 

 

Szentiváni házaspár kapta az ÉMNÖSZ életműdíját 

 

Községünk egyik, évtizedeken át aktív német nemzetiségi házaspárja, Marlok Gyula és neje 

vehette át ez évben az Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége (ÉMNÖSZ) 

életmûdíját a szövetség hagyományos gálamûsorán, amely november 6-án zajlott a tököli 

sportcsarnokban. Az elismerést Ritter Imre, a német nemzetiség parlamenti szószólója és 

Tarnai Richárd Pest megyei kormánymegbízott adta át, a díjazottaknak ezúton mi is 

gratulálunk. Az ÉMNÖSZ Pest, Heves és Nógrád megye német nemzetiségi településeit fogja 

össze az 1990-es évek végétôl, sokoldalú érdekképviseleti szervezetként, 2000 óta pedig 

minden évben egy-egy nagyszabású gálamûsort is szervez. Ezen évrôl évre lehetôséget 

kínálnak a legjobb nemzetiségi táncegyütteseknek, ének- és zenekaroknak, illetve szólista 

tehetségeknek, hogy iga- zi nagyközönség – nem ritkán 6-800 fô – elôtt mutassák be 

tehetségüket, valamely, a hazai németség szokásaival, történetével vagy sorsával kapcsolatos 

produkcióval. A szervezet elnöke – aki néhány éve a parlamenti szószóló tisztjét is betölti – 
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évrôl évre ilyenkor számol be az elmúlt idôszakban elért eredményeikrôl, ilyenkor vehet át 

ösztöndíjat évente 6-6 jól tanuló gimnazista, és három „életmûdíj” is átadásra kerül, a német 

hagyományôrzésben évtizedek óta aktív személyiségek részére. Az idei évben, immár 17. 

alkalommal megrendezett gálaestnek Tököl adott helyet – a gála történetében már másodszor 

–, a mûsorban pedig a helyieken kívül dunaharaszti, szendehelyi, szigetújfalui és taksonyi 

fellépôk mûködtek közre. A résztvevôket köszöntve Tarnai Richárd kormánymegbízott 

többek közt arról beszélt, hogy a hazai németeket olyan embereknek tartja, akiknek a magyar 

és a német kultúra „terméhez” is kulcsuk van, amivel egybe is nyithatják a két termet; Ritter 

Imre pedig egyebek mellett arra hívta fel a figyelmet, hogy egyre nô a nemzetiségi célokra 

elnyerhetô támogatások mértéke, egy anyanyelvi táborra például már százezer forint körüli 

összeget is elnyerhetnek a nemzetiségi iskolák, diákonként. A beszédek után került sor az 

életmûdíjak átadására, melyekbôl – talán most elôször a gálák történetében – három helyett 

négy talált gazdára, két idôs sváb asszony és a Marlokházaspár együttes elismerésével. 

Marlok Gyula és felesége, Stocker Erzsébet (Liszka) is régi szentiváni családból származik, 

mindketten régóta aktívan vesznek részt a nemzetiségi értékek megôrzésében. Évtizedek óta 

tagjai a községi vegyeskórusnak és sokat tettek a Marktleugasttal létrejött települési 

partnerkap- csolatunk fenntartásáért, mûködtetéséért és elmélyítésért. Marlok Gyula több 

önkormányzati ciklusban volt alpolgármester vagy német nemzetiségi tanácsnok – ez utóbbi 

posztot töltötte be 2007-ben is, amikor újraszervezte az azóta is kiválóan mûködô 

fúvószenekart –, Liszka néni pedig ugyanebben az idôben a német nemzetiségi önkormányzat 

képviselôje, több ciklusban elnöke volt; többek között a Tájház mûködtetését is irányította 

hosszú idôn át. Ma is részt vesznek a legtöbb nemzetiségi programon és unokáikat is a 

hagyományok ôrzésére–tiszteletére nevelik. Gratulálunk mindkettejük elismeréséhez. 

 

-tm-: A Brandhuber családok históriái kapcsán 

 

Nem sejtettem, hogy ez lesz belôle! A kíváncsiság vitt az iskola kapuin belülre... Kedves arcú 

tanárok néztek rám és mentek el mellettem, a falakon sorakozó tablókról pedig idegen szemek 

méregettek engem – ahogy én is őket. Kik ezek itt a fotókon, és kik azok, akik itt tanítanak? 

Hét év óta járom már az egyre ismerôsebb folyosókat, lépcsôket. Az idô hozta, vagy a rutin, 

nem tudom, de lassabbá és néha magabiztosabbá lettek lépteim. A nem gyengülő 

kíváncsiságon túl más kérdés is felmerült bennem: vajon mivé változtatnak át az egyes 

találkozások? Községünk évtizedei, emberöltők peregnek évrôl évre, míg látogatom az élôket. 

Mesélnek, mosolyognak, elméláznak, hallgatnak... Belém ivódnak a sorsok, a lakodalmak, a 
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temetések... Generációkon át követem a fonalat és lassan rádöbbenek: nincs kicsi és egyszerû 

élet. Minden férfi, asszony és gyerek rendkívüli, megismételhetetlen, és ôszinte elismerésre 

érdemes. Micsoda leleményesség, bátorság rejlik ezekben a nôkben és férfiakban! Mennyire 

szerették az életet és a munkát, mennyire ragaszkodtak hitükhöz és hagyományaikhoz! 

Milyen felemelô lesz majd találkozni velük odaát! Mint amikor mestermûvet hallgatunk, és 

nem tudunk betelni vele – valami ilyesmit tapasztalok, amikor a szentiváni családok múltját 

és jelenét gyûjtöm. Mikor az utcán sétálok és látom a szembejövôket, eszembe jutnak ôseik és 

elmerengek, vajon tudják, hogy felmenôik micsoda értéket hagytak rájuk? Másként látok, 

mint hét évvel ezelôtt, és nem sejtettem, hogy ez lesz belôle! Küszöbön áll a Brandhuber 

családok történetét bemutató könyv megjelenése. Tele a fent jelzett értékeket hordozó 

személyekkel és távoli ismerôseikkel. Itt van pl. Brandhuber Sebestyén, aki 1875ben született, 

és nagyszerû böllér hírében állt. Szerette földjeit, állatait, és ez a szeretet kisbirtokossá emelte. 

A templomban állandó helye volt, és a kóruson az orgona fújtatóját ô is sokszor „taposta”. 

Magas termetéhez képzeljünk el egy hosszú szárú pipát, amint kezében fogva ül házának 

folyosóján és várja a vasárnap délután érkezô barátait egy prandlira. De megismerhetjük 

Brandhuber Jánost is, aki a kép bal szélén áll, és 1918-ban született, valamint a mellette ülô 

édesanyját, Rusz Erzsébetet. Ô 1884-ben jött a világra. Lányát, Brandhuber Erzsébetet, aki a 

kép másik szélén látható és majdan 1931-ben Schwarcz Sebestyénhez megy feleségül. Ekkor 

még nem tudja, de mindössze másfél évig lehet élete párja, tüdôvész viszi magával a sírba. A 

két gyermek apja a kép elkészülésekor már 11 éve halott volt. Az asszony pedig, aki kemény 

arcvonásokkal néz szembe a fényképésszel, temetésrôl jött. Két felnôtt fiát – Mártont, aki 

bányaomlásban lelte halálát és Jánost, aki szintén tüdôvészben halt meg – kísérte utolsó 

útjára. A Brandhuber családok múltján és jelenén kívül az eddig megjelent családkönyvek 

(Marlok, Gábeli, Rádler, Neubrandt, Osztheimer) hasonló felépítés szerint mutatják be az itt 

élôk gazdagságát. Az 1900-as évek elôtti iskolát és tanítóit pedig egy 50 oldalas füzetbôl 

ismerhetjük meg. Ezek mind beszerezhetôk a szerzôtôl, Marlok Tamástól. (A füzet Fresz 

István, ill. Wentzel Károly üzletében is kapható.) 

 

Dezember 2016 

 

Fél évszázad után abbahagyja a veterán zenész Kelemen Tamással beszélgettünk 

 

58 év zenélés, ebbôl kereken 50 év aktív fúvószenészi élet után Kelemen Tamás, a községi 

fúvószenekar egyik veteránja néhány hete bejelentette: végleg elköszön a zenei pályától. Mint 
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mondja, elôre eldöntötte: feláll a zenekari székbôl, amint úgy érzi, hogy már nem bír úgy 

végigcsinálni egy fellépést, mint fiatalabb társai. Lapunk részérôl a bejelentése kapcsán arra 

kértük, tekintsük át együtt ezt az eseményekben és élményekben bizonyára gazdag, fél 

évszázadot meghaladó zenészi pályaívet. –  Kedves Tamás, kezdjük ezt a beszélgetést a 

gyökerektôl! Sokan tudják Önrôl, hogy zenész családból származik: mióta játszik és hány 

évrôl kell beszélnünk, ha a zenei pályáját akarjuk áttekinteni? Valóban az édesanyám 

Kelemen Gréti néni volt, aki fontos szerepet játszott Solymár XX. századi zenei életében – 

ének- és zenetanárként dolgozott a solymári iskolában, rengeteget tett a helyi sváb népdalok 

összegyûjtéséért, illetve a község mai kórusainak megszületéséért is. Kilenc gye- reket szült – 

akik közül sajnos ma már csak heten vagyunk meg –, és mindenki tanult zenét a családban. 

Igaz, a zenei pályán csak ketten maradtunk meg, Gyula bátyámmal, de gyerekként még 

mindannyian zenéltünk, volt egy kis családi zenekarunk is.  

–  Mi volt az elsô hangszere?  

Otthon egy zongoránk volt, amin édesanyám rengeteg házhoz járó tanítványt tanított, de 

mindig úgy alakult, hogy én hiába ültem le a hangszerhez, hogy megtanuljak zongorázni, 

kopogott valaki, jött egy növendék édesanyámhoz, és át kellett adnom a helyet. A két 

lánytestvérem is csak úgy tudott megtanulni zongorázni, hogy ôket édesanyám az egyik 

kolléganôjéhez íratta be, különben rájuk sem lett volna elegendô ideje. Én nyolc évesen 

csellózni kezdtem, édesapám egy ismerôsénél, úgyhogy ez volt az elsô hangszerem. Nyolc 

évig jártam a Csalogány utcába, ahol ez a tanárom lakott – nagyon kedveltem, aranyos bácsi 

volt. Csellón játszottam a családi kvartettünkben is, amivel már akkor nagyon szép sikereink 

voltak. Édesanyám ugye tanárnô volt, édesapám pedig Ludovikás katonatisztként 

osztályidegennek számított, tehát sosem volt elég pénzük. De nekünk ezzel a kis zenekarral 

mindig sikerült a megyei és más versenyeken hasznos dolgokat nyernünk – volt olyan 

verseny, ahol két hetes csillebérci táborozási lehetôség volt a nyeremény!  

–  Mikor és miért váltott fúvós hangszerekre?  

15 éves voltam, amikor Zwickl Misi barátom egyszer szóba hozta, hogy a cselló meg a 

harsona tulajdonképpen testvérhangszerek, mert a fúvósoknál a pozan ugyanolyan szerepet 

tölt be, mint a vonósoknál a cselló – és felvetette, nem akarok átállni? Rávett, hogy kezdjek 

tanulni harsonán is, így aztán egy ideig párhuzamosan tanultam a két hangszert. Németh János 

bácsi volt a tanárom, neki igen komoly neve volt a szakmában, az egész környékrôl nagyon 

sok fúvós tanult nála. Hamar úgy találta, hogy tehetséges lehetek, mert egyszer csak azt 

mondta nekem: ezentúl ne a zeneiskolába menjek hozzá, a hivatalosan elôírt 25 perces órákra, 

hanem járjak el az Andrássy úti lakására, ahol attól fogva hetente egyszer úgy foglalkozott 
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velem, hogy egyhuzamban két-három órát zenéltünk együtt. Csodás ember volt ô is, nem 

fogom elfelejteni soha az életben! Egy év tanulás után, 1966-ban, 16 évesen kerültem a 

solymári fúvószenekarba, amit akkor Hellebrandt Márton, majd késôbb Wittmann József 

vezetett, és rövid idôn belül alakítottunk egy „kispartit” is, Misivel, Müller Marcival és két 

hidegkúti zenésszel, Gungl Lôrinccel és Holczinger Lôrinccel – ez volt a Két Lenzi meg a 

Solymári Fiúk, az elsô zenekarunk. Még nem voltam 17 éves, amikor az elsô esküvônkön 

zenéltünk Pátyon, és emlékszem, másnap hajnalban valami 500 forinttal mentem haza! 

Nagymamám, aki velünk élt, és 340 forint körül volt a havi nyugdíja, eleinte nagyon nehezen 

viselte, hogy lecseréltem a csellót a harsonára, de amikor otthon nagy mosolyogva odaadtam 

édesanyámnak az elsô zenészi keresményemet, nagymamám odajött, és elkezdett kérlelni, 

hogy ôt is tanítsam meg pozanozni – ez nagyon jópofa jelenet volt, azóta is elôttem van ez a 

kép.  

–  Ha jól tudom, volt egy olyan zenekar is, amelyben majdnem negyven évig zenélt.  

Igen, 18 éves koromban megkerestek Pilisszántóról, és megkértek, hogy segítsem ki ôket. 

Volt akkor valami összezördülés az ottani zenekarban és a korábbi zenekar kettévált: az egyik 

fele lett a Mosoly zenekar, a másik pedig a Napsugár. Elôször nehezen álltam kötélnek, mert a 

barátaimat nem akartam cserbenhagyni, de aztán Misi elment hivatásos zenésznek a 

pénzügyôrökhöz, a két hidegkúti zenész elég idôs volt már – nem sokkal késôbb meg is haltak 

–, úgyhogy a kispartinak leáldozott. 1968-ban kezdtem zenélni a Napsugár zenekarban, és ott 

is ragadtam, egészen 2007-ig.  

–  Hogy alakultak a katonaévek? Gondolom, ott is sikerült zenészként elhelyezkedni...  

Elôször a szentendrei katonai fôiskolára jelentkeztem, mert ott volt egy zenekar, de kisült , 

hogy politikailag nem vagyok alkalmas, így Egerbe kerültem. Ott azzal fogadott a karmester, 

hogy éppen nincs tubásuk, rólam viszont látja, hogy jól olvasom a basszuskulcsot – ráadásul 

akkor a harsona mellett már tenorkürtön is játszottam, aminek ugyanaz a fogása, mint a tubáé. 

A lényeg az, hogy felajánlotta: ha vállalom, hogy tubát fújok, akkor lehetek a zenekar tagja. 

Így nekiálltam, és két hónapon belül már a nagy szimfonikus zenekarban ültem. Két évig 

voltam ott, és a legnagyobb klasszikusoktól játszottunk, például Csajkovszkij b-moll 

zongoraversenyét, meg ilyeneket – óriási élmények voltak. Közben feloszlatták a ceglédi 

zenekart és Egerbe hozták a tubást, így attól fogva már harsonán játszhattam, a saját 

hangszeremen. 1972-ben aztán bekerültem a szentiváni zenekar- ba is, amit akkor Brandhuber 

János vezetett, illetve tagja lettem a pilisvörösvári tánccsoportot kísérô kis zenekarnak is. A 

solymári Wulcan együttesben is részt vettem, abban az idôszakban, amikor a csapatnak már 

nem ment úgy a szekere rock-együttesként, és rájöttek, hogy valamit váltaniuk kellene – így 
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jött létre akkor a Wulcan Sramli. Számtalan más zenekarban is játszottam akkoriban 

kisegítôként, például a törökbálinti együttesben, amely szintén nagyon nevezetes zenekar volt. 

Hosszú éveken át számtalanszor zenéltem különbözô felállásban – többnyire a Napsugárral – 

a hûvösvölgyi Balázs vendéglôben, a solymári Mátyásban, az Aranykoronában, a Csaliban és 

a Kopár Csárdában; volt, hogy reggel 11-kor kezdtünk, 5 óráig játszottunk, aztán 

összepakoltunk és fél hatkor már kezdtünk egy másik helyen. Jó néhányszor vettem részt az 

országos sváb bálokon is, amiket elôször a közgazdasági egyetemen, késôbb az 

Intercontinental szállóban rendeztek – ott a Napsugár zenekarral és a Wulcan Sramlival is 

többször játszottunk.  

–  Zenéltek valamelyik együttessel külföldön is?  

Persze, a vörösvári tánccsoporttal például egész Ausztriát végigjártuk, de szerepeltünk a sváb 

kitelepítés 40 éves évfordulóján, a Karlsruhe melletti Malschban tartott megemlékezésen is – 

ott teljesen el voltak ájulva tôlünk, hiszen megkapták a modern zenét és az autentikus sváb 

zenét is. Voltunk Marburgban, aztán egy nagy ifjúsági táborban Ludwigsteinben, ahol német, 

francia, osztrák és spanyol együttesekkel zenéltünk együtt – és persze 2007 óta, amikor 

újjáalakult a szentiváni zenekar, és Marlok Gyula hívására én is csatlakoztam hozzájuk, azóta 

többször jártunk Marktleugastban is. Ezek mind olyan élmények, amiket nem lehet elfelejteni. 

De idehaza is voltak nagyon emlékezetes eredményeink: egy versenyen például a vörösvári 

tánccsoport kísérôiként letaroltuk még a nagy nevû soroksári zenekart is.  

–  Miért döntött most mégis úgy, hogy abbahagyja a zenélést?  

Fájó szívvel, de úgy érzem, hogy abba kell hagynom, mert nem bírom már úgy az állást és a  

járást, mint annak elôtte – egészségi okokból –, és úgy érzem, hogy át kell adnom a helyemet 

a fiataloknak. 50 év a fúvós pályán pont elég volt, azt meg nem akarom, hogy csak úgy 

ténferegjek a többiek között. Emlékszem fiatal koromból jó pár olyan öreg zenészre, akik már 

csak úgy lötyögtek a zenekarukban, egyre nehezebben bírták magukat, de ha például temetés 

volt, csak úgy nyomakodtak, hogy ott lehessenek, mert ötven forintot kaptak egy-egy temetési 

gyászzenéért. Nekem ez nem hiányzik – örülök, hogy ennyit kaphattam az élettôl, és így pont 

jó ez. Már régebben eldöntöttem, hogy akkor akarom abbahagyni a zenélést, amikor a többiek 

még megbecsülnek, netán felnéznek rám. Biztos, hogy egy kisebb koncertet még végig tudnék 

fújni, de egy bált vagy egy felvonulást már nem vállalnék el, úgy viszont kiszúrás lenne a 

zenekarral, ha tovább maradnék. Talán olyan felkéréseket még elvállalok, hogy zenéljek 

mondjuk a jövô májusi nagy-szénási túrán, ha felvisznek, de ennél többet már nem akarok. 

Amúgy meg a hangszereimtôl úgysem tudnék megválni, hiszen lelkileg sosem lehet az 

ilyesmit teljesen abbahagyni. 
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Polgármesteri gratuláció a kitüntetett házaspárnak 

 

Személyesen gratulált Poppréné Révay Gyöngyi polgármester egy novemberi délelôttön 

Marlok Gyula és felesége, Marlok Gyuláné Stocker Erzsébet részére, az általuk nemrég 

elnyert német nemzetiségi „életműdíjért”. A polgármester asszony egy csokor virággal és 

ajándékcsomaggal fejezte ki elismerését a helyi közéletben évtizedek óta aktív, korábban már 

települési szinten is kitüntetett házaspár tevékenysége elôtt. A köszöntés kapcsán az is 

kiderült, hogy Marlokék nyugdíjasként is folyamatosan figyelemmel kísérik a szentiváni 

közéletet és élénken érdeklôdnek a napi aktualitások iránt is. Mint arról elôzô lapszámunkban 

már hírt adtunk, Marlok Gyula és neje, Liszka néni november 6-án, az Észak-Magyarországi 

Német Önkormányzatok Szövetsége (ÉMNÖSZ) 17., Tökölön megrendezett éves 

gálarendezvényén együtt vehette át a szervezet életmûdíjának számító elismerést, a Pest 

Megye Németségéért Díjat. Kettejük kitüntetése azért is különleges, mert a díj bô másfél 

évtizedes története során korábban nem fordult még elô, hogy egy házaspár két tagja 

egyidejûleg részesüljön benne, ilyenformán pedig az egy évben átadott ezen díjak száma ne 

három, hanem négy legyen. A november 25-i köszöntésen a polgármester asszony 

érdeklôdésére mindketten elmondták, hogy az elismerés ôket is meglepetésként érte, és csak 

néhány nappal a ceremónia elôtt értesültek arról, hogy jelölést kaptak a díjra. Marlok Gyula 

egyúttal arról is beszélt: bár valóban igyekeztek sokat tenni a német nemzetiség értékeinek 

megôrzéséért és fenntartásáért, de a legfontosabb szempont valójában mindig az volt 

mindkettejük számára, hogy Pilisszentiván és az itt élôk érdekében tevékenykedjenek. 

Marlok Gyula 1990-tôl 2014-ig volt községünk önkormányzati képviselôje, több ciklusban 

alpol- gármestere vagy német nemzetiségi tanácsnoka, felesége pedig szintén jó pár cikluson 

át tevékenykedett a német nemzetiségi önkormányzat képviselôjeként, egy ideig elnökeként. 

Sok szerepük volt a bajorországi Marktleugasttal kialakult testvérközségi kapcsolat 28 évet 

átívelô mûködtetésében, a kölcsönös látogatások szervezésében, illetve a helyi Tájház 

fenntartásában. Évtizedek óta aktív tagjai a vegyeskórusnak, Liszka néni részese volt a község 

rendszerváltás utáni elsô német nemzetiségi szervezete, a Muttersprachverein alapításának, 

2007-ben pedig Marlok Gyula kezdeményezte a pár évvel korábban megszûnt fúvószenekar 

újjászervezését. Marlok Gyula 1998 óta községünk díszpolgára, neje pedig 2008-ban kapta 

meg a Pilisszentivánért emlékérmet. 

Kisfilm készült a nemzetiségi tanösvényrôl 
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Interaktív falutúra címmel készült kisfilm az idén nyáron községünkben létesített német 

nemzetiségi tanösvényrôl. Az egyelôre internetes felületeken terjesztett, pár perces filmetûd 

földi kamerás és légi felvételek együttesével mutatja be az úttörô jellegû létesítményt, 

szentiváni iskolások aktív közremûködésével. Jó hír a témához kapcsolódóan az is, hogy a 

közelmúltban végre elkészült a tanösvény interaktivitását növelô honlap 

(www.lehrpfad.hu/hu/pilisszentivan) is. A tanösvényt bemutató kisfilm egy rövid légi snittel 

indul, amelyen falunk központját a magasból láthatjuk, majd a tájházi állomások 

bemutatásával kezdôdik az öt és fél perces ismertetô. Néhány gyors vágás után, melyeken pár 

pillanat- ra felvillannak a temetôi és a Szent Borbála téri állomás részletei is, elsôként 

Klencsák Istvánt, a helyi német nemzetiségi önkormányzat elnökét szólaltatták meg az 

alkotók, a tanösvény létrejöttérôl érdeklôdve. Az NNÖ-elnök a filmben elmondta: a régi 

szentivániak nagyon erényesen éltek, s ez a példás tartás életük minden területére igaz volt, 

épp ezért a tanösvény fô motívumainak is ilyen, részben már feledésbe merülô erényeket 

választottak, mert úgy gondolták, hogy mindez a ma embere számára is tanulságos. A 

tanösvény létesítésének lényeges szempontja volt, hogy a hagyományok szeretetét sikerüljön 

továbbadni a fiatalabbaknak is, így nem véletlen, hogy a film további részeiben az iskolánk 

egyik pedagógusát, Daunerné Gátas Mariannt ismerhetjük fel, amint tucatnyi nyolcadikosnak 

magyaráz az egyes állomásoknál ezekrôl az erényekrôl. A tanárnô többek között arra is 

emlékeztette diákjait, hogy a tanórákon is szóba kerül olykor, milyen fontosak voltak a 

nagyszülôk, dédszülôk számára ezek a mindennapi életet meghatározó alapértékek, és a 

tanösvény közös bejárása elôtt arra kérte ôket, hogy gondolják végig, mi minden jut eszükbe 

ezekrôl a fogalmakról. Hárman szót kaptak a filmben a tanösvény állomásait végigjáró 

nyolcadikosok közül is. Nagy Kristóf például a szorgalom erényét megtestesítô Stefan 

állomásán beszélt arról, hogy ô már könnyebb munkát remél magának, mint amilyen egykor a 

bányászoké volt, de tudja, hogy a céljait így is csak szorgalommal és kitartással érheti el. 

Juhász Hanna az alázatosságot jelképezô, papként szolgáló Walter állomásán kapott szót a 

kamera elôtt, elmondva, hogy a családjukban ma is fontos szerepet játszik a vallás, sôt 

Úrnapján ô maga is részt vesz a virágszônyeg elkészítésében. Marlok Alexandra pedig az 

áldozatos Ignaz táblája elôtt beszélt arról, hogy a rászorulók megsegítését sok fiatal is 

fontosnak tartja, amint errôl a cipôsdoboz-gyûjtések és a szegény gyerekek karácsonyi 

ajándékainak készítésére szervezett akciók népszerûsége is tanúskodik. 

 

Februar 2017 
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Erősítené a cserekapcsolatokat a nemzetiségi önkormányzat 

 

Tovább kívánja erôsíteni a németországi cserekapcsolatokat községünk német nemzetiségi 

önkormányzata, ennek jegyében három különálló programot is terveznek, illetve támogatnak 

az év folyamán. A tanösvény tavalyi megvalósításához hasonló, nagyszabású programmal 

egyelôre nem készülnek, de a régóta megszokott rendezvényeik az idei programnaptárból sem 

hiányoznak majd. Az év német nemzetiségi programjai még január közepén indultak, a 

hagyományos 40 órás templomi szentségimádással, amelyhez a német nemzetiségi 

önkormányzat (nnö) is hozzájárult. Február 18-án, a farsangi időszak lezárásaként a 

tánccsoport várja az érdeklôdôket egy hasonló, nnö-s támogatással zajló programra, mint 

amilyen 2015. novemberében zajlott az aulában, az alpesi, osztrák és bajor hegyvidéki 

turistaházakra jellemzô mulatságokat, „Hütten Gaudikat” megidézve. Március 2-án lesz az 

iskolában a megszokott német vers- és prózamondó versenyek területi fordulója – ennek 

lebonyolításában ugyancsak részt vesz a szervezet – és ebben a hónapban kerül sor az év elsô 

cserekapcsolati rendezvényére is. Április hagyományosan bôvelkedik a nemzetiségi 

önkormányzatot érintő rendezvényekben, hiszen a húsvéti fôzôtanfolyam (április 8.), a 

betelepülési megemlékezés (22.) és a hagyományos májusfaállítás (30.) mellett ekkor zajlik 

majd – a hónap utolsó hétvégéjén – a szervezetileg alájuk tartozó fúvósegyüttes 10 éves 

jubileumi rendezvénye is. Júniusban szokás szerint kiveszik a részüket az úrnapi virágszônyeg 

elkészítésébôl és a Napforduló Fesztivál lebonyolításából, és e hónap második felére tervezik 

az évek óta minden nyáron megtartott tájházi német gyerektábort is. Nyárra két sördélután 

várható – bár ezek idôpontja még nem dôlt el 100%-osan –, és ekkorra terveznek 

marktleugasti utazást is, a cserkészekkel együtt, a kinti fiatalok tavalyi látogatásának 

viszonzására. Szeptember utolsó hétvégéjére, 23-ára vagy 24ére tervezik az nnö szokásos ôszi 

kirándulását, melynek célpontjai az utóbbi években magyar- országi, német kötôdésû 

települések voltak - a részletek jelenleg még szervezés alatt állnak, de az érdeklôdôk ezúttal is 

érdekes prog- ramra számíthatnak. Október fô nemzetiségi programja egy újabb iskolai 

cserekapcsolati rendezvény lesz, az év utolsó két hónapjában pedig a búcsúbál (november 11-

én), az adventi gyertyagyújtások (november 25-én és december 9-én), továbbá az idôsek 

karácsonya, illetve a Szenteste elôtti vasárnap a közmeghallgatás és a nemzetiségi karácsony 

szerepel a jelenlegi programtervben. Ettôl függetlenül kisebbnagyobb változások 

elôfordulhatnak még, mivel a nemzetiségi önkormányzat – ahogy mondani szokás – fenntartja 

a mûsorváltoztatás jogát, a körülmények esetleges módosulásának függvényében. 

Mindezeken felül azt is megtudtuk a nemzetiségi önkormányzattól, hogy a tavaly átadott 

tanösvény iránti érdeklôdés továbbra sem lankad: már több olyan csoport is bejelentkezett 

náluk, amely az elkövetkezô hónapokban meg kívánja ismerni ezt a kezdeményezést, vezetett 

kirándulás keretében. Épp ezért már most biztosra vehetô, hogy a német nemzetiségi 

képviselôknek idén is sok teendôje lesz majd a létesítmény körül. 

 

Buda környéki elűzött svábok levelezése egy német néprajzi intézetben 

 

Több tucatnyi, az 1946-os kitelepítéskor elűzött Buda környéki sváb család ezidáig ismeretlen 

levelezése került elô a közelmúltban a németországi Freiburgban működő Institut für 

Volkskunde der Deutschen des östlichen Europa (IVDE) néprajzi intézetben. A 400 levelet 
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összesen tizenegy környékbeli településről elűzött családok tagjai írták egy, a második 

világháború után Magyarországról szintén Németországba került néprajzkutatónak, Bonomi 

Jenőnek. A rendkívüli néprajzi értéket képviselő felfedezésrôl több előadást is tartott már 

Schell Csilla, az anyag feldolgozását végző fiatal kutató, Budaörsön, illetve legutóbb január 

20-án a solymári Polgármesteri Hivatalban. Bár pilisszentivániak nem voltak a levélírók közt 

– hiszen nálunk kitelepítésre sem került sor –, Bonomi községünk néprajzát is kutatta, így már 

csak ezért is érdemes és indokolt lapunkban is hírt adni errôl a felfedezésrôl. Bonomi Jenô, a 

Buda-környéki németség egyik legjelentősebb kutatója az 1930-as évek elején, a Pázmány 

Péter Tudományegyetem fiatal német szakos diákjaként járt elôször a fôváros körüli 

németlakta falvakban, ahova egyik tanára küldte terepi néprajzkutatásra. Rendkívül 

megtetszett neki ez a szakterület, így attól fogva sűrűn járt ezekre a településekre, hogy 

hagyományaikról, szokásaikról, az általuk használt helynevek, ragadványnevek lehetséges 

eredetérôl faggassa az ottani németeket. Legtöbbet Budaörssel foglalkozott, de kutatott a 

Budai-hegység szinte minden más településén is, így Solymárról, Hidegkútról, 

Máriaremetéről, Budakeszirôl is sok publikációja ismert, sőt Szentivánt is több tanulmánya 

érinti. Bár nem számított németnek – anyja, Semayer Julianna ugyan németes nevet viselt, de 

a család alapvetôen olasz származású volt –, a második világháború végén az ô helyzete is 

ellehetetlenült, ezért Ausztriába menekült, majd onnan 1946-ban Németországba került. 

Magával vitt kutatási anyagai a kényszerű költözések nehéz időszakában sajnálatos módon 

megsemmisültek, többek között ennek hatására döntött úgy, hogy kint is felveszi a 

kapcsolatot az időközben kitelepített egykori adatközlőivel, akikkel a néprajzi gyûjtései során 

sokszor szinte baráti viszonya alakult ki. A kitelepítettek közül sokan szívesen vállalták is, 

hogy leveleznek vele, mert ezt maguk számára is elônyösnek érezhették: a világ dolgaiban 

járatlan, egyszerû halandókként jól jöhetett nekik egy tanult ember, akitôl segítséget kérhettek 

dilemmáikban. Bonomi pedig az elveszett adatait igyekezett pótolni a levelezés révén – 

amihez ösztönzésként a felbélyegzett, megcímzett borítékot is maga küldte el az 

adatközlőknek, átvállalva tőlük a postaköltséget. Minderre azonban csak a közelmúltban 

derült fény, amikor az egyik németországi néprajzi intézet egy korábban feldolgozatlan, 

rejtôzködô állományában felfedeztek mintegy 400 olyan, németül – pontosabban „svábul” – 

írt levelet, amelyeket Buda környéki kitelepítettek küldtek Bonomi számára. Bár az általa írott 

válaszlevelek közül eddig egy sem került elő, a megtalált levelekbôl is jól érzékelhetô, hogy a 

kutató – miközben nyilvánvalóan próbált segíteni is a hozzá fordulók gondjain – tudatosan 

faggatta ôket az emlékeikrôl. Van például olyan levél, amiben annak küldôje leírta 

Bonominak a szülôfaluja utca- és dûlôneveit, de olyan is, ami a kitelepítés pontos mikéntjérôl 

tudósított. A fiatal kutatónô anonimizálva számolt be az anyag feldolgozásáról, kezdôbetûk 

mögé rejtve az érintett családneveket, de a solymári elôadáson egy-két ponton azért feloldotta 

az anonimizálást, így például elhangzott, hogy elôkerült e levelezés kapcsán Taller Mátyás 

kitelepített solymári karmester, zeneszerzô és költô több, bár Bonomi által már publikált, de 

idehaza valószínûleg kevésbé ismert verse is. Schell Csilla az elôadásán elmondta, hogy a 400 

levél íróit összesen 11 Buda-környéki faluból telepítették ki, és több olyan család is volt, 

melynek tagjai akár évtizedeken keresztül is leveleztek a kutatóval, az 1940-es évek végétôl 

az 1970es évekig. A levelek mintegy 60%-a származik Budaörsrôl kitelepített családoktól – 

ami érthetô is, hiszen az 1930-40-es években Bonomi is ott kutatott a legtöbbet –, a második 

legnagyobb kontingenst pedig solymári családoktól származó 90 levél adja, ami az anyag 
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22,5%-át teszi ki. Az elôadáson az is elhangzott, hogy bár a leveleket feladóként általában a 

családfô jegyezte, szerzôjük mégis többnyire a feleség, olykor pedig a család valamelyik 

nagyobb lánytagja volt. Az elôadó szerint az elôkerült levelek még úgy is rendkívüli néprajzi 

értéket képviselnek, hogy szerzôik félelmükben sokszor elzárkóztak a konkrét 

adatszolgáltatástól, a megtorlás lehetôségétôl tartva. „Nem írok errôl, mert nem szabad”, 

„Szívesen válaszolnék erre, de nem merek” – Schell Csilla ismertetése szerint ilyen fordulatok 

gyakran felbukkannak a levelekben, egy bizonyos idôszakban. A levelekben érintett legfôbb 

témák a kitelepítés igazságtalansága, a bûnösség tagadása, a honvágy szavakba öntése és az 

esetleg hazalátogatóktól hallott beszámolók ismertetése voltak. A késôbbi levelekben 

felismerhetô az új hazához való fokozatos odafordulás, a lakás- és munkahelyi viszonyokban 

bekövetkezett változások ismertetése, a németországi családi és helyi szokások, illetve a kinti 

erkölcsi rendszer apránkénti elfogadása, részleges átvétele is. Néhány levélben megtalálható a 

kitelepítés élményeinek „kreatív feldolgozása” is, pl. költeményekben, dalokban, 

kompozíciókban – pont Solymár vonatkozásában ilyesmire több példa is akadt. Az elsô 

leveleket a feladóik még 1947-ben adták postára, az ezt követô néhány évbôl igen sok levél 

származik, de 1955 körül a levelezés intenzitása lecsökkent. Több mint tíz év szünet után, 

1967 körül újból megsokasodtak az etnográfushoz írt levelek, melyek közül a legutolsók a 

halála elôtti évben, 1979-ben születtek. Amellett, hogy a levelekbôl a kutatók következtetni 

tudnak arra, hogy a kitelepített svábok hogyan, milyen folyamatok során illeszkedtek be 

kényszerû kinti helyzetükbe és hogyan találták fel apránként magukat, illetve milyen konkrét 

változások történtek az érintett családokban [ez az 1944 után Németországba került és kint 

maradt szentivániaknál is hasonlóan alakulhatott], nagyon sok érdekes információt 

szolgáltatnak a nyelvhasználatról is. A levelek szövege rossz németséggel, sok helyesírási 

hibával íródott – ami érthetô is, hiszen legtöbbjük szerzôje csak elemi iskolát végzett, és 

korábban talán sosem kellett levelet írnia –, írásmódjukról lerí, hogy aki írta, dialektusban 

beszélte a nyelvet. Ráadásul a szöveg számos fordulata arra is utal, hogy a szerzô magyar 

nyelvi logika szerint gondolkodott, vagy éppen németül nem ismert magyar közmondást, 

szófordulatot ültetett át német nyelvre. Gyakori az egyértelmû nyelvváltás is, amikor a 

levélíró, egy-két szó vagy akár egy hosszabb szövegrész erejéig magyar nyelvre váltott. 

Schell Csilla az elôadáshoz kapcsolódva elmondta, hogy kutatóintézetük egyébként is gyûjti a 

háború után kitelepített vagy önként kimenekült magyarországi németek életével kapcsolatos 

leveleket, dokumentumokat, digitalizálás céljából, e téren minden segítséget szívesen 

fogadnak. Mint hozzátette, több ízben tapasztalták már, hogy a családok nem szívesen adják 

kölcsön az ilyen leveleket, pont az imént említett rossz németségû megfogalmazásokat, 

helyesírási hibákat szégyellve, de hangsúlyozta: ez teljesen általános jelenség, amit kár 

szégyellniük az utódoknak, amúgy a dokumentumoknak a néprajzi értékei az igazán 

lényegesek, a nyilvánosság elé pedig a feldolgozásuk után, csak anonimizáltan kerülhetnek 

majd. A Freiburgi IVDE intézetben a készülô dokumentáció számára, amely majd 

nyomtatásban is megjelenik, már megtörtént a levélállomány teljes transzkripciója (kiolvasása 

és begépelése), amely nem is volt kis munka, tekintettel a különbözô olvashatóságú 

kéziratokra. De addig is, amíg a dokumentáció elkészül, a kutatási eredmények folyamatos 

publikációját ill. a széles közönség számára való megismertetését is célul tûzte ki az elôadó – 

s ennek volt része az elôadás Solymáron is, illetve egy évvel ezelôtt a kitelepítési emléknapon 

Budaörsön is, azokon a helyeken, ahonnan kitelepítettek érkeztek. 
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Idén is mindenki továbbjutott a tájnyelvi versenyen 

 

Négy szentiváni kisdiák ért el dobogós helyezést az országos német vers-  és prózamondó 

verseny hagyományosan községünkben megrendezett, területi fordulójában, március 2-án. 

Rajtuk kívül azonban azok is örülhetnek a továbbjutásnak, akik tájnyelvi kategóriában álltak 

rajthoz, közülük ugyanis – immár második alkalommal – mindenki részt vehet az áprilisban 

Újhartyánon tartandó megyei fordulóban is. Radnai Tamás – aki tavaly már az országos 

fordulóba is bejutott – egy elsô helyezést is szerzett az iskolájának, amely ezzel a négy 

dobogós helyezéssel a második helyet érte el a térségi iskolák közti rangsorban.  Az országos 

német nemzetiségi szervezetek immár 13. éve szerveznek minden tavasszal német nyelvû vers  

és prózamondó versenyt általános iskolások számára, akik – alapvetôen a családi hátterüktôl 

függôen – nemcsak az „irodalmi” német nyelv vers  és prózamondó kategóriájában, de 

tájnyelvi (Mundart) történetmesélô kategóriában is indulhatnak. Az egyes iskolák válogató 

versenyeirôl továbbjutó, ott a legjobb eredményeket elérô gyerekek állhatnak a járási verseny 

zsûrijei elé, február utolsó vagy március elsô hetében. A verseny ezen a szinten korosztályos 

bontásban zajlik, tehát általában két szomszédos évfolyam diákjai versengenek egymással; ez 

alól csak a tájnyelvi kategória felsôs korcsoportja szokott kivételt képezni, az indulók 

alacsony száma miatt. 

Ez évben a járási fordulón nyolc környékbeli település – Budajenô, Perbál, Pilisborosjenô, 

Piliscsaba, Pilisszentiván, Pilisvörösvár, Solymár és Üröm – képviseltette magát, 114 diákkal, 

akik a „Hochdeutsch” kategóriában négy, a tájnyelvi kategóriában pedig három korcsoportban 

indulhattak. Kezdés elôtt a szervezôk részérôl Figura Krisztina némettanárnô ismertette a 

tudnivalókat, majd a résztvevôk a kijelölt második emeleti termekbe vonultak, ahol kisorsolt 

sorszámuk szerint, egymás után léphettek a zsûrik elé, hogy elmondják betanult történeteiket. 

A tavalyi kivételes helyzet után – amikor a zsûrik minden kategóriában négy tagúak voltak – 

idén a legtöbb teremben ismét három fôs bizottság bírálta el a versenyzôket. A zsûri értékelte 

a szövegtudást, a helyes kiejtést és az elôadásmódot is, elônyben részesítve azokat, akik nem 

pusztán elszavalták produkciójukat, de bele is élték magukat a történetbe és úgy adták azt elô. 

Többen vállaltak zsûritagi feladatokat a fiatalabb generációkból is – olyanok is, akik pár éve 

még a másik oldalon álltak –, e korosztályt idén Kotzó Dóri, Strack Emese és Richolm Erik 

képviselte. Kivételképpen a tájnyelvi kategóriában két korcsoportot is azonos zsûri értékelt, 

ezt az indulók alacsony létszáma indokolta. 
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Miután mind a hat teremben megszületett az eredmény, az eredményhirdetés következhetett 

az aulában: az egyes korcsoportok helyezettjeit Reményi Andrea igazgatónô ismertette, a 

nekik járó könyvjutalmakat pedig Klencsák István, a német nemzetiségi önkormányzat elnöke 

adta át. Az irodalmi német nyelv prózamondó kategóriájának zsûrijei ezúttal három vagy négy 

fôt juttattak tovább, a tájnyelvi kategóriákból viszont a területi forduló minden résztvevôje 

továbbléphet a megyei fordulóba – a verseny kiírói e döntéssel is egyértelmûvé kívánták 

tenni, hogy fontosnak tartják a tájnyelvi irodalom népszerûsítését és továbbörökítését. 

Összességében a „Hochdeutsch” kategóriában – a 7-8. osztályt kivéve, ahonnan csak egy fô 

jutott tovább – minden korcsoportban örülhetünk szentiváni továbbjutónak: a kicsik között 

Kovács Petra ért el harmadik helyet, a kicsit nagyobbak közül Balázs Szonja mehet tovább 

azonos eredménnyel, míg az 5-6. osztályosok közül Gábeli Angéla izgulhat, szintén 

bronzérmes helyezés birtokában. A legjobb szentiváni eredményt a már rutinos fellépô Radnai 

Tamás hozta, aki a felsôs tájnyelvi verseny elsô helyét szerezte meg. Iskolánk pedig ezzel az 

eredménnyel második helyet ért el az érintett kilenc intézmény közül, hiszen ennél több 

dobogós helyezést csak a solymáriaknak sikerült begyûjteniük. A versenynek a következô 

hetekben két fordulója lesz még: a megyei megmérettetésre április elején Újhartyánban kerül 

sor, a legjobbak pedig az országos mezônyben is bizonyíthatják tudásukat és jó elôadói 

készségüket. 

A területi forduló eredményei: 1- 2. osztály, vers -próza 4. helyezett: Bárány Abigél 

(Piliscsaba) 3. helyezett: Kovács Petra (Pilisszentiván) 2. helyezett: Juhász Klára 

(Pilisborosjenô) 1. helyezett: Hadnagy Panna (Solymár) 3 -4. osztály, vers- próza 4. helyezett: 

Gnandt Angéla (Üröm) 3. helyezett: Balázs Szonja (Pilisszentiván) 2. helyezett: Galyas 

Abigél (Solymár) 1. helyezett: Raffay Gergely (Üröm) 5- 6. osztály, vers -próza 4. helyezett: 

Varga Réka (Pilisvörösvár, Templom tér) 3. helyezett: Gábeli Angéla (Pilisszentiván) 2. 

helyezett: Hadnagy Ádám (Solymár) 1. helyezett: Dallos Anna (Budajenô) 7- 8. osztály, vers 

-próza 1. helyezett: Csákvári Hanna (Perbál) 1- 2. osztály, tájnyelv 3. helyezett: Horányi 

Rozina – Velencei Szonja (Solymár) 2. helyezett: Mátrahegyi Flóra (Pilisvörösvár, Vásár tér) 

1. helyezett: Tallér Nikolett (Solymár) 3 -4. osztály, tájnyelv 3. helyezett: Wittmann Zsanett 

(Pilisvörösvár, Templom tér) 2. helyezett: Bernát Lili (Solymár) 1. helyezett: Klein Léna 

(Pilisvörösvár, Vásár tér) 5 -8. osztály, tájnyelv 3. helyezett: Nick Bernadett (Pilisvörösvár, 

Vásár tér) 2. helyezett: Horányi Zsófia (Solymár) 1. helyezett: Radnai Tamás (Pilisszentiván). 

 

Folytatódik a pilisszentiváni német nemzetiségi önkormányzat SVÁB 

FŐZŐTANFOLYAMA  

 

Két tapasztalt háziasszony Wippelhauser Andrásné és Brandhuber Jánosné vezetésével a fiatal 

háziasszonyok és az érdeklődők 2017. április 8-án (szombat) 9 és 13 óra között az iskola 

tankonyhájában elsajátíthatják a sváb Spätzle (tészta), a hozzá tálalt zöldségszószos tarja, 

valamint a diós sváb keksz elkészítését. Ezeket az ételeket szentiváni sváb őseink nem főzték, 

ezek a mai németországi sváb (baden-württembergi) konyha specialitásai. Jelentkezni lehet a 

06 26 367 711 vagy a 06 26 367 364-es telefonszámon vagy a mirkmari@freemail.hu címen. 

 

Gombolyag „bushóitól” a kitelepítési emlékek megörökítéséig Életútjáról mesélt Gábeli 

Tamás a helytörténeti esten 

mailto:mirkmari@freemail.hu
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Közel két évtizedes filmes pályájáról, az általa indított, immár 13. éve megrendezett 

rövidfilmes fesztiválról, filmes gyerektáboráról és a jelenleg készülô, kitelepítési témájú 

filmjérôl is beszélt Gábeli Tamás a helytörténeti egyesület legutóbbi összejövetelén. A 

szentiváni filmes szakember meghívása a szokásos havi képnézegetôre kicsit talán 

szokatlannak tûnhet, hiszen személyében nem kötôdik szorosan az egyesülethez. A szervezôk 

azért döntöttek mégis a meghívása mellett, mert úgy gondolták, hogy eddig elért eredményei 

Szentiván számára is büszkeséget jelenthetnek, miközben itt helyben csak kevesen tudnak 

róluk. Az idén 45 éves Gábeli Tamást sokan ismerik Szentivánon, a lakosok többségének nem 

nagyon kell bemutatni, bár a családalapítása óta már csak ritkán jár haza Zuglóból, ahol 2 

gyermekével és párjával él és dolgozik édesanyjával a Biogroupban (de szerinte ez csak 

átmeneti állapot). A legtöbben tudják róla, hogy filmezik; emlékezhetnek arra is, hogy öt éve 

ô szervezett egész napos bemutatkozási lehetôséget több kultúrcsoportunknak és a sváb 

konyha helyi mestereinek Taliándörögdön, illetve abban is része volt, hogy az elmúlt években 

több szentiváni programnak volt a „sztárvendége” Szôke András Balázs Béla-díjas 

filmrendezô-humorista. Sokan a BuSho filmfesztivál és a Gombolyag Alapítvány nevét is 

hozzá tudják kötni a személyéhez, de hogy ez utóbbiakról mit érdemes tudni, azzal már csak 

kevesen vannak tisztában, fôleg Tamás baráti körén és korosztályán kívül. Részben ezért is 

lett ô a meghívott elôadója a helytörténeti egyesület február 27-i képnézegetô estjének. Tamás 

a pályája kezdeteirôl elmondta, hogy 14 éves koráig szinte csak Szentivánon és néha anyai 

nagyszülei falujában, Piliscséven élt, egyébként szinte nem is hagyta el a falut. Az utazás 

viszont már akkor érdekelte, így külkereskedelmi szakra jelentkezett a Hunfalvy János 

Szakközépiskolába – oda azonban közgazdasági szakra vették fel. Érettségi után rögtön egy 

hosszabb utazás nyitotta meg elôtte a világot – katonaság helyett az akkoriban induló 

partnerkapcsolat keretei között nyílt lehetôsége Marktleugastban tölteni majdnem egy teljes 

évet –, majd további „világ körüli” utak következtek: például egy zsámbéki látogatás, ami 

valami miatt Szegeden ért véget, vagy az az autóstoppos portugál kalandtúra, aminek 

Lisszabon helyett mégis Nápoly lett a végállomása. A világjárás 1995-96-ban két tételben egy 

izraeli önkéntes munkavállalással, majd 1997-ben egy négy hónapos, délkelet-ázsiai 

hátizsákos túrával folytatódott. Ez utóbbiról hazatérve ébredt rá arra, hogy nagy hibát követett 

el: ha ugyanis kamerát is vitt volna magával ezekre az útjaira, izgalmas és érdekes 

felvételeken rögzíthette volna az élményeit. Akkoriban még nem volt ennyi embernek 

kamerája, pláne nem kamerás mobiltelefonja – viszont már Magyarországon is felbukkant 

néhány személyiség, akik ismertekké váltak ebben a mûfajban. Ilyen volt például Cséke Zsolt, 

az egyik elsô hazai hátizsákos filmes világutazó, aki a nagy példakép Balázs Dénes 

földrajztudós nyomdokain filmezett – Tamás pedig e felismerést követve eldöntötte: ô is 

filmezni fog. A filmmel való ismerkedése 1998-ban a Polifilm Technikumban kezdôdött, 

olyan szakemberek keze alatt, mint Merza Gábor, Szôke András, Matkócsik András vagy 

Mag István. A következô években egyre több filmes eseményen vett részt, eleinte idehaza, 

késôbb külföldön is. 2001-ben ô lett a Polifilm Alapítvány kuratóriumi elnöke és egyre több 

filmes pályázat elkészítésében vett részt, mígnem 2001-ben, barátai és szülei segítségével 

elkészítette elsô saját kisjátékfilmjét is. A Túlvilágvég (angolul Beyond the world beyond) 

címû, egy hét alatt leforgatott alkotás a leírása sze- rint egy apró szeletkét mutat be a múlt 

század végi Föld bolygó egy bizonytalan pontjáról – az ufonauták szemszögébôl. [A 34 
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perces film megtekinthetô a Tamiworks YouTube-csatornán.] Ez a „bizonytalan pont” a 

Kalocsa környéki végtelen puszták és paprikaföldek között meghúzódó, mára szinte 

elnéptelenedett egykori falu, Gombolyag volt, amire Tamás ezidôtájt talált rá bátyja révén. A 

mindentôl távol esô hely – ahogy megfogalmazta az elôadása során: „a semmi közepén egy 

semmi” – nagyon megtetszett neki, így egyre többször bukkant ott fel. Ebben közrejátszott, 

hogy ugyanabban az évben erdei iskolai foglalkozásokra kezdett járni a városligeti általános 

iskolásokkal, és gyakran elszörnyedt azon, milyen állapotok uralkodnak egyik-másik 

táborhelyen. Így aztán 2002-ben – egy fél éves nigériai mozigépészkedést követôen – 

megszü- letett az elhatározása: gyerektábort létesít a mindössze tucatnyi lakosú kis 

településen, hogy tartalommal töltsék fel, és a semmi közepén szülessen valami. Ehhez 

elôször is vett Gombolyagon egy házat, aztán egy másikat, majd felújításokba kezdett; 2004-

ben a jogi háttér biztosítására létrehozta a Gombolyag Alapítványt, és 2008-ban megrendezte 

az elsô gyerektábort is. Az elsô években a tematikát elsôsorban a környék adottságai 

határozták meg – ismerkedés a természettel, a régi paraszti világ szokásaival, stb. –, de 

néhány éve már, pályázati támogatással bekerült a tematikába a filmezéssel, filmkészítéssel, 

animációval való ismerkedés is. Tamás ismertetése szerint mostanra a tábor olyan népszerû 

lett, hogy február végére az idei nyári turnusok zöme már betelt. 

(http://gombolyag.com/tabor) Közben természetesen folytatta filmes tevékenységét is, mint 

független filmes, sorra készítve a különbözô témájú rövidfilmjeit. Ezeket addig fôleg 

fesztiválokon ismerhette meg a közönség, de a 2000-es évek elsô felére úgy megnôtt az új 

filmek száma, hogy az akkori fesztiválokon immár – a korábbi idôszakkal ellentétben – nem 

vetítettek le minden benevezett alkotást. 2004ben ráadásul az egész országban nem volt 

nemzetközi rövidfilmfesztivál, Gábeli Tamás ezért úgy döntött: maga lát neki egy ilyen 

program szervezésének. Az új fesztivál a Budapest és a short szavak összevonásával kapta a 

BuSho nevet, amirôl azonban nem nehéz a mohácsi busókra asszociálni, így a logójának 

alapja is egy busómaszk lett. A BuSho hamar népszerû lett a nemzetközi rövidfilmes 

porondon, melyen évrôl évre megduplázódott a nevezések száma; 2011-re ez a szám 1845-ig 

emelkedett (ez volt az eddigi nevezési rekord, ami mintegy 600 óra rövidfilmet jelentett), a 

2014-es, 10. Busho filmfesztivál pedig nézôcsúcsot döntött. (https://busho.hu/hu/ archivum) 

Az elôadás végén szóba került Tamás készülô új filmje is, amit a magyarországi németek 

1945 utáni kitelepítésérôl és annak hetven év utáni emlékezetérôl forgatott az ôszi-téli 

hónapokban. Mint mondta, egy pályázati felhívás inspirálta a film elôkészítését, amibe 

részben családi érintettség miatt vágott bele – a rokonságából is többen élnek külföldön, de 

otthon sosem esett szó arról, hogy miért is kellett elhagyniuk az országot. Motiválta az is, 

hogy úgy vette észre: általában még a nemzetiségi kötôdésû, mai felnôtt generációk is keveset 

tudnak arról, milyen durva jogsérelmek érték a hazai németeket a második világháború után. 

Hangsúlyozta, hogy – egyesek aggályaival ellentétben – nem azt akarja igazolni, hogy 

Szentivánon is volt kitelepítés, ám úgy vélte, a rövidesen elkészülô filmmel fog tudni újat 

mutatni-mondani még az idôsebbeknek is. Szavai szerint sok olyan embert szólaltatott meg a 

filmhez, akik átélték a kérdéses idôszakot – helyieket, solymáriakat és vörösváriakat egyaránt 

–, továbbá több történészt is megkérdezett, akik a történtek politikai vetületeit vázolták fel. 

Elmondta még azt is, hogy a kutatás és a szereplôkkel folytatott beszélgetések során annyi 

érdekes témát talált, hogy azok több késôbbi filmet is kiadhatnak, a nyersanyagokat pedig 

felajánlotta a falu helytörténeti adatbázisa számára. Természetesen egy filmes bemutatkozása 
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nem lehet teljes filmbejátszások nélkül, így Gábeli Tamás is levetített az este folyamán 

néhány hosszabb-rövidebb filmrészletet. Ezek egy része saját rövidfilmje volt, mint az ismét 

aktuális Olimpiát Magyarországra, a gombolyagi tábort bemutató Meggymag, vagy a 

zárásként levetített Finálé (utóbbinak nem rendezôje, hanem producere volt), a többi pedig 

olyan filmalkotás, amelyek jól illusztrálták, mennyi mindent képes elmondani egy pár perces 

kis filmetûd, akár egyetlen szó elhangzása nélkül is. 

 

„A vizsgálat során ne is keressenek tényeket!” 

 

Érdekes, és szinte elôzmény nélküli könyv bemutatója zajlott február 22-én, a VI. kerületben 

található Magyarországi Német Kulturális és Információs Központban, a hazai németség II. 

világháború utáni üldöztetéseiről. A Megfigyelve címû kötet szerzôje Gajdos-Frank Katalin, a 

budaörsi Heimatmuseum igazgatója, témája pedig az állambiztonsági szervek és szolgálatok 

azon tevékenységének bemutatása, amit azok célzottan a svábok ellen fejtettek ki a 

Rákosikorszakban. Kifejezett szentiváni kötôdése ugyan nincs a könyvnek (egyetlen olyan 

embert találtunk, aki a vezetékneve alapján akár itteni lakos is megfigyelt lehetett), de a téma 

érdekessége, újszerûsége miatt úgy gondoltuk, érdemes lapunkban is bemutatnunk. és 

tanulmány jelent meg, amelyek az 1945 utáni idôszak állambiztonsági szervezeteinek 

munkájába, közösségeket bomlasztó, gyakran életutakat tönkretevô tevékenységébe engedtek 

betekintést. Nem sokan foglalkoztak azonban ezidáig azzal, milyen szerteágazó tevékenységet 

folytatott az állambiztonság célzottan a magyarországi németek ellen, megfigyelve, 

meghurcolva ôket és minden lehetőséget megragadva a lejáratásukra, dehonesztálásukra. 

Ennek bemutatására tett kísérletet Gajdos-Frank Katalin tavaly a doktori disszertációjában, a 

mostani könyve pedig e disszertáció közérthetô nyelvezetû, több tucatnyi fényképpel és 

eredeti dokumentumok másolataival is kiegészített, átdolgozott változata. Azok számára, akik 

konkrét megfigyelések történeteit, ügynökök és más hálózati személyek leleplezését várnák a 

könyvtôl, már elôre is rossz hírt kell közölnünk, ezekbôl ugyanis viszonylag kevés szerepel a 

mintegy 140 oldalt kitevő szövegben – ilyen értelemben az alcím (Állambiztonsági 

szolgálatok jelentései a magyarországi németekrôl 1945 és 1956 között) kissé megtévesztô is 

lehet. Akadnak azért személyes történetek, ügynöki vagy államvédelmis jelentések is a 

kötetben bôséggel, de a szerzô nyilvánvalóan nem akart nagyon elmélyedni ilyen 

részletekben. A könyv ehelyett inkább mást, sok szempontból többet ad az olvasónak: alapos 

áttekintését annak, milyen temérdek energiát fektetett a rákosista állambiztonság abba, hogy a 

többségi társadalom bűnösnek lássa és akként kezelje a magyarországi németeket. A szerzô 

hat fô kérdésre kereste a választ a kutatásai során, ezek között elsô helyen szerepelt, hogy 

hogyan bánt a rákosista államhatalom és „a munkásosztály öklének” tekintett állambiztonság 

a hazai németséggel, igazolható-e a forrásokból adatszerûen is az ô hátrányos 

megkülönböztetésük. Vizsgálta azt is, milyen feladatokat kapott az állambiztonság a német 

kisebbséggel kapcsolatban, volt-e jelentôs különbségtétel sváb és más népcsoportú személyek 

fogva tartása kapcsán, illetve megállapíthatók-e érdemi eltérések az ügyeikben nyitott 

állambiztonsági akták mennyiségét, tartalmi vonatkozásait illetôen. Természetesen kiterjedt a 

vizsgálat arra is, hogy valójában hogyan viszonyult a többségi társadalom a hazai 

németséghez 1945 és 1956 között, és arra, hogy utóbbiak az össznépességhez viszonyított 

arányukon felül váltak-e ebben az idôszakban internálások és más jogfosztások áldozataivá. A 
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kutatás eredményei – nem túl meglepô módon – a legtöbb kérdést illetôen alátámasztották az 

azokban implicit módon rejlô hipotéziseket, hiszen az elôkerült állambiztonsági 

dokumentumok egyértelmûen igazolták, hogy az államhatalom kiemelt figyelmet tanúsított 

még azon németek iránt is, akik magát az elûzetést elkerülhették. A velük való bánásmódról 

jól árulkodik a sváb-kulák kifejezés, amit még az egyszerű kulák jelzônél is durvább 

szitokszóként használtak a korabeli közbeszédben és a sajtóban a magyarországi német 

gazdálkodókra. Szintén árulkodó az is, hogy azokat, akik – leginkább a honvágy miatt – 

hazaszöktek a kitelepítésbôl, ellenséges, veszélyes elemnek tekintették és úgy is kezelték: 

mozgásukat figyeltették és súlyos büntetéssel sújtották azokat a falubelijeiket is, akik nem 

jelentették a hatóságoknak visszaszököttek felbukkanását. [Ilyen esetet pl. Solymárról is említ 

a könyv, az érintett egy azóta szentiváni kötődésűvé vált sváb család akkori feje volt.] Kiderül 

a könyvbôl az is, hogy az állambiztonságra jóval szerteágazóbb feladatokat bízott a hatalom, a 

hazai németekkel összefüggésben, mint azt elsőre gondolhatnánk. Teendôik közé tartozott a 

kitelepítésbôl hazaszököttek vagy az internálás elôl szökni próbálók – „a nép ellenségei” – 

kézre kerítése, a szovjet hadifogságból hazaérkezők internálása, de feladatuk volt a „gyanús” 

elemek figyelése és a róluk szóló kü- lönféle dossziék vezetése, sôt a „sváb-kulákok” 

rendszeres (többnyire kifejezetten zaklató jellegû) ellenôrzése is. Ezen tevékenységeivel az 

állambiztonság százszámra alapozta meg a kor különféle koholt és kreált büntetôügyeit, amik 

között különösen sok olyan akadt, amelyben a hatalom által is nyilvánvalóan 

gumijogszabályként kezelt demokratikus államrend elleni tevékenység volt a vádpontok 

egyike – netán az egyetlen, bár önmagában is súlyos vádpont. A cikkünk címében említett 

idézet valójában nem kötôdik szorosan a könyv témájához – még egy 1918-as, a szovjet 

politikai rendôrség számára kiadott programnyilatkozatból származik –, de jól utal arra, 

milyen szemléletet követett a démonizálásra „kijelölt” svábsággal az állambiztonság és a 

rendszerhû sajtó. A jelentésekben éppúgy, mint a kommunista befolyású lapokban már 1947-

tôl visszatérôvé válik a svábok szabotálóként, ravaszkodóként, rémhírterjesztôként való 

említése, a sváb-kulák mellett a zsíros sváb és hasonló „kedves” kifejezések használata 

minden olyan német családra, amelyek nem akartak a beszolgáltatásnál többet leadni, mint 

amennyijük megtermett, vagy akik nem akarták önként átadni saját házukat valaki másnak. 

Érzékletes példával világítja meg a szerzô, mi- lyen sikeresek voltak a többségi társadalom 

világlátását manipuláló, 60-70 évvel ezelôtti akciók: 2010-ben egy budaörsi asszony, aki 

kitelepített svábok házában élt, képes volt arra panaszkodni az eredeti tulajdonosok 

hazalátogató családtagjainak, hogy ô csak ezt a silány házat kapta annak idején, holott sok 

ismerôse jóval nagyobb ház birtokosa lett – valószínû, hogy ôbelé sem 1946-ban, sem azóta 

nem sok együttérzés szorult a hazai németek iránt. Ami az állambiztonsági dossziékat illeti, a 

szerzô a demokráciaellenesként kezelt személyek körében nem talált egyértelmû különbséget 

a magya- rokról és németekrôl megnyitott akták száma között, továbbá az ügynöknek 

beszervezett személyek számában sem észlelt messzemenô eltérést. Az viszont egyértelmûvé 

vált, hogy a sváb származás már önmagában is növelte a valószínûségét a jogfosztottá válás 

tényének. Szinte számba vehetetlenül sok olyan esetrôl tanúskodnak az iratok, amelyekben 

„feltehetôleg” korábbi volksbundistaként, „beszédmódja alapján” kémgyanúsként említett egy 

feljelentô egy-egy sváb személyt, akiknek a dossziéjában ez a megbélyegzés onnantól fogva 

megalapozott gyanúként élhetett tovább. Végezetül az is egyértelmûvé vált Gajdos-Frank 

Katalin kutatásai nyomán, hogy azokat a német nemzetiségi személyeket, akik valóban 
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elkövettek bizonyos bûncselekményeket – szökevényként, illegális határátlépôként próbáltak 

elmenekülni kényszerintézkedések elôl, netán egyértelmûen vétettek az akkori államrend 

ellen (pl. szovjet emlékmû megrongálásával) – egyértelmûen jóval keményebben büntette a 

hatalom, mint hasonló ügyekben elmarasztalt magyar nemzetiségûeket. Arra a kérdésre pedig, 

hogy a németek elleni jogfosztások mennyisége mennyire állt arányban az össznépességbeli 

arányukkal, a szerző egyszerűen két szám egymás mellé állításával válaszolt: az 1949-es 

népszámlálás szerint a hazai lakosság 0,2%-a, ehhez mérten az internált hadifoglyok 44%-a 

volt német nemzetiségű. Gajdos-Frank Katalin Megfigyelve című kötete természetesen 

nagyon sok érdekes konkrét esetet is ismertet, amikre cikkünk terjedelme miatt nem volt 

módunk kitérni. Mindenesetre azok számára, akik komolyabban érdeklődnek a magyarországi 

német nemzetiség XX. századi történetéről, a kötet kötelező olvasmány.  

 

Alpesi mulatságok az aulában 

 

Másodszor szervezett olyan egész estés rendezvényt a pilisszentiváni tánccsoport és a német 

nemzetiségi önkormányzat, amelyen a környékbeli német tánchagyományok mellett 

megidézték az alpesi típusú, tiroli és stájer mulatozások hangulatát is. A Hütten Gaudi címmel 

megrendezett estet egy több mint egy órás folklórmûsor nyitotta, a helyi felnôtt és iskolás 

táncosok, valamint a mányi és pusztavámi tánccsoportok közremûködésével, majd klasszikus 

bálként folytatódott tovább a prog- ram, egészen hajnalig. 

A Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Tánccsoport 2015 novemberében vágott bele elsô ízben 

egy olyan est megszervezésébe, mellyel az Alpok hegyei között meghúzódó síházakban, apró 

turistaházakban (ottani nevükön Hüttékben) elterjedt, az osztrák folklóron alapuló zenés-

táncos mulatságok hangulatát igyekeztek idevarázsolni a szentiváni aulába. Akkor budajenôi, 

csolnoki és dunabogdányi sváb tánccsoportok voltak a rendezvény meghívott vendégei, s a 

program olyan jól sikerült, hogy a szervezôk úgy döntöttek, a következô télen újra kísérletet 

tesznek a megszervezésére. Erre február 18-án, az év utolsó igazán télies hetének végén került 

sor, amikorra két vendég együttes fogadta el a mieink meghívását, a 15 éve mûködô Maaner 

Eulen (Mányi Baglyok) német nemzetiségi tánccsoport, illetve az ország egyik legrégebb óta, 

megszakítás nélkül mûködô német nemzetiségi tánccsoportja, a 44 éves múltú 

(vegyeskórusunkkal egyidôs) pusztavámi együttes. A közönség tetszését főleg a pajzán 

motívumokat sem nélkülözô mányi produkciók nyerték el, de nagy tapsot kapott a másik 

együttes, valamint az estét megnyitó iskolás tánccsoport és a folklór mûsorblokkot záró helyi 

felnőtt táncosok előadása is. Az elôadások után a szervezôk gyorsan átrendezték a színpadot 

és a termet, nyolc órától pedig a Mondschein Kapelle állt a mikrofonok elé, hogy hajnalig 

megszakítás nélkül biztosítsák a jó hangulatot megalapozó zenei hátteret. A résztvevôk 

lelkesedését illetően senkinek nem lehetett panasza, így aligha kétséges, hogy lesz még a 

programnak folytatása a későbbiekben is. 

 

April 2017 

 

Telt ház köszöntötte a jubiláló fúvószenekart 
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Több mint három órás idôtartamú, nagyszerûen sikerült hangversenyt adott március 26-án 

délután-este a tizedik születésnapját ezen a tavaszon ünneplő Pilisszentiváni Fúvószenekar. 

Az együttes műsorát vendég közreműködők, illetve egy korábbi zenekari tag csatlakozása is 

színesítette, a program pedig ismét bizonyította, hogy zenészeink a közép-európai fúvószenei 

világ minden területén otthonosan mozognak. A mûsor végén a községi önkormányzat 

300.000 forintos összegû adománnyal lepte meg a zenekart, de meglepetések sora ezzel még 

messze nem ért véget. Jól ismert tény, hogy községünk fúvószenei élete – a környék más 

német nemzetiségi településeihez hasonlóan – komoly, régi hagyományokra tekint vissza. 

Talán már a XIX. században is működtek helyi zenekarok, de a két világháború közti idôszak 

bizonyosan kitermelt legalább három együttest a községben. Bár ezek a – részben rokonsági, 

részben korosztályi alapon szervezôdött – zenekarok az eredeti felállásukban nem élték meg a 

háború végét, néhány év kihagyással újabb, főleg sváb zenéket játszó zenekar jött létre, illetve 

kialakult egy bányászzenekar is, amely ugyancsak játszott hagyományos helyi zenéket is. A 

rendszerváltást követô idôszakban úgyszintén több próbálkozás volt egy községi zenekar 

életre hívására, nem is eredménytelenül. Mindez azt mutatja, hogy Pilisszentivánon mindig 

megvolt az igény a zenei hagyományok továbbvitelére és élôzenés rendezvények tartására. 

Így nem csoda, hogy a németországi partnerkapcsolat húsz éves jubileumához közeledve 

többekben megfogalmazódott a szándék egy új zenekar megszervezésére, részben korábbi 

tagokból, részben abból az utánpótlásból, amit a helyi és környékbeli zeneiskolák növendékei 

akkor már biztosítottak. A szervezést tíz éve – amint az már a jubileumi koncert 

bevezetôjében elhangzott – Marlok Gyula akkori képviselô és nemzetiségi tanácsnok vállalta 

magára, és a különféle kocsmaasztalok mellett éneklô-zenélgetô, fiatal és kevésbé fiatal 

muzsikusok hamarosan együtt kezdtek zenélni, 25 fôs induló létszámmal. Komoly feladatot 

jelentett az ötletgazdák számára, hogy megfelelô karnagyot találjanak az új zenekar számára, 

ennek érdekében – amint az ugyancsak elhangzott az ünnepi hangverseny köszöntôinek 

sorában – több, a környéken tevékenykedô szakemberrel is próbát tettek. Így esett végül a 

választás Spanberger Zsoltra, aki bár mindössze egy évvel korábban szerezte meg a karnagyi 

képesítést – a csolnoki zenekarnál „trenírozva”, az ottani zenekarvezetô, Fódi János 

tanítványaként –, de minden jel szerint jó döntés volt az ô felkérése, hiszen azóta is 

nagyszerûen összetartja a csapatot. Persze ez alatt a tíz év alatt nem csak az alapító 25 fôs 

létszám fordult meg a zenekarban: voltak, akik más elfoglaltságaik miatt kiváltak, vagy éppen 

egészségügyi okokból voltak kénytelenek visszavonulni, egy tagjukat pedig örökre elveszí- 

tették. A március 26-i koncerten azonban közülük is elhangzott több zenész neve: a tragikus 

sorsú Osztheimer Márkra egy tenorkürt-szólós darab elôadásával és gyertyagyújtással 

emlékeztek, külön köszöntötték a tavaly visszavonult Kelemen Tamást, valamint zenei 

életünk nagy öregjét, Brandhuber Jánost, egy korábbi tag pedig még a színpadon is 

csatlakozott hozzájuk, néhány szám erejéig. Miután pedig a zenekar ezen az estén is 25 fôvel 

állt a színpadra, nem férhet kétség hozzá, hogy a kilépetteket pótolni is sikerült, talpraesett 

fiatalokkal. Magának az ünnepi koncertnek a nyitóképe a már említett kocsmaasztalokat 

idézte: a mûsort vezetô Vadnai Márton ehhez azt is hozzátette, hogy a zenekar mindössze 

három helyi gyûjtésû számmal és néhány másik hasonló darab régi kottáival kezdte 

pályafutását – eleinte még inkább csak saját szórakoztatásukra. A mostani hangverseny elsô 

két-három számát követôen azonban már a színpadon foglaltak helyet – ezzel is utalva arra, 

hogy alig pár év alatt megkerülhetetlen tényezôi lettek a helyi kulturális életnek. Ezt mutatja, 
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hogy alig öt éves korukra, 2012-re eljutottak oda, hogy immár egy egész éjszakát végig 

tudjanak zenélni – így azóta, a régi hagyományoknak megfelelôen ôk játszanak minden 

búcsúbálon –, 2014-ben pedig megjelentethették elsô lemezüket is. 

A koncerten elôadott számokat kisebb-nagyobb blokkokra osztva, tematikus csoportosításban 

hallhatta a közönség, ami a mûsorvezetô által használt kifejezéssel élve olyan volt, mint egy 

tartalmas kulturális társasutazás, azzal a kiegészítéssel, hogy ehhez az utazáshoz semmit sem 

kellett elcsomagolni, még a székekbôl való felállásra sem volt szükség. Elsô állomásként 

neves magyarországi német zeneszerzôk – Farkas Antal, Uhrner Ferenc és a díszvendégként 

jelen is lévô Fódi János – szerzeményeibôl hangzott fel néhány, olyanok, amelyek már az 

elsô, hazai sváb zenéket ôrzô bakelitlemezen is szerepeltek. Burgenlandi zenék jelentették a 

következô állomást, az elsô rész végén pedig még cseh és szlovák blokkok következtek. Ez 

utóbbiban hangzott el a már említett tenorszólós szerzemény és a világ talán legismertebb 

polkája, amelyhez a Wikipédia szerint 19 nyelven írtak szöveget – itt az aulában ezek közül 

négy változat hangzott fel, persze énekes közremûködôkkel. Szünet után a zenekar férfitagjai 

új öltözetben léptek a színpadra: eddig ugyanis csak a lányoknak volt egyenviseletük, de a 

tizedik születésnap alkalmából ôk is egyforma fellépô inget kaptak. Az átöltözés illeszkedett a 

mûsor tematikájának alakulásához is, hiszen ezután fôleg könnyebb mûfajú számok 

sorakoztak. Némelyikük egyéni képességek megcsillantását is lehetôvé tette, így hallhatott a 

közönség trombitaszólós darabot Lauchsz Balázs szólójával, kanálpárbajt Herczeg Tamás és 

Jászkuti Balázs elôadásában, és szólóénekkel sem csak a Bravi Buam meghívott tagjai 

segítették az együttest, de mikrofonhoz állt egy Beatles-dal erejéig Korycki Balázs is. A záró 

mûsorblokk pedig a fúvószene koronázatlan királyának tartott Ernst Mosch szerzeményeibôl 

álló, korántsem könnyû egyveleg volt. A koncert végén köszöntések hosszú sora következett: 

a zenekart csaknem tucatnyi helyi és környékbeli szervezet vagy kultúrcsoport küldöttei 

köszöntötték a jubileum alkalmából, de ők is sok támogatójuknak és segítőjüknek mondtak 

köszönetet. A községi önkormányzat – az évfordulós rendezvénysorozat milliós nagyságrendû 

támogatásán felül – kereken 300.000 forintos értékû ajándékkal lepte meg a zenekart, végül 

pedig Spanberger Zsolt karnagy urat még egy személyes meglepetés is érte: nemrég eladott 

régi hangszere helyére saját zenészei ajándékoztak neki egy vadonatúj trombitát. 

[Az ünnepi rendezvénysorozat április 29-30-án folytatódik, részletek a 20. oldali plakáton!] 

 

Tizenöt éves a mönchengladbachi diákcsereprogram 

 

Tizenöt éve, 2002 óta tart, és azóta szinte szünet nélkül mûködik iskolánk diákcsere-

programja Mönchengladbach egyik hasonló intézményével. Az évforduló felidézésére az adta 

az apropót, hogy a németországi város tizenhárom diákja épp az elôzô hetekben töltött el egy 

hetet Szentivánon, ahonnan sok élménnyel gazdagodva térhettek haza – hogy aztán 

októberben ôk fogadják a mieinket. A látogatás egy hetéről, és magáról a cserekapcsolatról 

Szekeres András némettanár, a mostani programok egyik fő felelőse beszélt lapunknak. földi 

tanintézménnyel van rendszeres diákcserén alapuló partnerkapcsolata, ezek közül a 

mönchengladbachi 2002 óta áll fent, és egyetlen év kivételével minden esztendôben voltak 

látogatások oda is, vissza is. Egyedüliként a tavalyi év maradt ki, az is csak azért, mert az 

akkoriban tetôzô migrációs válság miatt a kinti iskola nem vállalta az utazást. A kiesés miatt 

idén okozott is némi dilemmát a szentiváni tantestületben, hogy folytassák-e a 
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cserekapcsolatot, hiszen bár mindenki fontosnak tartja, a konkrét teendôk elvégzésére már 

nem mindig könnyû vállalkozó sze- mélyt találni, ráadásul nehézséget jelent a program miatt 

kiesô tanárok iskolai helyettesítése is. Ezzel együtt sok tanár vállalt részt idén is a vendég 

gyerekekkel és kísérôikkel történô foglalkozásból, mint ahogy ugyanezt szokták tapasztalni a 

kiutazásokkor is, a kinti partneriskolában. Magáról a konkrét intézményrôl annyit érdemes 

tudni, hogy egy nagy iskolakomplexum, amelyben 1000 fölött van a tanulói létszám, és az 

iskolakezdéstôl érettségiig egy helyen zajlik a gyerekek képzése. A német oktatási 

rendszerben ez eléggé elterjedt modell, és fenntartási szempontból sok elônye van, másrészt 

viszont nem mindig akkora összetartás az iskolán belül, mint egy kisebb intézményben. Az 

intézmények (és a települések) méretkülönbségébôl fakad az is, hogy míg itthon a 

cserekapcsolati látogatások némi túlzással élve szinte az egész települést megmozgatják, az 

ottani viszonyok között 15 magyar diák megjelenése a legtöbbeknek fel se tûnik. A mostani 

diákcserére március 14-én érkezett a részt vevô tizenhárom mönchengladbachi diák, néhány 

kísérôvel és több mint egy hét múltán, 22-én utaztak vissza. A látogatás elsô napján, 15én 

Pilisszentiván látnivalóival ismerkedhettek a vendégek: délelôtt a nemzetiségi tanösvényt 

járták végig, kisebb csoportokra oszolva, az ahhoz kapcsolódó, német nyelvû feladatlap 

kitöltésével együtt, majd a szülôk jóvoltából délben egy jó bográcsgulyást kaptak a tájházban, 

utána pedig számháborúval oldották az új helyzet miatti esetleges feszültséget a Kálváriánál. 

Érdekes módon Németországban nem ismerik ezt a játékot, így nem volt könnyû megértetni 

velük a szabályokat, de miután belerázódtak, már élvezték is. A nap hátralévô részében 

szabad program volt: a gyerekekrôl az ôket elszállásoló családok gondoskodtak, a felnôtt 

kísérôket pedig a tanárok elvitték egy kis városnézésre Tatára és Zsámbékra, ott is 

vacsoráztak velük. Másnap a vendégek az iskolát ismerhették meg, ott szerveztek számukra 

különféle idôtöltési lehetôségeket – így például részt vehettek egy kézmûves foglalkozáson is, 

ahol agyagból kézlenyomatokat, illetve úgynevezett barátság-puzz- le-t készítettek. Utóbbinak 

az a lényege, hogy két egybeillô darabból áll, melyeket a gyerekek páronként közösen 

formáznak meg, majd az egyiket az egyik, másikat a másik gyerek teszi el, így az emlékként 

marad meg nekik. Ebédet ezen a napon az iskolában kaptak, délután pedig az intézmény egyik 

testnevelô tanára, Scheller Zsolt szervezett számukra több órás sportfoglalkozást a 

tornateremben, vicces váltóversenyekkel és más játékokkal. 

A 17-i péntek a városban zajlott: a gyerekek meglátogatták többek között a Parlamentet és a 

Láthatatlan kiállítást, ami érdekes módon – a szervezők nem kis meglepetésére – többüknek is 

igencsak sokkoló volt, néhányan sírva jöttek ki róla; valószínûleg nem találkoztak ilyesmivel, 

még hasonló formában sem. Szekeres tanár úr elmondta, hogy senki nem számított efféle 

reakcióra, hiszen kifejezetten élményt akartak nyújtani ezzel a programmal, de ez most így 

alakult. A „dráma” persze nem tartott sokáig: nem sokkal késôbb már mindenki vidáman 

kapaszkodott fel a Halászbástya lépcsôin, hogy gyönyörködhessen a dunai panorámában. A 

hétvégét a gyerekek a családokkal töltötték: szombaton az esôs idô miatt nemigen tudott senki 

házon kívüli programot szervezni, de vasárnapra kicsit már megjavult az idô, úgyhogy több 

vendéglátó család is bevállalt egy-egy kisebb kirándulást, a tanárok pedig ezen a napon a 

Balatont mutatták meg a kollégáiknak. Hétfôn közös kirándulás következett a Dunakanyarhoz 

– elôbb Esztergomba, ahol többek között felmászhattak a Bazilika kupolájába is, élvezettel 

számolgatva a több száz lépcsôt, illetve a hídról is megnézhették a várost, majd Visegrádra, 

ahol a Fellegvár bejárása mellett nagy élményt jelentett számukra a nyári bobpálya is. A 
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hazautazás elôtti utolsó teljes napon, 21-én az elsô állomás az óbudai Kereskedelmi és 

Vendéglátóipari Múzeum volt, ahol egy csokoládés foglalkozáson vehettek részt a diákok, sôt 

ôk maguk is készíthettek bonbonokat, a hozzá illô dobozzal, amiket haza is vihettek. Ezután a 

program városnézéssel folytatódott, melynek fô állomásai a Városliget, a Vajdahunyad-vár és 

a Gellérthegy voltak; itt a gyerekek az utolsó megmaradt forintjaikat is elkölthették a kirakodó 

árusoknál. Visszaérkezés után rövid pihenô következett, majd öt órától fergeteges búcsúbulira 

várta a vendégeket és vendéglátókat egyaránt az iskola aulája. Bár a hangulatot alapvetôen a 

mai tinik legkedveltebb tánczenéi határozták meg, az egymástól való elválás és az egy hetes 

közös program lezárulása miatt könnyek is csordultak és zsebkendôkre is szükség volt. A 

szervezôk ezt az alkalmat is kihasználták arra, hogy köszönetet mondjanak az érintett 

szülôknek, mert mint elhangzott, a segítségük nélkül nem válhatott volna valóra ez az egy hét. 

Nem esett még szó arról, kik voltak, illetve kik általában a diákcserében részt vevô szentiváni 

gyerekek, pedig akárki nem kerülhet be közéjük; az érintettek számára úgyszólván kitüntetés 

a részvétel. Idén 12 gyerek vett részt a csereprog- ramban, eggyel kevesebb az érkezôknél, 

mivel egy lány családja két gyerek elszállásolását is vállalta – bár a 16-i, iskolai napon szinte 

minden szentiváni diák találkozhatott a vendégekkel –, ôsszel viszont 15 diák kiutazására lesz 

lehetôség, az iskolák megállapodása értelmében. Amikor a program szervezôi kiválasztják, 

hogy kik vehes- senek részt a szentiváni diákságból, elsôsorban a hatodikosokra fókuszálnak, 

továbbá arra, hogy minél jobbak legyenek németbôl, és elônyben részesítik azokat, akikrôl 

tudni lehet, hogy nyolcadikig az iskola diákjai maradnak, nem váltanak iskolát hatodik után. 

Idén ugyan nem volt minden gyerek hatodikos – ötödikesek is akadtak köztük – és a németet 

se mindegyikük A csoportos szinten tanulja, de a többségnél azért érvényre jutottak ezek a 

szempontok. Összességében Szekeres András úgy vélte, hogy ez a diákcsere egyedülálló 

élmény a szentiváni gyerekeknek, és a jelek szerint ezt maguk az érintett diákok sem 

gondolták másként: mindannyian izgatottan várják az októberi folytatást, amikor ôk 

utazhatnak majd Németországba. 

 

Főzőtanfolyamok: immár tizedik éve 

 

Rekordközeli létszámmal zajlott április 8-án, szombaton délelôtt a pilisszentiváni német 

nemzetiségi önkormányzat fôzôtanfolyama az általános iskola konyhájában. Kezdés elôtt az 

alapító főszervező, dr. Mirk Mária elmondta, hogy az első ilyen programot 2008. április 12-én 

tartották meg, így ezzel az alkalommal már a tizedik naptári évébe lépett ez a nagyszerű 

kezdeményezés. Ezúttal nem a régi, hagyományos szentiváni vagy környékbeli sváb receptek 

közül válogattak a szervezők, hanem azok közül, amilyenek manapság elterjedtek a második 

világháború után Németországba menekült vagy kitelepített sváb családok körében. Mivel 

ebben a körben – és egyáltalán Németországban – rendkívül népszerűek a hazánkban is 

kedvelt vadashoz hasonló, legkülönfélébb szószos húsok, ezért a mostani főzőtanfolyam 

főétele is egy szószos tarja lett. A köret kiválasztása terén még egyszerûbb volt a döntés, 

hiszen a nokedlinél kissé sűrűbb alapanyag felhasználásával, krumplinyomószerű eszközön 

kinyomva készített, kifôtt tészta, a Spätzle a németek talán leggyakrabban fogyasztott 

tésztafelésége. Desszertnek pedig egy egyszerűen elkészíthető, sokáig eltartható, kekszjellegû 

sütemény, preckedli készült, melynek elkészítésébôl a részt vevô asszonyok mellett ez 

alkalommal két lelkes kislány is kivette a részét. 
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Mai 2017 

 

Fúvósfesztivál két napon át  

 

Bár március végén egyszer már nagy koncertet adott a Pilisszentiváni Fúvószenekar a 

fennállása tíz éves jubileumán, az évfordulós eseménysorozatnak része volt még egy kétnapos 

fúvósfesztivál is, április utolsó hétvégéjén. 29-én egy Nyugaton közismertnek számító, profi 

osztrák zenekar volt a mieink vendége, 30-án pedig négy környékbeli zenekar részvételével 

zajlott fúvóstalálkozó a községi sporttelepen. A Bécsbôl érkezett Tidirium itteni fellépésének 

különlegességét az adta, hogy bár a tagjai közt magyarok is vannak, a zenekar most elôször 

járt hazánkban, a másnapi programnak pedig az, hogy három nagy múltú együttes mellett 

színpadra léphetett egy fiatal, alig másfél éves csapat is, a Pilíšska Kapela. A program 

mindkét napon késô éjszakába nyúlt, a levezetô bulizenékkel 29-én éjfél után a Werischwarer 

Burschen, másnap éjjel pedig az Ungarneutsche Jungs igyekezett még tovább fokozni a 

hangulatot. (kapcsolódó cikk és képek a 19. oldalon) 

 

Profi osztrák zenekar szentiváni színpadon 

 

Soraiban két magyar zenészt is felvonultató, profi osztrák fúvószenekar volt a sztárvendége 

április utolsó hétvégéjén a Pilisszentiváni Fúvószenekar tíz éves jubileumi 

rendezvénysorozatának. Az itteni fellépés különlegessége volt az is, hogy a tôlünk 

nyugatabbra közismertnek számító együttes most elôször lépett fel Magyarországon. 

A Tidirium zenekart 14 évvel ezelôtt, 2003-ban alapította néhány lelkes zenész Bécs peremén, 

alapító vezetôjük Mario Zsaitsits volt. Az együttes szokatlan elnevezése a Csillagok háborúja 

6. epizódjában szereplô Tydirium nevű űrhajót idézi, amely a lázadók seregeit a végsô 

gyôzelmükhöz vezette el. Zenekarként a Tidirium arra törekszik, hogy magas színvonalú 

fúvós produkciókban részesítse közönségét, figyelemre méltó elôadásmóddal párosítva. Mint 

azt az itteni közönség is megtapasztalhatta, zenészeik magas fokú hangszeres tudással 

rendelkeznek és elkötelezettek a mûsoraik színvonala iránt, így maguk is élvezik közönségük 

szórakoztatását; repertoárjukon jól ismert dallamok és saját alkotások egyaránt szerepelnek. A 

zenekart ma Helmut Zsaitsits vezeti, aki hitvallása szerint „fáradhatatlanul arra törekszik, 

hogy a cseh-morva fúvószene eljuthasson oda, ahova nézeteik szerint igazán tartozik – az 

emberek szívéhez”. Alakulásuk óta már igen sokféle eseményen mûködhettek közre, 

Ausztriában éppúgy, mint külföldön is. Eddigi legfontosabb fellépéseik között tartják számon, 

hogy felléphettek a csehországi Hodonínban – ahol elsô külföldi rézfúvós együttesként 

vehettek részt a cseh-morva fúvószenekarok hagyományos ottani bálján –, de nagyon büszkék 

arra is, hogy színpadra léphettek a franciaországi Strassbourgban, az Exklusiv Blasmusik 

Club fesztiválján. Meghívottjai voltak már olyan nagyszabású fúvószenekari programoknak 

is, mint a felsô-ausztriai „Woodstock der Blasmusik” fesztivál, vagy „A rézfúvósok gigászai” 

elnevezésû találkozó a németországi Bad Kösenben; hatalmas sikereket arattak pár évvel 

ezelôtt egy svájci turnéjuk állomásain is. Szentiváni fellépésük elôzménye az volt, hogy 

fúvósaink egyike, dr. Fetter Gábor már többször is hallotta ôket élôben, legutóbb tavaly 

Andauban egy nagy fúvóstalálkozón találkoztak. Felfigyelt arra is, hogy a zenekar tagjai közt 

szerepel két magyar fiú, két solti zenész, akikrôl kiderült, hogy mindketten a bécsi 
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zenemûvészeti egyetemen tanulva kerültek be az együttesbe. Mint megtudta, ôk is szerettek 

volna összehozni egy magyarországi fellépést – társaiknak sokat meséltek már a hazájukról –, 

így amikor felmerült a mostani jubileumi program szervezése, kézenfekvô volt megkeresni 

ôket is azzal a kérdéssel, hogy milyen feltételek mellett vállalnák az itteni fellépést. Miután 

pedig jóval kedvezôbb árat mondtak, mint más, hasonlóan híres együttesek, ezért a zenekar 

eldöntötte, hogy ôket hívják meg április 29-ére. A Tidirium itteni mûsorának egyébként nem 

volt igazán komoly különlegessége, ha csak azt nem említjük különlegességként, hogy elôre 

elküldték a mieink számára az egész repertoárjukat, azzal a kéréssel, hogy a vendéglátók 

válasszák ki közülük azokat a számokat, amiket elôreláthatóan a legszívesebben fogadna a 

helyi közönség. Ettôl a kívánságlistától lényegében csak a bemutatkozó nyitószámukkal tért el 

az együttes: ez ugyanis egy olyan egyveleg volt, amelybe – nevükhöz méltóan – beépítették a 

Csillagok háborúja zenei világának motívumait is, természetesen ezzel is nagy tetszést aratva 

a közönség soraiban. 

 

Helytörténeti est Szentiván születésnapján 

 

Községünk „születésnapjára”, az elsô telepítési szerzôdés 293 éves évfordulójára esett 

áprilisban a helytörténeti egyesület havonkénti szokásos összejövetele, így nem is nagyon volt 

kérdés, hogy ezúttal ez a jubileum adja a rendezvény témáját. A megszokott képnézegetô 

helyett ezért ezúttal inkább műsoros jellegű volt a program – énekkel, verssel, köszöntô 

beszéddel és filmvetítéssel –, illetve meghallgathatták a résztvevők dr. Mirk Mária elôadását, 

melyben a témához kapcsolódó eddigi kutatási eredményeket foglalta össze. A mai 

Pilisszentiván elsô ismert német betelepü- lői 1724. április 24-én írták alá a terület akkori 

birtokosaival, a budai ágostonos rend képviselőivel az itteni letelepülési szerzôdést, s errôl a 

dátumról 2009 – a 285. évforduló – óta évről évre megemlékeztek a helyi nemzetiségi 

szervezetek. Ezúttal viszont erre a napra esett a Pilisszentiváni Helytörténeti Egyesület 

szokásos havi találkozója is, ezért hamar megszületett az ötlet, hogy a témát ezúttal ez az 

apropó szolgáltassa. A Generációk Házában tartott programra a szervezôk meghívták a Német 

Nemzetiségi Önkormányzat képviselôit és az Asszonykórust, a polgármester asszonyt pedig 

felkérték egy rövid köszöntő beszéd megtartására, aki örömmel el is vállalta azt. 

A rendezvény a Donauschwaben címû dallal vette kezdetét az Asszonykórus elôadásában, 

ami már önmagában is kapcsolódott a témaválasztáshoz: a dal és a címadó kifejezés egyszerre 

utal a Kárpátmedencében élô, Duna-menti németekre és arra a dunai utazásra, ahogyan 

elôdeik – így feltehetôleg a szentiváni ôsök is – megérkeztek erre a földre. Ôket követve P. 

Révay Gyöngyi polgár- mester lépett a közönség elé, aki arról beszélt, hogy egy születésnapot 

meg kell ünnepelni, az ilyen ünnep pedig mindig ajándékkal vagy kívánsággal jár, ezért a 

maga nevében azt kívánta, hogy a község meg tudja tartani a hagyományait, és tudja akár 

gyarapítani is azokat, további olyan emberek bevonásán keresztül, akik hajlandóak önzetlenül 

és lelkesen tenni ezért a célért. A mûsorvezető, Gátas Erzsébet Judit ezután a német 

nemzetiségi önkormányzat elnökét, Klencsák Istvánt hívta a mikrofonhoz, aki azt emelte ki, 

hogy a mai világban különösen fontos megismernünk a gyökereinket, hogy honnan jöttünk és 

hova tartunk, illetve méltatta az egyesületben zajló kutatómunkát. Egyetértett a polgármester 

asszonnyal abban, hogy szükség van „új” emberek, fiatalok bevonására is ebbe a munkába; 

mint mondta, ez nekik is céljuk, de úgy vélte, hogy az ilyen rendezvények is alkalmasak erre. 
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A betelepülési emléknapok történetét dr. Mirk Mária idézte fel: mint mondta, Marlokné 

Somogyi Ildikó akkori önkormányzati képviselô, kulturális bizottsági elnök javaslatára vágott 

bele a nemzetiségi önkormányzat 2009 tava- szán egy ilyen program megszervezésébe, a 285 

éves évfordulón. Az akkori nagyszabású – szinte az egész falut megmozgató – rendezvény óta 

pedig lényegében minden évben sor került hasonló, bár kisebb volumenû megemlékezésre, 

általában gyerekek bevonásával. A program talán leghosszabb egybefüggô szakaszát Mirk 

Mária előadása képezte, amelyben az elsô szentivániak letelepedésének elôzményeit és 

körülményeit ismertette, bemutatva a legújabb kutatási eredményeket is. A műsor végéhez 

közeledve Fogarasy Attila vörösvári tanár és helytörténeti kutató – egyben a szentiváni 

egyesület alapító tagja – egy saját versét olvasta fel a németek betelepülésérôl (ugyanezt 

német fordításban Richolm Erik szavalta el), végül egy bô negyedórás tévéfelvétel 

segítségével felidézhették a jelenlévők az emlékezetes 2009es betelepülési emléknapot is. 

 

Fogarasy Attila: 1689 – A sváb telepesek balladája 

 

Mottó: „Der erste hat den Tod, der zweite leidet Not, der dritte erst hat Brot.” „Az elsônek 

jutott a halál, a másodiknak az ínség és csak a harmadiknak a kenyér.” (régi sváb mondás a 

betelepülés idejébôl) 

Útra kelünk, hosszú vándorútra, A szívünk fáj, úgy nézünk falunkra: Itt már nincs élet, 

nincsen jövô. Csak Isten segít minket, csak Ô. Ô fogja majd kezünk az úton: Fekete-erdôn s 

Duna-parton, Hullámokon, Schachteleken, Minden bajon s veszélyeken. Hajrá, fogyjon az út, 

társak, siessünk, Hagyjuk el házunk, hogy új hazát nyerhessünk! 

Nehéz a válás, az út is az, Amit ígértek, vajon igaz? Házat, földet és kevés adót, Dús humuszt 

és mindenféle jót… Ki otthon maradt, szánva gondol ránk: Kételkedik, lesz-e új hazánk. De 

titkon örül is tán atyánk fia: A birtokon nem kell osztoznia. Hajrá, fogyjon az út, társak, 

siessünk, Hagyjuk el házunk, hogy új hazát nyerhessünk! 

Visszük egy ládában mindenünk: Egypár ruhánk, s néhány eszközünk, S mindenekfölött a 

Bibliát, Mert hisszük: az Úr vigyáz reánk. A többi mi volt, otthon maradt, Út közben ránk a 

kétség szakadt: A táj ismeretlen és idegen, Félelem fészkel a szíveken. Hajrá, fogyjon az út, 

társak, siessünk, Hagyjuk el házunk, hogy új hazát nyerhessünk! 

Nagy kínnal, ha sûrû erdôn át Elérjük a kékellô Dunát, Lélekvesztô skatulyákra szállunk, 

Durva deszkán utazik családunk. Ulm házai homályba tûnnek: Hô könnyeink tajtékkal 

vegyülnek. Veszélyes út az öreg Duna, Fúlnak is sokan habjaiba. Hajrá, fogyjon az út, társak, 

siessünk, Hagyjuk el házunk, hogy új hazát nyerhessünk! 

Vízi út kínjait, ha elszántan viseljük, Magyarhont elérni erôsen reméljük. Szekérre szállunk 

akkor ottan, S utunkat folytatjuk elcsigázottan. Merre az út? – vezetônk kémleli, Mennyi az 

út? – mindnyájunk kérdezi. Kenetlen, kelletlen csikorog Szekerünk kereke, úgy forog. Hajrá,  

fogyjon az út, társak, siessünk, Hagyjuk el házunk, hogy új hazát nyerhessünk! 

Mikor belôlünk a lelket is kirázta A vénhedt szekérnek döcögô járása, Elérünk egy vad 

pusztaságra, Hegyek közébe jól bezárva. Körben romok, gaz, elvadult táj, Elhagyott föld, 

látása fáj. Nem az, mit ígértek, nem az „Éden”, Lehet, hogy meghalunk mind itt éhen. 

Elfogyott az út, megérkeztünk végre, Két kezünket kérôn emeljük az égre! Mert ahogy 

végignézünk a tájon, A jövô számunkra világos immáron: Nem jólét vár, de könny, vér, 

munka. Tudjuk most már – Isten régen tudta. Nem adják új hazánkat ingyen: Halni kell, hogy 
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élhessünk itten. Sorsunk: a jövô építése, Hogy beérhessen Istennek vetése. Elfogyott az út, 

megérkeztünk végre, Két kezünket kérôn emeljük az égre! 

 

Juni 2017 

 

Új képviselő a nemzetiségi önkormányzatban 

 

Letette esküjét Óvári Sándor, aki a német nemzetiségi önkormányzat új képviselôje lett azt 

követôen, hogy az eddigi nemzetiségi testület elnökhelyettese, Figura Krisztina családi 

okokból távozott posztjáról, sôt visszaadta képviselôi mandátumát is. Az új képviselô a 2014-

es választás listás eredményei alapján kaphatta meg most a képviselôi mandátumot, 

eskütételére május 12-én kora este került sor a Tájházban. Az eskütételrôl készült képekért 

köszönettel tartozunk Richolm Eriknek. 

 

Hatodikosként lett a felsősök országos legjobbja Radnai Tamás 

 

Sorozatban három fordulóban lett elsô helyezett az idei német vers- és prózamondó verseny 

tájnyelvi kategóriájában Radnai Tamás, így végül ô nyerte meg a verseny országos döntôjét 

is. A szentiváni iskolában most hatodikos fiú hetedik-nyolcadikosokat maga mögé utasítva 

érte el ezt a szép eredményt, a vetélytársai közt olyanok is voltak, akiknek családjában még 

ma is szinte anyanyelvként használják a sváb nyelvet. Tamással és felkészítôjével, Richolm 

Erikkel a döntôt követô napokban beszélgettünk. Radnai Tamás nem mondható régi 

motorosnak a német vers- és prózamondó versenyeken: alsós korában még nem vett részt a 

területi fordulókon sem, elôször tavaly, ötödikesként indult. Mégis, már akkor bejutott az 

országos döntôbe, tájnyelvi kategóriában, ahol végül ötödik helyezést ért el. Sikerében talán 

az is közrejátszott, hogy nem a viszonylag kis számú, közismert sváb nyelvû anekdota egyikét 

mondta el, hanem egy saját sztorit: a Weihwosse (Szenteltvíz) címen elôadott történet alapja 

valós esemény volt, ami Tamás édesapjával esett meg a gyerekkorában. Idén ismét saját 

történettel állt a területi, majd a megyei, végül az országos forduló zsûrijei elé: ezt egy 

környékbeli anekdota poénjának felhasználásával, de amúgy kitalált sztoriként írta meg 

Tamás felkészítôje és nagybátyja, Richolm Erik. A történet gyerekekrôl szólt, akik egy hideg 

téli napon, vas- tagon beöltözve szánkóztak a plébániakert környékén, amikor véletlenül 

becsúsztak a kertbe, felborítva ott a Szent József-szobrot – miután viszont a pap behívta ôket 

egy szidásra, egyszeriben kiderült, hogy a fiúk olyan erôsek, hogy még az ott lévô padot is 

hosszabbra tudják nyújtani. Persze ez csak tréfa volt, de a történet és a váratlan poén annyira 

elnyerte a bírálók tetszését, hogy Tamás mindhárom fordulóban elsô helyen végzett. Pedig a 

döntô 23 fôs mezônyében még nyolcadikosok is versenyeztek, és köztük többen baranyaiak – 

olyan környezetbôl érkezôk, ahol a gyerekek otthon is hallhatnak még sváb szót, tehát jóval 

komolyabb a kapcsolatuk a tájnyelvvel. A gyôztes nyereménye oklevél, könyvjutalom és 

utalvány volt, de ha Tamás történetesen hetedik vagy nyolcadik osztályosként versenyzett 

volna, nyáron még egy németországi útra is elmehetne. A továbbtanulást mindenesetre olyan 

középiskolában tervezi, ahol továbbfejlesztheti nyelvtudását – a tavaszi sikeres felvételi után 

ôsztôl a Schiller Gimnázium diákja lehet. Bár a családjában már csak a nagyszülôk beszélnek 

svábul, ô maga is megszerette ezeket a sváb verseket, mondókákat; élményt ad számára, ha 
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elmond egy ilyen történetet nyugdíjasok elôtt, és azok nagyon jókat nevetnek rajta. Nem 

csoda, hogy mostanra bekapcsolódott a sváb nyelvû amatôr színtársulat, a Kompanei 

munkájába is, és a következô darabban, aminek ôsszel lesz a bemutatója, ô is részt vesz. 

Richolm Erik végül még azt is elmondta, hogy külsô segítség nélkül nem érhették volna el ezt 

az eredményt, ezért köszönetet mondott mindazoknak, akik segítettek a pontos 

szóhasználatban és a kiejtés kicsiszolásában. 

 

Száz éve született Fogarasy-Fetter Mihály 

 

Egész estés rendezvénnyel emlékeztek meg a pilisvörösvári Mûvészetek Házában május 21-

én Fogarasy-Fetter Mihályról, születése 100. évfordulóján. Bár életének fô színhelye 

Vörösvár volt, illô lapunkban is megemlékezni róla, hiszen egy ideig iskolánkban is tanított, 

késôbb könyvtárosként és a térség egyetlen könyvesboltjának vezetôként segítette az itt élôk 

mûvelôdését, sôt ô volt a régió egyik legfontosabb helytörténeti kutatója is. Köztudott, hogy a 

Fetterrôl magyarosított Fogarasy család sok szálon kötôdik községünkhöz, bár otthonuk 

mindig Pilisvörösvár volt. Fogarasy– Fetter Mihály a második világháború után több évig 

tanított a szentiváni iskolában, mint ahogy késôbb, a rendszerváltás után fia, Fogarasy Attila 

és menye, Schuck Gabriella – akik ráadásul sok szerepet vállaltak az 1991-ben megalapított 

Szentiváni Újság megindításában és az elsô két év szerkesztôi munkáiban is. Nyugdíjasként 

„Miska bácsi” belevetette magát a környék történetének kutatásába, így több kutatási 

eredménye kapcsolódik Szentivánhoz is; aligha véletlen, hogy késôbb a fia is helytörténeti 

kutató lett, alapítása óta tagja községünk helytörténeti egyesületének. Egyebek közt ezekrôl is 

szó esett azon a megemlékezô esten, amit a vörösvári nemzetiségi táncegyüttes elôadása 

nyitott meg, majd Gromon István vörösvári polgármester és Sax László, az ottani nemzetiségi 

önkormányzat elnöke idézte fel Fogarasy-Fetter Mihály életének fôbb részleteit. Berchy 

József zongoramûvész Liszt- és Beethoven-mûvek elôadásával tisztelgett az elôtt a sokszáz 

tételes hangtár elôtt, amit szintén ô hozott létre a hetvenes években, a vörösvári könyvtár 

részlegeként, Bajnok Béla szobrászmûvész pedig az évforduló kapcsán egy plakettet tervezett 

a méltatottról, melynek húsz példányban való elkészítését felajánlásból, ingyen – pusztán az 

anyagköltség felszámolásával – vállalta magára. 

 

Juli 2017 

 

Testvérközségi találkozó a gyepszőnyegen Német-magyar futballmeccsel avatták fel a 

megújult nagypályát 

 

Bár már hónapok óta rendszeresen használják a szentiváni focisták a sporttelep 2016-ban 

felújított nagypályáját, annak avató ünnepségét a szezon végére idôzítették. A pályaavatóra a 

sportegyesület a német testvértelepülés, Marktleugast futballcsapatát hívta meg és látta 

vendégül, majd június 17-én délután, a Napforduló Fesztivál nyitányaként meg is ütközött 

egymással a két csapat. Az ütközet kifejezést természetesen nem kell nagyon komolyan venni, 

hiszen az egész aznap délutáni programsorozat a barátságról szólt, és talán nem lôjük le a 

poént, ha eláruljuk, hogy a végeredmény is ezzel volt összhangban. Községünk 

sportegyesülete még tavaly szerzett pályázati támogatást arra, hogy hosszú idô után elôször 
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fel tudják újítani a futballpálya gyepét és öntözôrendszerét. Az új gyep kímélése érdekében 

ôsszel minden mérkôzésüket idegenben játszották a szentiváni focicsapatok, így viszont 

tavasszal már egy komolyan megerôsödött gyepszônyeget vehettek birtokba a játékosok. A 

tavaszi évadban értelemszerûen a szentiváni focisták minden meccsén hazai környezetben 

szurkolhatott a közönség, az egyesület vezetése azonban úgy döntött, hogy a megújult pálya 

hivatalos avatására egy különleges mérkôzést szerveznek, a markleugasti sportegyesület 

focistáinak meghívásával. Mivel a június 17-ére kitûzött mérkôzés bizonyos mértékig az idei 

Napforduló Fesztivál nyitánya is volt, a barátságos találkozóra a marktleugasti focistákat a 

kinti önkormányzat több tisztségviselôje és a település elsô számú vezetôje is elkísérte. A 

„történelmi” mérkôzés a német és a magyar himnuszok hangjaival kezdôdött, majd Franz 

Uome marktleugasti és P. Révay Gyöngyi szentiváni polgármesterek mondtak rövid köszöntôt 

a pályán felsorakozott sportolók elôtt. Mindketten arról beszéltek, hogy a partnerkapcsolat 

szempontjából fontos esemény ez a barátságos mérkôzés a két település sportolói között, épp 

ezért sérülésmentes, élvezetes játékot kívántak a pályán lévôknek és jó szórakozást a 

közönségnek. Kifejezték egyúttal azon reményüket is, hogy a partnerkapcsolat a továbbiakban 

is virágozni fog, nemcsak a sportolók, de a kulturális egyesületek és egyéb baráti társaságok 

között is. A kezdô sípszó elôtt még pár mondatra szót kért Klaus Witzgal, a marktleugasti 

sport- egyesület elnöke is, aki amellett, hogy megköszönte a részvétel lehetôségét a 

pályaavatón, elmondta: reméli, hogy mielôbb viszonozni is tudják ezt a meghívást. 

Gyôzzenek a jobbak! 

„Gyôzzenek a jobbak!” – ezzel a kívánsággal buzdította a játékosokat köszöntô beszéde 

végén Franz Uome testvérközségi polgármester, az azonban már az elejétôl látszott, hogy nem 

tétmeccsen küzdenek a pályán lévôk. Az iramnál és a gólok számánál láthatóan sokkal 

fontosabb volt minden focista számára a sportszerûség és a tiszta játék: ha például bárki földre 

került egy összecsapás során, „ellenfele” azonnal nyújtotta a kezét, hogy felsegítse. Olyan 

fokú szabálytalanság, amiért szabadrúgást kellett a játékvezetônek ítélnie, ötnél kevesebb volt 

az egész, kétszer harmincöt perces mérkôzés során, és szögletrúgás is alig tíz alkalommal 

jelentett veszélyt a kapukra. Bár kezdôrúgás a marktleugastiaké volt, a szentivániak jutottak 

elôször az ellenfél kapuja közelébe, alig egy perc elteltével, majd a következô pár percben 

még legalább kétszer volt esély szentiváni gólszerzésre, de ezek az akciók is veszélytelenek 

maradtak. Négy-öt perc után a vendégek is felbátorodtak, így a folytatásban már mindkét 

oldalon akadtak kisebb helyzetek, az elsô szögletet pedig – amit a szentivániak rúg- hattak – a 

11. perc hozta meg, de a kaput ez sem veszélyeztette. A német csapat elôször a 16. perc- ben 

jutott szögletrúgáshoz, majd amikor ebbôl az akcióból a védelemnek sikerült felszabadítania, 

rögtön egy magyar „sorcsere” következett: négy mezônyjátékos és a kapus is lejött a pályáról, 

hogy a helyükre fiatalabbak álljanak be. Az ily módon megifjított csapat rögtön a 18. perc- 

ben komoly helyzetbe került, de a gólszerzés éppúgy nem sikerült, mint a következô percben 

kiharcolt második magyar szöglettel sem. Néhány perccel késôbb a kék 7-es játékos, Roland 
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Gross törhetett egymaga a kapura, de lövését, éppúgy, mint az azt követô szögletet is szépen 

védte a fiatal cserekapus, Brezenák Lóránd. A 25. perc újból a szentiváni oldal számára hozott 

kimaradt gólhelyzetet, majd a 28. perc meghozta a mérkôzés elsô szabadrúgását is: a 6-os 

mezszámú Patrick Witzgal egy kisebb szabálytalansága után a szentiváni 6-os, Ráb Tamás 

lôhetett kapura a jobb szélrôl, 20-21 méterrôl, nem is reménytelen szögbôl, lövése azonban a 

léc fölé ment. A 33. perc még hozott egy szentiváni szög- letet, az elsô félidô utolsó percének 

elején pedig egy újabb hazai szabadrúgás módosíthatott volna az eredményen, de Herendi 

Dániel 25 méterrôl eleresztett lövése nem akadt be a hálóba. A 0:0-s állással záruló félidô 

után a szünetre gye- rekek vették birtokba a pálya egyik felét, akik lelkesen kergették a labdát 

a rendelkezésükre álló szûk negyedórában, és – mint arra a mûsor konferálója is rámutatott –, 

a felnôtt játékosokkal ellentétben csak úgy ontották a gólokat. A másik térfélen sötétzöld 

mezes szentiváni öregfiúk kezdtek melegíteni, amibôl a közönség már gyaníthatta: lesznek 

még bôven cserék a mérkôzés végéig. És valóban: a második félidôt teljes sorcserével 

indította a szentiváni csapat, a piros mezes játékosokat kivétel nélkül öregfiúk váltották fel. A 

csapat talán legidôsebb tagját, a már ôszülô halántékú Székely József kapust a 38. percben 

mozgatta meg elôször az ellenfél, ô azonban nagy védést mutatott be, a közönség ôszinte 

lelkesedésére; a fordulásból ráadásul a hazaiak megszerezték a mérkôzés elsô találatát is, 

Pápai Csaba fejesével. Az 1:0-s eredménynek azonban nem örülhettek sokáig: Patrick Burger 

alig másfél perccel késôbb, a 40. percben, szabadrúgásból egyenlíteni tudott. A 42. percben 

újabb marktleugasti helyzet alakult ki, amit a védôsor eredményesen hárított, majd a 43. 

percben Patrick Weiss lôtt kapura, ám ezt már lefújás után, méteres lesrôl tette meg, így a 

játékvezetô nem is adta meg a találatot. A fordulást követôen ismét a mieink kerültek 

helyzetbe – a 45. percben Molnár István Krisztián veszélyeztette a német kaput –, de a 

következô perceket továbbra is inkább enyhe német túlsúly jellemezte a pályán. Elôbb egy 

markt- leugasti szöglet maradt kihasználatlanul, majd újabb szép védést kellett bemutatnia a 

mieink kapusának, az 53. perc végén pedig a vendégek negyedik szöglete okozott izgalmakat 

a hazai tizenhatoson belül – a szöglet utáni kapuralövést már a felnôtt csapat elsô kapusa 

hárította, aki idôközben visszatért a pályára. Az utolsó negyedórának ismét felfrissülve futott 

neki mindkét együttes, az 55. percben ugyanis német és magyar oldalon is többes csere 

következett – így végül minden megjelent, aktív focista pályára léphetett a mérkôzés alatt. Két 

perccel késôbb egy távolról eleresztett kapuralövésnek tapsolhatott a hazai közönség, majd az 

59. percben csak nyújtózkodva tudott léc fölé ütni egy újabb lövést a kintiek kapusa, és a 

következô percekben is voltak tetszetôs szentiváni próbálkozások. Nem sokkal késôbb a kék 

10-es játékos, René Krause egyedül tört a szentiváni kapura, akcióját egy-egy helyzetben a 
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zöld tízes védô, Kerkápoly Tibor blokkolta a kapu elôtt. Nem is akárhogy: a fordulásból 

indított szentiváni támadás végén a 64. percben Molnár István Krisztián egy szép fejesgóllal 

2:1-re módosította az állást. Az utolsó öt perc aztán megmutatta, hogy ez a mérkôzés nem az 

eredményrôl szól: Patrick Weiss egy újabb lövését ugyan még a kapu fölé mentette a hazai 

kapus, de onnantól fogva a mieink úgyszólván le is álltak a támadásokkal, sôt egy-két 

„eladott” labdával is megkínálták a marktleugasti játékosokat. Így aztán a 69. percre össze is 

jött a vendégek egyenlítô gólja, a hátralévô rövid idôben pedig már nem változott az állás, így 

a végeredmény 2:2 lett. A lefújás után ugyan Kara Pál játékvezetô úgy döntött, hogy öt-öt 

tizenegyesrúgás döntsön a végeredményrôl, ám erre már inkább csak a közönség 

szórakoztatása végett, illetve a fotósok kedvéért került sor. A büntetôrúgók között volt olyan 

német játékos, aki mezítláb vállalta el a tizenegyest, és beállt a csapatba egy rúgás erejéig 

Franz Uome marktleugasti polgármester is, aki – sokak számára talán váratlanul – 

magabiztosan lôtt a hálóba. És bár a tizenegyes-párbaj eredménye a szentiváni csapatnak 

kedvezett, Brandhuber Ádám alpolgármester és egyesületi alelnök – mint az egész találkozó 

egyik fôszervezôje – végül igazságos döntetlenként hirdette ki a nap végeredményét. A 

sportesemény egyik legutolsó aktusaként a szervezôk külön köszöntötték az öregfiúk 

csapatának tagjait, abból az alkalomból, hogy ezúttal is csoportjuk legjobbjaként zárták a 

versenyévet. 

 

Hetedik színdarabjára készül a sváb amatőr színtársulat 

 

Néhány héttel ezelôtt kezdte meg a felkészülést hetedik színdarabjának betanulására az a sváb 

nyelvû amatôr színjátszó csoport, amely hat éve alakult Solymáron, de a tagjai közt többen 

vannak szent- ivániak és vörösváriak is. Az új darabban az eddigiektôl eltérôen nagyobbrészt 

gyerekek szerepelnek majd, elsô bemutatója ôszre várható. A Rézi címû produkcióról a darab 

írója-rendezôje, Hartmann Hellebrandt Hilda beszélt lapunknak. A Kompanei nevet viselô 

kistérségi sváb amatôr színtársulat az alakulása óta eltelt idôszakban évrôl évre színpadra vitt 

egy-egy új darabot, így a soron következô, amelyre május vége óta készülnek a társulat 

solymári és pilisszentiváni tagjai, a sorban már a hetedik lesz. Az elôadás alapjául az a füzet 

szolgál, amit egy kilenc évesen kitelepített solymári lány írt a gyerekkori emlékeirôl, a 

kitelepítés és a németországi kényszerû beilleszkedés idôszakából, már felnôtt fejjel, 1996-

ban. A történetvezetés természetesen nem követi szolgaian a visszaemlékezést, annál is 

kevésbé, mert ezt a család nem is szerette volna: a rendezô asszony sok helyen kicsit átírta 

vagy kiegészítette más érintettek elbeszélései alapján. Tehette ezt már csak azért is, mert 
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ilyesfajta emlékiratokat bármelyik kitelepített sváb lány írhatott volna: hasonló élményeket 

minden így elûzött család átélt, beleértve az önként nyugatra távozókat is. Az említett füzet 

eredeti szerzôjének élete azért lehetett kicsit különlegesebb kortársaiénál, mert családja akkor 

vadonatújnak számító házát (a jelenlegi solymári tájházat) 1944-ben a német, majd késôbb a 

szovjet hadsereg is igénybe vette – elôbbiek csapattestkonyhát, utóbbiak morzeállomást 

alakítottak ott ki. A családot azonban nem költöztették ki, így a katonák elnézték a 

kisgyerekek lábatlankodását is, azt meg kifejezett tetszéssel fogadták, ha azok eltanultak tôlük 

ezt-azt – az orosz katonáktól többek között a híradójeleket, a németektôl pedig szinte bármit, 

hiszen velük eredendôen is közös nyelvet beszéltek. A darabban ilyen – többnyire valóban 

megtörtént –, mulatságos történetrészletek is hallhatóak lesznek majd, 1996-ban, amikor a 

kitelepítés 50 éves évfordulójára sokan hazalátogattak, a legtöbben elmentek megnézni 

egykori otthonukat is – voltak, akik sikerrel jártak, mert beengedték őket az ott lakó magyar 

családok, mások viszont nem. A darabban a fôszereplônek erre szintén nem nyílik lehetôsége, 

de ennek dramaturgiai okai is vannak, hogy annál jobban oldja a negatív élményt az a mondat, 

ami valóban elhangzott a füzet szerint, a visszaemlékezô unokájának szájából: „Nagymama, 

itt olyan szép minden, miért mentetek ti innen el?” – erre pedig jön a nagymama válasza: „Mi 

nem akartunk innen elmenni, minket innen elkergettek”. A darab jelenben játszódó vége 

pedig szintén megtörtént eseményen alapul, melyben az unoka immár felnôtt fejjel keresi fel 

újra a család egykori, azóta tájházzá alakított otthonát. A szereposztás elvileg még változhat 

az ôszi bemutatók elôtt, de két szentiváni szereplônek már biztos helye van a produkcióban. 

Egyikük Radnai Tamás, aki nemrég korcsoportjának országos legjobbja lett a német vers- és 

prózamondó verseny tájnyelvi kategóriájában, társa pedig a nagybátyja és felkészítôje, 

Richolm Erik, nemzetiségi önkormányzatunk egyik képviselôje. Azt is megtudtuk még, hogy 

a csoportvezetô a sok gyerekszereplő miatt ezt a produkciót nem akarja utaztatni, tervei 

szerint csak a solymári mûvelôdési házban lesznek elôadások. Ott viszont több is, annál is 

inkább, mert szeretné, ha a darab, illetve az általa közvetített üzenetek és értékek minél 

többekhez eljuthatnának a környék településeinek iskolásai közül. 

 

August 2017 

 

Richolm Erik Német Nemzetiségi Önkormányzat: Nemzetiségi tábor a Tájházban 

 

Immáron 17. alkalommal került megrendezésre Pilisszentiván Német Nemzetiségi Önkor- 

mányzata szervezésében a hagyományos, német nemzetiségi nyári gyermektábor 2017. június 
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26-30. között a Tájház udvarán, 25 táborozó részvételével.  A szervezôk célja a nyári táborral 

kezdetek óta a helyi német nemzetiségi kultúra ápolása, a német nyelvi ismeretek fejlesztése, 

a településünk története iránti érdeklôdés felkeltése, valamint a hagyományaink és a 

szokásaink átörökítése a fiatal generációkba. Hétfô reggel hatalmas gyerekzsivaj jelezte a 

kora reggeli órákban a tábor kezdetét. A foglalkozások – mint a hét többi napjain is – 9 órakor 

kezdôdtek. A bemutatkozó játékok után a gye- rekeket a Tájház „Zauberhut”-ja, azaz 

varázskalapja 4 csoportra osztotta, majd a délelôtt csapatfoglalkozásokkal folytatódott. A 

finom ebéd után Pilisszentiván történetét dolgozták fel a gyerekek, a legfontosabb 

helytörténeti ese- ményekrôl készített tablókat pedig egy 7 méter hosszú idôskálán helyeztük 

el. A nap természetesen nem telhetett el játék nélkül, valamint állandó feladatot biztosított a 

tábor alatt a Tájházban vendégeskedô 4 házinyúl ellátása is. Kedd reggel csapataink interjúkat 

készítettek jól ismert falubeliekkel. A riportalanyok Kálózi Istvánné Mariska néni, 

Wippelhauser Ferencné Mariska néni, Engert Miklósné Marika néni, valamint Neubrandt 

Ferencné Piri néni és természetesen Feri bácsi voltak. A gyerekeknek rengeteg kérdésük volt 

a riportalanyok gyerekkoráról, az akkori iskoláról, a faluról, ezen kívül sváb kifejezéseket is 

gyûjtöttek, valamint sokaknak megénekeltetniük is sikerült a riport- alanyokat! A gyerekek 

nagyon lelkesen tértek vissza a Tájházba, ahol minden csapat beszámolt az interjúk során 

hallottakról a többi csapat elôtt. A délutáni csendes pihenô után játékos táncfoglalkozás 

kezdôdött. A gyerekek nagy örömmel vettek részt a különbözô táncjátékokban, 

kiszámolókban. Szerdán egész délelôtt egy környékbeli anekdotát dolgoztunk fel német 

nyelven. Az anekdota eredetileg sváb nyelven íródott és a ’Weihwosse’, azaz ’Szenteltvíz’ 

nevet viselte. A történetet a könnyebb érthetôség miatt közösen eljátszottuk a Tájházban 

kiállított tárgyak díszletként való felhasználásával. Délután a kézmûveskedés kapta a 

fôszerepet, a gyerekek facsipeszekbôl és spatulákból különféle praktikus tárgyakat 

barkácsolhattak. Csütörtökön egész napos kirándulásra indultunk Újhartyánba, ahol fiatal 

barátunk, Surman–Majeczki Martin fogadott minket. Az ottani tájház és hatalmas pincéjének 

megtekintése után csoportunk kettévált. Míg a táborozók egyik fele a könyvtárban egy népi 

iparmûvész segítségével kukoricacsuhéból virágokat, virágcsokrokat készített, addig a 

gyerekek másik része egy másfél órás lovas kocsizás keretében ismerkedhetett meg 

Újhartyánnal és nevezetességeivel. Majd váltás következett. A hazafelé úton rengeteg viccet 

meséltek a gyerekek és néhányan még énekeltek is. Pénteken a tábor utolsó napjának 

délelôttje a konyha köré szervezôdött, ugyanis a gyerekek meggylekvárt készítettek, melybôl 

mindenki 1-1 üveggel hazavihetett a tábor végén. A lekvárkészítés mellett a gyerekek 

kipróbálhattak különféle munkákat, mint például a kukoricadarálást. Az ebédet egy 
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fagylaltozás követte, majd közö- sen kisétáltunk a Kálváriára számháborúzni – természetesen 

ezt is német nyelven. Szeretnénk köszönetünket kifejezni a tábor lebonyolításában kifejtett 

munkájukért Strack Emesének, Marlok Jessicanak, Veres Milánnak, Kálózi Istvánné Mariska 

néninek, Wippelhauser Ferencné Mariska néninek, Engert Miklósné Marika néninek, 

Neubrandt Ferencné Piri néninek és természetesen Feri bácsinak, Tallerné Majtényi 

Krisztinának, Szekeres Andrásnak, Mirk Szilviának, Mirk Júliának, Klencsákné Klinger 

Ildikónak, Wippelhauser Andrásné Mári néninek, Brandhuber Jánosné Mári néninek, Gátasné 

John Máriának, Richolm Péterné Mártának, Gátas Ernônek, valamint a Feigel Szikvíznek. 

Várunk minden pilisszentiváni gyermeket 2018ban is! 

 

Richolm Erik: Anekdota I. 

 

Nagyon örülök, hogy Szentiván utcáin sétálgatva nap mint nap még hallani lehet idôsebb 

embereket, akik egymás között sváb nyelven beszélgetnek. Bevallom, ilyenkor mindig 

lelassítom a lépteimet és igyekszem egy-egy szót, mondatot elcsípni a beszélgetésükbôl, 

ugyanis kár lenne csak úgy elsétálni ôseink nyelvi hagyatéka mellett. Ennek az értéknek a 

megôrzése céljából az idei német nemzetiségi nyári tábor egyik programjaként egy sváb 

nyelvû anekdotával ismerkedhettek meg a gyerekek. A ’Weihwosse’ (Weihwasser) – azaz a 

Szenteltvíz történetét az alábbiakban közlöm sváb, német és magyar nyelven is. Köszönöm dr. 

Mirk Mária segítségét a leiratok elkészítésében! 

 

Weihwosse 

 

Jeic wear i aing fecöünj, woz mia am sundoog in di meis posiad iz. Pen ministrien woar i az 

easchti moi tepai. Pindlich, um cein ua hams ti klouke kliin. Olli khiacn san praint, te roudi 

tepih woa fe de khiahetia pis cen oitoa aufpraad. Unce kantor hot scheini liede af ti uagl 

kschpüüdj. Ollez iz in peistn uatning kweist. A pisl schpeide san Peede und Jokl – ti aundri 

ministrantn – klinglsaklköödj samünj kaunge. Sou pin i min pfoare alaanc pliim. Ceascht hot 

te pfoare wein felaungt, i hobn iam hiinkeim. Ten kauncn wein hod e in khöüh ainikschitt. 

Noched hod e wosse felaungt, owe az wosseschtambü woa laar. To pin i kschwind in ti 

sokristei nauskschprunge und hob az wosseschtambü aunkfüüdj. Tafaun hod e nua a pisl in 

khöüh ainiklaad. Wier e hod fen khöüh trunge, hod e a schreiklihs ksiht kmocht. Noch te meis 

hot te pfoare kfrokt: „Wosfiera wosse host me procht?” To hob i ksokt: „Weihwosse, i hob me 

tainkt, pfoare san heiligi leid, tei tan nua weihwosse tringe.” To hod me te pfoare ksokt, taz i 
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iam pan wein- und wosse-scheinge nimemea hööfe sui. Owe teiz woa nau ned ollez kweist! 

Hamcuaz fe de khiah hob i me austainkt, taz i tehaam koaniks fecöünj wea fen weihwosse. 

Ollez prauche meini öütjen aa ned wisn. Tehaam hod mein muade hienesupn khoucht mit 

einmochknjeil und ez azepochene woa aa sche fietig. To hob i kseeng, taz aufn tisch siim 

teöle aufteikt san kweist. Owe mia san in de famüüli nua seiksi: meini öütjen – mein foode 

und mein muade, mein schweiste – ti Franci, meini priede – te Peanatl un te Heinrih, und ii. 

Wea wead ce uns khume? To iz mein foode ce mia khume und hot ksokt: „Taumasch, kee in 

khöle und hui a floschn otelowein nauf, owe kschwind!” I hob ma tainkt: „Wea wead ce uns 

khume, taz i fen peistn wein naufpringe sui?“  Trund in khöle hob i in wein fen fasl mid an 

heiwe rauscoung. A pisl hob i kschlukt tafaun, un teis hod ma rihtig kuat kschmeikt. Tan pin i 

naufkaunge. Owe in de stum woar i sou feschroukt, taz i ti  

 floschn poidj foinj lozn hob. „Klopt se Jesus Christus!”– hob i kriest. Unce pfoare is ce uns 

khume cen midoogmoi.  Nochn midoogmoi hob i – wia olleweö – olli einkscheinkt, nua in 

pfoare ned. Iam hob i nua ti weinfloschn und as soudewosse hiinkschtöüdj. To frokt mein 

foode: „Worum host in pfoare ned einkscheinkt?” „Weöl i in pfoare pen wein- und wosse-

scheinge nimemea hööfe sui”, hob i ksokt.  

Weihwasser 

Jetzt werde ich euch erzählen, was mir am Sonntag in der Messe passiert ist. Beim 

Ministrieren war ich das erste Mal dabei. Pünktlich, um zehn Uhr haben die Glocken geläutet . 

Alle Kerzen haben gebrannt, der rote Teppich war von der Kirchentür bis zum Altar 

ausgebreitet, und unser Kantor hat schöne Lieder auf der Orgel gespielt. Alles ist in bester 

Ordnung gewesen. Ein bisschen später sind Peter und Jockl – die anderen Ministranten – das 

Opfergeld sammeln gegangen, so bin ich mit dem Pfarrer allein geblieben. Zuerst hat der 

Pfarrer Wein verlangt, ich habeihn ihm hingegeben. Den ganzen Wein hat er in den Kelch 

hineingeschüttet. Nachdem hat er Wasser verlangt, aber das Wasserstamperl war leer. Da bin 

ich schnell in die Sakristei ´nausgesprungenund habe das Wasserstamperl mit Wasser 

angefüllt. Davon hat er nur ein bisschen in den Kelch hineingeleert. Wie er vom Kelch 

getrunken hat, hat er ein schreckliches Gesicht gemacht. Nach der Messe hat mich der Pfarrer 

gefragt: „Was für ein Wasser hast du mir gebracht?“ Da habe ich gesagt: „Weihwasser. Ich 

habe mir gedacht, Pfarrer sind heilige Leute und tun nur Weihwasser trinken.“ Da hat mir der 

Pfarrer gesagt, dass ich ihm beim Wein- und Wassereinschenken nimmermehr helfen soll. 

Aberdas war noch nicht alles gewesen! Auf dem Weg von der Kirche nach Hause habe ich 

mir ausgedacht, dass ich daheim nichts vom Weihwasser erzählen werde. Alles brauchen 

meine Eltern auch nicht zu wissen. Daheimhat meine Mutter Hühnersuppe mit 
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Einmachknödel gekocht, und das Ausgebackene (Schnitzel) war auch schon fertig. Dann habe 

ich gesehen, dass auf dem Tisch sieben Telleraufgedecktwaren. Aber wir sind in der Familie 

nur zu sechst: meine Eltern – mein Vater und meine Mutter, meine Schwester – die Franzi, 

meine Brüder – der Bernatl und der Heinrich, und ich. Wer werde zu uns kommen? Da ist 

mein Vater zu mir gekommen und hat gesagt: „Tamasch, geh in den Keller und hol eine 

Flasche Othellowein, aber geschwind!“ Ich habe mir gedacht: „Wer wird zu uns kommen, 

dass ich vom besten Wein hinaufbringen soll?“ Drunten im Keller habe ich den Wein mit 

einem Heber vom Fass herausgezogen. Ein bisschen habe ich davon geschluckt, und es hat 

mir richtig gut geschmeckt. Dann bin ich hinaufgegangen. Aber in der Stube war ich so 

erschrocken, dass ich die Flasche bald fallen lassen hab. „Gelobt sei Jesus Christus!“, habe ich 

gegrüßt. Unser Pfarrer ist zu uns gekommen zum Mittagmahl. Nach dem Mittagmahl habe ich 

– wie alleweil – allen eingeschenkt, nur dem Pfarrer nicht. Ihm habe ich nur die Weinflasche 

und das Sodawasser hingestellt. Da fragt mein Vater: „Warum hast dem Pfarrer nicht 

eingeschenkt?“ „Weil ich dem Pfarrer beim Wein- und Wasser- einschenken nimmermehr 

helfen soll“, habe ich gesagt. 

A szenteltvíz 

Most elmesélem nektek, hogy mi történt velem vasárnap a misén.  Egy héttel ezelôtt 

ministráltam elôször. Pontosan tíz órakor harangoztak. A templom csodaszép volt, középen a 

piros szônyeg a templomajtótól az oltárig le volt terítve, a gyertyák beragyogták a templomot 

és a kántorunk varázslatos énekeket játszott az orgonán. Minden a legnagyobb rendben volt. 

Kicsit később Péter és Jakab – a másik két mi- nistráns – elmentek összegyûjteni a 

perselypénzt, így magam maradtam az atyával. Elôször bort kért a kehelybe. Odanyújtottam a 

kis kancsót, melybôl az összes bort beleöntötte. Késôbb vizet kért, de a kis kancsó – amelyben 

a víznek kellett volna lennie – üres volt. Ezért gyorsan kiszaladtam a sekrestyébe és 

megtöltöttem vízzel, majd odanyújtottam. De ebbôl csak keveset öntött a kehelybe. Miközben 

belekortyolt a kehelybe, borzalmas arcot vágott. A mise után megkérdezte: – Miféle vizet 

töltöttél nekem? – Hát, Atyám, szenteltvizet hoztam. Úgy gondoltam, a papok szent emberek, 

ezért csak szenteltvizet isznak – feleltem. Erre azt mondta: – Fiam, nekem többé már ne segíts 

a bor és a víz töltésében! Ez azonban még nem minden! Hazafelé azt gondoltam, hogy otthon 

semmit se fogok elmesélni a szenteltvízrôl. A szüleimnek sem kell mindenrôl tudniuk. Otthon 

édesanyám már javában fôzte a húslevest a májgombóccal és a rántott hús is elkészült. Akkor 

láttam, hogy az asztalon hét fô részére van terítve, pedig mi csak hatan vagyunk a családban. 

A szüleim, anyám, s apám. Lánytestvérem, Franciska, fiútestvéreim, Bernát és Henrik, 

valamint hatodiknak én. – Ki jön hozzánk? – tettem fel a kérdést magamnak. – Tamás, eredj 
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le a pincébe és hozz egy üveg otellóbort, de tüstént! – utasított apám. – Vajon ki jöhet 

hozzánk, hogy a legjobb borból kell felhoznom? – tettem fel a kérdést magamnak ismét. A 

pincében egy lopó segítségével húztam bort. Egy kicsit kortyoltam is belôle, nagyon ízlett, 

majd felmentem. Amint a szobába léptem, úgy megrémültem, hogy az üveg majdnem kiesett 

a kezembôl. – Dicsértessék a Jézus Krisztus! – köszöntem. Ugyanis a plébános jött hozzánk 

ebédre. Az ebéd után – szokás szerint – mindenkinek töltöttem poharába, kivéve a 

plébánoséba. Neki odaállítottam a borosüveget és a szódát. – Miért nem töltöttél a plébános úr 

poharába? – vont kérdőre apám. – Mert az atya azt mondta, hogy a bor és a víz töltésekor 

soha többé ne segítsek neki! – válaszoltam. 

 

September 2017 

 

Partnerkapcsolati jubileumot ünnepeltek a szomszédvárban 

 

25 éves partnerkapcsolati jubileumot ünnepeltek – kissé megkésve – augusztus közepén, a 

pilisvörösvári templomi búcsú idején zajló Vörösvári Napok programjának részeként a 

szomszéd város és a bajorországi Gröbenzell vezetôi a helyi zeneiskolában. A mintegy két 

órás ünnepségen jelen volt egy-egy 9-9 fôs küldöttség Pilisvörösvár két másik 

testvérvárosából, Gerstettenbôl és Borszékrôl is. A partnerkapcsolat gyökerei 1987-ig nyúlnak 

vissza, és még a tanácsi idôszak utolsó hónapjaiban emelkedett hivatalos szintre, a település 

akkori, pilisszentiváni származású tanácselnöke, Keszléri József és német kollégája 

aláírásával. Az aláírás 25 éves évfordulóját odakint 2015ben ünnepelte a két város, augusztus 

13-án pedig sor kerülhetett a jubileum magyarországi megünneplésére is, amelyen többek 

között a két egykori, alapító településvezetôt is méltatták. Az évforduló alkalmából a német 

küldöttség egyebek közt egy tölgyfacsemetét és egy padot ábrázoló kisplasztikát ajándékozott 

Pilisvörösvár önkormányzatának, illetve várhatóan rövid időn belül a pad életnagyságú 

eredetije is a szomszéd város fôterét díszítheti. Gromon István egy, a vörösvári templomteret 

ábrázoló festményt ajándékozott bajor kollégájának, Martin Schäfernek. 

 

Tíz éves évforduló előtt áll a helytörténeti egyesület Két könyvvel is készülnek az év 

végéig 

 

Tíz éve, 2007-ben ezekben a hetekben indult meg annak a civil szervezetnek az alapítása, 

amely néhány hónappal később, novemberben jött létre, Pilisszentiváni Helytörténeti 
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Közhasznú Egyesület néven. A közhasznú kifejezés idôközben kikerült az elnevezésbôl, de 

mára az egyesület enélkül is az egyik legaktívabb, a faluért mûködô helyi szervezetté nôtte ki 

magát. Az első tíz évről és a kerek évfordulót érintô tervekrôl az egyesület elnök asszonyát, 

Ziegler Ágotát kérdeztük.  

–  Néhány hónap múlva fennállása elsô kerek évfordulójához ér a helytörténeti egyesület, de a 

szervezés már 2007 augusztusában megkezdôdött, eszerint akár már most is sor kerülhetett 

volna az évfordulóra. Hogy indult meg az egyesület szervezése, és miért csak novemberben 

sikerült az alapítás? Egy új civil szervezet alapítása sosem megy egyik napról a másikra. 

Amire összeszedi az ember mindazokat a dolgokat, amik kellenek egy alakuláshoz, ahhoz idô 

kell. Elôször tehát még csak tapogatóztunk, mert nem ismertük, hogyan kell mûködtetni egy 

civil szervezetet. Kezdetben még az sem volt egyértelmû, hogy egyesületet vagy alapítványt 

hozzunk-e létre, mint ahogy az sem, hogy ki vállalna valamilyen vezetôi, vezetôségi 

megbízatást. Én magam például nem is szerettem volna elnök lenni, és ideiglenes jelleggel 

vállaltam csak el, de aztán rajtam maradt. A magam részérôl örülök, hogy végül mégsem 

alapítványt, hanem egyesületet hoztunk létre, mert annak a mûködését sokkal 

demokratikusabbnak tartom. A lényeg az, hogy mindenféle elômunkálatok kellettek – alapító 

okirat, alakuló közgyûlés összehívása; utána kellett nézni annak is, hogy egy alakuló 

közgyûlést hogy kell levezetni, mi mindennek kell szerepelnie az alapító okiratban, és 

ilyenek. Nagyon sokat köszönhettünk az indulásnál Scheiling (Ziegler) Csillának, aki teljes 

egészében átnézte a dolgainkat jogi szempontból – méghozzá abszolút önzetlenül –, illetve 

sok segítséget kaptunk Marlokné Somogyi Ildikótól is, aki akkor az önkormányzat kulturális 

bizottságát vezette.  

–  Milyen elôzményei voltak korábban a községben a helytörténeti kutatómunkának? Érdekes, 

hogy nálunk helytörténeti kutatások, legalábbis szervezett formában nem igazán voltak 

korábban. Ebbôl a szempontból például a solymáriak helyzete nagyon irigylésre méltó, hiszen 

ott már 1970-ben helytörténeti társaság jött létre, 1972 óta múzeumuk van, 1990 után 

helytörténeti alapítványt hoztak létre, és már 1993-ra megjelent az elsô helyi monográfia is. 

Más szervezeti keretek között, leginkább Fogarasy Miska bácsi munkája révén, de az 1990-es 

évek elejére Vörösvárott is megjelenhetett az elsô helytörténeti kiadvány. Nálunk az elsô 

szervezett helytörténeti tevékenység a tájházi kiállítási anyag összeállításához kapcsolódott 

1986-ban, illetve diplomamunkákhoz végeztek többen is kisebb-nagyobb kutatásokat – dr. 

Mirk Máriát vagy Schellerné Renátát tudnám példaként említeni ebben a körben. Sok kutatást 

végzett még Tuschek Franciska is, és remélhetjük, hogy az ô anyagai elôbb-utóbb az 

egyesület birtokába kerülhetnek. Régebben, még a második világháború elôtt a Budai-
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hegység német falvait kutató Bonomi Jenô végzett kutatásokat nálunk, és több érdekes dolgot 

publikált. Meglepetten tapasztaltam, amikor – Mirk Mária révén – kezembe került Bonomi 

több munkája, hogy már az 1930-as években közreadta a szentiváni települési szerzôdést és az 

ágostonosok 1729-es összeírását, illetve nagyon sok más hagyományt is feljegyzett a 

leginkább német nyelven megjelentetett füzeteiben. Valószínûleg Marlok István plébánosnak 

is nagy érdemei vannak abban, hogy ezek az okiratok elôkerültek és ismerté válhattak. Itt 

helyben az elsô kiadvány, ami a faluról szólt és helytörténeti része is volt, az az írógéppel írt 

monográfia volt, ami az 1960-as években jelent meg, valószínûleg csak néhány példányban, 

és amit a második könyvünkben újraközöltünk – feltételezhetô, hogy a történeti része Marlok 

plébánostól származik. Az elsô helytörténeti könyv, ami már nagy példányszámban jelent 

meg Szentivánról, az iskola kiadványa volt a saját száz éves jubileumuk alkalmából. Ezt 

1994-ben Fogarasy Attila szerkesztette és állította össze, aki abban az idôben itt tanított és az 

iskola könyvtárosa is volt – ô egyébként nekünk is több könyvünk szerkesztésében vett részt, 

most már a negyediket készítjük együtt. Hat évvel késôbb két újabb könyv jelent meg 

Pilisszentiván természeti és társadalmi értékeirôl, Tózsa István szerkesztésében és az akkor 

általa vezetett Faluszépítô Egyesület kiadásában – érdekes, hogy azokat a könyveket sem 

szentiváni születésû ember hozta tetô alá. A „bordó könyvben” egy fejezet szól a falu 

helytörténetérôl, amit Mirk Mária írt, valamint egy a hagyományainkról, amit az ô kérésére én 

írtam meg. Én abba az egészbe gyakorlatilag úgy kerültem bele, mint Pilátus a krédóba, attól 

függetlenül, hogy akkor már nagyon érdekelt a téma. Az utolsó pedig, ami még az 

egyesületünk alapítása elôtt jelent meg, az a nemzetiségi önkormányzat 2006ban megindított 

helytörténeti füzetsorozata, ami nyolc kötetet ért meg.  

–  Hogyan állt össze az alapító „törzsgárda”? Gondolom, a többségnek volt már valami köze 

korábban is a helytörténethez, mit lehet tudni arról, hogy ki mivel foglalkozott korábban, vagy 

milyen kötôdés hozta ôket ide? Azt nem lehet pontosan megmondani, hogy ki mondta ki 

elôször, hogy kell egy egyesület, mert azon úgyis vita lenne, mert nem mindenki emlékszik 

egyformán. A lényeg az, hogy volt Szentivánnak abban az idôben egy internetes fóruma, és 

ott összejöttünk néhányan, akikrôl hamar egyértelmûvé vált, hogy érdeklôdünk a bánya-, 

illetve a helytörténet iránt. Köztünk voltak olyan fiatalok is, mint Sági Balázs vagy Pálfy 

Gergô, Gátas Erzsike fia – így került be Erzsike is, aki a kezdetek óta a pénzkezelésünket 

végzi és rendezvényeinket is moderálja –, aztán Óvári Sándor, Marlokné Somogyi Ildikó és 

én. A két fiút például kifejezetten a bányák érdekelték, az is felmerült a beszélgetések során, 

hogy jó lenne egy bányamúzeumot létesíteni. Voltak még mások is, akik unszolták, hogy 

jöjjön létre valami egyesület a bányászmúlt ôrzésére, én viszont azon az állásponton voltam, 
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hogy lehet egyesület, de annak a helytörténet legyen a profilja, elvégre a bányák is a részei a 

helytörténetnek. Megvallom ôszintén, én már azt sem tudnám felidézni, hogyan verôdtünk 

össze ilyen sokan – 22 alapító tagunk volt, ami nagy szám egy ilyen kis helyi egyesületnél. 

Néhány alapítóra persze emlékszem, hogy hogyan került a tagságba, az említett fórumozókon 

felül. Csovics Balázs pél- dául azért, mert ô már fiatalon sokat fotózott, fotószakkörbe is járt, 

ezért biztosra vettem, hogy vannak érdekes régi fotói. Mirk Mari bevonása egyértelmû volt, ô 

hozta magával Lovász Teodórát és a saját lányát, illetve voltak csatlakozók a képviselô-

testületbôl is. Alapító tagunk volt Marlok Péter bácsi is, aki nagyon sok mindent tudott a falu 

múltjáról – ô sajnos nem publikált, de fejében nagyon sok minden volt a faluval kapcsolatban, 

nagy kár, hogy ô rövid idôn belül el is ment közülünk. Pittner Ágiról tudtuk, hogy kötôdik a 

bányához, ô valahogy így került képbe, és olyan is volt, aki a Sági Balázsék által készített 

bányatörténeti honlap hatására csatlakozott hozzánk. Azóta pedig alaposan megnôtt a 

létszámunk: a rendes tagok száma több mint a duplájára emelkedett és van kb. 20 pártoló 

tagunk is. Kialakult egy nagyon jó csapat, így tudunk hatékonyan együttmûködni.  

–  Milyen volt az indulás fogadtatása, és mik voltak az elsô komolyabb eredmények? A 

visszhangokról nem tudnék biztosat mondani, mert nem mindent hall vissza az ember, de 

érzésem szerint általában úgy gondolták, hogy nem sok vizet fogunk zavarni – egy ilyen 

innenonnan összeállt, „szedett-vedett” társaság felbukkanása talán valóban nem ígért sokat. 

Azt tudom, hogy az akkori képviselô-testület felkarolt minket, így amint jogerôre emelkedett 

a bejegyzésünk és lett már számlaszámunk, rögtön kaptunk tôlük támogatást, kétszázezer 

forintot, ami nem is volt kis pénz abban az idôben – megjegyzem, azóta is töretlenül 

támogatnak minket, amiért ehelyt is köszönet illeti ôket. Nagyon sok segítséget kaptunk már a 

legelejétôl Székely Józsi bácsitól, aki akkor a nyugdíjas bányász szakszervezet elnöke volt – ô 

is alapító tagunk lett –, és rajta keresztül a dorogi szakszervezettôl is. Még szinte meg sem 

alakultunk, de már tôlük is kaptunk 150.000 forintot, ami nagyon nagy szó volt. Az egyik 

legelsô programunk a 2007. november 7-i alakulásunk után a Borbála-nap volt, miután a 

képviselô-testület azt mondta, hogy ha már megalakultunk, akkor szervezzünk aznapra egy 

megemlékezést. Ettôl kicsit megtáltosodtunk, és szerintem egy nagyon szép kiállítást 

állítottunk össze – fôleg annak fényében, hogy teljesen új volt mindenki, még egymást is alig-

alig ismertük. Ennek ellenére egy igazán szépen sikerült megemlékezést hoztunk össze, és 

azóta is minden évben megemlékezünk valamilyen módon errôl a kis bányászünneprôl. Már 

az alakulásunk elsô évében meghonosítottuk azt is, hogy Szentivánon is ünnepeljük meg a 

bányásznapot – a bányák bezárása óta eltelt évtizedekben ez nem volt divat, Vörösváron volt 

csak bányásznap, itt pedig Borbála-napot ünnepeltünk. A mi generációnk viszont még úgy 
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nôtt fel gyerekként, hogy minden szeptember meghatározó programja volt a bányásznap, a 

bányászbúcsú, nagy kirakodóvásárokkal. A bányászok akkor kapták a hûségpénzeket, a 

gyerek meg ugye mire emlékszik?  

– Arra, hogy akkor vettek neki a szülei ezt is, azt is... Szóval jó érzés volt részt venni a 

bányászbúcsún, szeptember legelsô hétvégéjén, miközben a községi búcsú meg novemberben 

volt – olyankor néha már hó is volt, de biztos, hogy rosszabb idô volt, mint szeptember elején. 

A következô évtôl, 2008-tôl elkezdtük a képoszlopok, a Bildstockok felújítását is, egyúttal 

már a kezdet kezdetén kértük a testülettôl ezek helyi védelem alá helyezését. Itt megint nem 

mindenki egyformán emlékszik, hogy hogyan kezdtünk bele a képoszlopok felújításába, de 

azt biztosan mondhatom, hogy engem már rég- óta érdekelt ezeknek a története – a családunk 

egyik telkén ma is áll egy képoszlop –, és Sági Balázzsal együtt már régen nézegettük a régi 

térképeket, hogy a ma már nem álló, de az azokon még feltüntetett képoszlopokról vajon mit 

lehet tudni. A lényeg az, hogy elkezdtük ezeknek a felújítását, felkértünk helyi és környékbeli 

festôket az új képek elkészítésére és mindenki nagyon pozitívan állt hozzá. Így találtuk meg 

Szentiván akkor még legrégebbinek tartott kôemlékét is, a Vörösvári utcai, 1749-ben állított 

képoszlopot – azóta a régészek a hárserdei feltárásokkal átírták a korábbi ismereteinket –, 

aztán mentünk tovább szép sorban a felújításokkal. E munkákban oroszlánrészt vállalt 

Nádudvari Rudolf, és nem hagyható említés nélkül az sem, hogy Pittner Ágnestôl három 

festményt is kaptunk - kettô képoszlopokba került, a harmadik pedig a Borbála-kápolna 

emlékoszlopába Menet közben elôállt valaki a bányatörténettel foglalkozó tagtársaink közül 

azzal is, hogy állítsunk emlékmûveket az egykori bányák nyitópontjaihoz. Az egyesület 

befogadta ezt az ötletet is, és pár év alatt elkészítettük a jelentôsebb bányaüzemek, 

nyitópontok, a Kolónia és az egykori Borbála-kápolna emlékhelyeit, illetve a kápolna 

emlékoszlopát; ezeknek Kovács Zoltán volt a fô hajtómotorja. Nagy eredménynek tartom azt 

is, hogy sikerült elérnünk a kápolna alapjainak feltárását – amiben több tagunk fizikai 

munkával is részt vett –, majd pedig azt is, hogy a Jóreménység utca útburkolatában idôtálló 

módon legyen jelezve az ottani falszakasz helye. Csovics Balázs egyik legelsô ötlete volt, 

hogy szervezzünk képnézegetô esteket, így bátorítva az érdeklôdôket, hogy ôk is keressék elô 

régi képeiket és osszák meg velünk – senkitôl sem kértük el az eredeti fényképeiket, minden 

fotót csak di- gitálisan archiváltunk. Ez a program azóta is havi rendszerességgel zajlik, bár 

újabban már sokszor inkább elôadásokat hallgatunk meg. Miután pedig már a kezdetektôl sok 

archív fényképünk volt, nagyon korán megszületett az a javaslat, hogy adjuk ki könyvben is 

az érdekesebb archív szentiváni fotókat. Ehhez a Budaörsön megjelent hasonló kiadványok 

adták az alapötletet, és azt mondhatom, hogy elég gyorsan sikerült ezt megvalósítanunk, 
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hiszen az elsô saját könyvünk már 2009-ben megjelent. Idôvel jöttek az újabb 

kiadványötletek, ha éppen összegyûlt valamilyen konkrét anyag vagy egy jól meghatározott 

téma, így mostanra már öt könyvünk jelent meg.  

–  Hogyan készül az egyesület a tíz éves évfordulóra, milyen programokra és eseményekre 

számíthatnak az érdeklôdôk? Úgy terveztük, hogy a tíz éves jubileumi évünknek több fázisa 

legyen. Ezek közül idôben az elsô az a fotópályázat volt, amit még tavasszal írtunk  ki, 

hagyományteremtô céllal – ugyan nem kapott nagy nyilvánosságot, hogy ezt szeretnénk 

rendszeressé tenni, de az elképzelésünk ez volt. Úgy gondoltuk, hogy minden évben kiírunk 

pályázatot a faluról készült fényképek díjazására, oly módon, hogy a pályamûvekbôl kiállítást 

is szervezünk a Szentiván-naphoz kapcsolódóan. Úgy érzem, hogy ez a kezdeményezésünk 

sem indult rosszul: már az idén tíz pályázó jelentkezett és elég szép anyagot sikerült 

kiállítanunk a Napforduló Fesztivál nyitányaként. Ugyancsak a tíz éves jubileum 

megünneplésének részeként terveztük el az idei, tizedik, nosz- talgia jellegû bányásznapot, 

szeptember elsô hétvégéjén – koszorúzással és szerény vendéglátással a meghívottak számára 

–, valamint azzal is ünnepelnénk az évfordulót, hogy az idén két könyvet is kiadunk. Mint 

már mondtam, eddig is adtunk ki könyveket – már a kezdetektôl ott szerepelt a könyvkiadás a 

tevékenységeink között –, de eddig ez nem zajlott sorozat jelleggel. Most viszont azt 

tervezzük, hogy a saját kiadványaink a továbbiakban egy honismereti könyvsorozat részeként 

jelenjenek meg, Elôdök nyomában sorozatcímmel. A sorozat témaválasztását nem kívánjuk 

elôre leszabályozni, annál is kevésbé, mert egy ilyen sorozatcím alá befér minden olyan 

kiadvány, ami Pilisszentiván helytörténetével, múltjával, hagyományaival kapcsolatos, vagy 

olyan emberekrôl szól, akik valamilyen formában fontosak voltak a falu életében. A sorozat 

elsô könyvében olyasvalaki vissza- emlékezései kapnak helyet, aki csaknem harminc évet 

átívelôen volt a falu elsô embere – elôzô polgármesterünk, Pénzes Gábor beszél benne az 

élettörténetérôl. Ez a könyv valószínûleg szeptember végén vagy október elején jelenne meg, 

de még az év vége elôtt tervezünk egy másik könyvet is, amely nagyon fontosnak nevezhetô a 

falu életében, és amely Szentiván római katolikus anyakönyveit dolgozza fel 1724-tôl 1895-

ig. Pilisszentiván családkönyvét szeretnénk tehát megjelentetni erre a majdnem két teljes 

évszázadra vonatkozóan, terveink szerint december elején. Ebbôl az idôszakból hiánytalanul 

fennmaradtak a katolikus anyakönyveinkben feljegyzett helyi születések, házasságok és 

halálozások adatai, ezek alapján pedig pontosan fel lehet térképezni ezen idôszak helyi 

családjainak az összefüggéseit. Ez a könyv viszont nem kifejezetten az említett sorozat 

részeként fog megjelenni, mert nem egyedül adjuk ki, hanem közösen a Magyarországi 

Németek Családfakutató Egyesületével, amelyet sokan a német elnevezésének rövidítése 
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alapján, AkUFF néven ismernek. Úgy tervezzük, hogy a kiadvány 300 példányban fog 

megjelenni, és a felével rendelkezünk mi, a felével pedig a családfakutató egyesület. Ezúton is 

kérjük, hogy akit érdekel ez a könyv, jelezze minél elôbb, mert elôjegyzéssel tervezzük 

árusítani. Ami még nagyon érdekes, az az, hogy aki összeállította ezt a könyvet – Rudolf 

Keszler – soha nem élt Magyarországon, de az édesapja szentiváni volt, így ô már csak ezért 

is, az ôsök elôtti tisztelgésbôl is fontosnak tartotta ennek a könyvnek a megjelentetését. 

Ugyanô volt az is, aki már 2008ban kiadta Pilisszentiván és Pilisvörösvár közös 

családkönyvét, az 1689 és 1810 közötti idôszakra vonatkozóan, húsz év munkával, idôközben 

pedig, csaknem további tíz év alatt elkészült a szentiváni résszel egészen 1895-ig. Azt is 

mondta még a szerzô, hogy ô tartozik az ôsöknek ennyivel – lényegében harminc éven át a 

szabadidejét a szentiváni régmúlt kutatására áldozta, de mindezt teljesen ingyen és bérmentve 

csinálta. Tíz éves jubileumunk tényleges évfordulós rendezvényét pedig december 10-ére 

tervezzük az iskola aulájába – a reményeink szerint ez utóbbi könyv is elkészül addigra. A 

programot e pillanatban még meglepetésnek szánjuk, de annyi biztos, hogy tervezünk néhány 

elôadást és mûsoros programpontokat is; szeretnénk meghívni néhány jeles személyiséget 

azon szervezetek képviselôi közül, akiktôl sok segítséget kaptuk az elmúlt idôszakból, és 

természetesen szentiváni kultúrcsoportok meghívását is tervezzük. Azt mindenesetre 

leszögezhetem, hogy ezt ingyenes rendezvénynek szánjuk, ahol szívesen látjuk az egész falut. 

 

FELHÍVÁS – Pilisszentiván 1724-1895 családkönyve / Ortsfamilienbuch előjegyzésére  

 

Rudolf Keszler, aki 10 évvel ezelôtt Pilisvörösvár/Pilisszentiván családkönyve / 

Ortsfamilienbuch 1693-1811 címmel közreadta az addigi anyakönyvek feldolgozását, 

elkészült a teljes pilisszentiváni anyaggal, 1895-ig! A Pilisszentiváni Helytörténeti Egyesület 

a Magyarországi Németek Családfakutató Egyesületével közösen kiadja ezt a most már 

komplett szentiváni kötetet. A könyv kb. 750 oldalas terjedelmû lesz, és benne lesz minden, 

Szentivánon 1895-ig anyakönyvezett személy, aki a születési, házassági illetve halálozási 

anyakönyvekben szerepel. Több helyen szerepelnek a származási helyek is. A kiadvány német 

nyelvû lesz, természetesen magyar útmutatóval. Mivel nem olcsó a nyomtatás – egy példány 

belekerülhet 7-8000 forintba is –, az egyesület fel kívánja mérni az érdeklôdôk számát, mert 

attól teszik függôvé, hány darabot rendelnek a kiadványból. Szándékaik szerint a könyvhöz az 

azt elôjegyzô érdeklôdô önköltségi áron juthatnának hozzá. A Pilisszentiváni Helytörténeti 

Egyesület kérése, hogy aki szeretne vásárolni a könyvbôl, jelezze mielôbb, lehetôleg írásban 

az egyesület elnökénél, a ziegleragi@gmail.com e-mail címen. 
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Oktober 2017 

 

Pilisi sváb dalokkal Chicagóba 

 

Tehetséges helyi fiatalokat bemutató interjú-sorozatunkban ezúttal Marlok Jessica került 

sorra, akit két lapszámmal ezelôtt Tari Ákos ajánlott a tavasz óta megjelenô „cikkstaféta” 

soron következô alanyának. Jessica kicsi kora óta aktív szereplôje a helyi közéletnek, ma is 

tagja többek közt a Pilisszentiváni Fúvószenekarnak is. Újabban azonban a térség más 

kulturális közösségeit is erôsíti, szinte erején felül vállalva különbözô feladatokat, pedig 

diplomázni készülô egyetemistaként nem feltétlenül ezek a tevékenységek lehetnének 

elsôdlegesek számára. Mostani interjúnkban fôleg ezen szerepvállalásairól érdeklôdtünk, de 

szóba került egy több, mint két hetes, amerikai körutazás is.  

–  Majdnem három éve készítettünk veled legutóbb interjút a helyi újság számára, akkor az 

volt az apropónk, hogy elnyerted az adott évi három Koch Valéria-díj – a német nemzetiségi 

fiatalok számára adható legnagyobb elismerés – egyikét. Akkoriban még érettségi elôtt álltál, 

most már a harmadévet kezded az egyetemen; mi történt veled azóta, mikkel foglalkozol 

mostanában?  

Érettségi után az Eötvös Loránd Tudományegyetemre vettek fel; nemzetiségi germanisztikát 

tanulok és most már valóban a harmadévet kezdem. Ebben a tanévben végzek is, tehát 

meglesz az elsô diplomám. A zenéléssel azóta sem hagytam fel, sôt idôközben tagja lettem a 

Csolnoki Fúvószenekarnak is, másrészt a Werischwarer Heimatwerk nevû vörösvári 

kultúrcsoportnak, amelyet fiatalok hoztak létre a helyi hagyományok ápolásának céljából. 

Idôközben megalakult a Magyarországi Német Fiatalok Egyesülete (német rövidítéssel GJU) 

pilisszentiváni szervezete is, amiben elnöknek választottak, így most próbálunk ott is 

hasznosan tevékenykedni.  

–  Egyetem után hová készülsz tovább, hogyan képzeled most a folytatást?  

Szeretnék továbbtanulni és elvégezni egy mesterszakot, elsôsorban az Andrássy Egyetemen. 

Bízom benne, hogy felvesznek; ott pedig kultúrdiplomáciát szeretnék hallgatni. Ha esetleg 

nem sikerülne, arra az eshetôségre néztem már más lehetôségeket is, de leginkább annak 

örülnék, ha a már említett szakra tudnék bekerülni, és ott még elvégezhetném a hátralévô két 

évet.  

–  Nehezen tudtunk idôpontot egyeztetni erre az interjúra, mert sokat voltál mostanában 

külföldön. Ezek az utazások akár már össze is függhetnek a kultúrdiplomáciai terveiddel, 
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vagy ha nem, akkor mivel? Ez az év tényleg elég „utazósra” sikerült, mert valóban több 

helyen is jártam. A legnagyobb utazásunk most augusztusban egy amerikai kör- utazás volt, 

amelyen a vörösvári tánccsoporttal és a Heimattöne Kapellével vettem részt. Ez egy két és fél 

hetes turné volt, amely fôként olyan városokat vett célba, amelyek rendelkeznek valamilyen 

német, illetve sváb vonatkozással. Én énekesként vettem részt ezen az utazáson: a volt Bravi 

Buam zenekar dobosaként sokak által ismert Peller Zoltán feleségével, Peller Ildikóval együtt 

erôsítettük az énekszólamokat a táncosok és a zenekar közös produkciója közben. Ezen a 

körutazáson Wenczl József koreográfiáit adták elô a táncosok, mivel ez az egész utazás az ô 

nevével fémjelzett emlékturné volt.  

–  Sokan tudják, hogy ô a vörösvári tánccsoport legendás vezetôje, koreográfusa volt, de volt 

neki valami köze Amerikához is?  

Annyit tudok, hogy 24 éve, egyszer volt már kint, Amerikában a vörösvári tánccsoport, még 

abban az idôben, amikor ô volt a koreográfusuk, és a késôbbiekben úgy adódott, hogy 

elhangzott egy olyan ígéret, mely szerint a táncosok egyszer még biztosan visszatérhetnek 

oda. Sajnos ezt ô maga már nem élhette meg, mivel – sajnálatos módon – három évvel ezelôtt 

elhunyt, de az idei nyárra sikerült megszervezni ezt a turnét, amivel egyben róla is 

megemlékeztünk.  

– Mely városokat érintette ez a körutazás?  

Az út kezdéseként három napot töltöttünk New Yorkban, de ott még nem volt fellépésünk, 

csak turistaként várost néztünk a Nagy Almában. Utána továbbutaztunk Niagara Fallsba, a 

vízesésekhez – még ott sem léptünk fel, kirándulócsoportként hajóztunk és tekintettük meg a 

természeti látványosságot. Mindezek után viszont már kezdôdött a tényleges turné. Elôször 

Kanada felé tettünk egy „kis kitérôt”, egy Kitchener nevû városba; ott volt az elsô nagy 

fellépésünk. Ezután visszatértünk az USA-ba, elôször Chicagóba utaztunk, majd 

Cincinnattibe, Clevelandbe, Philadelphiába, Atlantic Citybe és ez után a kiadós, nagy kör után 

vissza New Yorkba. Mindenhol általában két napot töltöttünk el, kivétel volt ez alól Chicago, 

ahol egyhuzamban három napot voltunk. Így aztán elég feszített volt a programunk, mert 

minden vendéglátónk meg szeretett volna nekünk mutatni mindent a városokból, így 

elôfordult olyan is, hogy megérkeztünk, leszálltunk, és gyakorlatilag mehettünk is fel a 

színpadra, azzal a lendülettel. Összességében így igen fárasztó volt az utazás, de nagyon jól 

sikerült minden és óriási élménnyel lettünk gazdagabbak általa!  

– Fellépésben ez mennyit jelentett?  

Ötször léptünk fel, különbözô hosszúságú mûsorokkal: három helyszínen a teljes, kilencven 

perces mûsorunkat adtuk elô, kétszer pedig ennek egy némileg rövidített verzióját, hatvan 
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percben. Ezeken felül voltak olyan mûsorrészek, amikor csak a zenekar játszott, a táncosok és 

az énekesek nélkül, illetve voltak ráadás számaink is.  

–  Jól tudom, hogy voltál a nyáron Németországban is? 

Valóban voltam, de ott nem ennyire „hivatalos” minôségben jártam. A Heimattöne Kapelle, 

amelyben a barátom a trombitás, a SchleswigHolsteinban fekvô Hattstedtbe kapott meghívást 

(a falu Tarján testvértelepülése), és elutaztam velük, hogy meghallgassam ôket odakint is. 

Persze hasznos volt ez az utazás is számomra, a kapcsolatok építése szempontjából, de azért 

erre az útra leginkább nyaralásként tekintek vissza.  

–  Viszont várt rád még egy külföldi utazás a nyár utolsó napjaiban is, annak mi volt a 

lényege?  

Egy négy napos, a német nemzetiségi ifjúságnak szóló továbbképzésen voltam Stuttgartban. 

A nemzetiségekrôl, illetve projektmenedzsmentrôl szólt, valamint sok workshopon vettünk 

részt – igazából két teljes napot tett ki a fô program, vasárnap délelôtt pedig még egy fél nap 

volt, bár akkor már inkább csak az összefoglalása történt az egésznek. Sok új ötletet és 

impulzust kaptunk mind a résztvevôktôl, mind a workshopok vezetôjétôl. Amit még meg 

tudnék említeni, mert nagyon nagy élmény volt: tavaly és idén is egy-egy hónapot töltöttem 

nyári gyakorlaton az LdU-nál [Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen - Magyarországi 

Németek Országos Önkormány- zata], ami nagyon tetszett. Kisebb ügyintézési feladatokat 

kaptam – jegyzôkönyveket írtam, iskolák és óvodák adatbázisait frissítettem, foglalkoztam 

pályázatokkal, irodai munkákat végeztem, de összességében elég sokféle, nemzetiségi témájú 

ügyintézésben szerezhettem gyakorlati tapasztalatokat. Ezáltal sokkal jobban beleláthattam 

abba, hogy hogyan mûködnek ezek a dolgok, mint eddig bármikor – nagyon érdekes volt ez 

számomra. Ezen kívül még részt vehettem a Goethe Intézet egy kétnapos konferenciáján is, 

ami a nemzetiségi nyelvrôl, a tájszólásról szólt, és ott egy pódiumbeszélgetésben való 

részvételre is lehetôséget kaptam. Összességében, valóban azt mondhatom, hogy egy 

rendkívül élmény- és eseménydús nyár volt, illetve év ez most a számomra.  

–  A csolnoki zenekarral mikor és hogyan kerültél kapcsolatba?  

A Csolnoki Fúvószenekar már többször lépett fel Szentivánon, fúvóstalálkozókon, de 

közelebbi kapcsolatba igazából úgy kerültem velük, hogy a barátom ott is sok éve zenél. 

Jártam egyszer egy önálló koncertjükön, és számomra nagyon nagy élményt nyújtottak, mert 

egy színvonalas és sokszínû fúvószenekarról van szó. Már korábban is felmerült bennem, 

hogy szívesen csatlakoznék hozzájuk, de pont jól is jött ki, mert a 2016-os karácsonyi 

koncertjük után a zenekar elsô fuvolistája bejelentette, hogy babát vár, így egy ideig nem fog 

majd tudni járni a próbákra, fellépésekre. Így csatlakozhattam hozzájuk, az idei év januárjától. 
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Ez egy kicsit más jellegû zenekar, mint a miénk, nagyobb létszámmal mûködik, valamint a 

hagyományos sváb fúvószene mellett nagy hangsúlyt fektetünk a populárisabb mûfajokra is, 

nagyobb koncertjeink vannak olyan darabokból álló repertoárral, amik inkább a 

koncertmûvek, musicalek vagy a filmzenék kategóriájába tartoznak. Természetesen, ha 

kiállunk egy térzenére, polkadélutánra, vagy meghívnak bárhová egy „sörsátras” fellépésre, 

akkor leginkább a sváb, német fúvószenét játsszuk, ami Szentivánon is megy. Viszont például 

most októberben lesz egy nagykoncertünk, amin csak és kizárólag a világ leghíresebb 

musicaljeinek betétdalait adjuk elô. Ez így pont egy ideális egyensúlyt hozott számomra, 

azáltal, hogy többféle mûfajban is zenélhetek, valamint nagyobb koncertmûvekben is 

játszhatok, amik Szentivánon – valamilyen oknál fogva – nem túlzottan keresettek.  

–  Hogyan lettél tagja a Werischwarer Heimatwerknek is, és miket csináltok ott?  

Pontosan nem is emlékszem már, csak arra, hogy Richolm Erik által lettem tagja az ottani 

csapatnak. Úgy rémlik, hogy egy bálban kérdeztek meg arról, hogy nem lenne-e kedvem 

csatlakozni helyi fiatalok egy hagyományôrzô közösségéhez, úgyhogy elmentem egy-két 

próbájukra, aztán – nem nagy meglepetésre – ott ragadtam köztük. Ôk heti két próbát 

tartanak, mert énekelnek és táncolnak is, illetve nagy hangsúlyt fektetnek a hagyományok 

ápolására. Így a heti egyik összejövetel az éneklésrôl és a hagyományôrzésrôl – ezen belül 

különféle konkrét témákról – szól, és egy másik, teljesen külön próbán pedig a 

tánckoreográfiáink gyakorlása az elsôdleges. Sajnos a hétfôi alkalmakat ki kell hagynom, 

mert a Pilisszentiváni Fúvószenekarnak is aznap este vannak a próbái, csütörtökönként 

viszont el tudok járni a csoport táncpróbáira. A társaság legnagyobb része vörösvári 

fiatalokból áll, köztük hárman vagyunk szentivániak: Eriken és rajtam kívül még Korycki 

Vanda szokott eljárni közénk.  

–  Szóba került a beszélgetés elején a szentiváni GJU is, errôl a szervezetrôl azonban az 

indulása óta nem sokat hallani. Elég lelkesek voltunk az elején, jó ötletnek tûnt, csak aztán 

egy kicsit szétszéledt a csapat. A fô baj az, hogy sajnos nem jöttünk még rá, hogyan lehet a 

fiatalabbakat megfogni, rávenni ôket arra, hogy részt vegyenek közösségi dolgokban – bár 

szerintem ez nemcsak nálunk, máshol is probléma. Én sem találok rá megoldást, pedig voltam 

már olyan konferencián is, ahol többek között ilyenekről is beszéltünk. Úgy látom, hogy 

azokon a településeken, ahol jól tud működni egy-egy ilyen szervezet, ott baráti társaságok 

szervezôdtek össze egyesületté. Ilyennek tartom a Heimatwerket, és az újhartyáni GJU-t – 

egyik sem csak egy egyesület, egy hagyományőrző csoport, hanem egy baráti alapon összeállt 

társaság. Olyan közösség, amelynek tagjai, ha úgy tartja kedvük, akkor elmennek moziba – de 

vasárnap ott állnak sváb ruhában és táncolnak, énekelnek, zenélnek. Csak hát az a baj, hogy 
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mindezt szervezni is kell, ha pedig az ember jelen van már három egyesületben, úgy nehéz 

még egy negyediket is irányítani. Nálunk is ez volt az egyik fô gond, hiszen gyakorlatilag 

hárman próbáltuk vinni a GJU-t, de ha majdnem mindent és mindig ugyanaz a három ember 

visz a vállán, az nem tart ki örökké, fôleg úgy, hogy mindenkinek amúgy is sok dolga van. 

Próbálunk keresni olyasvalaki(ke)t, aki(k)nek ilyesmire ideje és lelkesedése is van – de sajnos 

eddig nem találtuk meg, pedig egyébként hasznos lenne, ha Szentivánon is lenne egy ilyen, a 

korábbiakban említettekhez hasonlóan jól mûködô közösség.  

–  Kanyarodjunk vissza az egyetemhez: mi lesz a szakdolgozati témád?  

A Pilisszentiváni Fúvószenekar, illetve a helyi dalkincs, a világi énekekre összpontosítva. 

Biztos vagyok benne, hogy önmagában a zenekar nem lett volna elég témának – nem azt 

mondom, hogy nem tekint vissza elegendôen nagy múltra, de mindig megszakadt a helyi 

zenei élet, mindig voltak benne sajnos kisebb-nagyobb szünetek, lyukak. Így még a helyi 

zenei élet történetének feltárása sem lenne olyan nagy szám, mintha tényleg lett volna egy 

egész, hosszú ideig mûködô zenekar, amellyel folyamatosan történtek dolgok. Ennek 

köszönhetôen abban maradtunk hát a konzulensemmel, hogy két részre bontom a 

dolgozatomat. Errôl a témáról még úgysem írt nagyon senki, mivel a zenekarok történetérôl 

amúgy is ritkán szoktak – ilyesmirôl leginkább csak az ír, aki benne van egy ilyen 

társaságban, ami, valljuk be, szûk kör még egy ilyen szakon is. Én azonban már a 

gimnáziumban eldöntöttem, hogy ez lesz a témám, és ragaszkodtam is hozzá – úgyhogy most 

nagyon bízom benne, hogy ez, ebben a formában megfelelô lesz a bírálók számára is.  

–  Végül hadd kérdezzem meg, hogy kit ajánlanál a cikksorozat következô interjúalanyának? 

Szeretnék Richolm Erikrôl olvasni, aki szintén rengeteg mindennel foglalkozik, olyan 

dolgokkal is, amikrôl csak kevesen tudnak a falunkban. Ha jól tudom, vele még nem készült 

ilyen interjú, de szerintem nagyon sok mindennel kiérdemelte már azt, hogy ô legyen a 

következő!   

 

Német minisztériumi küldöttség Szentivánon 

 

Magas rangú látogatók keresték fel községünket szeptember 27-én: a községi német 

nemzetiségi önkormányzat szervezésében tavaly megvalósult nemzetiségi tanösvény fô 

finanszírozója ugyanis a német Belügyminisztérium volt, mely éppen ezért ellenôrizni kívánta 

a projekt megvalósulását is. A minisztérium részérôl ezért egy három fôs küldöttség érkezett 

Magyarországra, és nemcsak a szentiváni – illetve az ugyanezen projekt keretében 

megvalósult baranyai, sombereki – tanösvény fizikai létezését ellenôrizték, de dokumentációk 
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szabályszerûségét és a pénzügyi elszámolás megtörténtét is. A vendégek fogadására a 

Polgármesteri Hivatalban került sor, amin polgármester asszonyunk is jelen volt. Rövid 

megbeszélést követôen a delegáció tagjai több állomását is megtekintették a tanösvénynek, és 

vendéglátóik úgy tapasztalták, hogy elégedettek voltak a projekt megvalósításával.  

 

November 2017 

 

Richolm Erik Német Nemzetiségi Önkormányzat: Bejártuk tanösvényünk baranyai 

párját 

 

Pilisszentiván Német Nemzetiségi Önkormányzata az idei évben is megrendezte szokásos, 

már hagyományossá vált német nemzetiségi kirándulását október 21-én. Úti célul ezúttal a 

Baranya megyei Somberek és Villánykövesd településeket választottuk – elôbbi település 

többek között arról nevezetes, hogy ott épült meg az ország első két német nemzetiségi 

tanösvényének egyike, az ugyanilyen pilisszentiváni tanösvény párja. Szokás szerint 

igyekeztünk már az odavezetô úton megteremteni a jó hangulatot, ezért sváb történetetekkel 

és harmonikaszóval múlattuk az idôt. A kirándulás elsô helyszíne Somberek volt, ahol 

körülbelül 1700-an élnek, a település területérôl már a római korból is elôkerültek leletek. A 

mohácsi csata után a törökök szerb nemzetiségûek letelepedését szorgalmazták, azzal a céllal, 

hogy a magyar katolikusok és a görögkeleti szerbek ne férjenek meg egymás mellett, ezáltal 

belsô feszültséget keltve a törököknek kevesebb gondjuk lesz a hódításuk során. A török idôk 

után, 1745-ben Fulda környékérôl német telepesek is érkeztek a településre. A nemzetiségek 

békében éltek egymás mellett. Somberek az elsô világháború végén vált telje- sen német 

közösségé, ugyanis a megszálló szerb királyi csapatok távozásával a helyi szerb nemzetiség 

jelentôs része is elhagyta Sombereket. A második világháborút követôen azonban a németek 

jelentôs részét kitelepítették, a kitelepítettek helyére 1945-ben székelyeket, 1947-48-ban pedig 

felvidéki magyarokat telepítettek be, ezáltal a település újból sok nemzetiségi faluvá vált. A 

település a pilisszentivániak számára a német nemzetiségi tanösvény kapcsán ismerôs lehet, 

hiszen 2016-ban Somberek is részt vett abban az országos projektben, melynek 

eredményeként megszületett az ország elsô két nemzetiségi tanösvénye. A sombereki német 

nemzetiségi önkormányzat korábbi tagja, Csikósné Bischoff Katalin rendkívül élvezetes és 

lelkes vezetése során ismerhettük meg Somberek történetét, sokat hallhattunk a település 

nemzetiségi összetételnek változásáról az idôk során, de a tanösvény interaktív feladatainak 

köszönhetôen bármelyikünk megszólaltathatta a sombereki templom kicsinyített harangjait, és 
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végigsétálhattunk a település nemzetiségi íróit bemutató irodalmi sétányon is. A tanösvény 

utolsó állomásaként megérkeztünk a Tájházba, ahol a jelenlegi német nemzetiségi 

önkormányzat tagjai közül Csoboth Gyuláné Liszi és Józsa Kinga vártak bennünket. A Tájház 

gyönyörû udvarán, verôfényes napsütésben fogyasztottuk el ebédünket. A délután elsô felét 

még az igényesen kialakított, rengeteg tárgyi emléket ôrzô Tájházban töltöttük. A Tájház 

megtekintése után vendéglátóinktól néhány szentiváni dallal búcsúztunk el. A buszról még 

egyszer megcsodáltuk a rendezett utcákat, a szebbnél szebb portákat, de még sombereki 

népviseletet viselô idôseket is láthattunk. Utunk második állomása egy 380 lelket számláló 

sváb község, Villánykövesd volt. A borairól híres településen 57 mûemlékpince található, két, 

illetve helyenként három sorban. Csoportunk a Blum Pincészet pincelátogatásán és 

borkóstolóján vett részt. A pincetúra során öt fajta bort kóstolhattunk, egy fehéret, egy rozét, 

valamint három vörösbort. Vezetônk sok érdekességet árult el a villányi borkészítésrôl, a 

pincefaluról, a lehetôségekrôl, illetve mesélt a családi vállalkozásról is. A borkóstoló 

végeztével a pincelabirintusból egy utcával feljebb jutottunk ki, mint ahol a túránkat 

megkezdtük. Reméljük, sikerült minden résztvevônek kellemes, tartalmas, német nemzetiségi 

programot biztosítanunk.  

 

Osztrák mise a szentiváni templomban 

 

Tájnyelven elôadott, zenés osztrák mise hangzott el október második szombatján községünk 

temp- lomában. A szentmiséhez kapcsolódó szövegkönyvek és partitúrák egy osztrák kórus 

ajándékaként kerültek községünk kántora, Neubrandt Ferenc birtokába, aki az elmúlt 

idôszakban az egészet betanította a pilisszentiváni vegyeskórusnak. Így az október 14-15-i 

hétvégén Pilisszentivánon és Pilisvörösvárott is felcsendülhettek ugyanazok a miseénekek, a 

kórus és vezetôi jóvoltából – elôször, szombat délután az itteni, majd másnap a vörösvári 

templomban –, sôt november 5-én Piliscsabán is. Az úgynevezett elsô alsó-ausztriai 

„mundart” mise énekei között helyi népdalokra írt egyházi szövegû dalok sorakoznak, a 

hagyományos szentmisei liturgiához kapcsolódóan. Sajátságuk, hogy a szövegeik nem 

egyeznek a hivatalos liturgiában elôírt szövegekkel, sokkal inkább igazodnak az egyszerû 

emberek könyörgései, hétköznapi imái során használt nyelvezethez. A mise szerzôje, Willi 

Lindner ezzel együtt is úgy állította össze a dalokat, hogy azok tematikája és sorrendje 

mindenkor a szentmise állandó, illetve változó részeihez kapcsolódjanak. 

 

Csernyik–Schäffer Hajnalka – Judt Gabriella: Német barátainknál 
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Szeptember 25-én reggel 16-an izgatottan gyülekeztünk a Keleti pályaudvaron, arra várva, 

hogy vonatunk elinduljon Bad Friedrichshallba. Két átszállással, estére végre megérkeztünk. 

Cserediákjaink lufikkal, neveinket táblára írva vártak minket, hiszen tavasz óta mindnyájan 

nagyon vártuk az újbóli találkozást. Élményekkel teli tíz napot töltöttünk Németországban. 

Megismertük Bad Wimpfen települést, ahol egy filmforgatásba is belecsöppentünk, Jártunk 

Stuttgartban a Történelem Házában, ahol interaktív formában ismerhettük meg Németország 

történelmét. Vonattal elmentünk Mannheimba, a Csodák Palotájába, és a régi mesterségek 

közül még a könyvnyomtatást is kipróbálhattuk. Heidelbergben a kastélyt néztük meg, 

némileg rendhagyó módon: „Gyilkosság a kastélyban” címmel mindenki kapott egy szerepet, 

és ki kellett nyomoznunk, hogy ki ölhette meg a fejedelmet; így jártuk be a kastély különbözô 

termeit. Egyik nap barkácsoltunk az iskolában egy szuper táskát, amit még most is szívesen 

használunk. Utolsó közösen töltött napunkon busszal mentünk a Fekete-erdôbe, ez volt az 

egyetlen nap, amikor nem volt olyan szép idô. Nem bántuk, mert gyönyörû látványban volt 

részünk, átléptük a „Dunát”, és mire a vízesésekhez értünk, a köd is felszállt. Hétvégén és 

délutánonként a családokkal voltunk, akik nagyon kedvesek voltak velünk, szuper 

programokat szerveztek nekünk. Összegezve mindenki nevében elmondhatjuk, hogy csodás 

tíz napunk volt, sokat fejlôdött a némettudásunk, szívesen maradtunk volna még. Nagyon szép 

Németország, nagyon kedvesek az emberek is, így várjuk az újabb lehetôséget, hogy 

elutazhassunk oda. 

 

Helytörténeti kirándulás Bajára és Császártöltésre 

 

Dél-alföldi állomásokat választott a Pilisszentiváni Helytörténeti Egyesület az idei második 

kirándulása célpontjául: a délelôttöt Baján, a délutánt Császártöltésen töltötték az október 7-i 

túra résztvevôi. A kettő közül Császártöltésnek egyértelmûbb a kötődése községünkhöz: a 

falu betelepítôje korábban Pilisszentivánon is lakott – de mint kiderült, más kapcsolódási 

pontok is felfedezhetôk. Baja inkább személyes kapcsolatok révén került a programba, bár a 

kisvárosba is több család költözött az elmúlt évszázadokban Szentivánról és a környékrôl. 

Kora hajnalban, szinte még sötétben indult a kirándulókkal teli busz október elsô szombatján 

Pilisszentivánról, hogy annyival is több idô jusson Baján a városka felfedezésére. Többek 

meglepetésére a busz Kecskemét felé vette az irányt, egy elsôre talán nem kézenfekvô 

útvonalat választva, de ezt végsô soron mégsem bánta meg senki, hiszen így olyan vidéket 

szelhettek keresztül, az 54-es fôúton kanyarogva, amerre a mi környékünkrôl ritkán vetődik 
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utazó: a bugaci pusztaságot, a dél-kiskunsági „arany háromszöget” és az Alföld legmagasabb 

részének számító kéleshalmi buckavilágot. Bajára érkezve a város emblematikus, filmekben is 

megjelenő főterén, az impozáns városháza előtt szállt le a társaság a buszból, ahol dr. Pencz 

Kornél, a Magyarországi Németek Családfakutató Egyesületének elnöke várta az érkezôket. 

Baja kiválasztásánál leginkább ô jelentette a bevezetôben már említett személyes kapcsolatot, 

hiszen ugyanebben az egyesületben tölt be titkári pozíciót a pilisszentiváni helytörténeti 

egyesület elnök asszonya, Ziegler Ágota, és Pencz úr a kettejük régi munkakapcsolata 

nyomán készséggel vállalta, hogy körbevezeti városában a szentiváni érdeklôdôket. A 

városnézés a városháza történetének vázlatos bemutatásával kezdôdött: mint kiderült, az 

épület eredetileg a Grassalkovich család kastélya volt, késôbb egy idôben a Zichy család 

tagjai birtokolták, mígnem a város 155 éve, 1862-ben meg nem vásárolta. Homlokzatán 

kovácsoltvasból kimunkálva díszeleg Baja városszerte sok helyütt látható, két címeralakja: 

nem más, mint Ádám és Éva – ôk ketten abból a megfontolásból kerültek a címerpajzsra, 

hogy I. Lipót császár 1696-ban épp Ádám és Éva napján, december 24-én adományozott 

mezôvárosi címet a bácskai község számára. A folytatásban a társaság városnéző kisvonatra 

szállt, hogy még többet lásson Bajából, bár az élmény nem volt tökéletes, mert a jármûvön 

nem volt hangosbeszélő, így hiába járt körbe néhány jellegzetes épületet, az utazók nem sokat 

tudhattak meg arról, hogy mit látnak éppen. A városnézô járgány a Sugovica – a bajai 

Dunamellékág – kiágazásánál emelkedô Türr Istvánkilátóig vitte el a csoportot, visszaúton 

pedig érintette azt a rekonstruált hajómalmot is, amit épp azon a napon avattak fel, az egykori 

dunai vízimolnárokra emlékezve. Baján egyébként évszázadok óta számos nép- csoport él 

együtt – magyarok, szerbek, németek, bunyevácok és sokácok –, így nem csoda, hogy minden 

közösség próbált saját nyomot hagyni a város történetében, és igyekeztek létrehozni önálló 

egyházi közösséget vagy közösségeket is. Ebbôl a bajai városnézés utolsó szakaszában 

kaphattak ízelítôt a szentiváni látogatók, felkeresve egyebek közt a helyi németség és a 

magyar közösség katolikus templomait, illetve a Türr István Múzeumot, amely ugyan 

fizikailag kicsit szűkös keretek közt, de a középkortól egészen a rendszerváltás körüli 

idôszakig terjedôen gazdag kiállítási anyaggal mutatja be a város történetét. A kirándulás 

bajai programja az egyik helyi vendéglôben elköltött ebéddel zárult, ahol a fő fogás 

természetesen a klasszikus, gyufatésztával feltálalt bajai halászlé volt – a Petôfi-szigeten 

található, pazar kilátású étteremnek ez a legfôbb specialitása. A kirándulás igazi helytörténeti 

csemegéjét a nap második állomása, a Bajától szűk negyven kilométerre északkeletre fekvô 

Császártöltés jelentette, annyiban legalábbis mindenképp, hogy a településen legelsôként 

felbukkanó – és azóta is jelenlévô – család bizonyíthatóan a mai Pilisszentivánról került erre a 
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vidékre. A látogatás napján, a vendégek tiszteletére a család teljes családfája ki volt 

függesztve a császártöltési könyvtárban: eszerint a kérdéses családfô Schweibert Miklós volt, 

aki 1703-ban született – egyéb születési adatai egyelőre nem ismertek –, elsô házasságát 

Szonock [Csolnok] településen kötötte, majd miután 1731-ben megözvegyült, a következő 

januárban községünk lakójaként kötött házasságot Vörösvárott, egy Spanberger Annamária 

nevû, 19 éves lánnyal. Szentiváni lakosként szerepelt még az 1737-es összeírásban is, de 

1743-ban már Császártöltésen lakott. Ô volt a falu elsô bírája is, hét éven keresztül, és 

csaknem 90 éves koráig élt, ami akkoriban még annyira sem volt gyakori, mint manapság. A 

homokbuckákkal tarkított, s az Alföld átlagánál jóval hepehupásabb vidéken fekvô falut két 

helyi lakos, Bolvári Csaba és párja mutatta be a csoportnak – elôbbi ugyancsak tagja a 

családfakutató egyesületnek is. Szavaikból kiderült, hogy a falu legmélyebb fekvésû részei 

alig vannak magasabban a Duna szintjénél – ezeken a részeken ôsi Duna-meder húzódott –, 

másutt viszont magas löszpartok emelkednek, amelyek kiváló lehetôséget biztosítottak 

borpincék százainak kialakítására. Ezen a tájon a legnagyobb pincefalu Hajóson található, az 

ottani pincék számát 1700 fölé becsülik, de nem nagyon marad el Császártöltés sem: 

présházas pinceutcáiban mintegy ezer pince alakult ki az elmúlt bô két évszázad alatt. 

A néphagyomány szerint a falunév annak állít emléket, hogy I. Lipót császár (1640–1705, ur. 

1657–1705) telepeseket küldött ide azzal a céllal, hogy töltést építsenek az egykori Ôs-Duna, 

az Ôrjeg ingoványain keresztül, hogy azon ô biztonsággal eljuthasson Bajára. Annyi 

mindenesetre biztos, hogy az 1740-es években már számos német család települt ide a 

kalocsai érsek hívására, aki a szőlőkultúra fellendítését várta tôlük; nagy valószínûséggel ez 

utóbbi úton-módon kerülhetett Császártöltésre, Hajós érintésével a Schweibert–Spanberger 

házaspár. Az is kétségtelen, hogy az ôsök emlékét komolyan megbecsüli a mai falu: errôl 

tanúskodik, hogy a helyi önkormányzat a már hosszabb ideje meglévô tájház, illetve a 

könyvtár mellett megvásárolta közösségi célra az utóbbival szomszédos kis parasztházat is, 

majd azt a könyvtárral egybenyitva ún. Képes Házat alakított ki, a faluról fennmaradt régi 

fotók és dokumentumok bemutatása érdekében. A településen bolyongva kiderült, hogy más 

kapcsolódási pont is van Császártöltés és Pilisszentiván között: bár a templom zárva volt és 

nem sikerült kinyittatni, a források egyértelmûvé tették, hogy a benne található díszes 

üvegablakok készítője ugyanúgy Zsellér Imre volt, mint ahogy a szentiváni templomablakok 

az ô keze munkáját ôrzik. Családnevek terén is sok az egyezés – csak az említett, 

kifüggesztett családfán több Türk, Angeli, Schäffer és Huber található, de mint elhangzott, a 

helyi kutatók nem kevesebb, mint 122 olyan családnevet találtak a falu történetében, amelyek 

Pilisszentiván múltjában is előfordulnak. A könyvtár, a Képes Ház és a tájház felkeresése után 
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a császártöltési falutúra érintette a község központi részének legmagasabb pontján emelt 

háromszintes kilátót, majd az egyik pinceutca, a Fôkáptalani pincesor felé vette az irányt, ahol 

már várta a résztvevôket a nap utolsó állomása, a Berger pincészet présházában szervezett 

borkóstoló. Borászati szempontból Császártöltés a Hajós-bajai borvidékhez tartozik, ahol a 

filoxéra (szôlô-gyökértetû) máshol pusztító inváziója nem tudott komolyabb károkat okozni, 

így a XVIII-XIX. században megalapozott borkultúra töretlenül megmaradt a XX. századra is; 

a termelt borfajták között fehér és vörösborok egyaránt szerepelnek. Természetesen a 

pincészet kínálatában mindkét csoportból szerepeltek borok, szárazak és édesebbek egyaránt, 

aki pedig úgy gondolta, az a kóstolás után még a szépen kiboltozott pincét is felkereshette. 

 

Környei vendégek Pilisszentivánon 

 

Csaknem húsz fôs delegáció járt községünkben október 14-én a Tatabánya melletti Környérôl. 

A két települést történelmileg sok szál köti össze, fôleg a bányászmúlt közös pontjai miatt, de 

a látogatók szándékai között egy komolyabb kapcsolafelvétel is szerepelt az itteni nemzetiségi 

önkormányzattal. Fogadásuknál a helytörténeti egyesület is szerepet vállalt, a program fô 

részét a német nemzetiségi tanösvénnyel való ismerkedés és a bányász emlékhelyek 

felkeresése képezte. Környe a Vértes északi részén fekszik, Tatabányától pár kilométerre 

nyugatra, és azon németlakta falvak közé tartozik, amelyek a törökdúlás után református 

magyar lakókkal kezdtek benépesülni, de a földesúr inkább a katolikus németek letelepítését 

favorizálta. A közeli Vértessomlón már a XIX. században jelentôs szénmezôket tártak fel, 

amik Környe felé húzódtak, így a XX. század elsô éveiben – rögtön a falut érintô Tatabánya–

Pápa-vasútvonal átadása után – ott is megindult a szénkutatás. A föld alatti munkáktól a 

lakosság zöme éppúgy idegenkedett, mint korábban, a szentiváni bányászkodás kezdeteinél az 

itt élôk, így ott is fôleg idegen munkásokat szerzôdtettek – sokuk elôtte épp az itteni bányában 

dolgozott. A szénvagyon azonban nem volt kiadós – az 1911-ben megnyitott bányában az 

1920-as évek végére leállt a termelés –, így a mûködtetô Hungária bányatársaság bezárta az 

üzemet, és munkásainak java részével Szentivánra települt át, ahol nem sokkal korábban 

nyitották meg a Hungária-aknát. Számos mai szentiváni család abban az idôben került ide 

Környérôl, de több olyan család is ismert, amely innen költözött Környére az ottani 

bányanyitáskor, késôbb pedig visszatelepült. Kissé elnagyoltan így vázolható fel Környe és 

Pilisszentiván történelmi kapcsolatrendszere, amit persze további kisebb kapcsolódási pontok 

is tarkítanak – helytörténeti egyesületünk például öt éve Környére szervezte egyik 

kirándulását, a tánccsoport pedig többször is lépett már fel a településen. Az októberi 
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látogatás egy környei lokálpatrióta, Svétecz László kezdeményezésére, az ottani német 

nemzetiségi önkormányzat bevonásával szervezôdött, és a vendégek már a tájházi fogadásuk 

során elmondták: szívesen létesítenének valamilyen partnerkapcsolatot az itteni német 

nemzetiségi ön- kormányzattal, ezekre a már említett kapcsolódási pontokra alapozva. 

Klencsák István, a helyi nemzetiségi önkormányzat elnöke köszönettel fogadta a megkeresést 

és egyértelmûvé tette, hogy nem zárkóznak el elôle. Az egész napos vendéglátást hazai részrôl 

Óvári Sándor, a német nemzetiségi önkormányzat  képviselôje koordinálta, rajta kívül 

nemzetiségi részrôl Richolm Erik, a helytörténeti egyesülettôl pedig Kovács Zoltán vállalt 

szerepet a látogatók kalauzolásában. Délelôtt a vendégek a tájházi helytörténeti gyûjteményt 

ismerték meg, végigjárták a tavaly átadott német nemzetiségi tanösvényt, illetve 

megkoszorúzták a központi bányászemlékmûvet. A Csali Csárdában elköltött ebéd után pedig 

az egykori bányaüzemek helyén létesített emlékhelyeket és a még látható bányászati 

emlékeket járták végig, a szénosztályozótól a Hungária-telepig. A küldöttséget elkísérte a 

népdalkörük négy tagja is, akik rögtön az érkezés után kis mûsort adtak a tájházban, a 

házigazdák tiszteletére, majd a nap folyamán még több helyszínen is dalra fakadtak. 

 

Dezember 2017 

 

„Nagyon nehezen tudok nemet mondani” 

 

Ez év elején indítottunk cikksorozatot – pontosabban cikkstafétát – azzal a céllal, hogy be 

tudjunk mutatni néhány tehetséges, sokoldalú helyi fiatalt egy-egy interjú keretein belül. Az 

eleinte havonta, a nyár vége óta kéthavonta jelentkezô sorozatunk elôzô interjúalanya Marlok 

Jessica volt, legutóbb pedig az ô ajánlása nyomán Richolm Eriket kértük fel egy bemutatkozó 

beszélgetésre. Erik ugyancsak már iskolás kora óta aktív szereplôje a helyi és a kistérségi 

közéletnek: tagja a tánccsoportnak, egy vörösvári hagyományôrzô körnek és a solymári 

székhelyû sváb amatôr színjátszó csoportnak, ráadásul a 2014-es választás óta szerepet vállal 

– minden idôk egyik legfiatalabb helyi képviselôjeként – a német nemzetiségi 

önkormányzatban is. Beszélgetésünk során többek közt arról érdeklôdtünk, hogy tud ennyi 

elfoglaltságot összeegyeztetni.  

–  Ebben az interjúsorozatban eddig fôleg a 18-20 év körüli korosztályhoz tartozók adogatták 

egymásnak a stafétát, te pedig már nem egészen tartozol bele ebbe a körbe, de kétségkívül a 

helyi fiatalság egyik legaktívabb tagja vagy. Emlékszem, hogy már 2009-ben, a betelepülés 

285 éves rendezvényén is a fôszereplôk egyike voltál – adódik a kérdés, hogy hogyan kerültél 
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ebbe a sodrásba. Gyerekkorom óta van egy „rossz” tulajdonságom: nagyon nehezen tudok 

menet mondani – ha megkérnek valamire, akkor néha rövidebb, néha hosszabb idô után, de 

általában beadom a derekam. Mostanában ugyan már gyakran elôfordul, hogy olyan sok 

tennivalóm van, amik mellé nem tudok még egy újabb dolgot vállalni, így lassacskán nemet 

mondani is megtanulok, de eddigi életem során elég sok mindenbe emiatt keveredtem bele. 

Tulajdonképpen már általános iskolás korom óta mindig bennem volt ez, mindig számítottak 

rám ilyen területeken. Az, hogy fôleg nemzetiségi területen vagyok ennyire aktív, az érthetô – 

erôs identitással bíró családban nőttem fel, a zene, a tánc és általában a sváb hagyományok 

szeretete áthatotta az egész életünket. Miután pedig ilyen neveltetésben részesültem és ezt 

láttam gyerekkoromtól fogva, az út adott volt ebben az irányban. Mindenféle versenyeken 

vettem részt, ugyancsak már általános iskolás korom óta, és gyakran értem el szép 

eredményeket, jellemzôen a nemzetiségi vonalon, énekversenyektôl kezdve prózamondó 

versenyekig. Egy idôben bekapcsolódtam az énekkar munkájába is, a tánccsoportban pedig 

jelenleg is közremûködöm, amióta, körülbelül 2010 táján bekapcsolódtam a mûködésükbe. 

Ezeken felül azonban én nem csak itt a faluban vagyok aktív, hanem kicsit tágabb körben is 

mozgok, részt veszek néhány más, szerintem nagyon jó környékbeli kezdeményezésben is. 

Ezek közül elsôként a Kompanei nevû solymári, sváb nyelvû amatôr színjátszó csoporthoz 

csatlakoztam, még a kezdetek kezdetén, 2011 körül, már az elsô elôadástól kezdôdôen. Velük 

ott vagyok mind a mai napig: most is készülünk épp egy új darabbal. Később aztán, jó két és 

fél éve a Werischwarer Heimatwerkbe is bekapcsolódtam, ahol szintén egyre több fontos 

feladatot végzek.  

–  Milyen feladataid vannak ott, mikkel foglalkoztok? Ha röviden kell összefoglalnom, azt 

kell mondanom, hogy ez egy nagyon szerencsés dolog, aminek ott én a részese lehetek. Az 

egész onnét indult, hogy pár éve – ha jól emlékszem, a 2013-as vörösvári búcsú keretében – 

volt egy Trachtenschau, egy sváb népviseleti bemutató a Mûvészetek Házában, amikor durván 

tíz fiatal összeállt és bemutatták a vörösvári népviseletet. Az a csapat nagyon jól megmaradt 

ez után a rendezvény után is, és a társaság a mai napig is együtt van – illetve mondhatom, 

hogy együtt vagyunk, hiszen idôközben én is a csapat tagja lettem. Most már 30 fôt 

számlálunk, és az a célunk, hogy fiatalokként ápoljuk a helyi és környékbeli nemzetiségi 

hagyományokat. Nem úgy mûködünk, mint mondjuk egy tánccsoport, arra koncentrálva, hogy 

csak tánccal foglalkozzunk, hanem egy kicsit komplexebben nézünk a hagyományokra: 

egyszerre foglalkozunk tánccal, énekkel, zenével, népviselettel, Mundarttal – vagyis 

tájnyelvvel, dialektussal –, és így egészében, átfogóan igyekszünk foglalkozni ezeknek a 

hagyományoknak az életben tartásával. És hogy arra is válaszoljak, hogy mik a feladatok: 
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most augusztusban úgy döntöttünk, hogy egyesületi formában szeretnénk tovább mûködtetni 

ezt a csoportot, tehát most azokat a teendôket intézzük, amik ahhoz szükségesek, hogy 

egyesületté tudjunk alakulni. Engem választottak meg a csoportban elnöknek, úgyhogy elég 

sok feladat és felelôsség hárul rám, de nyilván rajtam kívül mások is tevôlegesen részt 

vesznek ebben a munkában.  

–  Eszerint a mai generációk közösségeiben már nincs olyan „vérre menô” megkülönböztetés 

az alapján, hogy ki vörösvári, ki szentiváni? 

Ez nagyon érdekes, de valóban nincs. Igaz, azt is hozzá kell tennem, hogy én félig vörösvári 

vagyok, a családi kötôdéseim alapján, de nyilván inkább számítok szentiváninak, mivel 

életvitelszerûen itt élek. Ez inkább bennem merült fel kérdésként, hogy tényleg pont engem 

akarnak a srácok megbízni ilyen feladattal? – de megnyugtattak, hogy teljesen komolyan 

gondolták a felkérésemet. Egyébként vannak még szentiváni tagjai a csoportnak – Marlok 

Jessica és Korycki Vanda –, illetve van még néhány tag távolabbi településekrôl is – Pestrôl, 

Hidegkútról, Lábatlanról –, de valóban nagyon jó volt látni és megtapasztalni, hogy ilyen 

körben ez nem probléma.  

–  Visszatérnék még egy kicsit a bevezetôben említett 2009-es elôadáshoz: hogy emlékszel 

vissza, hogy abba hogyan kerültél bele? Annak az egész nagy rendezvénysorozatnak Mirk 

Marika, az akkori német nemzetiségi önkormányzat elnöke volt az egyik fô mozgatórugója, 

az akkori nemzetiségi képviselôkkel együtt. Én akkoriban, illetve a megelôzô években már 

többször is részt vettem német nemzetiségi rendezvényeken, kisebb-nagyobb szerepeket is 

elvállaltam, ha megkértek, szavalatokat adtam elô. Arra, hogy pontosan hogyan kerültem bele 

abba az elôadásba, már nem is emlékszem, de szerintem Marika néni keresett meg – és erre is 

igent mondtam.  

–  Felbolydult az élet a nemzetiségi szervezetekben, amikor 2014 nyarán kiderült, hogy egy 

emberként fel akar állni a teljes addigi nemzetiségi önkormányzat. Hogy került szóba, hogy te 

is képviselô-jelölt légy, és mennyi idôdbe telt meggyôzni magadat, vagy hogy elfogadd, hogy 

meggyôzzenek? Korábban is figyelemmel kísértem már a falu dolgait, és volt bennem olyan 

érzés, hogy szívesen hallatnám a hangomat néhány dologban, mert fontos számomra a 

település jövôje, és fontos, hogy fiatalok is részt vehessenek a döntésekben – végtére is az ô 

jövôjükrôl van szó... Kétségtelenül nem úgy indultam neki a 2014-es évnek, hogy én 

márpedig képviselô akarok lenni, nem volt bennem ilyen több éve dédelgetett elhatározás, de 

az is igaz, hogy voltak – és a mai napig is vannak – gondolataim arról, hogy mi szerint, 

milyen irányban lenne jó tovább haladnunk. A 2014-es választás elôtti hónapokban már 

tudható volt, hogy az addigi nemzetiségi képviselôk nem szeretnék tovább vállalni ezt a 
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hivatalos tisztségüket. Szándékosan fogalmazok egy kicsit körülményesen, hiszen azt nem 

mondhatom, hogy abbahagyták a sok évvel ezelôtt megkezdett munkájukat: mind a mai napig 

nagyon sokat támaszkodhatunk a segítségükre. Ha jól emlékszem, pont Marktleugastban 

voltunk kint, a 25 éves partnerkapcsolati jubileum megünneplésén, amikor elôször komolyan 

szóba került ez a döntésük. Addigra engem már megkerestek néhányan – és nemcsak engem –

, próbáltak kapacitálni, hogy vegyünk részt mi is minél többen a fiatalok közül ebben a 

munkában. Voltak, akik különbözô okokból azt kérték, hogy inkább hadd maradhassanak ki 

ebbôl, néhányan viszont azt mondtuk, hogy hajlandók vagyunk ilyesmiben részt venni. Így 

végül is a nyár végére összejöttünk néhányan, és a választás után tényleg nekilendültünk a 

dolgoknak, egymást segítve. Azt gondolom, hogy egy szép gesztus volt az idôsebbek, a 

korábbi képviselôk részérôl, hogy ezt a feladatot így rábízták a náluk évtizedekkel 

fiatalabbakra. Ezt a bizalmat azzal igyekszünk viszonozni, hogy nagyon sokat adunk a 

meglátásaikra, és ôszintén kíváncsiak vagyunk a véleményükre. Azt pedig csak remélni 

tudom, hogy az embereknek is tetszik mindaz, amit és ahogy csinálunk.  

–  Most már több mint három éve zajlik ez a munka, milyen tapasztalatokat hozott a számodra 

mindez, mennyire volt más, mint amire számítottál? Az biztos – errôl legutóbb épp egy pár 

napja beszéltem másokkal –, hogy egy ilyen megbízatásból rengeteget tanul az ember. Nem- 

csak az olyan gyakorlati dolgokat, hogy hogyan kell például egy pályázatot megírni, 

benyújtani – bár ez is nagyon fontos, és elmondhatom, hogy az elmúlt években már több 

pályázatot írtam meg, amikkel körülbelül egymillió forintot szerzett a nemzetiségi 

önkormányzat a nyári táborainkra; tehát nyilván ad ez a tisztség egy ilyen természetû 

tapasztalatot, tudást, rutint is. De ami még inkább érdekes, hogy mennyit lehet így tanulni az 

emberi kapcsolatokról, az emberi tényezőről – úgy érzem, e téren tanultam és fejlôdtem 

igazán sokat. Azáltal pedig, hogy itt Szentivánon már három éve foglalkozom ilyen 

feladatokkal, úgy gondolom – és eddig úgy is érzem –, hogy a vörösvári egyesületünkben is 

könnyebben tudom a hasonló jellegű, felmerülő akadályokat kezelni.  

–  A képviselôség mellett itt helyben is belevágtatok egy olyan kezdeményezésbe, ami a helyi, 

nemzetiségi kötôdésû fiatalokat célozza, de annak a szervezetnek a dolgai nem alakulnak 

olyan gördülékenyen, mint a vörösvári Heimatwerknél. Szerinted mik lehetnek ennek az okai? 

Valóban szerettük volna már évekkel ezelôtt beindítani a Magyarországi Német Fiatalok 

Egyesülete (német rövidítéssel GJU) szentiváni szervezetét, de ez inkább egy próbálkozás 

volt a részünkrôl. Azt látni kell, hogy itt Szentivánon, különféle okokból nincs egy igazán 

erôs, megtartó fiatal közösség... Rögtön kell egy kicsit korrigálnom magamat, mert itt vannak 

a cserkészek, akik nagy odaadással, komolyan foglalkoznak a fiatalokkal, mégis nemzetiségi 
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területen egyáltalán nincs ilyen. Lehet ezért felelôst keresni, lehet azt mondani, hogy ez talán 

a családok hibája, vagy az oktatás hibája... De szerintem az egész nagyon komplex dolog, és 

nem is az én generációmnál „ütött” ez be, hanem egy jóval hoszszabb ívû folyamat 

eredménye, már a mostani harmincas-negyvenes korosztályokban sem nagyon vannak ilyen 

nemzetiségi vonalon aktív közösségek. Miután pedig nincsenek igazi alapok, végképp nehéz 

egy nemzetiségi fiatalokból álló szervezetet vagy csoportot létrehozni, és fôleg mûködtetni. 

Mindig akadnak néhányan, akik hozzám hasonlóan bekerülnek a képbe, de ilyen nagy 

létszámú egyesületet, ami Vörösváron mûködik, úgy látom, hogy jelenleg nem tudna 

„kitermelni” a település. Hangsúlyozom, hogy nem akarom a felelôsséget sehová hárítani, 

lehet, hogy megvan a felelôssége a nemzetiségi önkormányzatnak is, éppen azért 

folyamatosan próbálkozunk azzal, hogy minél több fiatalt tudjunk bevonni, a programjainkba, 

lehetôséget biztosítva minél többeknek. Itt van a tanösvény is, ami egy országos szintû projekt 

része: itt is próbáltunk például minél inkább olyan állomásokat létrehozni, olyan feladatokat 

kitalálni, amik nem csak a gyerekeket fogják meg, hanem a fiatalokat is érdeklik, interaktívak, 

változatosak. Azt gondolom, hogy nagyjából sikerült is. Az elmúlt egy év alatt már jóval több, 

mint kétezren járták végig a tanösvényt, és bár nem csak fiatalok voltak köztük, de amikor 

csoportokat kísértem végig, mindig azt láttam, hogy korosztálytól függetlenül megfogják az 

embereket ezek a dolgok – tehát a gyerekek, fiatalok többségét is. Próbálunk a 

rendezvényeinken is minél több fiatalt bevonni, de kétségtelenül ez nehéz dolog.  

–  Úgy tudom, sokat foglalkozol sváb nyelvemlékek, sváb nyelvû történetek gyûjtésével is. 

Nagyon szeretem a sváb nyelvet, és valóban próbálok gyûjteni ilyen történeteket, amíg még 

vannak olyanok, akik fel tudják ôket idézni. Szívesen be is tanítom ezeket kisebbeknek, ha 

van rá jelentkezô – eddig csak az unokaöcsémnek tanítottam be ilyen történetet, de ha 

szeretné más is, akkor szívesen. Nagyon sok jópofa, vicces sztori van ezek között a történetek 

között, és nagy érték, ha ezek megôrzôdhetnek, ha legalább ennyi megmarad a nyelvjárásból. 

És azt gondolom, hogy ilyen vicces oldalról megközelítve még a helyi dialektus megôrzése is 

mûködhet, mert ha ilyeneket adunk át a gyerekeknek, meg is értik, jót is nevetnek rajtuk, tehát 

jó élményük származik belôle. Ha esetleg még az is kapcsolódik hozzá, hogy részt vettek egy 

nagy versenyen, ahol sikert arattak egy-egy ilyen történettel, netán el is utazhattak valami 

érdekes helyre ugyanennek köszönhetôen, ahol egy szuper jó társaságra találtak, ez adhat a 

késôbbiekre vonatkozóan olyan megtartó erôt, amiért ezt egyszer majd ôk is tovább csinálják.  

–  Mindahhoz képest, amikrôl eddig beszéltünk, továbbtanulás és munkavállalás terén eléggé 

más területre szakosodtál, ha jól tudom. Hol végeztél és mit dolgozol mostanában? A 

Corvinus Egyetemen végeztem környezetgazdálkodási agrármérnökként, 2015 januárjában, a 
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Villányi úton, utána rögtön Pilisvörösvárott helyezkedtem el, az UBM cégcsoport Takarmány 

üzletágánál, ahol azóta is dolgozom. Ez egy takarmány-alapanyagok és keverékek 

gyártásával–forgalmazásával foglalkozó cég, ahol a különféle termékek árazásainak a 

kezelése a legfôbb feladatom. A munkám, a civil- és társadalmi szerepvállalásaim mellett 

fennmaradó szabadidômbôl természetesen a család és a lassan ’hétszeres’ nagybácsi szerepe 

is sok idôt tölt ki, de ennek is minden percét élvezem.  

–  Végül hadd kérdezzem meg, kit ajánlanál a következô interjú beszélgetôpartnerének és 

miért? Szívesen ajánlanám következô interjúalanynak Szabó Dominikot, akit már óvodás 

korom óta jól ismerek. Sokan ismerhetik, hiszen a tudását itt helyben kamatoztatja egy 

felelôsségteljes munkakörben. Munkája mellett ô is aktív résztvevôje a szentiváni közéletnek, 

hiszen egyik oszlopos tagja a tánccsoportnak. 

 

Lehet-e lehet parlamenti képviselôje a hazai németségnek? 

 

Lehet-e lehet parlamenti képviselôjük 2018-tól a német nemzetiségieknek? Errôl tartott 

fórumot november közepén Ritter Imre, a magyarországi németek parlamenti szószólója 

Solymáron, a település és a környék érdeklôdô sváb lakosai számára. A szószóló ismertetése 

szerint erre van reális esély, ám az szükséges hozzá, hogy legalább 38-40 ezer fô regisztrálja 

magát nemzetiségi választópolgárként, a képviselôjelölt pedig legalább 2324 ezer szavazatot 

kapjon. Szólt arról is, hogy már szószólóként is nagyon sokat tudott javítani a nemzetiségek 

helyzetén, de egy nemzetiségi képviselô lehetôségei legalább egy nagyságrenddel szélesebb 

körûek. Ritter Imre a fórum elején felidézte, hogy a 2014-es volt az elsô olyan parlamenti 

választás, ahol elvi lehetôsége nyílt a 13 hazai nemzetiség tagjainak arra, hogy saját 

képviselôt juttathassanak be az Országgyűlésbe. Ez ugyan egyik nemzetiségnek sem sikerült – 

ehhez az kellett volna, hogy az adott nemzetiség jelöltlistája megszerezze a legrosszabban 

szereplô párt által összegyûjtött szavazatszám legalább negyedét. A németség azonban annyit 

legalább el tudott érni, hogy nemzetiségi szószólót delegálhatott a Parlamentbe, az elôadó – a 

Pest Megyei Német Nemzetiségi Önkormányzat és az Észak-magyarországi Német 

Önkormányzatok Szövetségének elnöke – személyében. Elöljáróban elismerte, hogy a 

szószólói mandátum már önmagában is nagy jelentôségû volt és elôrelépést jelentett 2014-ben 

a nemzetiségek korábbi helyzetéhez képest. Szószólói eredményeit összefoglalva elmondta, 

hogy míg 2014-ben a hazai nemzetiségek együttesen kevesebb, mint négymilliárd forint 

támogatást kaptak, 2018-ban ugyanez az összeg már 10,5 milliárd lesz. Ezen belül a 

nemzetiségi élet szinte minden szereplôje és résztvevője több támogatást kapott, mint 
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korábban – a számukra elôírt kötelező feladatok érdemi bôvülése nélkül –, volt olyan keret, 

ami négy és félszeresére nôtt ez idô alatt, a nemzetiségi táborok támogatási kerete pedig 

egyenesen 13-szorosára duzzadt! Ez utóbbinak köszönhetően ma már például egy 25 fôs 

osztály akár 2,5 millió forintos támogatást is kaphat egy ausztriai táborozásra. Elhangzott 

továbbá, hogy nemcsak a támogatások növekedtek, de felértékelôdött a nemzetiségek szerepe 

a közéletben is, többek között annak köszönhetôen, hogy küldötteiknek több módjuk volt 

találkozni a nagypolitika képviselôivel. Emellett a magyar politika egyre inkább felismeri azt 

is, hogy a nemzetiségeknek kiemelkedô szerepük van a szomszéd országokkal való 

kapcsolatokban. A szószólói mandátumnak azonban komoly korlátai is vannak – derült ki az 

összegzésbôl. Csak az elôzetesen nemzetiségi témájúnak nyilvánított napirendi javaslatait 

tárgyalhatják, egymaga nem adhat be módosító indítványt, nincs lehetôsége napirend elôtti 

hozzászólásra, azonnali kérdésre, interpellációra sem. Ritter Imre szerint épp ezért célszerû 

törekedni arra, hogy a 2018-as választáson már sikerüljön nemzetiségi képviselôt is 

mandátumhoz juttatni, mert utóbbi jogköre sokkal szélesebb a szavazati jog nélküli 

szószólóénál, ráadásul a németségnek van is elvi esélye ezen eredmény elérésére. Az önálló 

nemzetiségi képviselô szavazati joggal bír – ami tárgyalási pozíciót biztosít a politikai 

vitákban –, önállóan benyújthat bármilyen indítványt, megilletik az elôbb felsorolt 

jogosultságok, sôt bármihez hozzá is szólhat, függetlenül attól, hogy a parlament mit nyilvánít 

nemzetiségi indítványnak. A szószóló azt is elmondta, hogy ô maga már biztosan a parlament 

tagja lesz, de a nemzetiségnek nagyon nem mindegy, hogy szószólóként vagy képviselôként. 

Szerinte Magyarországnak is elemi érdeke, hogy legyen német képviselôje, szavazati joggal, 

többek között a nemzetközi kapcsolatok érdekében, a hazai német cégekkel való kapcsolat 

miatt, sôt még a többi nemzetiség érdekei miatt is. A technikai részletekrôl Ritter Imre 

elmondta, hogy jelenleg mintegy 16.000 fô regisztrált német nemzetiségi választópolgárként, 

aminek márciusig még több mint a dupláját kellene elérni. Ez azonban korántsem lehetetlen, 

hiszen ennél lényegesen többen töltötték ki a regisztrációs ívet úgy, hogy a parlamenti 

választásokra nem jelentkeztek nemzetiségi szavazóként, arra hivatkozva, hogy akkor nem 

szavazhatnak pártlistákra. A szószóló elismerte, hogy valóban választani kell a pártlista és a 

nemzetiségi lista között, de hosszasan fejtegette, hogy ennek hatása a választások 

kimenetelére olyan csekély, amit szinte mérni sem lehet. Ezért arra buzdította a környék 

német kötôdésû lakosait, hogy minél többen töltsék ki a következô három hónapban a 

regisztrációs nyomtatványt, méghozzá a II. rovatban a B pontot is bejelölve, hiszen úgy lehet 

csak elérni, hogy az illetô szavazhasson a nemzetiségi listára az országgyûlési választáson. 

Azok számára, akik nem emlékeznek, hogy hogyan regisztráltak négy éve, javasolta, hogy 
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kérjék le ezt az információt a polgármesteri hivatalban – ahol kötelesek erre választ adni –, de 

úgy vélte, hogy talán a legegyszerûbb újra regisztrálni. A kitöltött, kétoldalas regisztrációs 

lapot akár a polgármesteri hivatalban, akár a helyi nemzetiségi önkormányzatnál le lehet adni, 

március közepéig.  

 

Óvári Sándor: Újabb látogató csoportok a nemzetiségi önkormányzatnál 

 

Alig néhány héttel a környei német nemzetiségi önkormányzat delegációjának pilisszentiváni 

látogatása után két újabb csoport járt községünkben hasonló keretek közt, Komlóról és 

Tarjánból. A komlói csoportban a baranyai város több szervezete is képviseltette magát, 

kapcsolatfelvételt kezdeményezve itteni társszervezetekkel, a tarjániak pedig 

tapasztalatszerzési céllal érkeztek, hiszen rövidesen ott is a miénkhez hasonló nemzetiségi 

tanösvény létesülhet. 

November 15-én egy híján ötven fôs csoport érkezett Pilisszentivánra az egykori baranyai 

bányászváros, Komló német nemzetiségi önkormányzatának szervezésében. A verôfényes 

napos kirándulóidôben a csoport tagjai megtekintették tájházunkat, nemzetiségi 

tanösvényünket és több bányászati emlékhelyünket, valamint elhelyezték a megemlékezés 

koszorúját a központi bányász emlékmûvünknél, ahol közösen énekeltük el a Bányász 

Himnuszt. A csoporttal érkezett Kôszegi Ernô, a Komlói Nyugdíjas Bányász Szakszervezet 

elnöke, aki felvette a kapcsolatot Radosai Györgynével, a Pilisi Nyugdíjas Bányász 

Szakszervezet elnökével. 

A Komlói Német Nemzetiségi Önkormányzat kezdeményezésére Ábel János elnök részére 

átadtuk a két önkormányzat együttmûködési megállapodását, melynek kapcsán várható civil 

szervezeteink további kapcsolatfelvétele is. A csoportot a Helytörténeti Egyesület részérôl 

Kovács Zoltán, a nemzetiségi önkormányzat képviseletében pedig Óvári Sándor kalauzolta. 

Három nappal késôbb, november 18-án a Komárom-Esztergom megyei Tarjánból érkezett 

hasonló látogatásra egy kereken harminc fôs csoport. A résztvevôk érdeklôdése elsôsorban a 

tanösvény felé irányult, amit nagy lelkesedéssel tekintettek meg, jövô nyáron ugyanis náluk 

fog elkészülni az ország egyik következô német nemzetiségi tanösvénye. A vendégeket 

ezúttal Klencsák István, a pilisszentiváni német nemzetiségi önkormányzat elnöke és Richolm 

Erik fogadta. 

 

Beárnyékolt búcsú 
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Német nyelvû ünnepi szentmisével és bállal emlékeztek meg november 11-én, szombaton 

délután és este községünk templomi búcsúnapjáról. A szentmisét ezúttal községünk szülötte, 

Kristofory Valter atya, Mezôfalva plébánosa celebrálta, a vegyeskórus közremûködésével, 

ami után az egyházközség régi hagyomány szerint megvendégelt minden közremûködôt a 

plébánián. A búcsúbál is régi szokásokat idézett: mostanra ugyanis ismét hagyománnyá vált, 

hogy nem valamely vendégül hívott környékbeli zenekar, hanem a község fúvósegyüttese 

biztosítsa a zenét az esti mulatsághoz. A német nemzetiségi önkormányzat szervezésében 

lebonyolított bálon a környezô településekrôl is jó néhá- nyan vettek részt, és nem maradt el a 

tombolasorsolás sem. Sajnálatosan beárnyékolta az estét, hogy a búcsúmisét követôen, a fôtér 

közelében – a posta elôtti gyalogos átkelôhelyen – egy személyautó elütött két, a misérôl 

hazatérő asszonyt, akik mindketten súlyosan sérültek meg, egyikük annyira, hogy a kórházba 

szállítását követően életét vesztette. Az ügy körülményeinek tisztázására büntetőeljárás indult, 

mely jelenleg is folyamatban van. 

 

Januar 2018 

 

Karácsonyi visszatekintés 

 

December minden évben eseménydús, programokban bôvelkedô hónapnak számít, alighanem 

a legtöbb településen szerte az országban, községünkben is hagyományosan sok rendezvény 

várta az érdeklôdôket. Az átlagosnál ezúttal rövidebb adventi idôszak elsô programjairól – a 

Borbála-napi bányász megemlékezésrôl és a nemzetiségi önkormányzat fôzôtanfolyamáról – 

röviden már az elôzô lapszámban megemlékeztünk, de ugyanazon a hétvégén zajlott az óvoda 

ajándékkészítôs kreatív délutánja, az iskolai Mûvészetek Napja és a kórus által szervezett 

adventi hangverseny is. A következô hét elején a kicsik kerültek a középpontba, mivel a 

Generációk Háza két teljes napra gyerekprogramok színhelyévé alakult át, míg a második 

adventi hétvége szombatja az idôsekrôl „szólt”: ekkor zajlott ugyanis a hetven éven felüliek 

karácsonyi köszöntése, amit 26 éve minden télen megszervez a községi önkormányzat. A 

hónap közepén két programnak is a helytörténeti egyesület volt a fôszereplôje: 10-én 

alakulásuk tíz éves évfordulóját ünnepelték egy mûsoros délutánnal – ez alkalomból mutatták 

be legújabb kiadványukat is, Pilisszentiván XVIII-XIX. századi lakosainak családkönyvét –, 

majd 15-én egy újabb könyvbemutatóra hívták az érdeklôdôket, ezúttal volt polgármesterünk, 

Pénzes Gábor visszaemlékezéseit jelentették meg könyv formában. A harmadik adventi 

hétvégén tartotta karácsonyi rendezvényét a nemzetiségi önkormányzat és a két héttel 
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korábban megújult vezetôségû nyugdíjas egyesület, valamint szokás szerint nagyszabású 

mûsorral köszöntötték a közelgô karácsonyt az iskolások is, 21-én. Minden szombat este 

rövid mûsor keretében gyulladt meg a fôtéren a nagy adventi koszorú megfelelô gyertyája, 

24-én pedig templomi pásztorjáték zárta az ünnepet elôkészítô programok hosszú sorát. 

 

Tíz évet ünnepelt a helytörténeti egyesület 

 

Több órás mûsoros rendezvénnyel ünnepelte fennállása tíz éves évfordulóját a Pilisszentiváni 

Helytörténeti Egyesület december 10-én, községünk dísztermében. A programot az 

asszonykórus kétnyelvû üdvözlô éneke nyitotta meg, majd a köszöntô beszédek között, illetve 

azokat követôen a Német Nemzetiségi Tánccsoport, a Lévai Tímea–Poppre Ádám-duó, Tari 

Ákos és Szép Márk harmonikakettôse és a Peller Quartett lépett színpadra. Ezen az estén 

került sor egy, felerészben az egyesület által kiadott könyv bemutatására is, a rendezvényt 

pedig az ünnepi torta felvágása és szétosztása zárta. Ünnepre jöttünk – ezzel a német és 

magyar nyelvû énekkel nyitotta meg a helytörténeti egyesület jubileumi rendezvényét advent 

második vasárnapján községünk asszonykórusa. Nem véletlenül esett erre a választásuk, és 

nemcsak az ünnepi alkalom okán, de – a kórusban is közremûködô, és a mûsorvezetést is 

magára vállaló Gátas Erzsébet Judit ismertetése szerint – azért is, mert a szentivániak nagy 

része még természetes kötôdéssel bír mindkét nyelvhez. Egy olyan civil szervezetnek pedig, 

amely a település múltját kutatja, értékeit igyekszik megôrizni, magától értetôdô, hogy a régi 

nyelvhasználati szokásokat, nyelvemlékeket is megbecsülje, segítse azokat életben tartani az 

utókor számára is. Arról, hogy mit jelent egy ilyen egyesület és általában mit jelentenek a 

civil szervezetek községünk életében, polgármester asszonyunk beszélt ünnepi köszöntôjében. 

Mint mondta, a maga területén minden helyi civil szervezet kiválót alkot, nemkülönben a 

helytörténeti egyesület is, amely az elmúlt tíz éven át mindvégig szorgalmasan, csendben, ám 

kiváló eredménnyel végezte mindazt a munkát, amit a kezdetektôl vállalt. Azzal a szándékkal, 

hogy feltárják Pilisszentiván múltját, megmutassák – kiadványokban is, de utcáról utcára a 

falu helyszínein is –, hogy mire kell az itt élôknek emlékezniük, és ezáltal ne csak azok 

emlékezzenek, akik még látták a múlt ezen részleteit, de a fiatalabbak is. P. Révay Gyöngyi 

felidézte Márai Sándor egy gondolatát is a közösségek szerepérôl és a közösségi érzésrôl. Az 

író elmélkedése szerint kevés olyan fogalom volt a XX. században, amivel oly sokat 

zsonglôrködtek volna közírók, hordószónokok és a közösségért feltehetôleg soha semmit nem 

tevô emberek, mint éppen ezzel a kifejezéssel. „Csak azok nem beszéltek a közösségi 

érzésrôl, akik munkájukat, erejüket és életüket adták minden idôben a közösségért. A nép 
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hallgatott. Úgy látszik, a népnek, tehát a közösségnek nincs közösségi érzése. Csak élnek, 

egymásért, és az egészért, jelszó nélkül.” A polgármester asszony szerint hasonló 

gondolatokkal lehet méltatni az egyesületet is, melynek tagjai „ez alatt a tíz év alatt 

felépítettek egy csodálatos múltbéli világot”, az általuk kiadott könyvek, megvalósított 

emlékhelyek pedig talán nem is ma számítanak igazi kincsnek, hanem majd évtizedek múlva, 

amikor már csak azok jelzik, milyen értékes emberek éltek itt egykor. A köszöntô gondolatok 

és jókívánságok után ismét Gátas Erzsébet Judit lépett a mikrofonhoz, ezúttal azért, hogy 

felolvassa a rendezvény egyik meghívottja, Szigetiné Tóth Judit levelét, aki egészségi 

okokból nem tudott személyesen jelen lenni ezen az alkalmon. Ebben a Pest megyei múzeumi 

igazgatóság néprajzkutató muzeológusa felidézte, hogy az ezredforduló körüli években az 

ország számos településén ismerték fel; a jövô építéséhez szükséges a múlt jó tudása, a 

történelem megismerése és a hagyományok továbbadása, e felismerés pedig számos 

helytörténeti civil szervezetet hívott életre. Ekkoriban alakult a szentiváni egyesület is, 

melynek alapítói talán nem is gondolták – fogalmazott Tóth Judit –, hogy néhány év alatt 

milyen eredményeket érnek el, településükért és kitûzött céljaik teljesítéséért. Úgy vélte: csak 

méltatni lehet azt a munkát, amit az egyesület az épített örökség megmentésében vállalt, de 

éppígy a kiadásában megjelent kötetek igényességét, tartalmi értékeit is, két honlapjuk pedig 

valóságos értéktár a tudományos kutatók számára is. Arról, hogy ténylegesen miket végzett a 

szer- vezet ebben a tíz évben, Ziegler Ágota beszélt, aki az alapítás óta megszakítás nélkül 

mindvégig az egyesület elnöke volt. Szavai szerint a régmúlt történései iránti érdeklôdés 

motiválta a 22 alapító tagot, hogy 2007. november 7-én életre hívják a falu legfiatalabb 

közösségét – akkor még közhasznú egyesületként –, dacára annak, hogy alig ismerték 

egymást, szinte csak annyit tudtak, hogy mindannyiuknak szívügye a múlt megismerése. Az 

elsô saját kiadású könyvüket alig két év alatt sikerült megjelentetniük, régi pilisszentiváni 

fényképekbôl, amit 2012-15 között további négy követett. Tárgyi emlékekként tanúskodnak a 

munkájukról a felújított képoszlopok, az egykori bányák emlékpontjai és a Borbála-

emlékhely, de segítették a nemzetiségi tanösvény kialakítását, a hárserdei régészeti feltárást és 

a pár éve szétvert kálvária felújítását is. Kezdettôl fogva gyûjti, digitalizálja és archiválja az 

egyesület a régi fotókat, e gyûjtômunkából kiindulva kezdtek szervezni olyan képnézegetô 

esteket, amiket ma is havonta megtartanak, sôt az ötletet azóta több környezô településen is 

átvették. Újabban e találkozók egy része már inkább tematikus program, falunk múltjának 

egy-egy konkrét szeletérôl szól, amiket kiegészít az egyesület kiállítások szervezésével és 

híressé vált szentivániak „közönségtalálkozóra” való meghívásával is. Részt vállalnak a 

fiatalok szemléletformálásában is, óvodai, iskolai és tábori programokban közremûködve, és 
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kirándulásaikat is mindig olyan településekre szervezik, amelyek története valamiképp 

összekapcsolódik Pilisszentivánéval. Ziegler Ágota mindezekért köszönetet mondott a ma 

már ötven fôs tagságnak és az egyesület segítôinek is, különös tekintettel az önkormányzatra, 

melynek támogatása nélkül, mint mondta, sokkal kevesebb céljuk teljesülhetett volna. Az 

évfordulós ünnepség talán nem is lehetett volna teljes, ha a szervezet nem tesz le valami 

újabb, kézzelfogható értéket a helyi közösség „asztalára”, de természetesen ilyesmire is sor 

került. Ezen a délutánon zajlott ugyanis Pilisszentiván családkönyvének könyvbemutatója, 

amit az egyesület ezúttal közösen adott ki a bajai székhelyû Magyarországi Németek 

Családfakutató Egyesületével (Arbeitskreis ungarndeutscher Familienforscher, AKuFF). Az 

új könyvet, amit a Pilisszentivánról elszármazott, Németországban élô, ma már nyugdíjas 

Rudolf Keszler állított össze több, mint egy évtizedes munkával, az AKuFF elnöke, dr. Pencz 

Kornél mutatta be az egybegyûlt közönségnek. Mint mondta, a települési családkönyv 

tipikusan német mûfaj, a XX. század dereka óta jelennek meg Németországban olyan 

kiadványok, amik egy település anyakönyveiben szereplô személyek adatait jelenítik meg, 

családonkénti bontásban feldolgozva, és amik alapján már bárki viszonylag könnyen neki tud 

állni a saját ôsei kutatásának is. Ezt a szokást idôvel átvették a Magyarországról kitelepített 

németek is, akik közül a bánátiak és bácskaiak már sok településrôl állítottak össze ilyen 

köteteket, de környékünkön sem nevezhetô ismeretlennek ez a mûfaj, hiszen a Pilisszentivánt 

is érintô, XVII-XVIII. századi pilisvörösvári anyakönyvek feldolgozott anyagát Rudolf 

Keszler már a 2000-es évek végén megjelentette egy hasonló kiadványban. Pencz Kornél úgy 

vélte: ez a mostani családkönyv – amely 1724 és 1895 között dolgozza fel az itt élt személyek 

és családok egyházi anyakönyvekbôl kinyerhetô adatait –, elsôsorban nyilván a kíváncsiság 

kielégítésére alkalmas, de jóval mélyebb célja is van. Aki ugyanis érintettként elkezd benne 

lapozgatni, keresgélve benne az ôseit, elôbb-utóbb felfedezheti négy nagyszülôjét, nyolc 

dédszülôjét, 16 ükszülôjét, és így tovább – és rájön, hogy ôk mind itt éltek, gyakorlatilag a fél 

falu a rokona, és nagyjából mindannyian németek voltak. Akinek pedig olyan szerencséje van, 

hogy a szerzô esetleg vissza is tudta vezetni valamelyik felmenôi családját addig a 

németországi faluig, ahonnan azok Magyarországra kerültek, az arra is rádöbbenhet, hogy 

lehet ugyan ô nagyon jó magyar hazafi, de a származása, a vérségi vonala alapján mégis 

német – zárta bemutató gondolatait Pencz Kornél. A rendezvény legvégén Kovács Zoltán, a 

helytörténeti egyesület vezetôsége nevében emléklapot adott át azoknak, akik az alapítás óta 

eltelt tíz évben folyamatosan megújították tagságukat, majd a község és a térség néhány másik 

civil szervezetének képviselôi adtak át szerény ajándékokat az elnök asszony számára. A 

program ezen szakaszára esett a rendezvény egyik vidám színfoltja is, Bodnár Ferenc ugyanis 
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a Pilisszentiváni Polgárôrség és Tûzoltó Egyesület nevében köszönetet mondott a 

helytörténetieknek azért, hogy kutatómunkájuk eredményeként kiderült: csaknem harminc 

évvel régebbi múltú a helyi tûzoltóság története, mint azt korábban hinni lehetett. (képek a 20. 

oldalon) 

 

Beszámolt a nemzetiségi önkormányzat 

 

Nem volt annyira látványosan mozgalmas a 2017-es év a pilisszentiváni német nemzetiségi 

önkormányzat (nnö) számára, mint az azt megelôzô, de így is bôven volt miről beszámolniuk 

december harmadik vasárnapján, az éves közmeghallgatásukon. A fórum egyik fontos témája 

volt a tavaszi országgyûlési választás előkészítése – hiszen idén már esély lesz egy 

nemzetiségi képviselônek a Parlamentbe juttatására is, ha elég sokan regisztrálnak szerte az 

országban –, ezzel kapcsolatban is sok kérdésre kaphattak választ a jelenlévôk. Hosszú ideje 

mindig decemberben tartja évenkénti kötelezô közmeghallgatását községünk német 

nemzetiségi önkormányzata; ilyenkor nemcsak beszámolnak az azévi munkájukról és 

terveikrôl, de vendégül is látják az érdeklôdôket és kis karácsonyi mûsort is szerveznek 

számukra. Így volt ez a most magunk mögött hagyott decemberben is, amikor a harmadik 

adventi vasárnap délutánján, 17-én került sor a nemzetiségiek ezen rendezvényére, a tájház 

épületében. A menetrend ezúttal is hasonló volt a korábban megszokottakhoz: az elsô bô fél 

órát szánták a szervezôk a fórum hivatalos részének, majd diákprodukciók következtek – igaz, 

most csak egyetlen közremûködôvel, de több mûfajban –, három órától pedig 

adventikarácsonyi dalokat énekelhettek, illetve forralt bor mellett kötetlenül beszélgethettek a 

jelenlévôk, amíg csak kedvük tartotta. A program hivatalos részének megnyitásaként 

Klencsák István elnök köszöntött mindenkit, aki elfogadta a nemzetiségi önkormányzat 

meghívását, majd elsô napirendi témaként beszámolt a 2017-ben végzett fontosabb 

tevékenységeikrôl. Ismertetése szerint a megszokott, nnö-s szervezésû – vagy a 

közremûködésükkel lebonyolított – programok nagyrészt 2017-ben is megvalósultak, mint 

például a januári 40 órás szentségimádás, a májusfaállítás, az évi két fôzôtanfolyam, a nyári 

nemzetiségi gyerektábor, a helytörténeti egyesülettel közös programok, a búcsúbál, valamint a 

második és a negyedik adventi gyertyagyújtás. Nyári sördélutánt most csak egyet szerveztek, 

volt viszont ez évben is alpesi hangulatot idézô „Hütten Gaudi” rendezvény, a fúvószenekar 

tíz éves évfordulójához pedig egész programsorozat kapcsolódott, amit természetesen ôk is 

támogattak. Fontos programja a nemzetiségi önkormányzatnak minden évben a sváb 

gyerektábor, amire ezúttal is június utolsó hetében került sor. Ennek programja keretében a 
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gyerekeknek többek között riportokat kellett készíteniük helyi idôs emberekkel, nemzetiségi 

táncokat és énekeket tanultak, de része volt az öt nap programjának a hagyományos 

lekvárkészítés megismerése, valamint egy egynapos látogatás is a Dabas közelében fekvô, 

komoly nemzetiségi hagyományokkal rendelkezô Újhartyánban, lovaskocsizással és más 

érdekességekkel. Együttmûködési megállapodást is kötött az év folyamán a nemzetiségi 

önkormányzat két német nemzetiségi kötôdésû, részben Szentivánhoz is kötôdô egykori 

bányásztelepüléssel, Környével és Komlóval; mindkét helyrôl egy-egy delegáció járt 

községünkben az ôszi hónapokban. Tovább mélyítették a kapcsolatot egy negyedik sváb 

településsel, a Baranya megyei Somberekkel is, ahol 2016-ban a miénkhez hasonló 

nemzetiségi tanösvény létesült: a Napforduló idején onnan látogattak hozzánk vendégek, 

akiket az nnö tagjai kalauzoltak, ôsszel pedig az éves kirándulást szervezték Somberek és egy 

másik baranyai sváb falu megismerésére. Ide kapcsolható az éves beszámoló azon része is, 

mely szerint a tanösvényünket az év folyamán felkereste egy delegáció a német 

belügyminisztériumtól – ellenôrizve a megvalósításhoz onnét nyújtott támogatás 

felhasználását –, és nagyon meg voltak elégedve a látottakkal. A háttérben végzett, kevésbé 

látványos tevékenységeik bemutatásaként Klencsák István elmondta, hogy támogatták több 

koncert lebonyolítását, a kultúrcsoportok utazásait és a vendégmûvészek fellépését; 

támogattak civil szervezeteket és hozzájárultak a decemberben megjelent szentiváni 

családkönyv költségeihez is. A buszköltség biztosításával segítették egy máriabesnyôi 

zarándoklat megtartását, hozzájárultak óvodások utazással járó programjaihoz, és nagyrészt 

ôk fizették két olyan tehetséges diák zeneiskolai tandíját, akik a zenekarban is 

közremûködnek. Utazást és szállást fizettek három nemzetiségi óvónô számára a külföldi 

továbbképzésük idejére, támogatták az iskola legjobb németeseit és nyelvvizsgás diákjait, sôt 

még a 70 éven felettiek karácsonyi köszöntéséhez is nyújtottak ötvenezer forint anyagi 

hozzájárulást. Egyetértésüket fejezték ki az iskola szervezeti és mûködési szabályzata 

ügyében, véleményezték az iskolaigazgatói pályázatot és támogatták az egyetlen jelöltet. Egy 

kisebb, mûszaki jellegû beruházása is volt a nemzetiségi önkormányzatnak a 2017-es évben: a 

tájházi próbaterembe beépített szekrénysort rendeltek, a zenekari és egyéb kellékek szükség 

szerinti tárolására. Az idei évre vonatkozó terveiket illetôen Klencsák István elmondta: 

szeretnék tovább fejleszteni a tanösvényt, illetve szeretnének minél több fiatalt bevonni a 

létesítmény iránt érdeklôdô csoportok vezetésébe. Ez ugyanis nemcsak arra adna lehetôséget 

számukra, hogy jobban meg tudják osztani az ezzel kapcsolatos teendôket, de ezáltal a 

fiatalabb generációknak is minél több lehetôsége nyílhatna a nemzetiségi kötôdésük 

megélésére. Tervezik emellett a tájház egy komolyabb felújítását is, a fûtésrendszer 
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korszerûsítésével, belsô vakolással és festéssel. Az elnök úr utolsó témaként hozta szóba a 

tavaszi parlamenti választást, ahol a hazai németségnek – egyedül a hazai nemzetiségek közül 

– elvi lehetôsége nyílik arra, hogy teljes jogú saját képviselôt juttasson a Parlamentbe. Ennek 

az a feltétele, hogy aki német kötôdésûnek érzi magát, nemzetiségi választóként regisztráljon 

a választási rendszerbe, az országgyûlési választásokra vonatkozóan is – és persze menjen is 

majd el a várhatóan áprilisban megtartandó választásra. Mint elhangzott, eddig országosan 

mintegy 16.000 fô regisztrált az országgyûlési választásokra nemzetiségi választóként, ezt az 

értéket pedig legalább a duplájára, de inkább 40.000re kellene felvinni. Ez azonban messze 

nem lehetetlenség, hiszen az önkormányzati választásokon ennél többen vettek részt 

nemzetiségi szavazóként, akik csak azért nem regisztrálták magukat a parlamenti 

választásokra vonatkozóan is, mert akkor pártlistára már nem tudnak szavazni. Klencsák 

István ezzel kapcsolatban arra hívta fel a figyelmet, hogy ez egyrészt nem is telje- sen igaz, 

hiszen az egyéni jelöltekre leadott szavazatok bizonyos hányada is töredékszavazatként 

hasznosul, a pártlistákat támogatva, másrészt ez a 40.000 szavazó a pártlisták harcában szinte 

elenyészô tétel, miközben ha összefogva megválasztanának egy nemzetiségi képviselôt, az 

hasznára válhatna más nemzetiségeknek, még az ország nemzetközi megítélésének is. Ennek 

megerôsítésére elmondta, hogy 2014 óta – akkor lehetett elôször nemzetiségi szószólót a 

Parlamentbe delegálni – triplájára nôtt a nemzetiségek támogatása, és aki például nemzetiségi 

pedagógus szeretne lenni, most már ösztöndíjat is kaphat, sôt a fizetése is a korábbinál 

magasabb szintrôl indul, ami szintén a szószóló tevékenységének eredménye. Mindezek 

összegzéseként arra kért mindenkit, hogy regisztráljanak a parlamenti választásra nemzetiségi 

választóként és másokat is ösztönözzenek erre. A beszámoló végén szót kaphattak a 

jelenlévôk is, akik közül elôször Kônigné Drevenka Mária köszönte meg az óvoda nevében az 

nnö-tôl kapott pénzbeli és más támogatásokat. Marlok Gyula arról érdeklôdött, hogyan 

tervezik a 30 éves partnerségi évforduló megünneplését; dr. Peller György jegyzô errôl 

elmondta, hogy a jelenlegi elképzelés szerint ezentúl ötévente csak egy megemlékezés lesz, 

tehát a 30 éves évforduló ünnepségét itthon tartják, várhatóan az október 21-i hétvégén, 

Marktleugast pedig a 35 éves évfordulós ünnepségnek ad majd otthont. Ha már úgyis nála 

volt a szó, a jegyzô úr felolvasta azt a hozzá eljuttatott levelet is, amelyben a helytörténeti 

egyesület elnöke, Ziegler Ágota köszönetet mondott a nemzetiségi önkormányzatnak a 

közösen végzett projektekért és sok sikert kívánt a további munkához. A fórum utolsó 

kérdezôje, Gátas Ernô a tervezett tájházfelújítás mikéntjérôl érdeklôdött, válaszában Klencsák 

István elmondta, hogy pályázati lehetôségrôl nincs tudomásuk, ezért saját forrásból tervezik a 

munkát, helyi vállalkozók bevonásával, bízva némi önkormányzati segítségben is. A 
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rendezvény formális részének lezárása után szokás szerint kis mûsor következett, melynek 

ezúttal csak egy közremûködôje volt; ifjabb Radnai Tamás azonban egymaga is jól 

elszórakoztatta a jelenlévôket, harmonikán eljátszott adventi-karácsonyi dalokkal, és egy sváb 

nyelven elôadott, meglehetôsen hosszú, de vicces történettel. Ezután pedig már a közös 

éneklésé és a kötetlen beszélgetéseké lett a főszerep, a vendéglátók által kínált forralt bor, és 

házi sütemények mellett. 

 

Februar 2018 

 

Profi amatőreink 

 

Profi amatőrök: e szavakkal jellemezte Vadnai Márton műsorvezető – karmesterük, 

Spanberger Zsolt értékelését idézve – a Pilisszentiváni Fúvószenekar tagjait, a községi 

vegyeskórussal közösen megtartott újévi koncert alkalmából. Helytálló is volt ez a minôsítés, 

hiszen az együttes tagjai jellemzôen mindannyian csak kedvtelésbôl zenélnek, de mint már 

oly sokszor, ezúttal is megmutatták, hogy nagyon sok zenei mûfajban mozognak otthonosan, 

és remek összhangban játszanak együtt. A műsorban magyar, osztrák, cseh és német 

zenemûvek egyaránt szerepeltek, és a zenészek többsége szólistaként is megcsillanthatta 

tudását. Szokás szerint „vendég” közreműködői is voltak a koncertnek, ezúttal Sax Norbert és 

Wieszt Árpád személyében, akik nemcsak a kórusnak nyújtottak hangszeres kíséretet, de egy 

fergeteges duóval is megörvendeztették a közönséget. 

 

Családkutató közösség magyarországi sváboknak 

 

Amióta tavaly decemberben megjelent Pilisszentiván XVIII-XIX. századi családkönyve, 

többen is érdeklôdtek arról a szervezetrôl, amely felerészben magára vállalta a könyv 

kiadásával járó teendőket, a szentiváni helytörténeti egyesület partnereként. Alább ezért 

röviden bemutatjuk a német rövidítése alapján gyakran csak AKuFF néven emlegetett 

egyesületet, a saját honlapján olvasható információk alapján, aki pedig ennél komolyabban is 

érdeklődik, bátran fordulhat a szervezet szentiváni lakhelyû titkárához, Ziegler Ágotához. 

A Magyarországi Németek Családfakutató Egyesülete tizennyolcadik éve, 2000 ôsze óta 

mûködik országos hatókörû szervezetként, azzal a szándékkal, hogy összefogja és szakmai 

támogatással segítse azon amatőr kutatókat, akik érdeklôdést mutatnak a hazai német 

településeken zajló családtörténeti kutatások iránt, illetve maguk is szívesen vennének részt 
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ilyen munkákban – akár csak a saját gyökereiket keresve, akár ennél komolyabb elszánással. 

Az egyesület egy hasonló céllal működő német közösség, az Arbeitskreis donauschwabischer 

Familienforscher társszervezeteként jött létre, taglétszáma 2013-ban 120 fôt számlált, a 

honlapjukon jelenleg olvasható taglista 115 fôs. Hosszú ideje saját egyesületi folyóiratuk és 

önálló honlapjuk van, mely utóbbi a www.akuff. org oldalon érhetô el. Évente többször 

szerveznek találkozókat, jellemzően valamelyik tagjuk lakóhelyén; a pilisi térségben például 

négy településen is voltak már összejöveteleik, községünkben 2008-ban. A szervezet fô céljai 

között szerepel a Magyarországon élô, német származású családok eredetének felderítése, a 

köreikben családfakutatással foglalkozó amatőr kutatók egy szervezetbe tömörítése, 

munkájuk összehangolása és eredményeik publikálása. Érdeklôdési körükbe tartozik ezen 

kívül a svábság története, a helytörténet és az ahhoz kapcsolódó történelmi segédtudományok 

(címertan, pecséttan, jelvénytan, térképészet stb.) kutatása is. Elsô tizenöt évük alatt öt önálló 

települési családkönyvet jelentettek meg, hírlevelükbôl több mint 30 számot adtak ki (egy 

részét könyvformátumban), és a mostani szentiváni családkönyv megjelentetését megelôzôen 

magukra vállalták a Rudolf Keszler által összeállított közös vörösvári-szentiváni családkönyv 

kiadását is, a 2000-es évtized végén. Az érdeklődő szentiváni közönség decemberben az 

elnökükkel, dr. Pencz Kornéllal is megismerkedhetett – ô volt a helytörténeti egyesület 

jubileumi rendezvényének egyik elôadója –, titkáruk pedig nem más, mint Ziegler Ágota, 

községünk helytörténeti egyesületének vezetője, így akit mélyebben is érdekel a szervezet 

tevékenysége, hozzá is bátran fordulhat további tájékoztatásáért. 

 

Miért nem volt kitelepítés, ahol nem volt? 

 

Hogyan és milyen okokból maradhatott el a német nemzetiségű lakosok legalább egy 

részének kitelepítése 1946-48 körül a Budai-hegyvidék néhány településén – ez volt a témája 

annak az előadásnak, amit a magyarországi németek elűzetésének emléknapján tartott 

Manherz Károly professzor január 19-én, a pilisvörösvári Művészetek Házában. A 

megemlékezést ugyan a szomszéd város vezetése szervezte, de hagyományosan részt vettek 

rajta néhányan szentiváni és solymári részrôl is. 19-ét a magyarországi németek elûzetésének 

emléknapjává; a dátumra azért esett a választás, mert 1946-ban azon a napon kezdôdött meg a 

német lakosság erőszakos áttelepítése. Az első országos megemlékezés 2013-ban Solymáron 

zajlott, azóta Dunabogdány, Sopron, két ízben Budaörs és idén Bóly volt a színhelye a 

központi megemlékezéseknek. Pilisszentivánon is volt már kitelepítési megemlékezés ezen a 

napon az elmúlt években, Vörösváron pedig 2014 óta úgyszintén minden évben 
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megemlékeznek errôl az eseménysorozatról, noha e két településen nem került sor ilyen 

kényszer- intézkedésre. Az idei vörösvári megemlékezés nyitóbeszédét Gromon István 

polgármester mondta, aki többek közt arról beszélt: hiba lenne azt gondolni, hogy ez a 

kollektív bűnösség elvére alapozott egykori döntés kizárólag a politika felelôssége volt, annak 

sem elôzményei, sem lakossági támogatói nem voltak. Szavai szerint a történelembe 

visszanézve látható, hogy jobb és bal oldalról is voltak az elûzetésnek lelkes támogatói, és 

olyanok is, akiket egyszerűen fel lehetett hergelni a hazai németség ellen. Mint mondta, a 

svábságnak még mindig vannak élő tapasztalatai arról, milyen nehézségeket okoz a kollektív 

bûnösség kikiáltása, ezért kérte: tanulságképpen mindenki járjon nyitott szemmel a világban, 

hogy a politika soha ne tudja felhasználni nemtelen célokra. Fogarasy Attila tanár-újságíró a 

megemlékezésen egy versét olvasta fel, amit apja, Fogarasy–Fetter Mihály 1946-os 

naplójegyzete ihletett. A legendás könyvtáros és helytörténeti kutató apróságokról is 

hosszasan tudott elmélkedni a feljegyzéseiben, ám ezt az évet csak drámai rövidségű jegyzete 

idézi: kihirdették a községházán azok listáját, akik kitelepítésre voltak kijelölve – édesanyja 

rajta volt, ô viszont [névmagyarosítása miatt, ami tanárjelölteknél már a ’30-as években 

elvárás volt] nem. Pár szó csupán, ami mögé azonban nem nehéz odagondolni a szerzô 

vívódását szülôanyja vagy hazája elhagyása fölött – a vers mindenesetre meglehetôs erôvel 

jelenítette meg ezt a súlyos érzést. Fogarasy Attila a történelmi hûség kedvéért azt is 

elmondta: nem járt utána, hogy tényleg kint voltak-e a nevek, vagy a Historia Domusnak van-

e igaza, mely szerint Vörösváron nem volt kifüggesztett lista, az eseménysorozat lélektani 

hátterébe gondolt bele, amikor megírta versét. Sax László, a vörösvári német nemzetiségi 

önkormányzat elnöke azt hozta szóba, hogy a kényszerû kitelepítés éppen egy olyan nép- 

csoportot volt hivatott eltüntetni az országból, amely a török hódoltság után sokat tett az 

ország újjáépítéséért, amelynek tagjai mindig hazájuknak tekintették és akár vérrel is 

védelmezték Magyarországot, és akik maradandót alkottak a századok folyamán a 

tudományok, a művészetek és a technika minden területén. Ô arra figyelmeztette a 

jelenlévôket, hogy ma már nem kell félni, bárki bátran vállalhatja németségét, és kérte, hogy 

ezt minél többen tegyék is meg az országgyûlési választás elôtt, hogy végre saját parlamenti 

érdekképviselete is lehessen a hazai németségnek. A rendezvény fô elôadója Manherz Károly, 

az ELTE vörösvári születésû, nyugdíjas egyetemi tanára volt, aki elöljáróban leszögezte: sok 

mindent pontosan tud már a történettudomány a kitelepítés lebonyolításának körülményeirôl, 

de sok minden még ma is tisztázatlan, többek között a vörösvári (és a szentiváni) névjegyzék 

létezésének kérdése is ilyen. Mint mondta, több szempont alapján is lehetett mentességet 

kapni, így közel 100%-os mentességet ígért a németes hangzású név megmagyarosítása, 
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miként a bányász foglalkozás is – a bányászok, mint az ország energiaellátásának fô 

letéteményesei nagyon fontosak voltak az akkori hatalom számára –, de egész települések 

mentesítésére önmagában egyik sem lehetett elegendô. Saját családjának történetét felidézve a 

professzor úgy vélte: bármi is történt Vörösvárott és Szentivánon 1946-ban, biztos, hogy volt 

valamilyen elôzetes kommunikáció a potenciálisan érintett családok felé; ha más nem is, 

legalább valami óvatos üzenet a községházáról: „senkit se érjen váratlanul, ha menni kell”. 

Hiszen, mint mondta, fiatal korában az ô házuk padlásán is ott sötétlett egy jókora keményfa 

láda, amirôl kitartó kérdezősködés útján kiderítette: arra készült, hogy legyen mibe 

csomagolni, amint megjön az indulási parancs. Hozzátette: vannak arra utaló információi, 

hogy a készítendô ládáknak még a paramétereit és készítésük módját is megadhatták. Ismert 

olyan teória, mely szerint Vörösvár kollektív mentességét egy ottani születésû zsidó 

fiatalember járta ki, aki akkoriban Rákosi Mátyás közeli, bizalmas munkatársaként dolgozott; 

de Manherz Károly olyan szóbeszédet is felemlített, amely szerint a németséggel szimpatizáló 

akkori jegyzô érhette el a mentesítést. Ennek kiderítése azért is nehéz – mint mondta –, mert 

ez az egész témakör évtizedekig tabunak számított, miként maga a német nyelv is. Diákok 

generációi nôttek fel úgy, hogy legfeljebb heti két órában tanulhattak németet – gyakran olyan 

tanároktól, akik egy leckével jártak ôelôttük –, és nem segítette a nyelv megmaradását az 

egyház sem: elég gyakran „alakult úgy” a kitelepítés utáni évtizedekben, hogy a nemzetiségi 

falvakba helyezett új papok még véletlenül sem tudtak németül. Ahol és amikor mégis 

elkerülhetetlen volt a kitelepítés kérdésének megemlítése az azt követô évtizedekben, ott a 

hatalom kifejezetten azt sulykolta – egyes vitákban még 5-10 éve is elôkerült érvként –, hogy 

ezt az 1945-ös potsdami egyezmény írta elô. Ez azonban nem igaz, az egyezmény már a 

kitelepítés tényét sem tette kötelezővé, a végrehajtás módját pedig teljes egészében a nemzeti 

kormányokra bízta – ahol tehát az átlagosnál is embertelenebbül zajlott az eljárás, az 

egyértelműen a helyi erôk vétke volt. Ennek kapcsán a tanár úr Nagykovácsi példáját idézte: 

ott a helyiek élni próbáltak azzal az ígérettel, hogy annyi értéket vihetnek, amennyit saját 

magukon el tudnak vinni, ezért rengetegen kolbászokat, szalonnákat aggattak magukra, a 

ruházatuk alá. Amikor azonban a hatóságok erre rájöttek, mindenkit gumibottal motoztak 

végig, nehogy egy gramm húst is magukkal vihessenek. Összességében azt még továbbra sem 

lehet teljes biztonsággal kimondani, miért és hogyan maradt el a kitelepítés azokon a 

településeken, amelyek potenciálisan érintettek voltak – legalábbis ez derült ki az elôadás 

végére. De ha nem volt kötelező, akkor egyáltalán miért történt meg ott, ahol nem sikerült 

elkerülni? Manherz professzor szerint Magyarország egyszerûen bekerült egy olyan 

geopolitikai örvénybe, amelybe a csehszlovák és a román kormány is „beleállt”, igyekezvén 



607 
 

megszabadulni a magyar lakosaiktól – vagyis kellett a hely a magyar államvezetés számára a 

felvidéki magyar és a székely menekültek–áttelepítettek elhelyezésére. Emellé társult még az 

is, hogy a parasztságnak több párt is földreformot ígért, ahhoz pedig valahogy el is kellett 

venni a földet – a jellemzően jól gazdálkodó németektől kitelepítéssel, a tehetősebb magyar 

gazdáktól pedig kuláklistákkal. Szentivánnak például – a bányamunkások nagy lakossági 

arányán felül – talán ez is lehetett a szerencséje: kevéske, gyenge földterülete egyszerûen nem 

nyomott a latban a földreform során. 

 

Mirk Mária: Pilisszentiván német ima- és énekeskönyve 

 

Pilisszentiván német nyelvû kottás ima- és énekeskönyve nem csak arra jó, hogy 

imádkozzunk és énekeljünk belôle, hanem tudományos kutatásokhoz is felhasználták. Ez a 

tény bizonyítja, hogy kántorunk, Neubrandt Ferenc szakmailag igényes és értékes munkát 

végzett, amikor a könyvet 1996-ban kiadta. Érdekes cikket olvastam a Magyar Egyházzene c. 

folyóirat 2014/2015. 3. számában. Írója, Watzatka Ágnes budapesti zenetörténész, a Liszt 

Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont munkatársa. Cikkének címe: „A Mária Teréziához 

kapcsolódó egyháziének-reform 1774–1784. Reforménekek a magyarországi 

énekgyakorlatban.” A cikk bemutatja a Mária Terézia-féle katolikus egyháziének-reform 

kiadványait és énekkészletét, valamint a reform legnépszerûbb énekeinek elterjedését a 

magyarországi énekgyakorlatban. Huszonnégy éneket vizsgál a szöveg és a dallam 

szempontjából, öt magyar és öt német forrás alapján. A magyar források között találjuk a 

Hozsanna! és az Éneklô Egyház címû népénekeskönyveket, a németek között pedig a 

Gotteslob címû, Ausztria számára kiadott egységes német ima- és énekeskönyv mellett 

Pilisszentiván és Solymár német imakönyvét – mindkettô Neubrandt Ferenc munkája. 

Említésre méltó forrás még Franz Metz bánáti sváb származású zenetörténész, orgonista és 

egyházkarnagy 2008-ban, Das Kirchenlied der Donauschwaben címmel kiadott monográfiája 

a Duna-menti svábok egyházi énekeirôl, amelyben a szentiváni énekeket is nagyító alá veszi. 

Általában elmondható, hogy a megvizsgált forrásokban egy szöveg több dallammal is 

elôfordul, de jóval gyakoribb az az eset, amikor egy dallamot több különbözô szöveggel is 

énekelnek. Watzatka Ágnes összefoglaló gondolataiból: „A németajkú városi és falusi 

közösségek teljes nyitottsággal fogadták az új szövegeket és dallamokat, a magyar 

közösségek válogattak belôlük. A befogadás elsôdleges szempontja a hiánypótlás volt. … 

Ezen túl az átvételben a dallamnak a magyar éneklési szokásokhoz való illeszkedése, ill. a 

szöveg magyar fordításra való alkalmassága játszott szerepet. … A XIX. sz. közepéig a 
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németek befolyásolták erôsen a magyarokat. a kiegyezés után viszont megfordult az irány, és 

a szórványban élô, egymástól is különbözô hagyományokat ôrzô sváb falusi közösségek a 

magyar gyakorlatra reagáltak. … A német énekek átültetésénél a szerkesztôk 

»magyarosították« a dallamot: a felütéses dallamok magyar változata gyakran hangsúllyal 

indít, a 3/4-es ütemben ringók magyar változatban többnyire páros ütemûek. A tárgyalt sváb 

énekeskönyvekben a felütéses és hármas lüktetésû énekek páros ütemû lejegyzése azt mutatja, 

hogy ismerték a magyar kiadványokat. … A sváb énekeskönyvekben a reformrepertoár 

többnyire erôsen kicifrázott, »cikornyás« alakban jelenik meg. Mivel ez az énekanyag 

számukra identitást hordoz, az énekanyagot az asszimiláció idején használt alakban 

rögzítették. Az azóta újabb anyagokat is befogadott hagyományôrzô énekeskönyvekben épp a 

cikornyák mutatják, mely darabok voltak gyakorlatban a figurális díszítés idején (kb. 1780–

1830).” A cikkben az egyes énekek vizsgálata során a következô, minket érintô, érdekesebb 

megállapításokat találtam (a teljesség igénye nélkül): „A legdíszesebb dallam a 

pilisszentiváni”. „A pilisszentiváni dallamváltozat különösen ékes”. „A pilisszentiváni 

énekeskönyvben … a 86-os szám alatt a saját hagyományból származó változat szerepel… 

Ennek dallama az egysze- rû dallam gazdagon díszített változata…” „A hagyományôrzô 

énekeskönyvekbôl csak a solymáriban és a pilisszentivániban találjuk, mindkettôben Denis 

teljes szövegével és bôsé- ges, triolás díszítéssel”. „A sváb énekeskönyvekben páros 

lüktetésû, gazdagon díszített változatokat találunk…” Az idézetek mutatják a tendenciát, hogy 

nálunk a német egyházi énekek a mindenkori kántoroknak köszönhetôen gazdag díszítéssel 

maradtak fenn, illetve úgy alakultak, fejlôdtek tovább. A kántorok meghatározó szerepére utal 

az a tapasztalatom is, hogy vasárnaponként a vörösvári német misén több ismerôs éneket 

énekelnek, de egyszerûbb dallammal, mint nálunk. Ezt Neubrandt Feri igen frappánsan így 

fogalmazta meg: „Vass Marci bácsi [korábbi vörösvári kántor] kivasalta a dallamokat”. A 

díszesebb dallamok több érzelmet fejeznek ki, ünnepélyesebbek, esetenként 

melankolikusabbak, mint az egyszerûek. Erre mondta díszpolgárunk, néhai Bauer Gyuri 

bácsi, hogy a szentiváni templomi énekek mindig könnyeket csalnak a szemébe.  

 

Megjelent Pilisszentiván Családkönyve 

 

A Pilisszentiváni Helytörténeti Egyesület ezúton tudatja az érdeklôdôkkel, hogy megjelent és 

még megvásárolható Pilisszentiván 1724-1895 közti idôszakának családkönyve! A szerzô, a 

Németországban élô, pilisszentiváni származású Rudolf Keszler – aki tíz évvel ezelôtt 

Pilisvörösvár / Pilisszentiván Családkönyve / Ortsfamilienbuch 1693-1811 címmel már 
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közreadta az 1811 elôtti anyakönyvek feldolgozását, a tavalyi évre elkészült a teljes szentiváni 

anyaggal, az 1895-ös évvel bezárólag. Az egyesület a közelmúltban, a Magyarországi 

Németek Családfakutató Egyesületével közösen adta ki ezt a most már komplett szentiváni 

kötetet. A könyv terjedelme közel 600 oldal, és megtalálható benne minden olyan személy, 

akiket 1895-ig Szentivánon anyakönyveztek, akár születése, akár házasodása vagy halálozása 

kapcsán. Több helyen szerepelnek arra utaló információk is, hogy az adott személy vagy 

családja honnan származott, mely külföldi településrôl került erre a vidékre. A 

Családkönyvben sorszámozva, alfabetikus sorrendben, névazonosságok esetén pedig 

idôrendben szerepelnek a családfôk, családtagjaikkal. A legtöbb család említésénél zárójelbe 

tett számok is szerepelnek, ezek arra utalnak, hogy az adott család mely másik családokkal 

állt összeköttetésben, ez tehát a rokonsági viszonyok áttekintésében nyújt segítséget. A 

kiadvány nyelve német, de részletes magyar nyelvû útmutatót is tartalmaz. A kötet 

megjelentetését támogatta Pilisszentiván Önkormányzata és a Német Nemzetiségi 

Önkormányzatunk is, az ára ezért az eredetileg meghirdetetthez képest jóval kedvezôbb, 

mindössze 5500 forint. A könyv bemutatója a Pilisszentiváni Helytörténeti Egyesület tíz éves 

jubileumi rendezvényén volt, tavaly decemberben, de korlátozott számban még jelenleg is 

kapható. Az érdeklôdôk az egyesület elnökénél, Ziegler Ágotánál jelezhetik vásárlási 

szándékukat, telefonon a 30/281-2286 számon, e-mailben pedig a ziegleragi@gmail.com 

címen; ugyanott kérhetô a kiadványról bôvebb tájékoztatás is. 

 

März 2018 

 

Tizenhét továbbjutó a németversenyen 

 

Teljesen megváltozott ez évtôl az általános iskolák német vers- és prózamondó versenyének 

rendszere, így – közel másfél évtizedes hagyományt megszakítva – idén elôször nem a 

szentiváni általános iskola ad otthont a járási fordulónak. Helyben ezért most csak az iskola 

háziversenyei zajlottak, melyekrôl összesen tizenhét gyerek jutott tovább a területi 

versenyekre. A 2000-es évtized dereka óta minden évben összemérhetik tudásukat a hazai 

általános iskolások sok egyéb mellett német vers- és prózamondásban, illetve tájnyelvi 

történetek elôadásában is. Ennek területi fordulói az elmúlt 13 évben mindig Pilisszentivánon 

zajlottak a tél utolsó heteiben, a környék 8-9 településérôl érkezô diákok számára, és itt dôlt 

el, ki juthat tovább a megyei, majd pedig onnan esetleg az országos döntôbe. Idén viszont 

másként bonyolítják le a versenyt: a járási fordulót az alsó tagozatosok számára Budaörsön, a 
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felsôsök számára pedig Pilisvörösvárott tartják – elôbbit március 2-án, utóbbit 28-án –, így 

ezúttal csak a háziverseny okozott izgalmakat iskolánk falai között. A verseny 

hagyományosan korosztályos bontásban zajlik, ahol két-két évfolyam diákjai versenyeznek 

együtt, így a kiértékelés is eszerint történik. A legkisebbek közül Órai Letti, Pass Olivér, 

Radovics Hanga, Sinka Léna és Teicht Dalma örülhetett a továbbjutásnak, a 3-4. osztályosok 

közül Balázs Szonja, Kovács Petra, Metzger Klára és Schuck Fanni jutott tovább. Három-

három továbbjutóért lehet majd szurkolni a felsôs kategóriákban, hiszen az 5-6. osztályosokat 

Köves Anna, Polacsek Aisa és Schnaider Dominik, a legnagyobbakat pedig Kovács Kíra, 

Schuck Bernadett és Szinovszki Réka képviseli. Kis számban ugyan, de minden évben 

akadnak a szentiváni iskolások között tájnyelvi kategóriában versenyzô gyerekek is: idén 

Juhász Olívia és Radnai Franciska kapott rá esélyt, hogy bemutassák tudásukat. 

 

A polgárok Európája – 30 év partnerkapcsolati párbeszédben A partnerkapcsolat 30. 

évfordulóját ünnepeljük Marktleugast és Pilisszentiván között 30 éve áll fenn baráti 

kapcsolat 

 

Kedves Polgárok! A partnerkapcsolat 30 éves jubileuma alkalmából, amelyet ebben az évben, 

2018. október 19. és 23. között Magyarországon fogunk megünnepelni, átlapoztuk a 

történelemkönyveket, keresgéltünk a kartonokban és valami különlegeset találtunk ki az Önök 

számára. A jubileumi évben lapunk minden számában, valamint a honlapunkon is, 

beszámolunk Önöknek a magyar-német kapcsolatokról, a mögöttük álló eseményekrôl, 

Marktleugastról és a lakosságáról, valamint a 30 éves partnerkapcsolatunk keletkezésérôl és 

történetérôl. Ígérjük, izgalmas lesz!  

1. rész 

Az egyik elsô könyv, amely a kezünkbe akadt, Georg Bauer „Egy népcsoport sorsfordító útja 

Szentivánról a kulmbachi járásba” címû írása volt. Georg Bauer nélkül soha nem lett volna 

lehetséges, illetve soha nem jött volna létre a Pilisszentiván és Marktleugast között fennálló, 

élô és példa nélküli partnerkapcsolat, amelyet ma is megélünk. Ezért szeretnénk Önöknek 

rövid betekintést adni Georg Bauer életébe. Georg Bauer 1931. január 23-án született 

Pilisszentivánon. Ott végezte el 1937 és 1940 között az általános iskolát, majd a német Jakob 

Bleyer Gimnáziumot Budapesten. Miközben az édesanyját és a testvéreit több másik 

családdal magyarországi németként már 1944-ben kiköltöztették Marktleugastba, az akkor 14 

esztendôs Georg Bauer csak 1945-ben jutott el oda a Szudéta-vidéken keresztül. 

Németországba érkezve Georg Bauer ácsnak tanult. 1956-ban feleségül vette Elisabeth 
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Angelit, aki a szomszédos Pilisvörösvárról származott. A házasságból két lányuk és egy fiuk 

szü- letett. 1964-ben Georg Bauer más munkát választott és az akkori BELG, ma Bayernwerk 

cégnél helyezkedett el. 1988-as nyugdíjazásáig állt ott alkalmazásban, a mûszaki irodán. 

2015. május 14én bekövetkezett haláláig rengeteget tett a partnerkapcsolatért. A saját múltja, 

és az a vágya, hogy hidat építsen régi magyarországi otthona, illetve új hazája, a szép 

frankföldi Marktleugast község között, feleségével együtt már korán arra ösztönözte, hogy a 

két falu közötti partnerkapcsolat fáradhatatlan motorjai legyenek. Ô volt ennek az erôs baráti 

kapcsolatnak a kezdeményezôje. A Marktleugast és Pilisszentiván közötti partnerkapcsolat 

terén tett fáradozásainak és érdemeinek méltó emlékéül és elismeréséül az ô 2002-ben, „Egy 

népcsoport sorsfordító útja Szentivánról a kulmbachi járásba” címmel megjelent könyvébôl 

szeretnénk idézni. Ebben lenyûgözôen írja le a kapcsolatteremtés elsô lépéseit Németország 

és Magyarország között. Sok örömet kívánunk Önöknek az olvasás során! 

 

Részlet Georg Bauer: Egy népcsoport sorsfordító útja Szentivánról a kulmbachi járásba 

címû könyvébôl 

Elôszó 

A második világháború befejezése óta már, hála Istennek, sok év telt el. Egy olyan háború ért 

véget, amely kimondhatatlan szenvedést és nyomorúságot hozott az emberekre, de a 

világrendet is kiforgatta sarkából. Például 12 millió, sôt még több németet ûztek el ôsi 

hazájukból és fosztottak meg jogaiktól és vagyonuktól, ezen kívül a magyarországi német 

nemzetiségûeknek még a második világháborúban való kollektív bûnösséget is felrótták. 

Magyarországról a második világháború után 225.000 német származású embert ûztek el 

Németországba. Magyarországon még 220 ezren maradtak, akik – mivel a háború után a 

német nyelv használatát a templomban, az iskolában és a közéletben is megtiltották – a „néma 

generációvá” váltak. Ez volt az oka annak, hogy a következô generációk teljesen elfelejtették 

sváb nyelvjárásukat, illetve azt nem tanulták meg szüleiktôl és nagyszüleiktôl. Mivel 

Magyarországon, de különösen Pilisszentivánon (Sanktiwan) nem történt meg a múlttal való 

szembenézés, ezért szükségesnek tartom, hogy az ismertetett eseményeket szülôfalunk 

utókora számára dokumentálva megőrizzem. 

A dunai svábok, avagy magyarországi németek 

Dunai sváboknak nevezik azokat a németeket, akik Magyarország egész területére, illetve a 

Duna térségébe települtek. A Magyarországra települteket sajátosan magyarországi 

németeknek (német nyelven: „Ungarndeutsche”) nevezik, azonban a helyes megnevezés a 

Magyarországon élô németek („die Deutschen in Ungarn) volna. Miután Savoyai Jenô herceg 
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1683-ban elûzte a törököket, német telepeseket hívtak a magyarok elnéptelenedett országába. 

A telepesek akkoriban Elzász–Lotaringiából, Pfalzból, Baden–Württembergbôl, Hessenbôl, 

Frankföldrôl és Bajorországból, továbbá más európai országokból jöttek. Ôket már akkoriban 

svábnak („Schwaben”) nevezték, jóllehet valójában csak egy részük érkezett a sváb térségbôl. 

A XVII. és XVIII. században több mint 150.000 német parasztember és kézmûves vándorolt 

ki addigi hazájából Magyarországra.  

Az elsôk lelték a halált,  

A második is csak ínséget talált,  

Kenyeret pedig csak a harmadik talált. 

(Die Ersten fanden den Tod,  

Die Zweiten fanden die Not,  

Die Dritten erst fanden das Brot.”) 

Németországból jöttek, a király valaha tisztelettel hívta ôket, felszántották a földet. A 

pusztaságból virágzó országot teremtettek, a mocsárból új világ emelkedett fel. És menniük 

kellett; felvették a keresztjüket, a tehetetlenségtôl meggörnyedve és meggyötörve vitték, a 

sebek még ma is érezhetôk. 

Egy népcsoport sorsfordító útja Szentivánról a kulmbachi járásba – A második 

világháború vége elôtti és utáni események 

Hasonló címet már 1976-ban is választottam a kulmbachi Bayerische Rundschau címû újság 

az évi harmadik számának szülôföldmellékletében megjelent cikkem számára. Ma újra ezt a 

címet sze- retném használni, mert több mint ötven évvel az események után még mindig 

találó. Az akkori események sok ember számára kimondhatatlan szenvedést, nyomorúságot és 

fájdalmat jelentettek. A Magyarországon élô németek csaknem háromszáz évvel ezelôtti 

betelepülésük után, az elsô idôkben szerény és szegényes életet éltek, bár nagyon keményen 

dolgoztak. Csak a századforduló és az 1914–18-as elsô világháború után kaptak meg bizonyos 

jogokat. Ettôl függetlenül a németek mindig ki voltak szolgáltatva egy bizonyos nyomásnak a 

magyar nacionalisták részérôl, folyton megpróbálták elmagyarosítani a német lakosságot. Így 

például szinte lehetetlen volt állami munkahelyet kapni, ha az ember egyidejûleg nem 

magyarosíttatta a nevét. Miután Németországban politikai változások történtek és az 

emberekben tudatosult külföldön élô honfitársaik létezése, a magyarországi németek is 

szélesebb körû jogokat kaptak. Például megengedték nekik, hogy német iskolákat alapítsanak, 

és hogy az olyan településeken, ahol a lakosság többsége német, a tanítás vegyesen folyjék, 

azaz németül és magyarul. Magasabb szintû oktatási intézményeket is alapítottak, közülük az 

egyik a budapesti Jakob Bleyer Gimnázium volt. Ehhez egy internátus is tartozott, amelyben 
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jelen sorok írója is lakott. Az iskolát arról az emberrôl nevezték el Jakob Bleyer 

Gimnáziumnak, aki népcsoportunk akkortájt minden bizonnyal legnagyobb és 

legtehetségesebb személyisége volt. Jakob Bleyer abban az idôben miniszterként képviselte a 

kisebbségeket a magyar kormányzatban. Ez a gimnázium és a németek más oktatási 

intézményei lettek volna hivatottak arra, hogy kineveljék azt az égetôen szükséges értelmiségi 

réteget, amely nagyon fontos lett volna a népcsoport fennmaradása és továbbfejlôdése 

érdekében. Sajnálatos módon ezek a kezdeményezések hirtelen megszakadtak, sôt kudarcra 

lettek ítélve. A németországi és a magyarországi nacionalista hatások népcsoportunk végzetét 

jelentették és a politika játékszerévé tették. Így például már az 1940-es évek elején, majd 

késôbb is, egy Németország és Magyarország közötti egyezményre hivatkozva a 

magyarországi németek közül a katonai szolgálatra alkalmas férfiakat behívták a német 

hadseregbe, fôként a Waffen SS-be. Ez sokak számára a halált és a pusztulást jelentette, ám 

egyesek számára a túlélést. Azért a túlélést, mert a háború után fogságba kerültek, és 

megmenekültek a kommunista törvényszolgák megtorlásai elôl. Így hát jött, aminek jönnie 

kellett. A szovjet haderő háborús frontja már a fôvároshoz, Budapesthez közeledett, az ország 

egész területén harcok dúltak, és az emberek között hatalmas félelem és nyugtalanság 

uralkodott. Ebben az idôben – 1944 novemberét írtuk – német katonák voltak bekvártélyozva 

Pilisszentivánon csakúgy, mint mindenütt az országban. A német Wehrmacht 

visszavonulóban volt, és Budapestet erôddé nyilvánították. Ezzel egy idôben a Wehrmacht 

felhívást intézett a német származású lakossághoz, amely nagyjából így hangzott: „Az olyan 

személyeknek és családoknak, akik magukat az 1941es népszámláláskor német 

származásúnak vagy német anya nyelvûnek vallották, továbbá azoknak, akiknek 

hozzátartozójuk van a német hadseregben, szerfelett javasoljuk, hogy éljenek a 

Németországba való evakuálás lehetôségével. A Wehrmacht gondoskodik az evakuálásról, és 

megteremti az utazás feltételeit is.” (Német eredetiben: „Personen und Familien, welche sich 

1941 bei der Volkszählung zur deutschen Abstammung und zur deutschen Muttersprache 

bekannt haben, ferner solchen, welche Angehörige beim deutschen Militär haben, wird 

dringend geraten, von der Evakuierung nach Deutschland Gebrauch zu machen. Die 

Wehrmacht sorgt dür die Evakuierung und stellt auch die Transportmöglichkeit zur 

Verfügung.”) Akkoriban ezt az intézkedést átmeneti megoldásként állították be, és továbbra is 

végsô gyôzelemrôl beszéltek. Az evakuálás célja az volt, hogy a végsô gyôzelemig megóvja 

az embereket a szovjet haderôk kegyetlenkedéseitôl, melyeknek híre megelôzte 

bevonulásukat. De nem csak a szovjetek, hanem a nacionalista–kommunista törvényszolgák 

megtorlásaitól is. Ám az események és a háború kimenetele az érintettek számára mást hozott. 
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A sors nem így akarta. A végsô gyôzelem eszméje nem csak a haderô számára, hanem még 

inkább a sok millió ember számára hatalmas tévkövetkeztetésnek bizonyult. Utólag nézve az 

evaku- álás végleges búcsú volt, legalábbis akkoriban annak tûnt. Egyik napról a másikra 

hátra kellett hagyni házat és gazdaságot, és ami sokkal súlyosabb volt, emberektôl kellett 

fájdalmas búcsút venni. Ilyenformán részben apát és anyát, testvéreket, sôt még gyerekeket is 

hátra kellett hagyni, sok családot évtizedekre szétszakítottak. Apák és fiúk a háborúban 

voltak, senki sem tudta, hol, és azt sem tudták, lesz-e valaha viszontlátás. Tehát ebben az 

idôszakban érkezett az említett felhívás, és a kisgyermekes asszonyok tanácstalanok voltak, a 

bizonytalanság sok szenvedést okozott az embereknek. Nem csak azok, akik elhagyták 

hazájukat, hanem azok is, akik otthon maradtak, nagy félelemben és nyugtalanságban éltek. 

Itt kell elmondani, hogy az evakuálás keretében akkoriban körülbelül 360 személy hagyta el 

Pilisszentivánt. Hogy valamennyien kizárólag a korábban említett okok miatt hagyták-e el a 

falut, azt itt nem kívánom megállapítani. Utólag azonban kiderült, hogy a németek 

Magyarországról való kiûzése során olyanoknak is el kellett hagyniuk hazájukat, akik 1941-

ben magyarnak vallották magukat. Akkoriban voltak olyan esetek, hogy a nagyszülôk és a 

szülôk egyetlen szót sem tudtak magyarul, a gyerekek viszont magyarnak vallották magukat. 

Itt jegyezzük meg, hogy Pilisszentivánon nem volt kényszerû kiutasítási parancs, mert abban 

az idôben még folyt a szénfejtés, és égetô szükség volt a szénre, mint energiahordozóra. Az 

akkori kormányzat dekrétuma tehát úgy rendelkezett, hogy a bányászembereket, akik 

túlnyomó többségben német származásúak voltak, nem utasítják ki. Így történt, hogy 

Pilisszentiván és a szomszédos Pilisvörösvár német lakosai nem tapasztalták meg a 

kiutasítást. A származás melletti kiállásnak ez a problémaköre létezett, és még ma is létezik 

Magyarországon. Minden embernek szabadságában áll annak éreznie magát, aminek szeretné, 

de döntenie kell, és döntése mellett ki kell állnia. Röviddel az 1990-es rendszerváltás után egy 

magyarországi német újságban (Neue Zeitung, 41. szám, 1990. október 13.) a következôket 

írtam. „Távolról sem elég németországi látogatások alkalmával németnek kiadni magunkat, 

csupán azért, hogy bizonyos elônyöket élvezhessünk (ún. látogatópénz).” Sokkal inkább 

akként kell élni. Itt a budapesti Magyarországi Németek Szövetségének 1985-ös Irodalmi 

Körlevelébôl szeretnék két mondatot felhasználni. „Mint ember, német vagyok, mint 

állampolgár, magyar. Így, és nem másként élték és ôrizték meg identitásukat szüleink és 

elôdeink a betelepülésük óta eltelt majd’ háromszáz évben.” (A következô részben a történtek 

felidézését Georg Bauer könyvének „Családunk sorsa” címû fejezetével folytatjuk.) 

 

Könyvtárunkban is elérhető a sváb daloskönyv 
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Mostantól a pilisszentiváni községi könyvtárban is elérhetô és szabadon böngészhetô az az 

énekeskönyv, amelyben a szomszéd község egykori legendás zenepedagógusa gyûjtötte össze 

a solymári és környékbeli sváb népdalokat. Községünk nemzetiségi dalkincsében ugyan ezen 

daloknak ma már csak egy része van jelen, de korábban szinte biztosan lényegesen nagyobb 

volt ez az átfedés. Az elôször 1995-ben kiadott kötetnek tavaly egy újranyomása jelent meg, 

abból került most egy példány a kézikönyvtárunk állományába. Kelemen Istvánné Hansághy 

(eredetileg Hauer) Margit a ma Ausztriához tartozó Kismartonban született, onnan került 

1941-ben, fiatal pedagógusként, ének- és zenetanári képesítéssel Solymár általános iskolájába. 

A település népessége akkor még 90%-ot meghaladó arányban német nemzetiségû volt, s a 

lakosok ôsi népi kultúrát ôriztek, amire a tehetséges tanítónô hamar felfigyelt. Amikor pedig 

szembesült azzal, hogy a világháborút követô németellenes üldöztetések, a kitelepítés és a 

svábság általános háttérbe szorítása miatt ez a kultúra rövidesen el is tûnhet, elhatározta, hogy 

szisztematikus munkával összegyûjti legalább a maga szakterületén – tehát a környéken 

énekelt népdalok közül – mindazt, ami az itthon maradt, idôsebb sváboktól még 

összegyûjthetô. A tanárnô – ahogyan a legtöbben nevezték, Gréti néni – évtizedeket áldozott 

rá, hogy ezt a népi kultúrát megmentse az örök feledésbe merüléstôl, munkája eredményeként 

az 1990-es évek elejére több mint 320 népi éneket tudott egy kötetbe szerkeszteni. A dalokat 

összesen 45 adatközlôtôl gyûjtötte össze, akik közül a legidôsebb 1883-ban született, a 

legfiatalabbak pedig az 1930-as évek végén, 1940-es évek elején – ôk alighanem a dalos 

kedvû nagyszü- leiktôl tanult énekeket tudták kottába énekelni a tanárnô számára. A Liedgut 

des ungarndeutschen Dorfes Schaumar / Solymár címet viselô kötet 1995-ben jelent meg, 

méltatását Bereczky János, a Magyar Tudományos Akadémia Zenetudományi Intézetének 

munkatársa vállalta magára. Írásában úgy fogalmazott: [a szerzô] „munkájának gyümölcse, a 

megmentett anyag a maga nemében páratlan, ilyen mélységben és szélességben egyetlen 

magyarországi német falu népdalkincsét sem tárták még fel, és valószínûleg a jövôben sem 

fogják már. A [...] gyűjtemény ezért felbecsülhetetlen jelentôségû mind a magyar, mind az 

össznémet kultúra számára.” Nem is csoda, hogy a könyv a megjelenése után rövid idô alatt 

elfogyott, hiszen nagyon sokan érdeklôdtek iránta, más nemzetiségi településekrôl, az ország 

távolabbi vidékeirôl is. Újabb kiadásra azonban a kiadó alapítványnak eddig nem volt 

lehetôsége, az évtizedek óta sokak által várt újranyomás végül tavaly októberben, családi 

áldozatvállalással történt meg. Községünk könyvtárában a kötet a helytörténeti könyvek közé 

került, amelyek nálunk nem kölcsönözhetôek, kézikönyvtárnak számítanak, helyben azonban 

szabadon böngészhetôk, illetve az érdeklôdôk saját célra le is fotózhatják, vagy lemásolhatják 
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a számukra szükséges oldalakat. A könyv tizenhat fejezetbe osztva sorakoztatja fel a 323 

népdalt, kezdve a gyerekdalokkal és mondókákkal, folytatva a karácsonyi ünnepkörhöz és az 

esküvôkhöz kapcsolódó dalokkal; önálló fejezetbe kerültek a katonanóták és a vadászdalok, a 

hazaszeretet dalai, az énekelt, vidám történetek és az ôsök tiszteletére elmondott-kántált imák. 

A kötet leginkább nemzetiségi kötôdésû gyerekekkel foglalkozó óvónôk és pedagógusok, 

valamint szülôk, családtagok számára ajánlható, de izgalmas lehet fiatalok számára is, akik 

érdeklôdnek nemzetiségük múltja, gyökerei iránt. 

 

Klencsák István 06-70-372-4022 Richolm Erik 06-30-597-4934 Gátas Anna Óvári 

Sándor 06-20-203-3285: Tájékoztató a nemzetiségi regisztráció lehetőségérôl 

Kedves Pilisszentivániak! A Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjaiként 

tájékoztatni szeretnénk Önöket, hogy a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 

(MNOÖ) országos német listával száll versenybe a szavazók bizalmáért a 2018. április 8-án 

tartandó országgyûlési választásokon. Népcsoportunkat 2014 óta német nemzetiségi 

szószólóként Ritter Imre képviseli az Országgyûlésben, aki határozottan kiállt a nemzetiségi 

önkormányzatok és civil szervezetek munkája állami támogatásának érdemi megemeléséért, 

emellett közel 50 felszólalása révén a plenáris üléseken folyamatosan felhívta a pártok és a 

törvényhozás figyelmét nemzetiségünk ügyeire. Munkájának köszönhetôen a nemzetiségek 

nyelvi és kulturális örökségének megôrzésére célzott állami támogatás több mint két- 

szeresére emelkedett. (A 2014-es támogatás összesen 3,857 milliárd forint volt, míg 2018-ban 

már 10,377 milliárd forint áll rendelkezésre.) Számunkra a 2018-as országgyûlési választás 

egyik legfontosabb célja az, hogy – minél több választópolgár felhatalmazásával – szószóló 

helyett teljes jogú német nemzetiségi képviselôt juttassunk a Parlamentbe! A nemzetiségeket 

megilletô kedvezményes parlamenti mandátum megszerzésére közösségünknek akkor lesz 

lehetôsége, ha a választópolgárok közül (országosan) minimum 40 000 fô kéri felvételét a 

német nemzetiségi névjegyzékbe, kérve regisztrációjának kiterjesztését az országgyûlési 

választásra is. Amennyiben már korábban kérték a regisztrációjukat, kérésüket ne ismételjék 

meg, mert elutasító határozatot fognak kapni. A 2014-es regisztrációjuk továbbra is érvényes! 

Fontos tudni, hogy aki kéri regisztrációjának kiterjesztését a parlamenti választásra, az 

pártlistára nem adhatja le a szavazatát, helyette a német nemzetiség listájára szavazhat. 

Regisztrációjuk esetén az Önök által preferált pártra a választókerületük egyéni jelöltjére 

leadott szavazatukból képzôdô töredékszavazaton keresztül szavazhatnak. A regisztrációra 

több lehetôség van: • Az elmúlt napokban minden pilisszentiváni háztartásba tájékoztató 
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levelet küldtünk, mely mellé borítékonként két regisztrációs lapot is csatoltunk. Amennyiben 

regisztrálni szeretnének, kérjük, hogy ezeket pontosan kitöltve, lezárt borítékban juttassák el a 

Polgármesteri Hivatalba. •  A Polgármesteri Hivatalban személyesen is lehetôség van a német 

nemzetiségi névjegyzékbe történô regisztrálásra. •  A www.valasztas.hu internetes oldalon a 

’Választópolgároknak’ menüpontban található nemzetiségi névjegyzékbe vételi kérelmeknél 

is kérhetik nyilvántartásba vételüket. Pilisszentivánon a 2011-ben tartott népszámlálás adatai 

szerint 1034-en vallották magukat német nemzetiségûnek, ez a helyi lakosság mintegy 

egynegyed része. Gyermekeink az óvodában és az általános iskolában is német nemzetiségi 

oktatásban részesülnek, ezen kívül a településünkön három német nemzetiségi kultúrcsoport 

is mûködik. Az 1994 óta mûködô Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Önkormányzat a 

rendelkezésére álló forrásaiból elkötelezetten támogatja a fent felsorolt intézményeket és 

kultúrcsoportokat. Hiszünk benne, hogy a német nemzetiségi listát vezetô Ritter Imre teljes 

jogú parlamenti képviselôként további támogatásokat fog tudni kiharcolni az oktatás 

területén; elô fogja segíteni kultúrcsoportjaink, egyesületeink munkájának elismerését, részt 

vállalva a csoportokat terhelô bürokratikus akadályok mérséklésében; dolgozni fog a 

nemzetiségi önkormányzatok véleményezési és egyetértési jogainak visszaszerzéséért és a 

német nyelvterülettel meglévô kapcsolataink zavartalan ápolásáért. Javasoljuk, kérjék 

felvételüket a német nemzetiségi névjegyzékbe, illetve regisztrációjuk kiterjesztését az 

országgyûlési választásra is és április 8-án szavazzanak a Német Listára! Amennyiben 

bármilyen ezzel kapcsolatos kérdésük merülne fel, keressenek minket bátran a lent megadott 

elérhetôségeinken! Pilisszentiván, 2018. február 

Jól sikerült a „Hütten Gaudi” 

Sokan kihasználták mulatozásra az idei rövid farsang utolsó szombati napját: lényegében telt 

házzal zajlott a tánccsoportunk által, immár többedik alkalommal megszervezett „Hütten 

Gaudi” bál. A program elsô órájában folklórmûsor várta az érdeklôdôket, a helyi felnôtt és 

gyerek tánccsoportok, illetve két vendég együttes részvételével, majd a díszterem kisebb 

átrendezése után igazi farsangi mulatság vehette kezdetét, a Mondschein Kapelle zenéjére. A 

folklórmûsor vendég fellépôi közül a pilisvörösvári német tánccsoport ismertebb lehet a helyi 

közönség elôtt, a másik csoport viszont távolabbról érkezett: a 2010 óta mûködô Edelweiss 

táncosai a Fejér megyei Mór város képviseletében adtak ízelítôt fôként polkákból álló 

repertoárjukból. 

April 2018 
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Emlékérem az egykori igazgatónak A német nemzetiségi iskola alapítója 

 

Hárman részesültek ez évben, a március 14-i ünnepség keretében a községi önkormányzat 

második legnagyobb elismerésében, a Pilisszentivánért Emlékéremben. Sorrendben az elsô 

közülük Szilvási László volt, aki iskolaigazgatóként került a faluba 1989-ben, és nyolc évi 

vezetôi munkája után is helyben maradt, azóta is itt él köztünk. Igazgatóságának idejére esett 

az iskola történetének több mérföldköve is, ezeket egykori kollégája, Kovács Gábor 

cserkészparancsnok villantotta fel méltató beszédében, mely alább olvasható. együtt halad az 

eseményekkel, és az emberek tetteivel összhangban tevékenykedik” – írja Lao-ce kínai költô. 

Szilvási László 1989-ben pályázta meg Pilisszentivánon az általános iskola igazgatói állását. 

A pályázatot elnyerte, és nagy lendülettel látott munkához. Felmérve a helyi igényeket és 

lehetôségeket, kötelezô nyelvként bevezette a németet, az orosz nyelv helyett. Folyamatosan 

jelentkeztek társak erre a feladatra, és két év múltán megérlelôdött a kijelentés: legyen német 

nemzetiségi iskola az intézmény. A kezdeti lendület nem torpant meg: ünnepeltünk 

megnyitotta a mûvészeti iskolát, illetve az irodatechnikai és ügyviteli szakiskolát. A 

szakképzési alapból pedig áramlott a pénz, ami az iskola felszereltségét nagy mértékben 

bôvítette. A szervezeti változtatások mellett nagy hangsúlyt fektetett a pedagógiára is, 

tisztelve és becsülve a régiek munkáját, sok fiatal kollégát vett fel, ami összességében egy 

tapasztalatokkal rendelkezô és dinamikus tanári közösséget eredményezett. Vidámság, lelkes 

tettvágy jellemezte az iskola mindennapjait, és békés pipafüst lengte be az épületet. Sor került 

a többszörösen bukott tanulók kiemelésére az egyes osztályokból, hogy délelôtt 

dolgozhassanak egy-egy munkahelyen, délután pedig pár órában megtanulják a tantervi 

minimumot. A közösségi színtéren új lehetôségként megjelent a cserkészet, ami a kezdetektôl 

élvezte támogatását. A mozgalmas évek egyik jelentôs eseménye volt az alsó és a felsô iskola 

összevonása, 1995 júniusában. Az utolsó tanítási napon hosszú sorokban vonultak a diákok 

székeikkel az alsó iskolába, és a többi berendezési tárgy is egy nap alatt lekerült az új helyre. 

A következô tanév már az emelettel, tornateremmel kibôvült épületben, egységes tanári karral 

kezdôdhetett. Az iskolához kapcsolódóan, az önkormányzattal karöltve, kialakításra került a 

fôtér is, elnyerte mai arculatát. A nyolc év igazgatóság alatt Szilvási László mindig ott állt 

ötletgazdaként, sokszor éjszakába nyúló beszélgetéseken elhintve a feladatokból és az 

igényekbôl felismert meglátásait, társakat keresve azok megvalósításához. Utódja szavaival 

élve Szilvási László vibráló, újító, változtatni akaró személyiség volt, aki az akaratát tûzön-

vízen keresztülvitte. Nem okozott nehézséget számára sem a fenntartó, sem a tantestület 

meggyôzése, sem az anyagi feltételek megteremtése. Soha nem várt az igények felszínre 
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töréséig, mindig két lépéssel mindenki elôtt járt. Látványos fejlesztést hajtott végre, csupa 

szükséges, alaposan megtervezett, újító folyamatot vezényelt le. 20-28 év távlatából 

elmondhatjuk, hogy amit lét- rehozott, ma is állja az idôk próbáját. Szilvási László azóta is 

Szentivánon él, két gyermeke, három unokája és két dédunokája van. Nyugdíjas éveiben sem 

unatkozik, és ajtaja nyitva áll a régi barátok számára. Szerdánként, immár 25 éve egy kis 

csapat rendre összejön, hogy kártyázás közben megéljék a találkozás és az összetartozás 

szívmelengetô örömét. Amikor pedig a külvilág elcsitul, teret kap az Isten felé fordulás, amit 

személyes életét egyre jobban kitölti. Kedves Laci bácsi! Köszönjük mindazt, amit 

Pilisszentivánért tettél. Köszönjük, hogy felismerted az itt és most ösztönzô kihívását, mindig 

bátran cselekedtél. Köszönöm, hogy a te vezetésed alatt kezdhettem tanári pályámat, mindazt, 

amit tôled tanulhattam, ma is kísér nevelôi és vezetôi munkám során. Ha szeretettel 

dolgozunk, önmagunkat összehozzuk egymással és istennel. Ehhez kívánunk még a 

továbbiakban sok erôt és jó egészséget. 

* * * 

Az emlékérmet szintén egy hajdani pedagógus kolléga, Poppréné Révay Gyöngyi adta át 

Szilvási László részére, ez alkalomból ô is felidézte pár szóban a közös munka idôszakához 

kapcsolódó emlékeit. Mint mondta, az egykori igazgató rendkívül inspiráló személyiség volt, 

akinek minden napjában, minden cselekedetében lehetett érezni azt, hogy komoly szellemi 

közösséget akar létrehozni; emellé pedig boldogan odaállt a tantestület is. Szavai szerint ôk 

minden lehetôséget megkaptak akkor, hogy tanuljanak, alkossanak, épp ezért ô maga mint 

legszebb évekre emlékszik vissza erre az idôszakra. Zárszavában köszönetet mondott – úgy is, 

mint egykori tanító, úgy is, mint polgármester – azért, hogy Szilvási László elhelyezte egy 

iskola szellemi alapjait, amit azóta folyamatosan tovább tudtak vinni az újabb kollégák. A 

méltatott pár szavas válaszában köszönetet mondott azért, hogy ezt megérhette, és kiemelte: 

sosem tudja eléggé meghálálni a 90-es évek tantestületének azt a csodálatos, elôrehaladni 

vágyó mindennapjait, aminek részese lehetett. Hozzátette: ez akkor is csak azért válhatott 

valósággá, mert a község önkormányzata is kellôen nyitott, az újat akaró-támogató kiváló 

gazdája volt az intézménynek. 

 

Josef Werneth: A polgárok Európája – 30 év partnerkapcsolati párbeszédben A 

partnerkapcsolat 30. évfordulóját ünnepeljük Marktleugast és Pilisszentiván között 30 

éve áll fenn baráti kapcsolat 
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Kedves Polgárok! A partnerkapcsolat 30 éves jubileuma alkalmából, amelyet ebben az évben, 

2018. október 19. és 23. között Magyarországon fogunk megünnepelni, átlapoztuk a 

történelemkönyveket, keresgéltünk a kartonokban és valami különlegeset találtunk ki az Önök 

számára. A jubileumi évben lapunk minden számában, valamint a honlapunkon is, 

beszámolunk Önöknek a magyar-német kapcsolatokról, a mögöttük álló eseményekrôl, 

Marktleugastról és a lakosságáról, valamint a 30 éves partnerkapcsolatunk keletkezésérôl és 

történetérôl. Ígérjük, izgalmas lesz! 

2. rész 

Részlet Georg Bauer: Egy népcsoport sorsfordító útja Szentivánról a kulmbachi járásba címû 

könyvébôl Családunk sorsa 

Folytatva az 1944-es év eseményeinek bemutatását, tovább tudósítok. Akkoriban, 1944 

novemberében nyilvántartásba vették az érintett személyek körét, és összeállították a listát a 

vasúti szállításhoz. A nôket, gyerekeket és sok idôs embert, de olyan férfiakat is, akik nem 

voltak a katonaságnál, bevagonírozták a solymári pályaudvaron. A transzport még néhány 

napig egy mellékvágányon állt, mert nem volt mozdony. Ez idô alatt az otthon maradt 

rokonok naponta vittek meleg ételt a vagonokban várakozóknak. A bizonytalanság és a 

várakozás miatt naponta játszódtak le megindító jelenetek, amelyeket a búcsúzás és az elválás 

fájdalma jellemzett. Sok próbálkozás is történt arra, hogy visszatartsák az embereket a haza 

elhagyásától, és otthonmaradásra bírják ôket. A néhány napos bizonytalanság és várakozás 

után a vonat 1944. november 27-én éjjel, 21.30 körül elindult Ausztria irányába. Elérkezett 

tehát a döntô pillanat, amikor már nem lehetett visszafordulni. A szövetségesek állandó 

bombatámadásai miatt a transzportot gyakran meg kellett állítani. Így haladt a vonat éjjel-

nappal a bizonytalan jövô felé. Magyarországon és Ausztrián át Németországba érkezett. 

Áthaladt Alsó-Bajorországon, majd Oberpfalzon, hogy végül azután az oberpfalzi 

Neumarktban hosszabb idôre megálljon. Ott orvosi vizsgálatra, formális regisztrálásra, 

valamint – mivel az emberek már napok óta úton voltak – higiéniai intézkedésekre került sor. 

A várakozási idô alatt megfelelô meleg ételes ellátás is volt. A transzportban olyan magyar 

emberek is voltak, akik vegyes házasságban éltek. Többnyire rosszul beszéltek németül, 

leginkább sváb dialektusban. Így történt aztán, hogy miután a transzport továbbhaladt, egy 

bizonyos Neumann úr egy jó kedélyû beszélgetés alkalmával németül körülbelül ezt mondta: 

„Ettem egy tányér rizstmeg.” [Német eredetiben: „Hab ich gegessen, einen Teller Reisaus.”] 

A köztes állomás és e vidám eset után észak felé folytatódott az utazás. További néhány nap 

után, véget nem érni akaró tíz nap alatt megérkezett a transzport Felsô-Frankföldre. 1944. 
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december 6-án a transzportot Ludwigschorgastban, a vasútállomás területén állították meg. Itt 

fôként a pilisszentiváni lakosokat, és néhány más, Pilisszentiván környéki családot raktak ki. 

A szentivániakat azután három településre – Marktleugast, Kupferberg és Ludwigschorgast – 

osztották szét. A transzport nagy részét, kb. 40 családot a legnagyobb helységbe, 

Marktleugastba szállították. A szállításhoz teherautók álltak rendelkezésre. Marktleugastban 

és a többi településen is elôkészítették az összes vendéglői tánctermet, valamint az iskolai 

termeket a menekültek befogadására. A lakosság körében az a szóbeszéd járta, hogy magyar 

cigányok jönnek. Ehhez hozzá kell tenni, hogy a tájékozottság nagyon korlátozott volt, és az 

emberek nem tudták pontosan, mirôl van szó. Bárhogy is volt, a jövevényeket aztán 

elosztották a már említett helységekben. Minden család számára egy négyzetet jelöltek ki, 

melynek nagysága a személyek számától függött. A kijelölt négyzetet a családok mindenféle 

dologgal, például takarókkal, lepedôkkel és sok egyéb mással körülhatárolták, azután 

leterítették a matracokat a földre, és elrendezték a magukkal hozott ágynemût. Utódaink 

valószínûleg nem is tudják igazából elképzelni, hogy nézhetett ki a szálláshely. A menekültek 

összes vagyona és jószága zsákokban, ládákban, bôröndökben és más alkalmatosságokban 

volt elhelyezve. Mindenesetre az elsô napokban azzal voltak elfoglalva az emberek, hogy a 

lehetô legjobban berendezkedjenek, és biztonságba helyezzék minden holmijukat. A 

jövevényeket kezdetben közkonyháról látták el. Egy idô után, miután valamelyest 

alkalmazkodtak a körülményekhez, jöttek az élelmiszerjegyek, és a családok elkezdtek 

maguknak fôzni, a családi élet viszonylag normális kerékvágásba került. Mivel akkoriban 

Németországban, legalábbis a menekültek körében létezett olyasmi, hogy éhínség, a 

menekültek a magukkal hozott élelmiszerekkel egészítették ki a táplálkozásukat. Lassanként 

akadtak olyan helybéliek, kiváltképpen fiatalok, akik bemerészkedtek a szükségszállásokra, és 

ott megállapították, hogy ezek az emberek is németül beszélnek, még ha nehezen értik is. 

Másfelôl nem is kicsit csodálkoztak ezek a fiatalok azon, hogy a menekültek mi mindent 

hoztak magukkal. Többek között húst, kolbászárut, disznózsírt és még sok minden mást. 

Ugyanis a legtöbben, mielôtt elhagyták Magyarországot, leöltek egy disznót, és azt magukkal 

vitték Németországba. Egy bizonyos idô elteltével a ládákat, bôröndöket és a többi csomagot 

is kibontották. Ekkor még inkább csodálkoztak az odavalósiak, mert látták, hogy mi mindent 

hoztak magukkal az emberek. A szokásos alsónemûkön és ágynemûkön kívül értékes 

porcelánok, és sok más is volt, amire nem is gondoltak volna. Az én anyám egy heverőt is 

hozott magával.  
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Ennek története, amit a mai napig is megôriztünk emlékezetünkben, a következô: A 

történések ezen idôszakában egy drezdai német Wehrmacht-katona (a nevére már nem 

emlékszem) volt nálunk bekvártélyozva. Neki köszönhette az édesanyám, hogy a heverôt 

magával hozta Németországba. A transzport indulása elôtti napon kijött a vasútállomásra a 

Wehrmacht egyik teherautója, és a sofôr az édesanyámat szólította. Amikor megtalálta, ezt 

mondta: „Bauerné asszony, elhoztam Önnek a heverôt. Vigye magával Németországba, jó 

szolgálatot fog tenni a vonaton, lesz hálóhelyük a kisgyermekeknek.” Így is lett, ám a sofôr a 

következôt is hozzátette: „Németországban már egy rozsdás szög sincs, mert mindenre 

szükség van a fegyverkezéshez.” Hogy mennyire igaza volt, azt csak késôbb tudtuk meg. 

Egyébként ez a heverô az 1970-75-ös évekig még megvolt. Lassan közeledett Karácsony 

ünnepe, és ekkor történt, hogy egy lány (Hümmer Klára) jött az úgynevezett 

„Fleischmannsaal”-ba (a „Fleischmann” vendéglô nagytermébe). Családról családra járt, és 

azt mondta, hogy lenne egy kis lakása egy asszony és egy gyermek számára. Találomra 

megszólította az édesanyánkat, de ô azt mondta: „Szeretném ugyan a lakást, de két lányom 

van és egy fiam, aki még nincs Németországban. Ezen kívül a férjem is, aki még a háborúban 

van.” Tisztelt Olvasó, innen kezdve szeretném Önt fokozatosan bevezetni az én, illetve a mi 

családunk sorsába. Minden egyes sorsot ugyanis lehetetlen bemutatni, de azok lényegében 

hasonlítanak egymásra. Így történt tehát, hogy édesanyám még karácsony elôtt beköltözött lét 

lánytestvéremmel a Hümmer Klára által felajánlott szobába. A szoba kb. 15 m2-es volt, és 

mostantól kezdve ebben a szobában zajlott a családi élet és annak minden történése. A lényeg 

azonban az a körülmény volt, hogy a családok most már egymástól függetlenül, és tagjaik 

egymás között élhettek. Így érkezett meg az elsô, távol a hazától eltöltött karácsony. 

Ünneplésrôl azonban szó sem lehetett, Azért nem, mert a család még szét volt szakítva: az 

édesapa a háborúban, a fiú idegenben, azt sem tudták, merre lehet. Jómagam már 1944. 

november 1-jén elmentem otthonról. Mint ahogy korábban említettem, Buda- pestre jártam a 

német gimnáziumba, és az ottani internátusba. Ezt a két intézményt már 1944. november 1-

jén kiürítették, és a Szudétaföldön fekvô Reichenbergbe (ma: Liberec, Csehország) vittek 

minket. Szüleim azonban ebben az idôpontban még nem tudták, hova. Mindennek tetejébe 

édesapámnak 1944. november 2-án be kellett vonulnia katonának, amirôl viszont én nem 

tudtam. Csak egy nagyon szerencsés körülménynek volt köszönhetô, hogy édesapám Bécsbe 

került, és ott találkozott az egyik gimnáziumi tanárommal, aki megadta a címemet, és így 

legalább tudtunk egymás tartózkodási helyérôl. Idôközben édesapám egy bécsi információs 

irodában megtudta, hogy egy menekülteket szállító vonat tart Solymárról Németországba, 

amelyen nagy valószínûséggel édesanyánk is rajta van, két lánytestvéremmel együtt. Ehhez 
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hozzá kell tenni, hogy mielôtt édesapám elment a háborúba, azt mondta édesanyámnak, hogy 

ha a front fenyegetô közelségbe kerülne, és a lakossághoz evakuálásra vonatkozó felszólítás 

érkezne a Wehrmachttól, akkor mindenképpen menjen el a gyerekekkel. „Minden lehetséges 

dolgot csomagoljatok össze, és csak menjetek!” Idôközben azt is megtudta, hogy a transzport 

megérkezett a felsô-frankföldi Marktleugastba. Erre fel édesapám szabadságot kapott a 

fronton, és felkereste édesanyámat és a két kislányt Marktleugastban. Tudatta édesanyámmal 

az én tartózkodási helyemet is, és ettôl kezdve levelek útján kölcsönösen tudtuk egymást 

értesíteni. Az idô tudvalevôen nem áll meg, így elérkezett 1945 tavasza is. A háború már 

betört a Német Birodalomba, és a front egyre mélyebben benyomult az országba, így a 

Szudétaföldre is, ahol én voltam. A rendes tanítás már rég nem volt biztosított, és teljesen 

magunkra maradtunk. A fejleményeknek ebben a szakaszában édesanyám magához ragadta a 

kezdeményezést, és elküldött egy férfit (Brandhuber Sebestyént) Reichenbergbe, hogy engem 

és két másik diákot Marktleugastba vigyen. Akkoriban, 1945. március 10-én, 14 évesen 

kerültem Marktleugastba. Nem sokkal ezután, 1945 áprilisában jött az amerikai haderô, és 

Marktleugastot is megszállta. A háború maga, mint ismeretes, 1945. május 8-án, Németország 

kapitulációjával ért véget. Édesapám Ausztriában, különös módon éppen az Inn melletti 

Braunauban került amerikai fogságba, de rendkívül hamar, már 1945 júniusában elengedték 

Marktleugastba a családjához. Ettôl fogva a család ismét teljes létszámban, békében élt 

együtt. Lakásviszonyainkat természetesen kinőttük, ám a háziak (Hübner Fritz és családja) 

hála Istennek, nagyon jók és megértôk voltak. Belátással viseltettek irányunkban, és 

segítettek, ahol csak tudtak. Tehát kaptunk egy konyhát a toldaléképületben, hozzá egy szobát 

is, majd késôbb még egyet. Most már úgyszólván normális családi életet tudtunk élni, és 

terveket is szôttünk. Az amerikaiak elvileg kellemes megszállók voltak, és különösen mi, 

gyerekek találtuk nagyon kellemesnek a helyzetet. A véletlen úgy akarta, hogy az amerikaiak 

között volt egy katona, aki tudott magyarul, mert a szülei Magyarországról származtak. Mi, 

gyerekek természetesen kihasználtuk a lehetőséget, és magyarul beszélgettünk vele, aminek 

bizony ô is örült, és ebből bizonyos előnyeink is származtak nála: sok jó falatot kaptunk tôle. 

Ebben az idôben az élelmiszer-ellátás még mindig élelmiszerjegyek segítségével történt, és 

legalább azt megkaptuk, amire az élelmiszerjegy szólt. Késôbb a helyzet rosszabbodott, de 

ebbe most nem szeretnék mélyebben belebocsátkozni. A szentivániak között volt egy ember, 

aki azt az álhírt terjesztette, hogy a magyarok újra visszamehetnek a hazájukba. Édesapám és 

más férfiak is utánajártak az álhírnek, és tájékozódtak a stadtsteinachi járási hivatalban, az 

amerikai parancsnokságon. Ott azt az információt kapták, hogy csak magyarok mehetnek 

haza, azok a németek (ún. „népi németek”, német eredetiben: „Volksdeutschen”) viszont nem, 
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akiket Magyarországon sváboknak hívnak. Ezt sokan nem akarták vagy nem tudták 

megérteni. Így történt meg aztán, hogy sokan, igen, a legtöbben újra összecsomagolták 

mindenüket, és elhatározták, hogy hazatérnek. A hazatérés nagy és többszörös 

bizonytalansággal terhelt vállalkozás volt. Ezeket az embereket azután amerikai teherautókkal 

Bambergbe szállították. Ott összeállították a vonatot, de mielôtt sor került volna a 

bevagonírozásra, egy magyarul tudó amerikai tiszt azt mondta, hogy csak az igazi magyarok 

mehetnek haza, a svábok („népi németek”) azonban nem. Erre egy szentiváni öregember 

németül ezt mondta: „Ez volnék, de magyarul nem tudok” [„Des wa i jo, owe ungarisch kau i 

net”] – és a piros-fehér-zöld magyar szalagra mutatott. A férfi kabátjára tûzték a szalagot, és 

ajánlották neki, hogy csak magyarul beszéljen, ô azonban nem tudott. Ekkor több család 

elhatározta, hogy visszatér Marktleugastba. Szerencsére a háziak újra befogadták ôket. Egy 

eset még ma is élénken él az emlékezetemben. Akkor történt, amikor ezeket az embereket 

teherautókon Bambergbe szállították. Egy akkor már idôsebb asszony a plató hátsó falánál 

állt, kezében egy pohár szenteltvizet tartott és egy bukszuságacskával meghintette az itt 

maradt szentivániakat. Vajon hogyan érezhette magát az asszony, amikor bûnbánóan 

visszatértek? Nos, nagy része azoknak, akik meg merték tenni ezt a lépést, tényleg meg is 

érkezett Szentivánra. Hogy milyen körülmények között, arról itt nem számolok be. 

Mindenesetre abban az idôben ajánlatos volt elkerülni, hogy németországi tartózkodásuk 

kiderüljön. Másokat, és nem keveseket, a magyar határról utasítottak vissza, részben minden 

vagyonukat és dolgaikat elszedték tôlük, hogy azután újra valahol itt Németországban 

kapjanak szállást. Így történhetett meg, hogy a szentivániak Németországban nagyon 

szétszórva telepedtek le. Másfelôl akkoriban, mint nagyjából manapság is, nagy volt a 

munkanélküliség itt Felsô-Frankföldön, így hát a férfiak a legkülönbözôbb vidékeken kerestek 

maguknak munkát, majd késôbb magukkal vitték oda a családjukat. Így jött létre abban az 

idôben a szentivániak kis kolóniája is a württembergi Illingenben. Idôközben bizonyossá vált, 

hogy nem fogjuk többé viszontlátni a hazánkat. Édesapám akkoriban azt mondta, hogy 

maradunk, és sokan mások is. Így aztán lassacskán megadtuk magunkat a sorsnak, és 

amennyire csak lehetett, beilleszkedtünk. Édesapám, aki foglalkozását tekintve ács volt, a 

szakmájában kezdett dolgozni, a Marienweiher melletti Steinbachban mûködô Trensch-féle 

ácsmûhelyben. Késôbb azután korábbi magyarországi munkaadójához, a Balcke–Bochum 

céghez fordult. Ez a cég hûtôtornyokat épített világszerte, így Magyarországon is, a 

délnyugat- magyarországi olajmezôkön, ahol édesapám szerelôként dolgozott. Szerencsés 

módon édesapámnak rögtön kijelöltek egy építési munkahelyet, ahol vezetô szerelô volt; 

ugyan meglehetôsen távol, a vesztfáliai Erkenschwickben, de legalább volt munkánk. Mi, 
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vagyis az édesapám, a testvére, Rudolf és én odautaztunk, és ott dolgoztunk. Sajnos egy 

bizonyos idô után édesapámnak háborús sérülései miatt fel kellett hagynia ottani 

tevékenységével. A szüleim, és sokan azok közül, akik itt maradtak, sokat beszéltek akkori- 

ban a szülôföldrôl. Az emberek egymást vigasztalták, és naponta látogatták egymást (ez már a 

szülôhazában is így volt szokás). Nem felejtem el azt a sok napot és estét, amit a Gábeli 

családnál (Tischler Matl– Vetter) töltöttünk, ahol mindig sok szentiváni gyûlt össze. Ennél a 

családnál már a szülôföldön is hagyományosan sok ember jött össze. Ezeken az 

összejöveteleken egészen természetes volt, hogy az asszonyok fôként a fôzésrôl beszélgettek. 

Csak hát akkoriban nem sok mindent lehetett fôzni, mert hiányoztak részben az alapanyagok, 

de még inkább az egyéb hozzávalók. Az 1948-as évben történt, hogy édesapám egy 

újsághirdetést olvasott, melybôl kiderült, hol kapható magyar paprika. Ha jól emlékszem, a 

hirdetôt Höhlnek hívták. Mindenesetre édesapám egy összejövetel alkalmával elmesélte a 

dolgot, mire az asszonyok megostromolták, hogy szerezzen be paprikát. A szegényes 

ételeknek legalább a színe hasonlítson a megszokott konyhában készültekhez. Erre fel 

megrendelt próbaként egy öt kilós csomagot, ami a küldemény megérkezése után azonnal 

elkelt. Az eseten felbátorodva szüleim 1949-ben elhatározták, hogy fûszerküldô üzletet 

nyitnak. Az üzletet késôbb én magam vettem át, illetve a feleségemmel együtt vittük tovább, 

1976-ig. Mások is voltak olyan bátrak, hogy önállósították magukat. Így Miskolci István 

(Schuster ’cipész’ Pista) is, aki cipészmûhelyt és cipôboltot mûködtetett Ludwigschorgastban. 

Csakúgy, mint édesapám egyik testvére, Bauer Rudolf, aki szintén cipészmûhelyt és cipô- 

kereskedést alapított itt Marktleugastban. Sajnálatos módon a család a feleség unszolására 

1956-ban ismét visszatelepült Magyarországra. A leírtak bizonyítják, hogy a sváb ember 

(„népi német”) nem hagyja magát legyûrni. Mint ahogy azt egy magyarországi német költô is 

megfogalmazza versében. 

Georg Harnisch: A sváb 

A sváb, bárhol éljen is, dolgozik és igyekszik.  Sokszor lenézték, spórolásáért kinevették. 

A svábnak mindig lesz bátorsága, nehéz terhet venni a vállára. Tisztessége és szorgalma ezt 

oly sokszor bizonyította. 

Kivándoroltak és letelepedtek, az ôshazáért sokat keseregtek. Tömegeiket mocsár és pestis 

tizedelte, de sok más ember tudomásul se vette. 
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Elôször mocsarat kellett irtani, majd vérükkel a földet itatni.  A mondás még ma is él: elôször 

halált, majd ínséget, és végül kenyeret talált. 

(New York, 1970) 

Ez igaz azokra a szentivániakra is, akik itt maradtak Németországban. Míg eleinte 

tanácstalanság, elkeseredettség uralkodott, és az emberek titkon még mindig reménykedtek, 

hogy visszatérhetnek hazájukba, késôbb egyre inkább megerôsödött bennük a gondolat, hogy 

a búcsú örökre szólt. Nem felejtem el a már említett Gabeli Tischler Matl–Vettert, aki igen 

bölcs ember volt, és gyakran mondogatta: „Jövôre magyar bort fogunk inni.” [„Nächstes Jahr 

trink mer an ungarischen Wein.”] Nekem pedig azt mondta: „A segédvizsgádat már 

Szentivánon fogod letenni.” [„Deine Gesellenprüfung wirst du schon in Sanktiwan machen.”] 

Mert tudniillik az ácsmesterséget kezdtem el kitanulni, szintén a Trensch-féle ácsmûhelyben. 

Mondásait évrôl évre ismételgette, minden bizonnyal a haza elvesztése miatt érzett 

fájdalmában, mert valószínûleg ôt érintette legsúlyosabban a mindenek fölött szeretett haza, 

és a magyarországi gazdaság elvesztése. Végül azonban éppen ô volt az, aki családjával 

elsôként épített magának házat, és gazdálkodóként új egzisztenciát teremtett. Legbüszkébb a 

lovaira volt, melyeket még szülôhazájából hozott magával, és bizony ezek képez- ték 

gazdaságának alapításakor az alapállományt, az „induló tôkét”. Példáját mások is követték, és 

saját családi házat építettek. Az emberek fokozatosan alkalmazkodtak, és a haza elvesztése 

miatt érzett fájdalom lassan háttérbe szorult. A tény, hogy új hazát teremtettek maguknak, 

szárnyakat adott a társadalomba történô integrálódáshoz. A vágy, hogy most már minden 

idôkre békében és szabadságban éljenek hasonló gyökerû emberek között, azt bizonyítja, 

hogy gyökeret vertek anélkül, hogy elfelejtették volna régi hazájukat. Összefoglalva 

elmondhatjuk, hogy mi, Magyarországról jött németek, és különö- sen a szentivániak, 

megbirkóztunk sorsunkkal, és némi csodálatot is érdemel, hogy mindezt milyen bátorsággal 

és céltudatossággal tettük. Továbbá megállapíthatjuk azt is, hogy honfitársaink itt az új 

hazában nagy tekintélyre tettek szert, és szerény jólétet teremtettek maguknak. De az is tény, 

hogy szorgalmunk és ötletgazdagságunk meghatározó impulzusokkal támogatta az új 

Németország felépítését. A sorainkból való férfiak is nagyban hozzájárultak Marktleugast 

község fejlôdéséhez. Bauer József, valamint Hermann József önkormányzati képviselôként 

tevékenykedtek. Itt szerzett érdemeink ellenére sosem felejtettük el régi hazánkat, ahol még 

sok rokonunk él. Ezért nem kell csodálkozni azon, hogy évtizedek óta gyakran felkeressük 

szülôföldünket és az ottani embereket. A legtermészetesebb dolog számunkra, hogy rokoni 

kapcsolatainkat mind a mai napig ápoljuk. Sokunknak a lelke legmélyén még mindig fáj a 
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haza elvesztése. A legszebb bizonyíték arra, hogy hazánkat sosem felejtettük el, minden 

bizonnyal a Pilisszentivánnal 1988-ban létesített, általam kezdeményezett községi 

partnerkapcsolat, melynek pozitív irányú fejlôdése minden várakozást felülmúlt. A 

kapcsolattal sikerült egy majdnem háromszáz éven átívelô hidat építeni, és mostanra bezárult 

a kör egy népcsoport történetében, de mindenek elôtt az emberek egymás közötti 

megértésében. A következô versben, melynek szerzôjét sajnos nem ismerjük, kidomborodik 

az annyira magasztalt hazaszeretet. 

Hazaszeretet 

Mi számunkra egykor kedves volt és drága, hátra maradt minden jószágunk.  Az eltelt 

éveknek se szeri, se száma, mióta házunktól elváltunk. 

Hosszú volt az út, nehéz az elszakadás, és küzdelmes az újrakezdés.  Honnan jöttünk, így a 

faggatás, nem maradt hosszas emlékezés. 

Tovább kellett lépni csüggedés nélkül, bátran.  És ma, mikor új hazát leltünk, ôseink 

országában, valamivel még mindig rendelkezünk: 

 ez a szülôfalu iránti szeretet.  Tiszteljük, míg tart az életünk, sosem hagyja el szívünket. 

Otthon maradottainknak azt kívánjuk, hogy a jövôben ne érjék ôket hasonló sorscsapások, és 

szülôhazánknak, Magyarországnak a következôket kívánjuk: Isten, áldd meg a magyart, / Jó 

kedvvel, bôséggel, / Nyújts feléje védô kart, / Ha küzd ellenséggel. / Bal sors akit régen tép, / 

Hozz rá víg esztendôt, / Megbûnhôdte már e nép / A múltat s jövendôt! Mielôtt befejezném 

írásomat és az események dokumentálását, szeretnék utalni arra, hogy mint már említettem, 

beszámolóm utolsó fejezetében saját családom sorsát mutattam be és vázoltam fel. Az egyes 

sorsok azonban lényegileg azonos módon alakultak, ezért a legkézenfekvôbb az volt, hogy 

saját családom történetét mutassam be, amiért megértésüket kérem. Mielôtt ismertetômet 

végleg befejezném, anyaországunknak és ôseink országának szeretnék ôszinte köszönetet 

mondani azért, hogy majd’ hatvan évvel ezelôtt befogadott bennünket. Köszönjük neked, ó, 

Anyaország, hogy helyet adtál nekünk, mikor ideérkeztünk, s kezünkben nem volt semmi 

jószág. Menekültünk, mert ellenséges hatalom üldözött, s szükség, halál és borzalom, nem 

azért, hogy ébredjen benned szánalom. Gondoltuk, ittlétünk nem örök. Hisz tudtuk, hogy 

gondod van elég. Bizalommal megajándékoztál, s ezért ránk számíthattál. Több szeretnénk 

lenni, mint vendég. Mi melletted akarunk állni. Nyelvünk és szokásaink ugyanazok, így hát 

nem vagyunk harmadikok, meg fogod bennünk Magadat látni. (folytatjuk) 
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Arany minősítést kaptak a szentiváni énekes kislányok 

Arany minősítést értek el a pilisszentiváni általános iskola harmadik és negyedik osztályos 

résztvevői a hagyományosan Biatorbágyon megrendezett német nemzetiségi énekversenyen. 

A hat kislányból álló csapat a verseny „kánon” kategóriájában indult, felkészítésükben a 

tantestület több tagja is részt vett. A lányok énektanulás szempontjából alapvetően Kiss Éva 

tanítványai, de segítette – és a versenyre elkísérte – ôket egy másik tanáruk, a tantestület 

egyik legfiatalabb tagjának számító Csák Annamária, a Pilisszentiváni Vegyeskórus 

„benjáminja” is. Az Észak-Magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület és a 

Pest Megyei Német Önkormányzat hosszú ideje, idestova évtizedek óta minden évben 

megszervezi német nemzetiségi énekversenyét a budai régió településein élô általános 

iskolások számára Biatorbágyon, a Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola, az 

ottani német nemzetiségi önkormányzat és egy helyi civil szervezet, a Turwaller Stammtisch 

Német Nemzetiségi Kultúráért Egyesület részvételével. A mostani versenyen, melyre március 

22-én, csütörtökön került sor a Biatorbágyi Faluházban, az északmagyarországi térség – 

vagyis Pest, Heves és Nógrád megyék, illetve Budapest – iskoláinak diákjai mérhették össze 

ének-zenei tudásukat és felkészültségüket, minden olyan településrôl, ahol német nemzetiségi 

önkormányzat mûködik. Az így megszervezett Német Nemzetiségi Regionális 

Énekversenyeken a pilisszentiváni általános iskola diákjai az elmúlt években számos 

alkalommal értek el szép eredményeket, szóló, duó és csoportos kategóriákban egyaránt; a 

korábbi eredmények közül épp azért nem lenne ildomos egyet vagy néhányat kiemelni, mert 

oly sokan képviselték már ezen a versenyen eredményesen falunk nemzetiségi oktatását és 

hagyományôrzését. Ezúttal tehát inkább az érdemel kiemelést, hogy az elmúlt évek nagyszerû 

tendenciája tovább folytatódik, hiszen ez évben harmadikos-negyedikes lányok hoztak szép 

eredményt számunkra, akiknek szereplése az elkövetkezô idôszak több évére is biztosíthatja a 

szentiváni gyerekek jelenlétét az élmezônyben. Magán a versenyen a szentiváni lányok 

„kánon” kategóriában indultak, amelyben kötelezô jelleggel két-két darabbal kellett készülni. 

A mieink a Nicht lange mehr ist Winter, illetve a Maienwind am Abend címû dalokat vitték, 

melyek egyike sem mondható könnyû zenemûnek. A zsûri által megítélt arany minôsítés 

nyilvánvalóan az elôadás nehézségi fokára is utalt, értékét pedig jelzi, hogy viselôi három 

megye résztvevô diákjai közül kerültek kiválasztásra. Végezetül álljon itt a szentiváni csapat 

névsora is, a csoportkép elhelyezkedése szerinti sorrendben (balról jobbra): Metzger Klára, 

Meljkuti Maja, Mocsári Zselyke, Földi Ráhel, Kovács Petra és Schuck Fanni. 

Mai 2018 
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A polgárok Európája – 30 év partnerkapcsolati párbeszédben A partnerkapcsolat 30. 

évfordulóját ünnepeljük Marktleugast és Pilisszentiván között 30 éve áll fenn baráti 

kapcsolat 

Kedves Polgárok! A partnerkapcsolat 30 éves jubileuma alkalmából, amelyet ebben az évben, 

2018. október 19. és 23. között Magyarországon fogunk megünnepelni, átlapoztuk a 

történelemkönyveket, keresgéltünk a kartonokban és valami különlegeset találtunk ki az Önök 

számára. A jubileumi évben lapunk minden számában, valamint a honlapunkon is, 

beszámolunk Önöknek a magyar-német kapcsolatokról, a mögöttük álló eseményekrôl, a két 

településrôl és a lakosságáról, valamint a 30 éves partnerkapcsolatunk keletkezésérôl és 

történetérôl. Ígérjük, izgalmas lesz! 

3. rész 

Részlet a Pilisszentivánt bemutató, 2012-ben megjelent községi kiadványból 

A község eredete 

A község eredeti neve Szent Iván, németül Sankt Iwan. A települést az ágostonosoknál 

említik Szent Ivány pusztának elôször; hogy mi lehetett eredetileg a település neve, nem 

egyértelmû. 1900-tól Pilisszentivánnak nevezik. A török elôtti idôbôl: 1. Velence (Wenecia, 

Venécia, Wenecie, Weiretie): Lakói (Pilis-) Csaba határosai DK-en. Területileg megfelel a 

mai Pilisszentivánnak, de a régészetileg felismerhetô faluhely ennek északi határánál már 

Pilisvörösvár területére esik (M. Rég. Top. VII. 21/23.), ez a hely a mai Kakukk-hegy 

környéke. 2. Iwanfelde: Egy 1401-es perbáli határjárásnál említik az Iwanfelderemeneuwthat 

(„Ivánfeldére menô út”), ebben az irányban (M. Rég. Top. VII. 21/23., 175. old.). Azt 

feltételezik, hogy az Ivanföld(e) elnevezés egy már elpusztult falura utalhat. 3. Battháza: 

Ferenczy József említi (1844), de ennek okleveles nyoma még nincs. 

Az itt lévô régi templom köveit a törökök feltétlezhetôen Vörösvárra vitték és ott építkezésre 

használták fel. A török hódoltság után a budai ágostonosok 1708. december 10-én nádori 

adományozásként kapták birtokba Szent Ivánt. A terüle- tet gróf Brankovics János is 

megkapta, ezért birtokjogi perek indultak, amelyek még Brankovics halála után is tartottak, 

egészen 1750-ig, mert Brankovics ugyan az atyákra hagyta itteni földjeit, de egyesek nem 

akarták, hogy a falu egyházi tulajdon legyen. 1723-ig csak egy vendégfogadó, valamint egy 

erdészház és egy gazdálkodó testvér lakhelye volt a mai község területén. Az 1723-ban 

Frankföldrôl ide érkezett öt család 1724. április 24-én kötött telepü- lési szerzôdést az 

ágostonosokkal, innen számolható a mostani falu kezdete. 
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Az elsô betelepülôk 1723-tól a németországi Fekete-erdô vidékérôl és frank területekrôl 

érkezô németek voltak, de közülük többen rövid itt tartózkodás után továbbköltöztek. 1750-

ben Tersztyánszky János gróf kapta birtokul Szent Ivánt nádori adományként és az Ágoston-

rendi atyáknak fizetendô 5700 forint kártérítés fejében. Tersztyánszky (máshol 

Tersztyanovszky) János József nevû fiának 1769ben bekövetkezett halála után a birtok 

tulajdonosa az a Majthényi Károly lett, akinek Anna nevû unokája késôbb id. Madách 

Imréhez, a nagynevû drámaíró táblabíró foglalkozású apjához ment feleségül. Ezután 

házasság révén a Marczibányi, majd a Karátsonyi családok lettek a község birtokosai. Ekkor 

épült az egykori kolostor helyén, annak köveibôl a kastély, melyet sajnos a II. világháború 

után teljesen leromboltak. Változást hozott a falu életébe a XIX. század közepén megnyílt 

szénbánya, mely jó munkalehetôséget kínált a falu és a környék lakosságának. A helybeliek 

eleinte idegenkedtek a föld alatti munkától, ezért az elsô bányászok nagy része külföldrôl, 

fôleg Württembergbôl és Stájerországból érkezett. Nagyon jó minôségû agyag is volt a község 

határában, melyet a fazekasok elôszeretettel használtak fel. A bányaüzem egészen 1970-ig, az 

utolsó mûködô bányavágatok bezárásáig foglalkoztatta a község lakosságának nagy részét és 

segítette a szociális, kulturális és egészségügyi létesítmények létrehozását. Ekkortájt indult 

meg a falu lélekszámának gyors növekedése, az elsô magyarországi népszámlálás idején, 

1784-1787-ben a falu népessége 373 fô volt, 1880-ra 648, 1910-re 1222 fôre növekedett. 2011 

decemberi felmérésünk szerint 4424-en éltek itt. A községben már 1745-ben iskolamester 

mûködött, állami iskolája 1894-ben jött létre a korábbi egyházi iskola államosításával. 1895-

ben pedig állami óvoda is nyílt. Az elsô világháborúban 45 férfi halt hôsi halált, és a község 

az országban az elsôk között, még 1918-ban emlékmûvet emelt hôseinek. Az önálló 

egyházközség 1919-ben alakult meg. 1920. július 1-jén megszûnt Pilisvörösvár és 

Pilisszentiván ügyeinek közös intézése is, ami szintén az önálló fejlôdést segítette elô. 1921-

ben pedig Pilisszentiván néven nagyközséggé nyilvánították a falut. 

A második világháború nem rongálta meg túlságosan a települést, mindössze egy menekülô 

bombázó által ledobott bombák romboltak le egy házat. A háborús évek alatt azonban sok 

férfi halt hôsi halált, fôleg az orosz és német frontokon. Az orosz csapatok 1944. december 

25-én vonultak be a községbe, s a háború után – a bányának köszönhetôen – nem került sor a 

német ajkú lakosság kitelepítésére. 1999-ben Európa-diplomás területté nyilvánították a Kis- 

és Nagy-Szénás területén már korábban fokozottan védetté minôsített 1182 hektár területet, 

ami új lehetôséget és egyben új kötelezettségeket is jelent a falu számára. „Mi a vonzó ma 

Szentivánban? A teljes kommunális infrastruktúra, az ösztöndíjak és segélyek rendszere, a 
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helyi munkalehetôségek, a jó levegô, a csend, a sok kis közösség, a kis és nagy gondok 

határozott, kulturált megoldása.” 

Jelen 

A település önkormányzata önállóan – szabadon, demokratikus módon, széles körû 

nyilvánosságot teremtve – intézi a település közügyeit, gondoskodik a közszolgáltatásokról, a 

helyi hatalom gyakorlásáról, a mindezekhez szükséges feltételek megteremtésérôl. A 2000-es 

évek vége jelentôs fejlesztések ideje volt a község életében. Európai uniós pályázati 

forrásokból mintegy egymilliárd forint értékben történtek beruházások: a bezárt szemétbánya 

rekultivációja, új orvosi rendelô építése és környékének rendezése, a régi orvosi rendelô 

Generációk Házává való átalakítása, az óvoda és az iskola bôvítése mind 2007-2011 között 

történt meg. 

Eredményes volt a nemzetiségi választás 

Másodszor nyílt lehetőség a rendszerváltás óta arra, hogy a magyarországi nemzetiségek saját 

képviselőt juttassanak be a Parlamentbe, kedvezményes mandátummal, idén pedig ez a német 

nemzetiségnek sikerült is, mert országos listájuk megkapta a bejutáshoz szükséges 

szavazatszámot. a pilisszentiváni német nemzetiségi önkormányzat (nnö) képviselôit ennek 

kapcsán arról kérdeztük, milyen arányú helyi részvételre számítottak és mennyire voltak 

elégedettek az eredménnyel.  

–  Milyen mozgósítási célt tûzött ki maga elé a nemzetiségi önkormányzat az idei parlamenti 

választást megelôzô regisztrációs idôszakban, milyen regisztrációs eredményt szerettetek 

volna elérni – akár a 2014-es adatokhoz, akár a lakosság létszámához mérten; akár abszolút 

értékben, akár százalékos arányban?  

Fontosnak tartottuk, hogy minden pilisszentiváni értesüljön a kedvezményes nemzetiségi 

parlamenti mandátum megszerzésének lehetôségérôl, de a településenkénti célértéket a 

Magyarországi Németek Országos Önkormányzata határozta meg, a 2011-es népszámláláson 

az adott települé- sen német nemzetiséghez tartozók száma alapján. Az elvárás Pilisszentiván 

esetében 345 fô volt. A választási kampány kezdetekor, 2017 októberében Pilisszentivánon 

134-en voltak a parlamenti választásokra is kiterjedô német nemzetiségi névjegyzékben, így 

új regisztrálóként a valós cél- érték 223 fô volt. Az év elsô három hónapjában sok energiát 

fordítottunk a lakosok és elsôsorban a helyi német nemzetiség tagjai tájékoztatására. 

Felkerestük a német nemzetiségi önkormányzat költségvetésébôl finanszírozott helyi 

nemzetiségi csoportokat; minden szentiváni háztartás részére levelet küldtünk teljes körûen 

felhívva benne a figyelmet a lehetôségre és a feltételekre; folyamatosan tájékoztattuk a 
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Facebook oldalunk követôit, illetve itt, a Szentiváni Újság elôzô számaiban is mindenkit a 

buzdítottunk a regisztrálásra. – és a választási részvételt illetôen? Nyilván a választók 

regisztrációikkal csak lehetôséget biztosítottak magunknak arra, hogy a nemzetiségi listára 

szavazhassanak. Ahhoz, hogy Ritter Imre teljes jogú német nemzetiségi képviselôként 

juthasson be a parlamentbe, a regisztráltaknak április 8-án részt kellett venniük a szavazáson. 

Így a szentiváni regisztráltak 100%-ára számítottunk a szavazás napján.  

–  Mennyire sikerült ezeket a célszámokat megközelíteni, elérni vagy meghaladni?  

Sajnos Pilisszentiván nem tudta teljesíteni a parlamenti választásokra kiterjesztett német 

nemzetiségi regisztráció elvárt, 345 fôs értékét, melynek a legfôbb oka, az hogy sokan nem 

szerettek volna lemondani a pártlistára leadható szavazatukról. (Hiszen aki kéri felvételét a 

nemzetiségi névjegyzékbe a parlamenti választásokra kierjedôen, az a pártlista helyett 

szavazhat a nemzetiségi listára, az egyéni jelöltre leadható szavazata mellett.)  

–  Elôfordult esetleg olyan szentiváni lakos nemzetiségi regisztrációja, aki ezzel meglepetést 

okozott a számotokra, esetleg nincs is nemzetiségi kötôdése, csak szimpátia-regisztráló volt?  

Igen, azokban az esetekben, amikre volt rálátásunk, szerencsére akadtak olyanak, akik 

nemzetiségi háttér nélkül is regisztráltak. A legtöbb ilyen esetben a kérelmezô egy német 

nemzetiségi oktatásban részesülô, vagy nemzetiségi csoportban tevékenykedô családtagját 

kívánta közvetve támogatni. –  Mennyire vagytok elégedettek az eredménnyel helyi 

viszonylatban? Esetleg kistérségi összehasonlításban? Összességében nincs okunk 

elégedetlennek lenni, ugyanis megszereztük a nemzetiségeket megilletô kedvezményes 

parlamenti mandátumot. Az azonban tény, hogy Pilisszentivánon az átlagosnál alacsonyabb 

volt a regisztrálási kedv. A választás napján Pilisszentivánon 210en, Pilisvörösváron 915-en, 

Solymáron pedig 384-en voltak a német nemzetiségi névjegyzékben. A részvételi adatokkal 

viszont elégedettek lehetünk, ugyanis Pilisszentiván vonatkozásában a nemzetiségi 

névjegyzékbe regisztráltak 89%-a megjelent a választáson. Sajnos el kell mondani, hogy a 

kissé bonyolult választási rendszer miatt voltak félreértések a regisztrációval kapcsolatban. 

Néhányan a választás napján szerettek volna regisztrálni, de olyan is akadt, aki az urna elôtt 

szembesült azzal, hogy nem szavazhat pártlistára, mivel nemzetiségi listára regisztrált. Fontos 

ezért, hogy a választások elôtt mindenki maga informálódjon a lehetôségekrôl és a 

feltételekrôl, hiszen ez mindenkinek a maga felelôssége.  

–  Elképzelhetô-e, hogy akár még ebben a választási ciklusban is lesz valamilyen kihatása a 

német nemzetiségi önkormányzatok mûködésére annak, hogy saját képviselôt sikerült 

delegálni a Parlamentbe?  
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Látni kell, hogy az elmúlt években jelentôsen megnövekedett a nemzetiségek részére fordított 

támogatások összege. Úgy reméljük, ezek a jövôben is növekedni fognak. Elsôsorban a 

nemzetiségi oktatás területén várhatók javulások. 

 

Új kiadvány a szentiváni hagyományokról 

 

Újabb kis kiadvány jelent meg nemzetiségi hagyományaink kapcsán: ezúttal azon receptek 

kerültek egy füzetbe, amiket a most jubiláló sváb főzőtanfolyam résztvevői próbálhattak ki az 

elmúlt tíz évben. a kiadvánnyal annak szerkesztője főleg a tanfolyam résztvevőinek kívánt 

kedveskedni, de mások is igényelhetnek belôle önköltségi áron, a készlet erejéig. 

Községünkben a sváb főzőtanfolyam története még a 2006-ban megválasztott nemzetiségi 

önkormányzat alakulási időszakáig nyúlik vissza: akkor kezdtek tűnődni a testület tagjai azon, 

miként tudnák a fiatalabbaknak is érdekessé tenni, testközelbe hozni a régi hagyományokat. 

Egyikük lánya vetette fel elôször, hogy szervezzenek tanfolyamokat a hajdani fôzési szokások 

megismertetésére, olyan segítôkkel, akik otthon még gyerekként sajátították el azokat. Az 

ötlet 2008 tavaszán jutott el a megvalósításig, azóta évi két-két ilyen alkalmat tartottak az 

iskola konyhájában, a húsvéti és az adventi idôszakban. A fôszervezô a kezdetek óta dr. Mirk 

Mária, a tanfolyamokat két tapasztalt háziasszony, Wippelhauser Andrásné és Brandhuber 

Jánosné vezeti, a résztvevôk pedig mindig megkapják az aznap készítendô ételek receptjét – e 

leírásokat több résztvevô azóta is nagy becsben tartja és lefűzve őrzi. Idén, az április 7-i, 

jubileumi tanfolyamon a résztvevôk mégsem kaptak leírást az aznapi menürôl, amit többen is 

joggal furcsálltak. Amire azonban a társaság végére ért az elkészített ételsor elfogyasztásának, 

kiderült ennek oka: dr. Mirk Mária ugyanis erre az alkalomra, meglepetésként összegyûjtötte 

az elmúlt tíz év receptjeit, és azokat tematikusan csoportosítva, 40 oldalas, fényképekkel 

illusztrált kiadványt állított össze belőlük. A 10 év receptjei – Sváb főzőtanfolyam 

Pilisszentiván című, színes borítós füzetben 66 olyan recept kapott helyet – némelyik több 

változatban –, amik jellemzôi voltak a régi sváb konyhának, esetleg ma elterjedt ételek 

Németország azon vidékén, ahol a szentiváni elszármazottak zöme él. Jól jelzi a régi 

szokásokat, hogy igazi fôétel csak hat található a kis füzetben, ám ezeket tíz köret vagy mártás 

egészíti ki: ôseink így tehették változatosabbá étkezéseiket. 13 leves leírása is szerepel a 

füzetben – felerészben olyanok, amiket fôételként is fogyaszthattak –, a tészták száma pedig 

egy híján húsz. Mindezeket 18 sütemény leírása egészíti ki, és a szerkesztô a háziasszonyok 

észrevételeire is gondolt: hagyott pár üres oldalt a saját receptek beírására is. A kötetbôl 

egyelôre 100 példány jelent meg – a nemzetiségi önkormányzat támogatásával –, ezeket az 
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alkotók fôleg a tanfolyami résztvevőknek szánják, de az érdeklôdôk a készlet erejéig 

igényelhetnek belôle önköltségi áron, és kellô érdeklôdés esetén az utánnyomás sem kizárt. 

(képek a jubileumi főzőtanfolyamról a 20. oldalon) 

 

294 éves születésnap 

 

Német nyelvű, ünnepi szentmisével emlékezett meg községünk római katolikus 

egyházközsége és a német nemzetiségi önkormányzat április 21-én annak a dátumnak az 

évfordulójáról, amit méltán tartunk ma Pilisszentiván születésnapjának. idén nem zajlott ennél 

összetettebb megemlékezés errôl az eseményrôl, de nem is lett volna igazán indokolt, hiszen 

most viszonylag távol esik minden kerek évforduló. 1724. április 24-én, vagyis 

kétszázkilencvennégy évvel ezelôtt írta alá a mai Pilisszentiván elsô öt beköltözô családfôje 

és a falu területét akkor birtokló ágostonos szerzetesrend budai vikáriusa azt a települési 

szerzôdést, ami tulajdonképpen az elsô írásos bizonysága a község létrejöttének. A ma már 

levéltárban ôrzött dokumentum létezése régóta ismert Szentiván történetének elhivatott 

kutatói elôtt, de 2009-ben, a 285 éves évfordulón történt meg elôször, hogy egy kulturális 

rendezvénnyel emlékezett meg a „nagy” és a nemzetiségi önkormányzat ezen esemény 

évfordulójáról. A 2009-es rendezvényre valószínûleg rengetegen emlékeznek a falu lakói 

közül, hiszen olyan több órás programsorozatot sikerült tetô alá hozniuk a szervezôknek az 

emléknapra, ami szinte az egész községet megmozgatta. Szentiván történelmének fôbb 

eseményeit közel tucatnyi, külön-külön is sokszereplôs jelenet idézte fel azon az áprilisi 

délutánon, és az egész program kézben tartására egy profi színházi rendezôt kellett felkérni. 

Az azóta eltelt évek során visszafogottabb programok zajlottak ebbôl az alkalomból: a 290 

éves kerek évfordulóról ugyan szintén több órás rendezvénysorozat emlékezett meg, de a 

közbensô években inkább csak rövid megemlékezések zajlottak, esetenként egy-egy kiállítás 

megnyitójával, táncos programokkal. Ezek sorába illeszkedett az idei, német nyelvû ünnepi 

szentmise is, amely errôl az évfordulóról volt hivatott emlékezni, április 21-én, és amelyet 

Kiss Csaba plébános celebrált, felolvasóként pedig Kônigné Drevenka Mária, a nemzetiségi 

önkormányzat egyik korábbi képviselôje mûködött közre. Egy különlegessége mégis akadt 

ennek az alkalomnak: aznap, illetve a másnapi, vasárnapi szentmisén a perselyadományokat 

hazánk legrégebbi búcsújáró helye, a bodajki Mária-kegyhely felújítására ajánlották fel a 

jelenlévôk. 
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Szöveg és kép: Klotz Mária: Szentiváni zeneiskolások sikere Taksonyban 

Arany és ezüst minősítést szereztek a pilisszentiváni zeneiskolások a regionális zenei 

versenyen Taksonyban. 

 

Az Észak-magyarországi Német Önkormányzatok Szövetsége Egyesület, a Pest Megyei 

Német Önkormányzat, valamint a taksonyi német nemzetiségi önkormányzat április 21-én 

német nemzetiségi regionális zenei versenyt rendezett Taksony mûvelôdési házában, Pest, 

Heves és Nógrád megye német nemzetiségi általános és középiskolái, illetve zeneiskolái 

számára, népzene kategóriában, szóló, duó, vagy csoportos előadásban. A Pilisszentiváni 

Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola kamarazenekara – Engert 

Zsófia (klarinét), Erdei Balázs (klarinét), Nagy Iringó (tenorkürt), Szabó Luca (ütô), Kunszt 

Milán (trombita), Kovács Erzsébet Blanka (fuvola), Kovács Barnabás (trombita), Gátas 

András (trombita), Mocsári Márton (trombita), Tari Ákos (harmonika), Harmati Elek (tuba) –, 

Farkas Antal Etwas Frisches Schnellpolka címû kompozíciójával, valamint a Hans, bei doe 

(Galopp) darabbal arany fokozatú minősítést szerzett. Korponay-Szabó Levente és Korponay-

Szabó Péter tanulók furulyakettôse duó kategóriában, Beethoven Német tánc címû darabjával 

és Mer san komm’n toher számokkal ezüst minősítést nyert el. A versenyzőket Harmati Elek 

zenetanár, fúvószenekari karmester készítette fel. A diákoknak és tanáruknak szeretettel 

gratulálunk! 

 

Juni 2018 

 

A polgárok Európája – 30 év partnerkapcsolati párbeszédben A partnerkapcsolat 30. 

évfordulóját ünnepeljük Marktleugast és Pilisszentiván között 30 éve áll fenn baráti 

kapcsolat 

 

Kedves Polgárok! A partnerkapcsolat 30 éves jubileuma alkalmából, amelyet ebben az évben, 

2018. október 19. és 23. között Magyarországon fogunk megünnepelni, átlapoztuk a 

történelemkönyveket, keresgéltünk a kartonokban és valami különlegeset találtunk ki az Önök 

számára. A jubileumi évben lapunk minden számában, valamint a honlapunkon is, 

beszámolunk Önöknek a magyar-német kapcsolatokról, a mögöttük álló eseményekrôl, a két 

településrôl és a lakosságáról, valamint a 30 éves partnerkapcsolatunk keletkezésérôl és 

történetérôl. Ígérjük, izgalmas lesz! 

4. rész 
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„Pilisszentiván község és lakossága“ Pilisszentiván – Sankt Iwan Egy falu az Európa 

Diplomás Terület határán A faluba sokan ellátogatnak, de csak kevesen számolnak be róla. 

Egy idegen annyit talán tud, hogy a falu valahol a Pilis-hegységben fekszik, amire már a 

község neve is utal: Pilisszentiván. Akik pontosabb földrajzi ismeretekkel rendelkeznek, azt is 

tudják, hogy a falu a Budai-hegység és a Pilis-hegység találkozásánál terül el. „Szent Ivány” 

pusztaság …, az esztergomi fôút mellett balra fekszik, Pilisvörösvár irányában egy 

ágyúlövésnyi távolságra.” (ez a községnév legkorábbi ismert említése 1690-bôl) Az átutazó 

hegyektôl körülölelt utcákat, házakat, virágokat és embereket pillant meg. A Pilist, 

Dobogókôt, Oszoly sziklafalát, a Nagy-Kevélyt, Kis-Kevélyt, a Zsíroshegyet, a Nagy-Szénást, 

az Iváni-hegyet, a Kis-Szénást. És a falu fölött ôrködô hegyeket, amelyek a látogatókban és a 

helyi lakosságban is a tekintély, a tisztelet és a rend érzését keltik. A magyar falvak 

századforduló körüli problémáiról szóló filmben ez a falu megnyugtatja a lelket. Egy szigetet 

képez a sziklák és erdôk között. Már a települést jelzô tábla utal a község történelmére, mivel 

Szentiván eredeti elnevezésének német megfelelôje (Sankt Iwan) is olvasható rajta. Ez a török 

uralom után elhagyatott vidék lett a betelepített svábok új otthona, a környezô falvakkal 

együtt. Az elsô öt család 1724. április 24-én érkezett meg a Majna vidékérôl, Mainz 

környékérôl és Lohr községbôl. Azóta ezen a napon ünneplik a falu születésnapját. „…alig 

van itt szántóföld, a talaj homokos, köves. Nincs itt kender, rét, csak a földbirtokosok 

erdeiben. A szôlômûvelés éppen csak elkezdôdött. Nincsenek malmok és nincs halászati 

lehetôség sem. Kereskedelem is alig van. Ha el akar adni valamit az ember, 3 mérföldet kell 

megtennie Budáig.” (egykori ismertetô a községrôl) Mária Terézia úrbéri rendelete (1771) a 

Szentiván környéki földeket a negyedik, leggyengébb minôségi osztályba sorolta be. Az elsô 

lakosok és utódaik 300 év alatt kemény munkával mégis kialakították a saját életterüket a 

szôlômûveléssel, állattartással, fakitermeléssel és kereskedelemmel. A falu szélén kiváló 

minôségû agyagot is találtak, amelyet a fazekasok használtak fel. A földrajzi adottságok miatt 

nem kimondottan mezőgazdasági falukép alakult ki. Az 1895 novemberében Budapest és 

Esztergom között létesített vasútvonal újabb lehetôséget kínált a falu számára a világtól való 

elszigeteltsége megszüntetésére. A fentiekbôl kitûnik, hogy az itt élô lakosság mindig is 

kitartó volt. Ehhez járult még a „föld alatti szerencse”. A legelsô, 1849 és 1862 között 

mûködött itteni barnakôszénbányát 1892-1893-ben újra megnyitották. Az 1898-ban fôleg 

belga tôkébôl alapított Budapestvidéki Kôszénbánya Részvénytársaság (amely többek között 

az Irma- és Erzsébet-aknákat mûködtette) a rendszeres szénbányászat- hoz már 500 bányászt 

alkalmazott. 1904-ben a vörösvári szénmezôk feltárása (Lipót-akna, majd Új-akna) is 

megkezdôdött. A Szél-hegy északi lejtôjén található Solymár-aknához egy szomorú történet is 
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fûzôdik. Az akna 1933. június 28-án beomlott, s a mélyben rekedt tizenegy bányász közül 

csak kilencet sikerült megmenteni. A kimerült aknák helyett az 1940-es évek elején 

megnyitották a Borbála-tárót és az István-aknát. Amikor a bányát 1946. szeptember 1-jén 

államosították, már csak az István-akna mûködött. 1948-ban megkezdôdött a Jóreménység-

altáró feltárása, ahonnan 3.200 méter hosszú, nyugati irányú föld alatti vágat vezetett a 

nagykovácsi szénmezôk felé. 1965-ben már 1.213 bányász dolgozott itt. A pilisi szénbányákat 

1969. december 31-jével, az ország megváltozott energiapolitikája miatt bezárták. A falu 

életét ezzel együtt 77 éven keresztül egyértelműen a bánya határozta meg. Munkát, 

megélhetést és szociális biztonságot adott. Feltehetôleg az is a bányának volt köszönhetô, 

hogy 1946-ban egyetlen német családot sem telepítettek ki a faluból. A bánya lakásokat 

biztosított (bányatelep, Lipták kaszárnya, Flanc-telep), a múlt század elején még kórház és 

kantin is mûködött itt a bányászok részére. A falu késôbb mozival, kultúrházzal és orvosi 

rendelôvel is gazdagodott. 1920. július 1-tôl megszûnt Pilisvörösvár és Pilisszentiván közös 

közigazgatása, amely fontos lépésnek számított a falu önálló fejlôdésének útján. A falu 1921-

ben Pilisszentiván néven vált önállóvá. A második világháború utáni „kényszerintézkedések” 

sokszorosan sújtották az itt élôket. Még az anyanyelvük használatát is megtiltották. Az 1950-

es évek sajátos gazdaságpolitikája azonban lehetôséget adott a nôknek arra, hogy a Háziipari 

Szövetkezetben dolgozzanak. Az 1960-ban megalapított „Jószerencsét” szakszövetkezet a 

gyümölcstermesztést segítette a faluban. A rendszerváltozás idején, 1990-ben megkezdôdött 

nagy léptékû fejlesztések eredményeit ma már a falu valamennyi lakója élvezheti. 1978-ban, a 

Kis- és Nagy-Szénás 1.193 hektáros területét is magában foglalva, létrejött a Budai 

Tájvédelmi Körzet. Az 1999-ban adományozott „Európa Diplomában“ a Kis- és Nagy-Szénás 

térségében 1.182 hektárt fokozottan védett területté nyilvánítottak. A falu számára 

kötelességet és egyben új lehetôséget is jelent, hogy a jövôjét a megszokott kemény 

munkával, az ökológiai kincsek bemutatásával és felhasználásával alakítsa, és ezáltal kitûnjék 

a többi település közül. 

Mi Pilisszentiván vonzereje a XXI. században?  

– A kitûnô szociális infrastruktúra: vezetékes gáz, víz, illetve szennyvízcsatorna, 

telefonhálózat, aszfaltozott utcák. A sokféle helyi támogatás és ösztöndíj, a munkalehetôségek 

a faluban, a jó levegô, a nyugalom, a sok kisebb közösség, és valamennyi probléma kulturált 

és határozott megoldása.  

– Az esély a szélesebb ismertségre: gondozott faluközponttal, emlékmûvekkel, 

hagyományokkal, európai léptékû tervekkel, akarattal és elszántsággal. 

Miért emelkedik folyamatosan a lakosság száma?  
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– Talán azért, mert a falu a magas hegyek árnyékában a fôváros közelsége ellenére képes volt 

megôrizni a saját arculatát, a csendet és a jó levegôt, valamint a szorgos lakói mindig helyesen 

bántak a község javaival és kincseivel. A múlt a jövô egyik pillére. Pilisszentivánon olyan 

gyorsan és hasznosan telik az idô, hogy a jelen szinte azonnal múlttá is válik. Sorozatunk 

következô folytatásában a Népviselet, népszokások és hagyományok témájával foglalkozunk. 

 

Anlässlich unseres 30. Partnerschaftsjubiläums, das wir in diesem Jahr vom 19. Oktober 2018 

bis23. Oktober 2018 in Ungarn feiern werden, haben wir für Sie, liebe Bürgerinnen und 

Bürger, Geschichtsbücher gewälzt, in Kartons gekramt, und uns etwas Besonderes für Sie 

einfallen lassen: Das Jubiläumsjahr über, werden wir Ihnen in jeder Ausgabe unseres 

Mitteilungsblattes etwas über die Verbindung Ungarn-Deutschland, die dahinterstehende 

Geschichte, das Dorf Pilisszentiván und seine Bevölkerung sowie über die Entstehung und 

Historie der 30-jährigen Partnerschaft erzählen. Sie dürfen gespannt sein! 

Teil 4 

„Das Dorf Pilisszentiván und seine Bevölkerung“ 

Pilisszentiván – Sankt Iwan Ein Dorf an der Grenze eines Gebiets mit „Europäischem 

Diplom“ Das Dorf wird von vielen besucht, aber nur wenige berichten über es. Ein Fremder 

weiß vielleicht, dass das Dorf irgendwo im Pilisch-Gebirge liegt, darauf weist auch der Name 

hin: Pilisszentiván. Diejenigen, die gründlichere geographische Kenntnisse haben, wissen, 

dass es dort zu finden ist, wo das Budaer/Ofener-Gebirge und das Pilisch-Gebirge 

zusammentreffen. „SzentIvány ist öde…, es liegt an der Esztergomer/Graner Landstraße, auf 

der linken Seite, Richtung Rotenburg/Werischwar, auf einen Kanonenschuss entfernt.“ (1690) 

Der Reisende sieht von Berggipfeln umrahmte Straßen, Häuser, Bäume, Blumen und 

Menschen. Pilisch, Dobogókô, die Felswand von Oszoly, Nagy-Kevély, Kis-Kevély, 

Schmalzberg, Nagy-Szénás, Iváni-Berg, Kis-Szénás. Gipfel, die über das Dorf wachen und 

sowohl in den Besuchern als auch in den Einheimischen den Eindruck von Macht, Respekt 

und Ordnung wecken. In einem Film, in dem es um die Probleme der ungarischen Dörfer um 

die Jahrhundertwende geht, wirkt dieses Dorf seelenberuhigend. Eine Insel zwischen Felsen 

und Wäldern. Bereits das Ortsschild weist auf die Geschichte des Dorfes hin. Sankt Iwan auf 

Deutsch, nach dem ursprünglichen Namen der Gemeinde Szent Iván. Die nach der 

Türkenherrschaft verlassene Gegend ist die neue Heimat von angesiedelten Schwaben 

geworden, ebenso wie andere benachbarte Siedlungen. Die ersten fünf Familien kamen am 

24. April 1724 aus dem Maingebiet, aus der Mainzer Gegend und der Siedlung Lohr. Seitdem 

wird dieser Tag als der Geburtstag des Dorfes gefeiert. „…es gibt kaum Ackerland, der Boden 
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ist sandig, steinig. Es gibt keinen Hanf, keine Wiese, nur in den Wäldern der Grundbesitzer. 

Erst jetzt hat man damit angefangen, Wein anzubauen. Es gibt keine Mühle und keine 

Möglichkeit zu fischen. Handel gibt es ebenso wenig. Wenn sie etwas zu verkaufen haben, 

können sie es 3 Meilen nach Buda/ Ofen bringen.“ Das Urbarium von Maria Teresia (1771) 

stuft die Felder um Szentivány in die vierte, schwache Qualitätsklasse ein. Trotzdem schufen 

die Ureinwohner der Siedlung in fast 300 Jahren durch harte Arbeit in Weinbau, Tierhaltung, 

Holzgewinnung und Handel einen Lebensraum. Am Rande des Dorfes wurde Lehm von sehr 

guter Qualität gefunden, den die Töpfer gut verwenden konnten. Die geographischen 

Gegebenheiten formten nicht das Bild eines typisch landwirtschaftlichen Dorfes. Die Nähe 

der im November 1895 in Betrieb gesetzten Eisenbahnlinie zwischen Budapest und 

Esztergom bot dem Dorf eine weitere Möglichkeit an, seine Abgeschiedenheit von der Welt 

zu ändern. Aus der obigen Aufzählung ist auch ersichtlich, dass die hier Lebenden schon 

immer über gutes Durchsetzungsvermögen verfügten. Dazu kam ein Stück „unterirdisches 

Glück“. Das Braunkohlenbergwerk, das zwischen 1849 und 1862 funktionierte, wurde 1892-

1893 wiedereröffnet. Die im Jahre 1898 überwiegend mit belgischem Kapital gegründete 

„Steinkohlenbergwerk AG Budapest und Umgebung“ (Erschließung des Irmaschachts, des 

Elisabethschachts) stellte für ihre regelmäßige Kohlenförderung bereits 500 Bergleute ein. Im 

Jahre 1904 wurde auch mit der Erschließung der Werischwarer Kohlenfelder 

(Leopoldschacht, danach Neuschacht) begonnen. An den Schaumarschacht im nördlichen 

Hang des Windbergs knüpft sich eine traurige Geschichte. Der Schacht wurde am 28. Juni 

1933 verschüttet. Von den elf verschütteten Bergleuten konnten Neun nicht mehr gerettet 

werden. Anstelle der ausgeschöpften Schächte wurden am Anfang der 40er Jahre der 

Barbarastollen und der Stefanschacht erschlossen. Als das Bergwerk am  

 1. September 1946 verstaatlicht wurde, war nur noch der Letztere in Betrieb. Es wurde im 

Jahre 1948 mit der Erschließung des Unterstollens „Gute Hoffnung“ begonnen, der durch den 

3.200 m langen westlichen Stollen mit den Nagykovácser Bergbaufeldern verbunden war. Im 

Jahre 1965 wurden hier bereits 1.213 Mitarbeiter beschäftigt. Der Pilisch-Bergbaubetrieb 

stellte seine Produktion am 31. Dezember 1969 wegen der veränderten Landesenergiepolitik 

ein. Das Leben der Gemeinde wurde 77 Jahre lang durch das Bergwerk geprägt. Es sicherte 

Arbeit, Lebensunterhalt und eine gewisse soziale Sicherheit. Dem Bergwerk war auch das zu 

verdanken, dass im Jahre 1946 keine deutsche Familie aus dem Dorf ausgesiedelt wurde. Das 

Bergwerk sicherte Wohnungen (Bergwerkssiedlungen, Lipták Kaserne, Flanz-Siedlung), am 

Anfang des Jahrhunderts gab es in der Gemeinde sogar ein Krankenhaus für Bergleute und 

auch eine Kantine. Später wurde das Dorf auch noch um ein Kino, Kulturhaus und eine 
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Arztpraxis reicher. Ab 1. Juli 1920 wurde die gemeinsame Verwaltung von Werischwar und 

Sankt Iwan eingestellt, was ein wichtiger Schritt auf dem Wege der selbstständigen 

Entwicklung des Dorfes war. Das Dorf wurde im Jahre 1921 unter dem Namen „Sankt Iwan“ 

für selbstständig erklärt. Die „Zwangsmaßnahmen“ der Nachkriegszeit benachteiligten 

mehrfach die hier Lebenden. Sogar der Gebrauch ihrer Muttersprache wurde verboten. In der 

eigenartigen Wirtschaftspolitik der 50er Jahre ergab sich jedoch für Frauen die Möglichkeit, 

in der „Heimindustrie“-Genossenschaft Heimarbeit zu betrieben. Die im Jahre 1960 

entstandene „Gutes Glück“-Fachgenossenschaft förderte die Entwicklung des Obstanbaues im 

Dorfe. Die Früchte der im Jahre 1990 mit der Wende angefangenen Entwicklungen genießen 

heute alle Dorfbewohner. Im Jahre 1978 kam folgende Nachricht: auf dem Gebiet von Kis- 

und Nagy-Szénás wurde auf einer Fläche von 1.193 Hektar das Budaer/Ofener 

Naturschutzgebiet geschaffen. Im „Europa-Diplom“, verliehen im Jahre 1999, wurden auf 

dem Gebiet von Kis- und NagySzénás 1.182 Hektar Land unter erhöhten Schutz gestellt. Es 

ist für das Dorf eine neue Pflicht und gleichzeitig eine neue Möglichkeit, durch die von ihm 

gewöhnte harte Arbeit, durch das Zeigen und die Ausnutzung der ökologischen Schätze seine 

Zukunft zu gestalten, dass es sich aus der Reihe anderer Dörfer hervorhebt. 

Was macht die Anziehungskraft und das Geheimnis von Sankt Iwan an der Jahrtausendwende 

aus? – Die perfekte soziale Infrastruktur: Gasleitung, Tankstelle, Wasser- bzw. 

Abwasserkanalisation, Telefonnetz, asphaltiertes Straßennetz.  

Die Vielfalt von örtlichen Beihilfen und Stipendien, die örtlichen Arbeitsmöglichkeiten, die 

gute Luft, die Ruhe, die vielen kleinen Gemeinschaften, die kultivierte und entschlossene 

Lösung von Problemen aller Art. – Die Chance, vor die Welt zu treten: mit gepflegtem 

Dorfzentrum, Gedenkstätten, Traditionen, Plänen europäischen Niveaus, mit Wille und 

Entschlossenheit. 

Warum nimmt die Einwohnerzahl ständig zu?  

– Vielleicht darum, weil das Dorf im Schatten der großen Berge trotz der Nähe der Hauptstadt 

sein eigenes Gesicht, seine Stille und gute Luft bewahren konnte und seine Güter und Schätze 

durch die strebsamen Bewohner immer gut gehandhabt wurden. 

Die Vergangenheit ist ein Pfeiler der Zukunft. In Sankt Iwan verfliegt die Zeit so schnell und 

nützlich, dass sich die Gegenwart gleich in Vergangenheit umwandelt. 

In der nächsten Ausgabe folgt die Fortsetzung zum Thema „Volkstracht, Volksbräuche und 

Traditionen“. 

Végleg kitiltva Sváb sorsokról készült Gábeli Tamás új dokumentumfilmje 
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1946-ban kényszerrel elûzöttek, a front elôl még 1944-ben, „önként” nyugatra menekültek, 

hazaszököttek és mindvégig itthon maradottak: a rengeteg egyéni sors nagyrészt e négy fô 

mintázat valamelyikét követte a második világháború után, a budai agglomeráció németlakta 

településeinek sváb lakosai körében. De vajon ki vagy mi döntötte el, és mi alapján, hogy 

kinek melyik sorsminta jut? Lehetett-e biztos az itthon maradásban, aki nem került listára? És 

vajon miért kerültek soha nem is politizáló, civil lakosok százai, ezrei efféle választási 

kényszerbe? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre igyekezett válaszokat találni Gábeli Tamás 

május 3-án bemutatott, új dokumentumfilmje. Komoly várakozás elôzte meg, és ennek 

megfelelôen teltházas érdeklôdés övezte azt a filmbemutatót, amely május 3-án a községi 

díszteremben zajlott, és amely Gábeli Tamás Végleg kitiltva címû filmjének elsô nyilvános 

vetítése volt. A szentiváni gyökerû filmrendezô két éve dolgozott a filmen, amely a második 

világháborút átélt idôs emberek beszámolóin, szakértôk magyarázatain, korabeli filmrészletek 

és dokumentumok bemutatásán keresztül idézett fel egy olyan korszakot, amelynek történései 

még máig sincsenek teljes körûen feltárva, noha sok ezer magyarországi német számára 

voltak sorsfordító jelentôségûek. Az eredetileg ötven percesre tervezett, majd menet közben 

ennek közel duplájára hízott, két részesre terebélyesedett ismeretterjesztô film 

megvalósítására a Magyar Mûvészeti Akadémia azon pályázata adott lehetôséget, amit 2016-

ban írtak ki, a hazai németség kitelepítésének témakörében – amelynek épp abban az évben 

volt a hetvenedik évfordulója. Maga az alkotás nem akart túl nagyot markolni, ami elônyére is 

vált: célja egyszerûen az lett, hogy a Pilisi-medence három településére összpontosítva, 

egyéni sorsok felvillantásával megpróbáljon válaszokat keresni az 1944-es kimenekülések és 

az 1946-os kényszerelûzések kapcsán felmerülô kérdésekre, illetve arra: mi döntötte el, hogy 

lesz-e kitelepítés egy adott községben, vagy nem. A rendezô a film ismertetôje mellé írt 

„vallomásában” elismerte, hogy komoly nehézségekkel kellett szembenéznie a film tervezése 

során, korábban ugyanis nem igazán foglalkozott ilyen témákkal. Emiatt pedig a filmmel 

kapcsolatos elsô elképzelései is elég távol álltak attól, mint ami aztán a végeredmény lett. Ez 

persze érthetô, hiszen Pilisszentivánon nem lévén kitelepítés, ez nem is volt téma a helyi 

közbeszédben (ellentét- ben például Solymárral, ahol a lakosság nagy részét kitelepítették, de 

azért itthon is sok német család maradt, így ott már a rendszerváltást megelôzô években is a 

közbeszéd tárgyává válhatott, és azóta is ott maradt a kitelepítés témája), azt pedig sokáig 

nem volt ildomos firtatni, hogy ha élnek rokonok Németországban, azok hogyan is kerültek 

oda. Talán az alkotó saját kezdeti bizonytalansága vezethetett oda, hogy egyesek azt 

feltételezték, olyasmit akar igazolni a filmjével, ami meg sem történt, pedig ilyen szándéka 

eredetileg sem volt, és – természetesen – nem is került rá sor. Ahhoz, hogy a film kellôen 
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élményszerû legyen, a rendezô hét olyan, ma itt élô idôs embert ültetett kamera elé, akik 

maguk is átélték a ’40es évek történéseit – egyesek közülük még szinte gyerekként, de a 

többiek is legfeljebb fiatal felnôttként –, az ô visszaemlékezéseik adták a film 

történetvezetésének egyik fô pillérét. Gábeli Tamás persze szeretett volna olyanokat is 

megszólaltatni, akik 1946-ban az elûzetés tényleges érintettjei voltak, és külföldön, idegen 

helyen kényszerültek új otthont teremteni, erre azonban nem talált megfelelô lehetôséget – a 

film korlátozott költségvetése mellett leginkább azért, mert több mint 70 évvel a történtek 

után, német földön is drámaian lecsökkent azok száma, akik még vissza tudnak emlékezni a 

kitelepítés vagy a kimenekülés és a kinti beilleszkedés idôszakára, netán gyerekkoruk itthoni 

élményfoszlányaira. Abban viszont, hogy a film ne csak élményszerû, de valóban 

történelmileg hiteles is legyen, a megszólaltatott idôs emberek visszaemlékezései mellett 

három szakértô segített a rendezônek, akik egyúttal személyükben a Pilisi-medence három 

vizsgált települését is képviselték: dr. Szabó Dezsô szentiváni és Ritter György solymári 

történészek, valamint Fogarasy Attila pilisvörösvári tanár, a szomszédvár helytörténeti 

körének alapítója. Ha a visszaemlékezések valamely részlete netán félreérthetônek tûnhetett, 

az ô kiegészítésük segítette eloszlatni az esetleges dilemmákat, ahol valami magyarázatot 

igényelt, akkor ôk helyezték történelmi kontextusba az adott részletet, és ôk ismertették 

azokat a kü- lönbözô teóriákat, amik az elmúlt hetven év alatt születtek arról, hogy miért is 

maradhatott el a kitelepítés két olyan, jelentős számarányú német lakossággal bíró 

településen, mint Pilisszentiván és Pilisvörösvár. Közülük ketten a bemutatón is jelen voltak, 

és készséggel bekapcsolódtak a vetítést követôen kialakult kötetlen beszélgetésbe, egyedül 

Szabó Dezsô kérte kimentését, külföldi elfoglaltsága miatt. A „Végleg kitiltva” címet az 

alkotó a három felkért szakértô egyikétôl, Fogarasy Attilától kölcsönözte: ô ugyanezzel a 

címmel írt archaizáló balladát azzal kapcsolatban, hogy készültek annak idején a sváb lakosok 

a kényszer-kitelepítésre Vörösvárott. A verset a szerzô édesapja által írt rövid naplójegyzet 

ihlette, mely arról számolt be, hogy a községháza homlokzatára kifüggesztették a kitelepítésre 

kijelöltek neveit, a listán azonban csak sváb nevek sorakoztak, a magyarosított német lakosok 

nem kerültek fel a lajstromra. A címválasztás ily módon nemcsak azért volt telitalálat, mert 

kifejezte a kitelepítés kényszerû és – a legtöbb érintett számára – végérvényes voltát, de azért 

is, mert a filmben jelentôs hangsúlyt kapott az akkori hatóságok „listamámora”, és a törekvés 

annak tisztázására, hogy a megannyi korabeli névsornak milyen hatása lehetett az azokon 

szereplôk későbbi sorsának alakulására. A filmbemutató est megnyitását P. Révay Gyöngyi 

polgármester vállalta magára, aki arról beszélt, hogy egy ilyen címû filmalkotás vetítése 

nyilvánvalóan érzelmeket felkavaró estét ígér, és mély emlékeket idéz nagyon sokaknak, 
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azoknak is, akik nem élték meg a tárgyalt korszakot. Ők is hordozzák a génjeikben, jelen van 

a családtudatukban az az érzés, hogy volt egy olyan időszak, nem is túl rég, amikor nagyon 

sok embernek, nagyon sok családnak kellett elhagynia a hazáját. Végül leszögezte: tiszteletre 

méltó és nagyon fontos az emlékezet őrzése, az, hogy valaki erről filmet készít, meghallgatja 

azokat, akik erről tudnak még mesélni, felkutatja hozzá az emlékeket, és átadja a közönségnek 

– lehetőséget teremtve arra, hogy beszélhessünk ezekről a dolgokról. 

 

Juli 2018 

 

H. A.: Tanösvény is létesül az új lépcső mellett 

 

Új faluszépítő program megindítását jelentette be községünk vezetôje a Napforduló Fesztivál 

zárónapján, ezt hirdette most a nagyszínpad mögött lévő molinó és ennek jelképe látható 

lapunk címlapján is. Arról viszont, hogy miben áll e program lényege, az ottani beszédben 

még nem sok szó esett, ezért ezt szántuk fő témának a polgármester asszonnyal, P. Révay 

Gyöngyivel készítendô ehavi interjúnkban. Természetesen szó esett magának a Napforduló 

Fesztiválnak a kiértékelésérôl, folyamatban lévô nagy beruházásainkról és egy külföldi 

látogatásról is. 

–  Kis titokkal térhettek haza az óvodások és az iskolások a tanév utolsó napján, a Napforduló 

szombati napján pedig, a polgármesteri köszöntô részeként hivatalosan is megtörtént egy új 

falutisztasági program bejelentése. Elhangzott az is, hogy a részletes tudnivalók szakaszolva 

kerülnek majd nyilvánosságra, elsôsorban az újság hasábjain, de úgy gondolom, érdemes 

most legalább röviden összefoglalni, mi is lenne ez a program. Hadd kezdjem azzal, hogy 

polgármesterré választásom óta mindig az egyik legfôbb célom volt vigyázni Szentivánra, a 

falu élhetôségére, és arra, hogy az emberek biztonságban, jó körülmények között éljenek. 

Hozzátartozik ehhez a környezet védelme is, hogy tiszta, rendezett környezetben élhessünk. 

Már legalább hat éve, képviselôvé választásom óta nagyon sokat gondolkodtam azon, hogyan 

lehetne úgy egyezségre jutni az emberekkel – az itt élôkkel és az áthaladókkal, erre 

kirándulókkal is –, hogy mindenki tisztelje azt a környezetet, ahol élnek, ahol járnak; és 

tegyenek is érte. Korábban rengeteg különféle szemétszedési akció, falutakarítás zajlott a 

településen, de ezzel mindig az volt a gondom, hogy ha szemetet szedünk, azzal csak 

utánamegyünk a dolgoknak, pedig mennyivel jobb lenne utólagos tevékenységek helyett 

megelôzni a szemetelést. A pár éve beindított, Te Szedd! nevû országos akció kapcsán 

eszembe jutottak olyan jelmondatok, hogy „Ne dobd el!”, és hasonlók, de ezekben is tiltás 
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van, ami még mindig nem az igazi. Elvégre pedagógusként is azt láttam, hogy tiltásokkal 

sosem érünk el igazi eredményt, és én magam is zavarónak érzem, ha túl sok felszólítás 

korlátozza az életünket. 

Tiltások helyett pozitív üzenetek 

Az vált tehát az alapgondolatommá, hogy ne tiltsunk, hanem pozitív üzeneteket közvetítsünk, 

olyan vonzó gondolatokat adjunk az embereknek, amik arra hívják fel a figyelmet, hogyan 

tudunk közösen együttmûködni, nem pedig felszólítunk és távol tartunk másokat. 

Beszélgettem egyszer ilyesmikrôl a nagycsaládos egyesület új vezetôivel is, és Mélykúti 

Andrea, az egyik vezetôség tag valahogy „meg is hallotta” ezt, megérintették ôt ezek a 

gondolatok. Ezért kigondolt egy szlogent és egy logót, ami nekem azonnal megtetszett! Benne 

van az a spontán reakció, amit ô emberként adott az én gondolataimra, és pontosan azt kaptam 

tôle, amire vágytam. Elvégre a „tiszta falu” is pozitív üzenet – a tiszta környezet vonzó, ott jól 

érezzük magunkat –, a boldogság pedig olyasmi, amire mindannyian vágyunk. Ha viszont 

szeretnénk magunkat tartósan boldognak tudni, azért tenni is kell. Egyetértettünk abban is, 

hogy egy ilyen programot a gyerekeknél kell kezdeni, akár egészen kicsi korban – bevonva 

persze a családokat is –, hogy rendre, tisztaságra, a környezetükben lévô rend megtartására 

tudjuk szoktatni ôket. Ezt már óvodában el fogjuk kezdeni, illetve a nagycsaládos egyesület a 

saját programjaiba is be tudja ültetni ezt a szemléletet, különbözô játékok formájában. 

Valahogy így jött az ötlet, hogy készítsünk kitûzôket, amit megkap az összes óvodásunk és 

iskolásunk, és ez legyen az egész kezdeményezés nyitó aktusa.  

–  Ejtsünk szót egy kicsit az elôzmények után arról is, hogy mit érdemes tudni technikailag 

errôl a kezdeményezésrôl!  

Az egyik elsô lépés az volt, hogy molinókat készíttettünk, amik innentôl kezdve megjelennek 

minden önkormányzati rendezvényen és minden fontos helyszínünkön. Kint lesz például a 

sportpályánál, ahol rengeteg közösségi rendezvény zajlik – ott egy állandóra kitett molinó 

fogja jelezni, hogy mi így gondolkodunk –, de kaptak ilyen molinót az óvodák és az iskola is. 

Így az lesz az egyik legelsô dolog, amit az oda belépô gyerekek meglátnak, ezáltal pedig ez az 

üzenet apránként bekerülhet a mélyebb tudatukba. A közterületeinken is meg fog jelenni ez a 

logó: a virág- ágyások mellett, az utcabútoroknál, a kihelyezett szemetes edényeknél – 

tapintatosan, kedvesen, de mégiscsak felhívja a figyelmet, hogy mindenkire hárul egy kis 

feladat annak érdekében, hogy együtt megôrizzük a falu rendjét. Készíttetünk emellett 

matricákat is, ezekbôl kapni fog mindenki, aki Pilisszentivánon fizeti a gépjármûadót, hogy 

kitehesse az autójára – persze csak akkor, ha ezt szívesen teszi –, illetve a háztartások számára 

is hirdetjük ezt. Aki úgy gondolja, hogy megtesz mindent a közvetlen környezete, a telke, 
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portája, elôkertje rendezettségéért, szívesen is gondozza azt, hozzájárulva ezzel a falukép 

szebbítéséhez, akkor ô is kaphat egy olyan kis táblát, amin jelezheti, hogy részese ennek az 

együttmûködésnek. Sok szempontból hasonlít ez a kezdeményezés a régi „Tiszta udvar, 

rendes ház” mozgalomhoz, talán azt mondanám, hogy annak egy bizonyos értelemben 

újraélesztett, és kicsit modernebb változata. 

Szemléletformálás a távlati cél 

Ami a mélyebb tartalmat és a hosszabb távlatokat illeti, az az, hogy az óvodában és az 

iskolában is környezettudatosabb gondolkodásra próbáljuk nevelni a gyerekeinket. Egy 

szemlélet kiépítésén gondolkodunk, ami biztosan hosszabb idôt vesz igénybe, de megvannak 

ehhez a kiindulási alapjaink is, hiszen a Duna–Ipoly Nemzeti Park itteni munkatársai már 

évek óta dolgoznak efféle programokban és a Pilisi Parkerdô is nagyon segítôkészen áll hozzá 

az ilyen felvetéseinkhez. Az a cél, hogy ha mondjuk kirándulunk, erdôben járunk, akkor az 

erdô és a természet rendjét tartsuk a legfontosabbnak, és ne a magunk kényelmét. Amit oda 

beviszünk, azt vissza is hozzuk, ami szemetet termelünk, azt nem ott szórjuk el, hanem 

elvisszük legalább az elsô szemetesig és ilyenek. Úgy érezzük, hogy a gyerekekkel ezt nagyon 

szépen el lehet indítani különféle foglalkozások és felhívások, játékos lehetôségek útján. 

Egyelôre nagyon pozitívak a visszajelzések, úgyhogy ezek alapján én most azt gondolom, 

hogy sokkal nagyobb lehetôség van ebben az egészben, mint amit eredetileg gondoltunk. –  

Pilisszentiváni küldöttség utazott németországi testvérközségünkbe június legvégén: mi volt a 

kiutazás célja, és milyen eseményekre került sor a kinti napok alatt? Két dolog kapcsolódott 

össze: egy sportköri látogatás és egy egyeztetés a két önkormányzat között, az idén harminc 

éves partnerkapcsolat megünneplését célzó programokat illetôen. A két település 

sportegyesületeinek férfi futballcsapatai között egy barátságos mérkôzés zajlott, ami nagyon 

jól sikerült – tavaly itt nálunk volt ilyen mérkôzés, a Napforduló Fesztivál idején, most pedig 

kint volt egy olyan bajnokság, amelyen belül, június 29-én sor kerülhetett erre a mérkôzésre. 

A két egyesület egyébként régóta kiválóan mûködik együtt, gyakran látogatják egymást; most 

egy 33 fôs küldöttség utazott szentiváni színekben, bár ebben a létszámban én is benne voltam 

polgármesterként, Gátas Ernô képviselôtársam pedig mint az önkormányzat nemzetiségi 

tanácsnoka utazott velünk. Itt jön be a látogatás másik célja: ezt az alkalmat használtuk ki 

arra, hogy Franz Uome úrral, Marktleugast polgármesterével egy több mint két órás, alapos 

egyeztetô megbeszélést tartsunk az októberi jubileumi találkozó programjával kapcsolatban, a 

legapróbb részletekig terjedôen. Nagyon hasznos volt ez a látogatás, mert személyesen tudtuk 

tisztázni az összes kérdést, amik a jubileumi rendezvénysorozat kapcsán az elmúlt hetek-

hónapok folyamán felmerültek. 
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Fiataloknak kell továbbvinniük 

Természetesen jutott idô egy kis baráti együttlétre is, városnézéssel és más programokkal. 

Számomra így rendkívül jó érzésekkel telt ez a pár nap és hasonló érzésekkel eltelve érkeztem 

haza is, meggyôzôdve arról, hogy ma is nagyon fontos ez a kapcsolat. Nyilván sok minden 

változott ez alatt a harminc év alatt, többen már nincsenek is köztünk, akik korábban sokat 

tettek ezért a kapcsolatért, mások még aktívak ugyan, de már kisebb intenzitással tudnak részt 

venni benne – viszont egyre többen kapcsolódnak be újonnan a partnerkapcsolat dolgaiba. 

Pedig nem könnyû egy „felnôtt”, több évtizede mûködô partnerkapcsolatot úgy megújítani, 

hogy mások is be tudjanak kapcsolódni, de azt érzem, hogy most erre minden lehetôség 

megvan. Épp ezért most is többségében tizen-, huszonéves fiatalokat vittünk ki, akik kint 

barátságokat, ismeretségeket tudnak kötni – elvégre csak így tud továbbélni ez a kapcsolat.  

–  A júliusi programnaptárban már szerepel a Templomhegyi lépcsô átadásának hivatalos 

idôpontja; minden jó, ha a vége jó?  

Hát igen, mára oda jutottunk, hogy megkedveltük azt a csapatot, akikkel együtt vettünk részt 

ebben a közel egy éves folyamatban, kifejezetten jó munkakapcsolat alakult ki közöttünk. 

Komolyra fordítva a szót: valóban elérkezett az idô ahhoz, hogy biztonsággal ki tudjuk tûzni a 

lépcsô átadásának időpontját. Műszakilag már teljesen elkészült a lépcső, kisebb utómunkák 

még zajlanak a templom és a plébánia közti részen, folyamatban van még a pihenôpadok 

körüli terület burkolása, és egy kandelábert is még ezután fognak kihelyezni. Tehát most, 

amikor beszélgetünk, apróbb munkák vannak még hátra, de a július 9-ével kezdôdô héten, 

várhatóan a hónap közepére minden építési munka befejezôdik ott. Magát az átadást a falu 

lakói számára, illetve a lépcsô megszentelését június 28-án szombatra, a délutáni szentmise 

utáni idôpontra tervezzük.  Szeretnénk oda meghívni a falu lakóit, a környezô települések 

polgármestereit, képviselôit – elvégre Vörösvárral köt minket össze ez a lépcsô –, és meg 

fogom hívni a munkásokat is, azokat, akiknek ezt a csodálatosan szép lépcsôt köszönhetjük! 

Nagyon kiemelt – és sokak által szemmel tartott! – beruházás volt az önkormányzatunk 

számára ez a mostani fejlesztés; a kivitelezô és az érintett építészek szerint is meglehetôsen 

bonyolult feladatról volt szó, amiben az volt a legnehezebb, hogy szinte az egész lépcsô, teljes 

egészében kézi munkával készült. Errl vannak felvételek is, amiket majd meg fogunk mutatni 

a szentivániaknak is, hogy láthassák, milyen nehéz körülmények között kellett ezt a munkát 

elvégezni az elmúlt hónapok során, valóban a sziklára építve – de azt gondolom, hogy az 

eredmény valóban kiváló lett, minôségében, látványában egyaránt. Nyugodtan elmondhatom 

azt is, hogy én ezt a lépcsôt ilyennek láttam a lelki szemeim előtt, két – két és fél éve, amikor 

elhatároztuk, hogy belevágunk ebbe a felújításba. Annál jobbat pedig nem tudok elképzelni, 
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mint amikor valami úgy valósul meg, ahogy azt az ember elképzelte. Nyilván akkor lesz majd 

igazán látványos, amikor már megfelelő zöldfelület is körbeveszi, de én már most is azt 

mondom – nagyon sok, szakemberekkel folytatott egyeztetés alapján –, hogy ezzel egy igazán 

szép, új műtárgy készült el itt, Szentiván közepén. 

Tanösvény is kíséri 

Azt találtuk még ki, hogy létesüljön egy kis botanikai tanösvény a lépcsô mentén, hiszen 

Szentiván nem csak a pilisi lenrôl híres: száznál több egyéb botanikai különlegesség is él az 

itteni sziklagyepeken, erdei tisztásokon, réteken, ezek pedig rengeteg egyetemistát, kutatót 

vonzanak ide. A Templomhegy sziklagyepein szintén sok érdekes növény él – amikor fel-

feljártam az építkezést ellenőrizni, akkor ezt magam is meglepôdve tapasztaltam –, ezért 

született meg az az ötlet, hogy ezt valamilyen formában táblázzuk is ki a lépcsô mentén. 

Mostanra a táblák tartóit már le is fúrták a kivitelezôk a megfelelô pontokon; tizennyolc ilyen 

táblát fogunk kihelyezni a lépcsô teljes hosszában, amelyek színes képpel ábrázolják az adott 

növényeket, feltüntetve a latin és magyar nevüket. Készül továbbá olyan ismertető is, amibôl 

bárki megtudhatja, milyen növényritkaságok találhatók itt a területen, és mik a legfontosabb 

tudnivalók az egyes fajokról. Úgy érzem, ez nagyon jó ötlet, hiszen ha már ilyen adottsága 

van ennek a lépcsônek, akkor kár lenne kihasználatlanul hagyni – akár még környezetismereti 

órákat is lehet ott tartani. A Duna–Ipoly Nemzeti Parknál is nagyon örültek a felvetésnek és 

vállalták, hogy kijelölik a megfelelô növényeket. Nekik is jó ez, mert az általuk szervezett 

túravezetések során a csoportjaik ezt a tanösvényt is bejárhatják.  

–  Lehetséges, hogy ez egy dupla átadás lesz, és elkészülnek addigra a fôút melletti parkolók 

is?  

Igen, azt hiszem, nyugodtan mondhatom, hogy addigra elkészül ez a beruházás is. A mûszaki 

átadás–átvétel idôpontját július 11-ére tûztük ki; úgy tapasztalom, hogy abszolút nincs csúszás 

és a kivitelezés minôsége is nagyon jó. Ma, amikor beszélünk, 85 %-os a parkoló készültségi 

állapota, így szinte biztos, hogy 11-én mûszakilag átadható lesz a beruházás, ha pedig a 

kivitelezô megkapja a szükséges engedélyt a mûszaki ellenôrtôl, akkor a projektet lezáró 

munkafázi- sokat is elvégezheti. Utána még takarítási, tereprendezési feladatok lehetnek hátra, 

de valóban nagyon valószínű, hogy ezt az új parkolórendszert a lépcsővel együtt adhatjuk át a 

lakosság használatába. Így tehát július végén egyszerre két új lehetôséget kap a község arra, 

hogy még szebb, még rendezettebb környezetben tudjuk folytatni az életünket. 

Új parkolási szabályok is jönnek 

Ugyanúgy, mint a lépcsônél, a parkolónál is maradnak még munkák ôszre, ám azok már nem 

építési feladatok, csak területrendezési teendôk, hiszen a füvesítést, növényültetéseket ôszre 
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kell idôzítenünk. De ezeknek is elindult már az elôkészítése, hogy minél szebb és színesebb 

környezet vegye körül a parkolót. Utána pedig ott a következô nagy feladat: megalkotni 

azokat a szabályokat, amiket szeretnénk, ha a parkolási rendre vonatkozóan szem elôtt tartana 

a lakosság – illetve hogy be is tartassuk majd azokat! –  Jogerôre emelkedett az önkormányzat 

tulajdonszerzése a községgazdálkodás telephelyé- ül kiszemelt ingatlant érintôen, hogyan 

haladhat innét tovább ez a rég húzódó beruházás? Valóban megjött a Földhivatal értesítése 

arról, hogy az önkormányzat tulajdonába került az az iparterület, amely a siferdomb lábánál 

található, közvetlenül a Viszlai-féle lakatosüzem telke mellett. Ez egy hosszabb folyamat volt, 

de végre a miénk lett az ingatlan, aminek nagyon örülünk. Sajnos ma még szeméthegyek 

vannak a területen, egy sittel teli konténer is áll ott, de elindítottuk azokat a lépéseket, 

amelyek az ingatlan kiürítését célozzák. Magát a területet már kitûzettük – így egyértelmûvé 

vált, hogy a telek kiér egészen a járdáig –, mivel pedig ott most rendszeresen parkolnak 

különféle jármûvek, alighanem ideiglenesen le is kerítjük, hogy ennek az állapotnak véget 

vessünk. A folytatásban át kell gondolni, hogy a telek melyik részét mire akarjuk használni és 

hova akarunk épületet helyezni. A tervezôvel már közel két éve folyamatosan egyeztetünk 

arról, hogy mekkora területû, milyen paraméterekkel bíró csarnokra van szükségünk, és 

milyen kiszolgáló helyiségeket szeretnénk. Az én szemem elôtt az lebeg célként, hogy egy 

olyan csarnok létesüljön, ami a jelenlegi helyzetben megfelelô a számunkra, de szükség 

szerint késôbb bôvíteni is tudjuk. Sajnos az anyagiak elég jelentôs szempontként esnek latba, 

tehát az is fontos, hogy a beruházás beleférjen a költségvetésünkbe. Az biztos, hogy idén nem 

tudjuk elkezdeni az építkezést, már csak azért sem, mert egy ekkora beruházás már 

mindenképpen közbeszerzést igényel, aminek a lefolytatása több hónap. Magát a tervezést is 

nagyon át kell gondolni, de ehhez most elôttünk áll az év második fele. Tehát a nyári és a kora 

ôszi hónapokban leginkább az ottani területrendezéssel fogunk foglalkozni, párhuzamosan 

pedig igyekszünk minél elôbbre jutni a tervezéssel is. Nagyon remélem, hogy így jövô ôsszel 

már elmondhatjuk magunkról, hogy áll a községgazdálkodás csarnoka, és vég- re normális 

körülmények között végezhetik a munkájukat a dolgozóink.  

–  A Napfordulóval kezdtük, zárjuk is azzal ezt az interjút: milyennek értékelték az idei 

rendezvénysorozatot?  

Az idei fesztivál már a huszonnyolcadik volt a Napfordulóink történetében. Nyilván kicsit 

befolyásolta a programok látogatottságát, hogy kifejezetten hûvös volt az idô, ennek ellenére 

rendkívül gördülékeny, és a lehetô legkevesebb problémával rendelkezô fesztivál volt a 

mostani, most minden úgy mûködött, ahogy ilyenkor kell. A program is nagyon színes volt, a 

legkülönfélébb korosztály jelent meg, az egészen kicsiktôl az idôsekig, és mindenki kapott 
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valamilyen élményt, az elérô típusú koncerteknek és mûsorszámoknak köszönhetôen. Azt 

kell, hogy mondjam: én teljesen elégedett vagyok a most tapasztaltakkal. Azt is látom, hogy a 

környékünkön nagyon sokan számon tartják ezt a fesztivált, sokan járnak el a programjainkra, 

nem kis részben azért, mert a rendezvénysorozat minden része ingyenes. Pontosan azért van 

így, mert nyitottak vagyunk arra, hogy minél több ember szórakozhasson itt nálunk, 

kulturáltan, egy helyen. Másrészt ez egy nagy találkozási pont is, legyen szó akár a szombati 

napról, akár a pénteki, tóparti estérôl, ahol szintén nagyon sokan voltak. Érdekes volt figyelni 

most is, hogyan változott a közönség összetétele délután öttôl akár éjfélig, és nagyon jó volt 

látni, hogy még éjfélkor is száznál több fiatal szórakozott ott – egy egészen fiatal kor- osztály 

fedezi fel magának azt a lehetôséget, hogy hogyan tudnak ôk a mai, modern módon 

szórakozni helyi sváb zenére, itteni együttesek nagyon kellemes, német tánczenéjére. Nekem 

ez egy nagyon nagy élmény volt! Azt már csak hozzáteszem, hogy kulturális téren is 

kiemelkedô volt az idei program, hiszen kiváló kiállítások voltak és részünk volt egy 

nagyszerû koncertben is. Úgyhogy ezúton is köszönöm a közremûködést a kollégáimnak, és 

mindenkinek, aki ebben segítô módon részt vett. 

 

A polgárok Európája – 30 év partnerkapcsolati párbeszédben A partnerkapcsolat 30. 

évfordulóját ünnepeljük Marktleugast és Pilisszentiván között 30 éve áll fenn baráti 

kapcsolat 

Europa für Bürgerinnen und Bürger – 30 Jahre partnerschaftlicher Dialog Wir feiern 

30. Partnerschaftsjubiläum – 30 Jahre freundschaftliche Verbindung zwischen 

Marktleugast und Pilisszentiván 

 

Kedves Polgárok! A partnerkapcsolat 30 éves jubileuma alkalmából, amelyet ebben az évben, 

2018. október 19. és 23. között Magyarországon fogunk megünnepelni, átlapoztuk a 

történelemkönyveket, keresgéltünk a kartonokban és valami különlegeset találtunk ki az Önök 

számára. A jubileumi évben lapunk minden számában, valamint a honlapunkon is, 

beszámolunk Önöknek a magyar-német kapcsolatokról, a mögöttük álló eseményekrôl, a két 

településrôl és a lakosságáról, valamint a 30 éves partnerkapcsolatunk keletkezésérôl és 

történetérôl. Ígérjük, izgalmas lesz!  

5. rész 

Népviselet, népszokások és hagyományok Pilisszentivánon 

A lányok tarka, az idôsebb asszonyok pedig egyszínû, sötét ruhát hordtak. A több alsószoknya 

felett a nôk fekete vagy sötétkék felsôszoknyát viseltek, valamint egy nagy, mángorolt 
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kötényt, amelyet viasszal kentek be. Ehhez az öltözékhez hagyományosan kék vagy zöld 

kötött harisnyát választottak. Az asszonyok copfba kötötték, a lányok pedig koszorúba fonták 

a hajukat. A férfiak nyáron vászonnadrágot és vászoninget viseltek, a nyakukban pedig ott 

lógott az elmaradhatatlan kötény. Ünnepnapokon csizmát, díszes csizmanadrágot, mellényt és 

kabátot hordtak. Farsang – régen a vidámság, a táncos rendezvények és az esküvôk idôszaka 

volt. Erre az idôszakra jellemzôk voltak a farsangi fánk („Fosingkropfe“), a bálok, a 

„kakaskopasztás” játék („Kokasheipfe“) – a kakast utána megfôzték a vendéglôben –, és a 

„farsangtemetés” („Fosingpikrom“) – ha a hószitáláskor egy férfi szitájában nem marad már 

hó, akkor a tapasztalatok szerint az a férfi egy éven belül megnôsült. Rózsaünnep – 1882 és 

1914 között ez az ünnep szimbolizálta az erkölcsi tisztaságot és erényes életre bátorított. 

Májusfaállítás – ma is élô szokás, hogy a legények májusfát állítanak a kedvesüknek. 

Korábban a leányok csak május utolsó napján tudhatták meg, hogy ki állított nekik fát. Ezen 

kívül a legények tréfából ellopták a ház kapuját, hogy megvicceljék a ház urát. A 

törzsvendégek is májusfát állítottak a kedvenc kocsmájuk elé. Május elseje – a falut reggel a 

fúvószenekar ébreszti zenével. A napot gyerekprogramok, táncos rendezvények és a 

tánccsoport fellépése színesítik. Napforduló Fesztiválés Szent Iván nap – az ünnep június 24-

éhez legközelebbi hétvégén zenés felvonulással kezdôdik a tájháztól a Kuczmag-rétig. Mivel 

a nyári napforduló tûz-ünnepét évszázadokon keresztül Szent János ünnepnapjának (június 

24.) elôestéjén rendezték meg, a legtöbb ember számára ez keresztény ünnepnek számít, pedig 

az ünnep szokásai kétséget kizáróan a kereszténység elôtti időkből származnak. A nyári 

napforduló fontos állomása a Nap évente ismétlôdô útjának. Az emberek régen mágikus 

harmóniában éltek a természettel és a nyár közepén a tûz ünnepével segítették a Napot a 

sötétség elleni küzdelemben. A tûz ünnepe megôrizte mágikus jellegét. Szent Iván éjjelén 

egész Európában gyakorolják a megtisztulással, megszentelôdéssel, egészséggel, 

szerelemmel, házassággal és termékenységgel kapcsolatos mágikus szokásokat. A 19. század 

végéig Európában alig volt olyan falu, ahol ezen az ünnepnapon ne gyújtottak volna tüzet. 

Németország egyes vidékein a gyerekek ezen a napon házról házra járva fát gyûjtöttek a 

tûzhöz. Az emberek úgy vélekedtek, hogy ha nem járulnak hozzá a közös tûzrakáshoz, akkor 

kevés lesz a termés. Sok településen azt gondolták, hogy át kell ugrani a tüzet, nehogy az 

aratáskor derékfájdalmaktól szenvedjenek. A nyári napforduló ünnepe régen különösen 

kedvelt napja volt a jóslásoknak. A Szent Iván nap mágikus játékai közül a boszorkányégetés 

máig megmaradt: éjfélkor egy boszorkányt szimbolizáló bábut dobtak a máglyára. Szent 

Márton napja – Szent Márton napján a gyerekek lampionokkal elôször a templomba, majd az 

iskolába vonulnak, ahol hagyományosan sütemény és forró tea várja ôket. Búcsú / a templom 
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felszentelésének napja – Pilisszentivánon november második vasárnapján ünnepeljük a 

templom felszentelését (a templom feltételezett felszentelésének idôpontja: „Szent Márton 

ünnepnapja körül”). Bányász-ünnepség – minden évben december 4-én, Szent Borbála 

ünnepnapján történik a bányász-emlékmû megkoszorúzása. Bár Pilisszentivánon 1969. 

december 31-én megszûnt a szénkitermelés, és az 1970-es évek végén valamennyi korábbi 

aknát lezárták, a bányász-ünnepség máig megrendezésre kerül a községben. A szentiváni 

bányászok az ünnepet hagyományosan védôszentjük, Szent Borbála ünnepnapján, december 

4-én tartották. A bányásznapot azonban a hivatalos ünnepnapon, szeptember elsô vasárnapján 

is megünnepelték. Néhány éve ezen a napon emlékeznek meg a munka közben életüket 

vesztett bányászokról. Az 1996-ban emelt bányász-emlékmû megkoszorúzása során a község 

ilyenkor megemlékezik a bányászhagyományokról. A következô számban folytatjuk a 

partnerkapcsolat történetének bemutatását.  

 

Anlässlich unseres 30. Partnerschaftsjubiläums, das wir in diesem Jahr vom 19. Oktober 2018 

bis23. Oktober 2018 in Ungarn feiern werden, haben wir für Sie, liebe Bürgerinnen und 

Bürger, Geschichtsbücher gewälzt, in Kartons gekramt, und uns etwas Besonderes für Sie 

einfallen lassen: Das Jubiläumsjahr über, werden wir Ihnen in jeder Ausgabe unseres 

Mitteilungsblattes etwas über die Verbindung Ungarn-Deutschland, die dahinterstehende  

Geschichte, das Dorf Pilisszentiván und seine Bevölkerung sowie über die Entstehung und 

Historie der 30-jährigen Partnerschaft erzählen. Sie dürfen gespannt sein! 

Teil 5 

Volkstracht, Volksbräuche und Traditionen in Pilisszentiván Die Mädchen trugen bunte, die 

älteren Frauen einfarbige, dunkle Kleider. Über mehreren Unterröcken haben sie einen 

schwarzen oder dunkelblauen Überrock getragen, sowie eine große gemangelte Schürze, die 

mit Wachs behandelt wurde. Dazu wurden traditionell blaue oder grüne Strickstrümpfe 

getragen. Die Frauen flochten ihre Haare in Zöpfe, die Mädchen steckten ihre Haare zum 

Kranz auf. Die Männer trugen im Sommer weite Leinenhosen und ein Leinenhemd mit der 

unausbleiblichen Schürze um den Hals. An den Festtagen hüllten sie sich in Stiefel, verzierte 

Stiefelhosen, Westen und Mäntel. Fasching – früher war das die Zeit der Heiterkeit, 

Tanzveranstaltungen und Hochzeiten. Die Volksbräuche waren „Fosingkropfe“ 

(Faschingskrapfen), Bälle, das Spiel „Es Kokasheipfe“ (Hahnköpfen) – der Kokasch (Hahn) 

wurde dann im Wirtshaus gekocht, „Fosingpikrom“ (Faschingsbegräbnis) – wenn beim 

Schneesieben bei einem Mann kein Schnee mehr im Sieb verblieben ist, dann hat er den 

Beobachtungen nach innerhalb eines Jahres geheiratet. Rosenfest – zwischen 1882 und 1914 
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symbolisierte dieses Fest die moralische Reinheit und die Ermutigung zur tugendhaften 

Lebensführung. Maibaumaufstellen – diese Tradition, dass der Liebsten ein Maibaum 

aufgestellt wird, lebt auch heute noch weiter. Früher durften die Mädchen erst am letzten 

Maitag erfahren, von wem ihr Baum aufgestellt wurde. Außerdem hat man früher als Scherz 

das Tor des Hauses gestohlen, um dem Hausherrn einen Streich zu spielen. Auch stellten 

Stammgäste einen Maibaum vor ihrer Kneipe auf. 

Maifeier – das Dorf wird morgens vom musikalischen Weckruf der Blaskapelle begrüßt, 

Kinderprogramme, Tanzveranstaltungen und Auftritt von Volkstanzgruppen werden an 

diesem Tag organisiert. Sommersonnenwende – Festival und Sankt Iwan-Tag – am 

nächstliegenden Wochenende zum 24. Juni, musikalischer Umzug vom Heimatmuseum bis 

zur Kuczmag-Wiese. Weil das Feuerfest der Sommersonnenwende Jahrhunderte am 

Vorabend des Festtages des Heiligen Johannes (24. Juni) gefeiert wurde, gilt es für die 

meisten Menschen als christliches Fest, jedoch stammen die Bräuche dieses Festes 

zweifelsfrei aus weit vorchristlichen Zeiten. Die Sommersonnenwende ist eine wichtige 

Station auf dem jährlich wiederholenden Weg der Sonne. Die Menschen lebten früher noch in 

einer magischen Harmonie mit der Natur und haben mit dem Feuerfest in der Mitte des 

Sommers die Sonne in ihrem Kampf mit der Dunkelheit unterstützt. Das Feuerfest hat sich 

seinen magischen Charakter bewahrt. In der Nacht von Sankt Iwan wurden europaweit die 

magischen Praktiken in Verbindung mit der Reinigung, Heilung, Gesundheit, Liebe, Heirat 

und Fruchtbarkeit ausgeübt. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts gab es in Europa kaum ein 

Dorf, in dem an diesem Festtag kein Feuer angezündet wurde. In einigen Gebieten 

Deutschlands haben die Kinder an diesem Tag von Haus zu Haus wandernd Holz für das 

Feuer gesammelt. Man dachte, wenn jemand zum gemeinsamen Feuer nicht beiträgt, dann 

wird auch die Ernte ärmlich ausfallen. An zahlreichen Orten dachten viele, dass man über das 

Feuer springen muss, damit man bei der Ernte keine Rückenschmerzen bekommt. Das Fest 

der Sommersonnenwende war früher auch ein besonders willkommener Anlass für 

Wahrsagungen. Von den magischen Spielen am Sankt Iwan-Tag ist die Figur der Hexe 

erhalten geblieben: um Mitternacht wird eine Hexenpuppe auf dem Scheiterhaufen verbrannt. 

Sankt-Martinstag – am Martinstag ziehen die Kinder mit Laternen zuerst in die Kirche, 

danach in die Schule, dort gibt es traditionell Kuchen und heißen Tee. Kirmes/Kirchweihtag – 

am zweiten Sonntag im November wird die Einweihung der Kirche gefeiert (zum Zeitpunkt 

der vermuteten Einweihung der Kirche, „um den Martinstag rum“). Bergmannsfest – jedes 

Jahr am 4. Dezember, am Tage der Heiligen Barbara. Kranzniederlegung zum Gedenken der 

Bergleute. Obwohl der Kohlenbergbau in Sankt Iwan am 31. Dezember 1969 eingestellt 
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wurde, und am Ende der 1970er Jahre alle früheren Strecken geschlossen wurden, werden die 

Bergmannsfeste in der Gemeinde auch heute noch gefeiert. Die Sankt Iwaner Bergleute haben 

ihr Fest traditionell am Feiertag ihrer Schutzpatronin, der Heiligen Barbara, am 4. Dezember 

gehalten. Der Bergmannstag wurde jedoch auch am offiziellen Feiertag, am ersten Sonntag im 

September, gefeiert. Seit den vergangenen Jahren herrscht an diesem Tag der Brauch, dass 

man sich an die während der Arbeit verstorbenen Bergleute erinnert. Das 1996 errichtete 

Bergmannsdenkmal wird gekränzt und dabei an die Bergmannstradition erinnert. Demnächst 

folgt die Fortsetzung zum Thema „Die Geschichte der Partnerschaft“. 

 

August 2018 

 

Richolm Erik Német Nemzetiségi Önkormányzat (képek a táborról a 2. oldalon): 

Sikeresen ért véget a Német Nemzetiségi Önkormányzat 18. nyári tábora 

 

Az idei nyár sem telhetett el Pilisszentivánon német nemzetiségi nyári tábor nélkül. A tábor 

július 2-án nyitotta kapuit, rekordnagyságú, 53 fôs táborozó létszámmal. A szervezôk célja a 

nyári táborral kezdetek óta a helyi német nemzetiségi kultúra ápolása, a német nyelvi 

ismeretek fejlesztése, a gyerekek érdeklôdésének felkeltése településünk története iránt, 

valamint a hagyományaink és a szokásaink átörökítése a fiatal generációkba. Hatalmas 

gyerekzsivaj jelezte július elsô hétfôjén, a reggeli órákban az idei tábor kezdetét. A 

foglalkozások – mint a hét többi napjain is – 9 órakor kezdôdtek. A bemutatkozó játékok után 

a gyerekeket a Tájház „Zauberhut”-ja, azaz varázskalapja 8 csoportra osztotta, majd a délelôtt 

folyamán a sváb épületek jellegzetességeit vettük közösen górcsô alá, játékos módszerekkel. 

Az ebéd elfogyasztása után a csapatoknak a gyakorlatban is meg kellett valósítaniuk a délelôtt 

elméletben tanultakat, hiszen apró téglák, rafia, malter, fából készült mini nyílászárók és 

egyéb kellékek segítségével kellett minél takarosabb parasztházakat építeniük. A keddi nap 

délelôttjén – a tavalyi év sikerébôl kiindulva – az idei évben is jól ismert falubelieket kerestek 

fel a táborozók, riportkészítés céljából. A riportalanyok Kálózi Istvánné Mariska néni, 

Wippelhauser Ferencné Mariska néni, Engert Miklósné Marika néni, Neubrandt Ferencné Piri 

néni, valamint Kozek Jánosné Lujzi néni voltak. A gyerekeknek idén is rengeteg kérdésük 

volt a riportalanyok gyerekkoráról, az akkori iskoláról, a faluról, ezen kívül sváb kifejezéseket 

is gyûjtöttek, valamint sokuknak sikerült megénekeltetniük is a riportalanyokat! A gyerekek 

nagyon lelkesen tértek vissza a Tájházba, ahol minden csapat beszámolt az interjúk során 

hallottakról a többi csapat előtt. A délutáni csendes pihenő után a pilisvörösvári német 



654 
 

nemzetiségi tánccsoport legfiatalabb csoportjának tagjait láttuk vendégül a Tájház udvarán, 

akik táborunkkal egy idôben a plébánián töltöttek el pár napot. A délután folyamán velük 

közösen rendeztünk akadályversenyt. Szerdán délelôtt a gyerekeknek a földmûvelés 

témakörével nyílt lehetôségük megismerkedni, az információk átadására pedig nem is 

találhattunk volna községünk egyik gazdálkodójánál, Háber Andrásnál alkalmasabb embert, 

aki lelkesen mutatott meg minden őseink által is használt földmûvelési eszközt, de szó esett a 

modernebb gépekrôl is. A nap hátralevô részét a Kuczmag-réten, hadijátékkal töltöttük. 

Csütörtökön egész napos kirándulásra indultunk Tarjánba, ahol az ottani nemzetiségi 

önkormányzat elnöke, Árendásné Huj Katalin fogadott minket. Kirándulásunk apropója a 

nemrég Tarjánban átadott negyedik német nemzetiségi tanösvény megtekintése volt. A közel 

másfél órás séta alatt megismerkedhettünk Tarján történetével, a tarjáni gúnynevekkel, a 

leleményes gabonatárolási módszerekkel, a falu külföldi kapcsolataival, az utcák régi 

megnevezéseivel, valamint a falu szülöttje, Josef Mikonya munkásságával. Az Öreg Favágó 

étteremben elfogyasztott ebédünk után visszatértünk Pilisszentivánra, ahol még egy fagylalt 

ízesítette a napi programot. Pénteken a tábor utolsó napjának délelôttje a konyha köré 

szervezôdött, ugyanis a gyerekek Brandhuber Mári néni és Wippelhauser Mári néni 

segítségével „supfnuudl”-t készítettek, ami a svábság körében hagyományos pénteki ételnek 

számított, leggyakrabban a bableves után. Ebéd után pedig egy vízi csatával zártuk a tábort. 

Szeretnénk köszönetünket kifejezni a tábor lebonyolításában részt vett munkájukért az iskola 

pedagógusainak: Botzheimné Strack Emesének, Mravinácné Pogonyi Zsuzsának, Daunerné 

Gátas Mariannak, Tallérné Majtényi Krisztinának, Horváth Hildának, Kiss Évának, dr. 

Kovács Orsolyának, Nyesténé Kelemen Mártának, Farkas Mónikának, Bottyán Renátának, 

Hônischné Csathó Angelikának és Mravinác Péternek. Köszönjük továbbá Marlok Alexandra, 

Juhász Hanna, Kéri Anna, Varga Viktória, Kálózi Istvánné Mariska néni, Wippelhauser 

Ferencné Mariska néni, Engert Miklósné Marika néni, Neubrandt Ferencné Piri néni, Háber 

András, Mirk Szilvia, Mirk Júlia, Klencsákné Klinger Ildikó, Wippelhauser Andrásné Mári 

néni, Brandhuber Jánosné Mári néni, valamint a Feigel Szikvíz segítségét, támogatását a tábor 

sikeres lebonyolítása érdekében. Várunk minden pilisszentiváni gyermeket 2019-ban is!  

 

A polgárok Európája – 30 év partnerkapcsolati párbeszédben A partnerkapcsolat 30. 

évfordulóját ünnepeljük Marktleugast és Pilisszentiván között 30 éve áll fenn baráti 

kapcsolat 
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Europa für Bürgerinnen und Bürger – 30 Jahre partnerschaftlicher Dialog Wir feiern 

30. Partnerschaftsjubiläum – 30 Jahre freundschaftliche Verbindung zwischen 

Marktleugast und Pilisszentiván 

 

6. rész 

Kedves Polgárok! A partnerkapcsolat 30 éves jubileuma alkalmából, amelyet ebben az évben, 

2018. október 19. és 23. között Magyarországon fogunk megünnepelni, átlapoztuk a 

történelemkönyveket, keresgéltünk a kartonokban és valami különlegeset találtunk ki az Önök 

számára. A jubileumi évben lapunk minden számában, valamint a honlapunkon is, 

beszámolunk Önöknek a magyar-német kapcsolatokról, a mögöttük álló eseményekrôl, a két 

településrôl és a lakosságáról, valamint a 30 éves partnerkapcsolatunk keletkezésérôl és 

történetérôl. Ígérjük, izgalmas lesz! a Marktleugast és Pilisszentiván közötti partnerkapcsolat 

története A partnerkapcsolat gyökerei egészen a második világháború zûrzavaros idôszakáig 

nyúlnak vissza. Még a háború vége elôtt számos család menekült el Pilisszentivánról 

Bajorországba és Marktleugastban találtak új otthonra. Köztük Bauer György is, aki a késôbbi 

partnerkapcsolat tulajdonképpeni fô kezdeményezôje és motorja volt. A békés átmenet még le 

sem zajlott Magyarországon, amikor a pilisszentiváni vegyeskórus egy koncertkörút 

keretében néhány napot Marktleugastban töltött. Ez a látogatás egyben letette az alapkövét a 

Magyarország és Németország közötti elsô partnerkapcsolatnak, amelynek hivatalos 

megerôsítése azonban még eltartott egy ideig. „1988 tavaszán egy marktleugasti küldöttség 

érkezett Pilisszentivánra „lánykérőbe”, ahogyan ôk nevezték a dolgot” – emlékszik vissza 

Mirk Mária mosolyogva. Pár hónappal késôbb, október 21-én, a két akkori polgármester, 

Pénzes Gábor és Manfred Huhs aláírták a partnerkapcsolat alapító okiratát. „Az ügyben nagy 

segítségünkre volt a kulmbachi járás és a bajor kormány, amelyet akkor Franz Josef Strauß 

vezetett” – idézi fel a múltat Manfred Huhs. A partnerkapcsolat hajtóereje azonban 

alacsonyabb szintrôl érkezett, a pilisszentiváni polgároktól, akik magyar oldalról tevékenyen 

részt vettek az ötlet megvalósításában, és persze Marktleugast lakosaitól. Hiszen egy ilyen 

szintû partnerkapcsolat abban az idôben abszolút kivételnek számított. 1989 októberében a 

magyar küldöttség Észak-Bajorországba utazott a partnerkapcsolat alapító okiratának 

aláírására. „A partnerkapcsolat nagy részben a pilisszentiváni kórus és a Musikverein 

Marktleugast részvételével jött létre” – állítja Neubrandt Ferenc, aki már hosszú évek óta 

vezeti a kórust és mellette a kántori feladatokat is ellátja a 4.500 lelket számláló, Budapesttôl 

18 kilométerre fekvô községben, így pontosan tudja, hogyan jött létre a Marktleugasthoz 

fûzôdô jó kapcsolat. „Ha arra gondolok, milyen sokrétû módon kaptunk támogatást, nem 
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csupán anyagi értelemben, reggelig mesélhetnék róla” – folytatja Neubrandt Ferenc, a 

templomi orgonára, a fôtéren álló szökôkútra, valamint az iskolára és óvodára utalva. „– 

Azonban mindig is a felejthetetlen élmények és a kölcsönös látogatások álltak a 

középpontban.” „Mindig is gondoskodtunk róla, hogy a vendégeink jól érezzék magukat 

nálunk” – egészíti ki Marlok Gyuláné. „Egyszer még a kulmbachi járás elnöke is a vendégünk 

volt, aki egy kisebb társasággal Passau városától elbiciklizett egészen Pilisszentivánig. A 

marktleugasti zenekar és a focicsapat tagjai, a cserkészek és az önkéntes tûzoltók viszont 

gyakori vendégeink, előfordul, hogy évente többször is ellátogatnak hozzánk. A 

polgármesterek olykor már észre sem veszik, hogy valaki éppen a partnerközségben 

vendégeskedik. A partnerkapcsolatnak kialakult a saját dinamikája, már nincs szükség 

hivatalos küldöttségekre ahhoz, hogy az emberek rendszeresen találkozzanak. Mindenesetre 

emellett évente megrendezzük a nagyobb ünnepségeket, mint például a Szent Iván-napot, 

vagy az utcabált Marktleugastban, amelyeken a zenekarok, tánccsoportok, a kórus és a 

Musikverein is részt vesznek. Főleg az utóbbi kettő büszkélkedhet már partnerközségi 

fellépések egész sorával, amelyek keretében örömet okoztak a hallgatóságnak. De a húsz tagú 

pilisszentiváni tánccsoport is számos kinti rendezvényen bemutatta már a magyarországi és 

sváb viseleteket és táncokat. Ezek a szokások egészen 1724-ig nyúlnak vissza, amikor az elsô 

német családok Lohr am Main vidékérôl megérkeztek Pilisszentivánra. Gyakran a kisebb 

körben megrendezett ünnepségek és kedélyes esték maradnak meg az ember emlékezetében. 

Még jól emlékszem egy olyan estre, amikor lecsót fôztünk és a tábortűz mellett boroztunk az 

éjszakába nyúlóan” – meséli Marlok Gyuláné. 1999 augusztusában ennek a kapcsolatnak a 10 

esztendôs jubileumát ünnepeltük Marktleugastban. Azonban nem csak a kerek évfordulók 

alkalmával, hanem rendszeresen meglátogatja egymást a két község. Rengeteg esemény, 

élmény, jó barátságok, kölcsönös látogatások, feledhetetlen találkozások – ezekbôl 

táplálkozik ez a partnerkapcsolat. Összeköti a nemzeteket és nem csak papíron létezik, hanem 

óriási nyereség mindkét község számára. 2003. október 3-án Pilisszentivánon az észak-bajor 

partnerközségbôl érkezett számos vendég részvételével került megrendezésre a két falu 

közötti szoros barátság 15 éves fennállásának jubileuma. Azután 2004 júniusában újabb 

jubileumi ünnepség következett Marktleugastban. Számos további kölcsönös látogatás és 

csereprogram mellett 2005-ben és 2007-ben nagyobb találkozások történtek a két község 

lakosai között, amelyeket természetesen történelmi, kulturális és politikai programok, 

valamint workshopok színesítettek, a kölcsönös megértés, a közös történelmi múlt és a közös 

értékek megerôsítése céljából. Végül 2014. augusztus 29-én népes vendégsereg körében 

került megünneplésre a partnerkapcsolat 25 éves jubileuma a marktleugasti és pilisszentiváni 
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egyesületek támogatásával és szervezésében. A partnerkapcsolatot Pénzes Gábor és Franz 

Uome polgármesterek a partnerkapcsolat alapító okiratának ünnepélyes aláírásával újították 

meg. Idôközben rengeteg további kapcsolat szövôdött a két község között (pl. fiatalok, 

cserkészek, óvoda, iskola, tánccsoportok, vendéglátó családok), amelyek baráti és segítôkész 

módon mûködnek a határokon átnyúló együttmûködés támogatása, valamint a különbözô 

kultúrák összekapcsolása érdekében. Hiszen a békének, a népek jólétének és egymás 

megbecsülésének elôfeltétele a demokratikus Európa szorosabb összefonódása. Ezeken kívül 

további kapcsolatok is születtek, a Pilisszentiváni Polgárőrség és Tûzoltó Egyesület, illetve a 

markleugasti önkéntes tûzoltóság, a Pilisszentiváni Vegyeskórus és a Musikverein 

Marktleugast, valamint a Pilisszentiváni Sportegyesület labdarúgó szakosztálya és az FC 

Marktleugast között. Most pedig elérkezett az idő, amikor Marktleugast és Pilisszentiván 

örömmel és várakozással telve készül a partnerkapcsolatuk és barátságuk 30. jubileumának 

megünneplésére, amelyre 2018. október 19. és 23. között kerül sor. Addig is azonban még 

számos kölcsönös látogatás és rengeteg megtett kilométer vár ránk, aho- gyan az mindig is 

jellemzô volt az elmúlt 30 évben Pilisszentiván és Marktleugast partnerkapcsolatának 

történetére. A partnerkapcsolat kétnyelvű alapító okiratának szövege, amelyet a két község 

1988. október 21-én Pilisszentivánon, majd 1989. június 16-án Marktleugastban kötött meg 

ünnepélyes keretek között és amelyet a mai napig aktívan élnek meg: „Hitet téve a kölcsönös 

megértés és béke politikája mellett, a népek közötti fokozottabb egyetértés érdekében, a 

közösségi élet minden területére kiterjedő kapcsolatok tartós cseréje, az elválasztó határok 

megszüntetése érdekében, a községeink és azok lakosai közötti egyre mélyülő baráti kapcsolat 

reményében a magyarországi Pilisszentiván és a németországi Marktleugast községek a 

különbözô szinteken fennálló sokrétû kapcsolatok alapján hivatalos partnerkapcsolatra 

lépnek.” Forrás: PEP, Rainer Gahn és Verwaltungsgemeinschaft Marktleugast a 

következôkben folytatjuk a „30 esztendôs partnerkapcsolat impressziói” témáját.  

 

Anlässlich unseres 30. Partnerschaftsjubiläums, das wir in diesem Jahr vom 19. Oktober 2018 

bis 23. Oktober 2018 in Ungarn feiern werden, haben wir für Sie, liebe Bürgerinnen und 

Bürger, Geschichtsbücher gewälzt, in Kartons gekramt, und uns etwas Besonderes für Sie 

einfallen lassen: Das Jubiläumsjahr über, werden wir Ihnen in jeder Ausgabe unseres 

Mitteilungsblattes etwas über die Verbindung Ungarn-Deutschland, die dahinterstehende  

Geschichte, das Dorf Pilisszentiván und seine Bevölkerung sowie über die Entstehung und 

Historie der 30-jährigen Partnerschaft erzählen. Sie dürfen gespannt sein! testvértelepülésünk, 

Marktleugast Partnerkapcsolati cikksorozatunk eddig megjelent folytatásait marktleugasti 
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kollégáink állították össze, nyilvánvalóan elsôsorban a kinti olvasóközönség igényeit szem 

elôtt tartva, így aztán lényegesen nagyobb teret szenteltek Pilisszentiván bemutatásának, mint 

saját településükének. Lényegesnek véljük azonban, hogy községünkben is érezzék minél 

többen fontosnak ezt a kapcsolatot, ezért röviden megpróbáljuk bemutatni Marktleugastot is, a 

testvértelepülésünkrôl korábban megjelent magyarországi újságcikkek, könyvrészletek, a 

Wikipédia magyar és német nyelvû szócikkei alapján. 

Marktleugast a jelenlegi formájában alig 45 éves település, hiszen az 1973-as nyugatnémet 

önkormányzati reform eredményeként jött létre több, korábban független község összevonása, 

illetve közös vezetés alá történô szervezése révén. Lélekszámát tekintve nem sokkal tér el 

Pilisszentivántól, kiterjedése azonban jóval nagyobb, hiszen a régen különálló, mintegy két 

tucatnyi kisebb-nagyobb településrésze több mint 30 négyzetkilométeren terül el. Nagyobb 

településrészei közt említhető Mannsflur, Marienweiher, Neuensorg és Roth, de említést 

érdemel még Hermes is, ahol a legnagyobb befogadóképességû szálláshelyei találhatók. 

Közigazgatásilag Bajorország felsô-frankföldi régiójához, azon belül a kulmbachi járáshoz 

tartozik; utóbbinak északkeleti részén terül el, az ún. Frank-erdô délkeleti szélén, nem messze 

a cseh határtól. Polgármestere 2014 óta az olaszországi szü- letésû Franz Uome, elôtte egy 

viszonylag rövid és egy kifejezetten hosszú periódust kitöltô pályatársa állt ugyanezen a 

poszton: Norbert Volk 2008 és 2014 között, Manfred Huhs pedig ôelôtte 24 éven át, 1984 és 

2008 között vezette a községet. A település ismert történelme nagyjából hét évszázadot ölel 

fel, elsô okleveles említését 1329-bôl azonosították, neve akkoriban még Lubigast volt és egy 

környékbeli kolostor birtokrészét képezte. Egy idôben kisebb vár is állt a mai település 

területén, de a tulajdonos család kihalása után ez megsemmisült, köveit a lakosok – megannyi 

más középkori várhoz hasonlóan – építôanyagnak hordták el. A környéken élôk mindkét 

világháborút alaposan megszenvedték, sôt amiatt, hogy a „vasfüggöny” is a közelben 

húzódott, nem volt egyszerû az ottani élet a XX. század második felének hidegháborús 

fenyegetettsége idején sem. Mai látnivalói közül a legfontosabb a marienweiheri bazilika és 

ferences kolostor, amely Németország legrégebbi és leglátogatottabb zarándokhelyei közé 

tartozik, illetve a település központja fölé magasodó Szent Bertalan-templom. Az utóbbi 

idôkben több textilipari cég és kereskedelmi létesítmény talált ott helyet, legnagyobb 

vállalkozásai közé tartozik a stuttgarti központú Recaro cégcsoport biztonsági 

gyermeküléseket gyártó üzemegysége, illetve egy, a legkorszerûbb digitális technológi- ákkal 

dolgozó hímzôüzem. Összességében tehát egy szépen fejlôdô, adottságaiból jól prosperáló 

településrôl beszélhetünk, melynek lakói az elmúlt három évtizedben sok mindenben 

segítették Pilisszentiván fejlôdését is.  
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Ötre nőtt a német tanösvények száma 

 

Ötre nôtt az idei nyáron a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata szervezésében 

létrejött német nemzetiségi tanösvények száma. A Baranya megyei Sombereken elsôként 

létrehozott kulturális létesítmény, és a 2016 nyarán másodikként átadott pilisszentiváni párja 

után ugyanis ez évben a Gerecse egyik településén, Tarjánban és két Baranya megyei faluban 

is készült egy-egy új német nemzetiségi tanösvény. Az eddigi tapasztalatok szerint nemcsak 

nálunk, de a többi településen is népszerû ez a négy éve indult kezdeményezés, ezért 

folytatása is várható a következô években. A Magyarországi Németek Országos Önkor- 

mányzata (MNOÖ) még 2010-ben határozta el, rövid- és középtávra szóló oktatási stratégiája 

részeként, hogy tanösvényeket kíván lét- rehozni az ország jelentôsebb németlakta vidé- kein. 

A legfontosabb cél ezzel az volt, hogy a fiatalok a szokványostól eltérô, korszerû módon 

szerezhessenek ismereteket otthonuk, lakókörnyezetük történetérôl, és ismerhessék meg a 

helyben élô – néhol többséget alkotó, máshol jellegadó kisebbségnek számító – németség 

szokásait, értékeit. Az elsô, még vázlatos elképzeléseket a 2014ben induló következô 

választási ciklus elején, az újabb, 2020-ig szóló stratégia kidolgozásakor finomították tovább, 

egyszerre igyekezve aktivizálni a helyi közösségeket, illetve tudatosítani a német kötôdésû 

települések lakóiban, hogy minden egyes ilyen településnek megvannak a maga 

jellegzetességei, saját identitása, saját arculata. Az elsô próbaprojekt elôkészítése 2014-ben 

kezdôdött meg, a részvételre az országos német önkormányzat akkor két megvalósítási 

helyszínt választott: a Pécstôl délre fekvô, Baranya megyei Somberek (Schomberg) községet, 

valamint Pilisszentivánt. Abban, hogy a választás településünkre esett, nem kis része lehetett 

annak, hogy abban az évben teljesen újjáalakult és nagy mértékben megfiatalodott az itteni 

nemzetiségi képviselô-testület, ezért ideálisnak tûnt egy ilyen projekt lebonyolítására. Az 

állomások tartalmát mindkét településen a helyi nemzetiségi szervezetek állították össze, 

szintén helyi és környékbeli közremûködôk bevonásával, az anyagnak inkább csak a 

rendszerezése és feldolgozása zajlott központi koordinálásban, hogy az egyes tanösvények 

arculata egységes legyen, minél több hang- súlyt kapjanak a helyi jellegzetességek és minél 

kevesebb legyen az átfedés. Ez alapján a leg- elsô tanösvény Sombereken 2016 tavaszára, 

Pilisszentivánon pedig 2016 júniusára készült el, utóbbi méghozzá oly módon, hogy a jelenleg 

hét állomást tartalmazó létesítmény késôbb akár bôvíthetô is legyen. Miután a próbaprojektek 

sikeresnek bizonyultak – a szentiváni tanösvény látogatottsága például már tavaly év végére 

átlépte a kétezres értékhatárt –, az országos önkormányzat továbbiak létesítése mellett döntött. 
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A második körre tíz település jelentkezett, ezek közül hármat választottak ki azzal a céllal, 

hogy idén nyárra mindhárom helyszín hasonló német nemzetiségi tanösvénnyel gazdagodjék. 

A három település – a megvalósulás sorrendjében – a KomáromEsztergom megyei Tarján, a 

Baranya megyei Feked, valamint az onnan alig 15 kilométerre fekvô Mecseknádasd lett. 

Tarján 

A fôvárostól mintegy 60 kilométerre, a Gerecse hegység déli részén, lankás dombok közt 

fekvô Tarján német nemzetiségi tanösvényét ez év május 19-én, a faluban megrendezett 

Országos Magyarországi Német Kézmûvesnap keretében adták át. A létesítmény megalkotói 

a pilisszentiváni tanösvényhez hasonlóan hét állomást alakítottak ki, melyeken végighaladva 

az érdeklôdôk megismerhetik a Tatabányával szomszédos község történelmét és jelenét, a 

település németségére jellemzô vallási életet, kultúrát és hagyományokat. A tartalom 

összeállításakor helytörténeti kutatók, írók-költôk és más helyben fontos sze- repet betöltô 

személyiségek hagyatékait vették alapul, de maguk is próbáltak további érdekességek után 

kutakodni, hogy a tanösvényt ne csak az oda érkezô vendégek találják érdekesnek, de még a 

falubeliek számára is tudjanak új ismereteket nyújtani. A tanösvénnyel kapcsolatos teendôket 

a helyi német önkormányzat elnöke, Miskovics Mária hangolta össze, de az egyes 

állomásokhoz kapcsolódó feladatok kidolgozásába más német kötôdésû helyi szervezetek 

tagjai is bekapcsolódtak, hogy a falu igazán igényes attrakcióval gazdagodjék. A tanösvényt 

végigjárva az érdeklôdôk megismerhetik például, hogy a helyiek leleményes ôsei miképp 

rejtették el a nehéz munkával megtermelt gabonát egy esetleges tûzvész vagy az ellenséges 

hadak elôl, vagy megtudhatják, mi köze egy barlangnak és egy, a gyermekéért aggódó 

édesanyának a falut elpusztító törökökhöz. Kiderül, mi az, amit „Maundigaulö”nek hívnak 

svábul a helyiek, és még a német ôshazából került Tarjánba; illetve az is, hogy milyen tárgyat 

találtak egy falubéli ház padlásán, ami végül komoly hatással volt a helyi német népzenei 

hagyományok ápolására. 

Feked 

A német nemzetiségi tanösvények közül a negyedik a Geresdi-dombság mélyén, a Bátaszék–

Bonyhád–Pécs háromszög közepén megbújó, már Baranya megyei kistelepülésen jött létre, 

ünnepélyes átadása ez év június 17én történt meg. A fekedi tanösvény fô motívuma a fa lett, 

hiszen a helyi németség élete sok szálon kötôdik ehhez az anyaghoz. „A ma- gyarországi 

német építészet gyöngyszemeként” is emlegetett – ma alig kétszáz lelket számláló – település 

tematikus útvonalán nyolc állomást alakítottak ki, melyeken a helyi németek életmódja, 

hagyományai, ünnepei és mindennapjai egyaránt megelevenednek. A tanösvényt végigjárva 

kiderül, hogyan készült a helyiek jellegzetes fapapucsa, a klumpa; hogy mi köze a fához a 
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faluban élôk kedvelt felvágottjának, a stifoldernek, és hogy miért olyan fontos a falu népének 

a templomuk mögött álló, 150 éves hársfa. 

Természeti értékeket bemutató tanösvényekkel ma már nagyon sok helyütt lehet találkozni, a 

fekedi tanösvény viszont egyszerre ismertet természeti és kulturális értékeket, hiszen itt arra 

került a hangsúly, hogy be lehessen mutatni, hogyan forrott egybe a természet a helyi németek 

kultúrájával. A fa a településen lakók egész életét meghatározta, a fából készült bölcsôtôl 

egészen a fa koporsóig; majd’ minden családban élt olyan családtag, aki valamilyen, a fával 

kapcsolatos mesterség ûzôje volt. A tanösvény elkészülte – a szervezôk meggyôzôdése szerint 

– annak is bizonyítéka, hogy ilyen kis létszámú közösségek is képesek összefogással nagy 

dolgokat létrehozni, épp ezért az is a célja, hogy megerôsítse a faluban élôk önazonosság-

tudatát.  

Mecseknádasd 

Az eddigi legfiatalabb sváb tanösvény Mecseknádasdon jött létre, és augusztus 18-án nyílt 

meg az érdeklôdôk elôtt. Az ottani útvonal tematikájának kulcsgondolata a „néplélek”, és azt 

a kérdést boncolgatja, vajon mely (környezeti, neveltetési és egyéb) tényezôk hatottak – 

illetve hatnak akár még ma is – a helyi németek közös és jellemzô érzeteire, hangulatára, 

rokon- és ellenszenvére, szokásaira. A tanösvény hét állomáson át mutatja be mindazokat a 

momentumokat, amelyek a németek betelepítésétôl napjainkig tartó három évszázad alatt a 

„nádasdi sváb lélek” kialakulásához vezettek; a tanösvényátadó a mecseknádasdi németek 

betelepülésének 300. évfordulója alkalmából szervezett ünnepségsorozat része volt. 

* * * 

Az eddig megvalósult német nemzetiségi tanösvények mindegyike a Magyarországi Németek 

Országos Önkormányzata kezdeményezésére, Németország Belügyminisztériumának anyagi 

támogatásával, és a nemzetiségû kötôdésû helyi közösségek közremûködésével épülhetett 

meg. A projektek célja a hazai német kultúra és önazonosságtudat fenntartható és korszerû 

módszerekkel való erôsítése, a magyarországi településeken mûködô német szervezetek, 

intézmények együttmûködésének serkentése, valamint az érintett települések hálózattá való 

szervezôdésének elôsegítése. Az idei tanösvény-átadók egyikén Heinek Ottó, az országos 

német önkormányzat azóta elhunyt elnöke azt is elmondta kezdeményezésük céljairól, hogy e 

tanösvényekkel nemcsak a külvilághoz akartak szólni: magukat is meg akarták gyôzni arról, 

hogy az elmúlt 300 évben olyan otthont, olyan településeket építettek, amelyek egyedi 

értékekkel rendelkeznek, és ezért méltán lehetnek büszkék rájuk. Szándékuk szerint ez 

segíthet azt a klisét is cáfolni, hogy a németség csak egy „daloló, táncoló nemzetiség”, hiszen 

amellett, hogy valóban szeretik magukat jól érezni, mindannyian élik a maguk normális életét. 
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A tanösvények létesítése a tervek szerint a következô években is folytatódik, a 

kezdeményezôk szándékai szerint továbbra is oly módon, hogy az adott helyi közösség tagjai 

– idôsek és fiatalok, szervezetek és baráti körök – beszélgetések, viták révén találják meg 

mindazt, ami leginkább jellemzi a falujukat, ami összeköti ôket, és ami a tanösvény központi 

gondolata lehet. Az idén átadott tanösvények közül a tarjánit már Pilisszentivánról is 

meglátogatta egy küldöttség, a július elején tartott német nemzetiségi gyerektábor tagjai. A 

három másik ilyen útvonal helyszíne tôlünk nézve kicsit távol esik, úgyhogy nem igazán 

merjük könnyed hétvégi programnak ajánlani a felkeresésüket olvasóink számára. Aki 

azonban teheti, mert mondjuk más okból jár Dél-Magyarországon, érdemes felkeresnie akár 

mindhárom baranyai német tanösvényt, hiszen sok érdekesség várja, és mindegyik 

létesítmény eltérô nézetbôl mutatja be a helyi németséggel kapcsolatos, legérdekesebb 

tudnivalókat.  

 

Ünnepre készülünk 

 

Ahogy közeleg az év vége, úgy közelednek a lezárásukhoz a községi önkormányzat ez évi 

nagy beruházásai is. Mostani interjúnkban többek között ezek állását tekintettük át P. Révay 

Gyöngyi polgármester asszonnyal, de szóba került egy gyakran visszatérő téma, a romló 

közlekedési morál, illetve ezzel összefüggő, térségi fejlesztési tervek is. Mindezek előtt 

azonban arra kértük községünk vezetőjét, hogy ismertesse a falu készülő, nagy ünnepének 

tervezett menetrendjét.  

– Küszöbön áll Pilisszentiván és német testvértelepülésünk partnerkapcsolati jubileuma, amit 

itthon kíván megünnepelni a két település, októberben. Milyen eseményekkel és 

programokkal készül az önkormányzat erre a harminc éves évfordulóra?  

Nagyon jeles eseményre készülünk, ami nem- csak Pilisszentiván életében, de németországi 

testvértelepülésünk, Marktleugast számára is fontos jubileum: a két község harminc éves 

partnerkapcsolatát ünnepeljük az októberi hosszú hétvégén. Harminc évvel ezelőtt, 1988. 

október 21-én köttetett meg a két település között a partnerségi fogadalom, ennek az 

évfordulóját fogjuk most megünnepelni, illetve egy új fogadalomtételre is sor kerül, a két 

jelenlegi polgármester között. Egy ilyen alkalom nyilván felveti azt is, hogy elismeréseket 

adjunk át olyan embereknek, akiknek köszönhetjük ezt a partnerkapcsolatot, akár magyar 

oldalról, pilisszentiváni részről, akár németországi barátaink köréből. Szeretnénk kitüntetni 

azokat a személyeket, akik az elmúlt harminc évben nagyon sokat dolgoztak azért, hogy ez a 
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kapcsolat ne szűnjön meg, illetve tovább erősödjön. Ilyen aktusra is sor fog kerülni az 

ünneplés napjaiban. 

Szentmise nyitja a programsorozatot 

A programok sora október 19-én indul, akkor érkezik meg a marktleugastiak delegációja – 

közel 80 fős küldöttséget várunk, ami igen szép számnak mondható. Marktleugast képviselői, 

az ottani fúvószenekar tagjai, és más magánszemélyek jönnek Pilisszentivánra, ahol öt napot 

ívelnek át a jubileumi programok. Az első igazi nagy esemény 20-án, szombaton lesz, amikor 

egy közös, német-magyar szentmisét tartunk, a kinti lelkipásztor és a szentiváni plébános 

celebrálásában, illetve mindazon egyházi személyek részvételével, akik az elmúlt 30 évben 

plébánosként szolgáltak Pilisszentivánon, és elfogadják a meghívásunkat erre az alkalomra. 

Mivel e rendezvénysorozat megszervezését egy európai uniós pályázat segíti, ahhoz 

kapcsolódóan két workshopot is fogunk tartani, 20-án délután, aktuális, az Uniót, illetve a két 

országot érintő kérdésekről beszélgetve. Ezeken a két község polgármesterei, jegyzői, 

képviselői vesznek részt, illetve a civil szervezeteink vezetőit, delegáltjait is meghívjuk. 

Kötetlen beszélgetéseket tervezünk, de lesz konkrét célja is az együttlétnek. Olyan témákat 

kívánunk megvitatni, hogy hogyan tudjuk továbbfejleszteni ezt a kapcsolatot, kiterjesztve más 

korosztályokra – akár az egészen fiatalokra is –, hogyan erősíthetjük kulturálisan a 

kapcsolatainkat, vane lehetőség akár gazdasági kapcsolatokra, és ilyenek. Sok dolgot fogunk 

tehát megvitatni. Este hatkor lesz az a nagy ünnepség, ahol magát a partnerkapcsolatot 

ünnepeljük meg, visszaemlékezünk az elmúlt harminc évre, köszöntők hangzanak el a 

hozzánk érkező vendégektől, illetve átadjuk az elismeréseket is a partnerkap- csolati 

munkáért. Az ünnepség második részében lesz az a fogadalomtétel, amit Franz Uome 

polgármester kollégámmal én fogok megtenni, és újra aláírjuk ezt a partnerkapcsolati 

megállapodást. Ezt a napot egy kulturális műsor zárja, hogy az ide látogatók minél színesebb 

élményekkel gazdagodjanak. 21-én, vasárnap délelőtt a tanösvény végigjárása és bemutatása 

lesz az egyik fő program a vendégeink számára – ebben a nemzetiségi önkormányzat 

képviselői lesznek a segítségünkre –, illetve csoportokra oszlanak, és úgy látogatnak el 

különböző helyi civil szervezetekhez. Vasárnap este egy kicsit nyitunk a szentiváni lakosság 

felé, ezért egy batyusbált hirdetünk, ahol a fúvószenekarunk ad egy másfél órás koncertet, 

illetve a szentiváni nemzetiségi tánccsoport műsorát láthatják a jelenlévők, utána pedig az 

Ungarndeutsche Jungs zenekar fog báli zenét játszani, éjszakába nyúlóan. Közös program a 

nemzeti ünnepen is 

A 22-i hétfő a nemzeti ünnep jegyében telik. Délelőttre kötetlen, városnéző programot 

tervezünk a német delegáció számára: budapesti látnivalókat fognak felkeresni a vendégeink, 
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magyar kísérettel. A délután programját 16 órakor egy közös testületi ülés nyit ja meg, ahol a 

szentiváni és a marktleugasti képviselők együtt vesznek részt, 17 órakor lesz az a főtéri 

koszorúzás, amit minden nemzeti ünnepen meg szoktunk ejteni, utána pedig a díszteremben 

kezdődik egy ünnepi műsor, amellyel az 1956-os forradalom évfordulójáról emlékezünk meg. 

Ennek a műsornak a keretében adjuk át a Pilisszentivánért Emlékérmeket is, és egy koncerttel 

zárul ez az este. Ez ismét egy nagyon izgalmas, szép eseménye lesz Szentivánnak, ezért 

reméljük, hogy nagy számban el fognak jönni a helyi lakosaink. Lehetőség nyílik arra is, hogy 

az emberek kicsit ismerkedjenek, közelebbi kapcsolatba kerüljenek a német delegációval, 

illetve a közös ünnepléseknek nagyon nagy szerepük van a két nép barátságának az 

erősítésében is. Nagyon bízom benne, hogy mindenki örömére fog szolgálni ez a 

rendezvénysorozat, nagyon színes, szép műsorokkal készültünk; gazdag a program, talán 

szinte már telített is, de az uniós pályázat elég sok feladatot ró ránk a jubileummal kap- 

csolatban.  

–  Ennyi eseménynek az előkészítése és lebonyolítása bizonyára a községgazdálkodási 

csoportnak is sok munkát ad, ugyanakkor jelenleg is több álláshely van meghirdetve a 

községgazdálkodást érintően. Jól működik a csoport, fel vannak készülve arra a sok munkára, 

ami most vár rájuk? A csoport jól működik, ügyesek a dolgozóink, és azt gondolom, hogy 

nagyon szépen rendben tartják Pilisszentivánt, ennek van látszata és foganatja is. Sajnálatos, 

hogy a csoport vezetője, hirtelen megbetegedett, ezért egy hónapra kiesett ebből a munkából, 

ami elég rosszkor jött. Mostanra szépen kialakult, hogy ő koordinálja a csoport munkáját, 

ezért nagyon fontos a számunkra, hogy mielőbb visszanyerje az egészségét. Két másik 

munkatárs pedig távozott, mert ők úgy döntöttek, hogy munkahelyet változtatnak – nem 

elégedetlenségből, hanem azért, mert a saját szakmájukban találtak lehetőséget az 

elhelyezkedésre. Ezért nyilvánvalóan nem neheztelhetünk rájuk, elvégre mindenki azért tanul 

szakmát, hogy utána azon a területen tudjon elhelyezkedni. Létszámhiányosan is helytállnak. 

Kettejük távozásától függetlenül is hirdettünk állást a csoportnál, de mivel így megcsappant a 

létszámunk, valóban volt egy olyan időszak az elmúlt hónapokban, amikor három álláshelyet 

is meg kellett hirdetnünk. Sajnos még most is hirdetnünk kell – bár hármat már nem –, mert 

nem nagyon érkeznek jelentkezők. Ez egy nagyon szomorú és nehéz helyzet, hogy ha bárki 

meghirdet egy állást, egyszerűen nem jelentkeznek rá az emberek. Nem tudom, mi lehet 

ennek az oka  – én azt gondolom, hogy egy önkormányzatnál dolgozni biztos munkahelyet 

jelent, és remélem, hogy lesznek, akik felismerik ugyanezt. Egy fiatalembert mindenesetre 

sikerült már felvennünk a községgazdálkodási csoporthoz az elmúlt pár hétben, de továbbra is 

szükségünk lenne még két főre. Nagyon megsokasodott a kollégáink munkája, hiszen 1700 
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négyzetméternyi parkolóval gazdagodott a falu, amit tisztán kell tartani – nem csak télen a 

hótól, de év közben is, a ráhulló falevelektől –, illetve a lépcsőnket is ugyanúgy karban kell 

tartani, az is 1100 négyzetmétert tesz ki. Tehát magának az önkormányzatnak is több lett a 

rendben tartandó felülete, és az idős lakosainktól is egyre gyakrabban kapunk olyan kéréseket, 

hogy segítsünk a házuk előtti közterület gondozásában, mert ők már nem bírják. Mindehhez 

járul még, hogy sajnálatos módon megbetegedett a temetőgondnokunk is, aki a régi 

temetőben, az egyházközség megbízásából már régóta végez karbantartási, fűnyírási 

feladatokat, nyár óta pedig az új temető rendjéért is felel, az önkormányzat megbízása alapján. 

Ezért ott is átmeneti megoldást kellett találnunk, hogy mindkét temetőnk rendben legyen, 

különös tekintettel a közelgő Halottak napjára, Mindenszentek ünnepére. Helyt kell tehát 

állnunk a két temetőben is, megcsappant létszámmal, ezért most is azon dolgozunk, hogy 

lehet ezeket a gondokat, optimális munkaszervezéssel úgy megoldani, hogy a lakosság ebből 

ne vegyen észre semmit.  

–  Közterület-felügyelőt is keres az önkormányzat, mit lehet tudni arról, miért távozott az 

eddigi közterület-felügyelő?  

Erről annyit tudok elmondani, hogy az eddigi közterület-felügyelőnk közös megegyezéssel 

távozott az önkormányzattól, és a távozása nincs összefüggésben a tíz hónappal ezelőtt történt 

sajnálatos esettel, a szerencsétlen kimenetelű főtéri gázolással. Olyan munkaügyi, illetve a 

köztisztviselői jogviszonnyal kapcsolatos problémák merültek fel a személyével 

összefüggésben, amiket illetően nem sikerült közös megegyezésre jutnunk, emiatt került sor 

erre a lépésre.  

–  Ha már szóba került az a tavalyi baleset, épp a beszélgetésünk napján is történt egy ütközés 

a főúton, és hiába figyelik már kamerák is a zebrákat, lépten-nyomon egyre több a panasz a 

közlekedési morálra. Tud valamit tenni az önkormányzat a helyzet javításáért?  

A közlekedési problémák ma valóban a mindennapjaink kiemelt részét képezik. Nincs olyan 

reggel, hogy ne követnének el közlekedési szabálysértéseket az autósok, itt, Pilisszentiván 

területén; ezt mutatják a kamerafelvételek és a személyes tapasztalatok is. Minden nap vannak 

közlekedési konfliktusok a gyalogátkelőknél – vagy megelőzik a zebra előtt megálló autót, 

vagy nem adják meg az elsőbbséget a gyalogosoknak, hiába várnak átkelésre akár többen is 

ugyanott, vagy egyszerűen nem állnak meg, még a piros lámpánál sem. A gyorshajtással is 

rendszeresek a problémák: az 50 km/órás sebességhatár 2030 km/órával történő túllépése 

mindennapos, de látunk olyat is, hogy egy-egy autós 100 km/óra körüli sebességgel száguld a 

falu belterületén – ez 100%-os sebességtúllépést jelent! 

Fél óra alatt félezer autó 
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Ezeknek az autósoknak a nagy része nem szentiváni: most már a környező települések vezetői 

is elismerik, hogy az ő településeikről – Dorogról, Esztergomból, stb. – sokan Szent- ivánon 

keresztül járnak Budapestre, mert Vörösvár felé úgy megnyúlt a menetidő, hogy itt próbálnak 

egérutat nyerni. Saját méréseink szerint csúcsidőben, 30 perc alatt 500-550 autó hagyja el a 

falut Budapest felé – egy órára számítva ez 1000-1100 autót jelent, ami áthalad a falun, és ez 

csak az egyik irány! Ez hatalmas terhelés Pilisszentivánnak, és hiába vannak zebráink, a 

gyalogosok nagyon gyakran nem kapják meg az elsőbbséget – még olyankor sem, amikor a 

lámpa szerint nekik van elsőbbségük. A kamerafelvételeink alapján már több esetben tettünk 

büntető feljelentést is szabálysértők ellen. Az igazság kedvéért hozzá kell tennem, hogy 

nemcsak az autósok szabálytalanok: nagyon sok gyalogos is, akik nem a zebrán mennek át az 

út túloldalára, hanem 5-10 méterrel odébb; hirtelen lépnek az úttestre, körültekintés nélkül, és 

ilyenek. Összességében én azt látom, hogy Szentivánon ma, biztonsággal, nem lehet 40 

kilométernél többel közlekedni. Már önmagában a főút is annyira hepehupás, hogy a 

megengedett 50 kilométeres haladási sebesség egyszerűen nem tekinthető biztonságosnak, 

ehhez járul még a közlekedők egy részének figyelmetlensége, egy másik részének pedig 

tudatosan szabályszegő magatartása. Sajnos a főút állapota nem a mi kompetenciánk, mert az 

út a közútkezelő tulajdonában van – ha a miénk lenne, sokkal jobb minőségben tartanánk, de 

így még csak nem is javíthatjuk. Emiatt az önkormányzatnak inkább csak arra van lehetősége, 

hogy a közlekedőkre próbál hatni. Szinte minden interjúmban elmondom, ha a közlekedés 

szóba kerül, a mostani sem kivétel: mindenkit arra kérek, hogy vigyázzon a saját testi 

épségére, és a másokéra is. Közlekedjék akár autóval, akár gyalog, jó lenne, ha mindenki 

odafigyelne másokra! Készült egy balesetvédelmi kisfilmünk is, a polgárőreink és a körzeti 

megbízott rendőrünk közreműködésével, ami ugyanezt a szándékunkat tükrözi. Kérem, hogy 

minél többen nézzék meg ezt a kisfilmet, és osszák meg másokkal! Mert ez is azt közvetíti: 

azért állnak reggelente az út mellett a polgárőrök és a rendőrök, hogy lássák az emberek: mi 

vigyázunk rájuk. De ez a törekvés csak akkor eredményez igazi biztonságot, ha mindenki 

megteszi, ami e téren rajta múlik, vigyáz magára és másokra. Én szeretnék elérni ebben 

valami lakossági összefogást is, és szívesen fogadnám bárkinek a javaslatait, arra 

vonatkozóan, hogy hogyan lehetne elérni a közlekedési morál magasabb szintre emelkedését, 

legalább itt, Pilisszentivánon.  

–  A 10-es úti csomópontnál is több baleset volt az elmúlt hetekben, van-e kilátás valamilyen 

előrelépésre?  

Valóban minden hétre esett egy-egy komolyabb baleset, amik miatt akár órákra leállt a 

forgalom, mindkét irányban. Ez nagyon komoly gond, nemcsak azoknak, akikkel történik az 
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adott baleset, de azok számára is, akik benn állnak a dugóban, és nem tudnak hazajutni, vagy 

eljutni oda, ahova a munkájuk miatt menniük kell. Ez egy nagyon veszélyes kereszteződés – 

illetve ez nem pontos így, mert ez a csomópont nagyjából ugyanígy nézett ki 35-40 éve is: a 

nagy forgalom tette igazán veszélyessé. Évről évre nő az itt áthaladó autók száma: már a 

tavalyi évhez képest is több autó használja a 10-es út ezen szakaszát. A tapasztalatok szerint 

addig nincs gond, amíg mindenki kivárja a sorát, aztán megy tovább egyenesen, szabályos 

tempóban, vagy valamilyen irányban elkanyarodik, az elsőbbségi rendet követve. A 

problémát – sokak számára talán meglepő módon – többnyire az okozza, amikor az autósok 

némelyike elkezd udvariaskodni, villogtatva vagy mutogatva elsőbbséget kínálni az 

alsóbbrendű útról érkezőknek. Ilyenkor jönnek aztán az olyan esetek, hogy mindenki tétlenül 

várakozik, aztán – vesztükre – egyszerre indulnak el többen is, vagy valaki – teljesen szabály- 

talanul – kielőzi azt a kocsisort, amelyben az elöl álló autós épp lemondott az elsőbbségéről, 

és így ütközve okoz balesetet. Ha nem ilyen jellegű szabályszegés történik, akkor pedig 

gyorshajtás okozza az elágazásban történő baleseteket, de minden ottani baleset emberi 

mulasztásra vezethető vissza.  

Térségi összefogás a csomópont átalakításáért 

Miután ez tényleg egy meglehetősen kellemetlen csomópont, hiszen emelkedőről indulva kell 

felhajtani a főútra, a leginkább érintett két másik település, Pilisvörösvár és Piliscsaba 

polgármestereivel már tavaly összefogtunk, és írtunk egy levelet a Magyar Közút Zrt.-nek, 

kérve, hogy gondolkodjanak el a helyzeten és kezdjenek el tervezni valami jobb csomóponti 

kialakítást, lehetőleg egy körforgalmat. Akkor azt a választ kaptuk, hogy a vasút- építés miatt 

itt már nincs lehetőség körforgalom kialakítására – korábban még lehetett volna, írták, és ez 

valószínűleg így is van, hiszen úgy, ahogy a Terranova kihajtóját ki tudták alakítani, úgy itt is 

létrehozhattak volna egy hasonló csomóponti kialakítást. Illetve azt is állították, hogy nem 

olyan durva itt a baleseti statisztika, mint amire mi hivatkoztunk. Miután ezt az elutasító 

levelet megkaptuk, közösen kezdtünk gondolkodni azon, hogy miként léphetnénk tovább. 

Arra jutottunk, hogy újból elküldjük aktualizált formában ezt a levelet, mivel most már 

közvetlenül a közútkezelőhöz mennek a bejelentések arról, hogy itt súlyos balesetek 

történnek, amik durva forgalomlassulást idéznek elő az amúgy is túlterhelt 10-es úton. A 

megújított kérésünk mellé pedig becsatoljuk egyrészt azt a statisztikát, amit a vörösvári 

rendőrőrstől kaptunk az elmúlt öt év rendőrök által helyszínelt itteni baleseteiről, másrészt 

azokat a kimutatásokat, amiket a szentiváni tűzoltóktól kaptunk, a vörösváriaktól pedig még 

várunk, az enyhébb fokú balesetekről, ahova rendőrök ugyan nem vonultak ki, de szükség 

volt műszaki mentésre, és így a forgalom valamilyen korlátozására is. 
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Nagy-Szakáll Ferencné Ibi: Ágfalván járt a Pilisszentiváni Vegyeskórus 

 

Ebben az évben a Sopron melletti Ágfalván rendezték meg a hazai német egyházzene több 

mint húsz esztendeje minden évben megtartott ünnepét, a XXII. Magyarországi Német 

Egyházzenei Fesztivált (XXII. Kirchenmusikfest des Landesrates in Agendorf). Nagy öröm 

volt számomra, hogy a rendezvényen rendszeresen jelen lévő Pilisszentiváni Vegyeskórustól 

én is meghívást kaptam, és vendégként elmehettem, részt vehettem a találkozón. Szeptember 

8-án került sor a Magyarországi Német Ének-, Zene-, és Tánckarok Országos Tanácsának 

(Landesrat der Ungarndeutschen Chöre, Kapelle und Tanzgruppen, röviden Landesrat) 

szervezésével, támogatásával erre az országos találkozóra, melyen egy Ausztriából érkező 

énekkar, Gunstramsdorf egyházi kórusa is részt vett. A csaknem 300 résztvevővel 

lebonyolított rendezvény megtartására csak úgy kerülhetett sor, hogy idén is támogatók 

sokasága járult hozzá a zökkenőmentes lebonyolításhoz. Megérkezésünk után először a helyi 

Tájházat látogattuk meg, helyi fiatalok közreműködésével. A korábban németek lakta 

településen (melynek német neve Agendorf) egy helyi lakos, Böhm András 

kezdeményezésére rendezték be a falu egykori értékeit bemutató kiállítást, egykori 

szülőházában, a Hegy utca 8-9. szám alatt. Az utca fehérre meszelt házsorában elhelyezkedő 

lakóépületben és a hozzá tartozó gazdasági épületekben 8 helyiség látogatható, ahol eredeti 

bútorok, népviseletek, használati tárgyak idézik fel a település múltját, valamint látható egy, a 

korabelivel egyező módon kialakított iskolai tanterem is. Megtudtuk azt is, hogy a fenntartók 

jelenleg a múzeumi besorolást szeretnék elérni, annak érdekében, hogy a gyűjtemény 

bővítésére is sor kerülhessen, pályázatok révén. A 250 éves  múltat idéző épület 

mindannyiunkat elbűvölt a hangulatával. A jól megszervezett ebéd után, 14 órától  kezdődtek 

a közös próbák. Az összesen 271 résztvevő három csoportban szerepelt: két csoport 

kétszólamú darabokkal, a harmadik pedig négyszólamú művekkel állt a fesztivál közönsége 

elé. Az ünnep szokás szerint misével – pontosabban, mivel itt Ágfalván többségében 

evangélikusok élnek, evangélikus szertartással – kezdődött, melynek énekeit a résztvevő 

kórusok, a hívek és az érdeklődők végig együtt énekelték, az előre kiadott kottás anyagból. 

Ezt követte a rendezvény fénypontja, a templomi hangverseny. Bevezetéseként  a 

négyszólamú kórusok nőtagjai énekeltek el egy művet, majd minden résztvevő közösen 

megemlékezett az augusztusban elhunyt Heinek Ottóról, a Magyarországi Németek Országos 

Önkormányzatának elnökéről, egy kórusmű előadásával. A folytatásban a kétszólamú kórusok 

két-két karnaggyal adták elő műsorukat, a négyszólamú kórusokat pedig minden műnél más-
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más karnagy vezényelte. A legizgalmasabb a hangverseny zárószáma volt, amit 

vegyeskórusunk karnagya, Neubrandt Ferenc vezényelt – aki korábban, 16 éven keresztül az 

egyházzenei fesztiválok fő szervezője is volt. Ebben az összes résztvevő együtt énekelte a 

Grosser Gott wir loben Dich című művet. A műsor befejezéseként Sax László, a Landesrat 

egyházzenei szekciójának elnöke oklevelet adott át a kórusok karnagyainak, illetve köszönetet 

mondott minden résztvevő énekesnek, szervezőnek és támogatónak. A nagy sikerű 

hangverseny után kötetlen beszélgetésre gyűltek össze a résztvevők, ahol még ugyan- csak 

elhangzott néhány dal. Az esti órákban jóleső fáradtsággal indultunk haza, de az éneklés a 

buszon is folytatódott, csaknem hazáig. Ismét egy szép élménnyel lettem gazdagabb! 

Köszönöm, hogy elmehettem a Vegyeskórussal! (A fotót a cikkhez köszönjük Manfred 

Mayerhofernek, a LandesratForum munkatársának.) 

 

Magyarország tízedszerre is kitűnő úticél volt 

Nem maradt visszhang nélkül Németországban az az egy hetes utazás, amit ottani 

testvértelepülésünk, Marktleugast néhány tucat nyugdíjasa tett – Pilisszentivánt is érintve – 

szeptember elején Magyarországon. Klaus-Peter Wulf kupferbergi lakos erről szóló írása a 

kinti újságban jelent meg, alább a cikk magyar fordítását olvashatják, amit ezúton is 

köszönünk B. Szabó Károlynak. A markleugasti utazási programból idén sem hiányzott a 

magyarországi kulturális program. A korábbi polgármester, Manfred Huhs idén már tizedik 

alkalommal állított össze egy érdekes és változatos programot, amelyen 45 fő vett részt, 

hölgyek és urak vegyesen. A Frankenland– Reisen tömött turistabuszán a hétnapos utunk egy 

hétfői napon kezdődött és este a dél-ausztriai Steiermark fővárosában, Grazban szálltunk meg. 

A szállásunk a Hotel Kirchenwirtben volt, ahol este vidám beszélgetés alakult ki. Kedd reggel 

a Balaton-parti Siófok felé folytatódott az utazás. A kitűnő ebéd után hajókázást terveztünk, 

de a viharjelentés miatt ez meghiúsult. Csapatunk délután végül biztonságban megérkezett a 

budapesti „Danubius City Center“ szállodába és elfoglalta a szobákat. Szerdán délután 

mindenki számára nagy élmény volt a budapesti parlamentben tett látogatás, amelyet 

Marktleugast partnerközsége, Pilisszentiván polgármesterasszonya, P. Révay Gyöngyi 

szervezett a német vendégek részére. A ragyogó napsütésben mindenki nagyon élvezte a 

hajókázást a Dunán. A jól sikerült napot az ürömi Öreg sváb pincében elfogyasztott, 

folklórprogrammal kísért vacsora zárta le. Csütörtökön vidékre, Kecskemét felé folytatódott 

az utazásunk, ahol nem maradhatott el a Zwack pálinkafőzdében tett látogatás sem. Mindenki 

megkóstolhatott egy kupica magas alkoholfokú snapszot, sokan vásároltak is. A Csárdás-esten 

magyar népzenét hallgathattunk, az este pedig egy Duna-parti sörözőben ért véget, néhány 
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korsó társaságában. Péntek reggel a budapesti piaccsarnok volt az első állomásunk, ahol 

mindenki alaposan bevásárolt a nyalánkságokból, zöldségekből és fűszerekből. Ebéddel már a 

pilisszentiváni Csali Csárdában várták a felső-frankföldi vendégeket. A csoport egyik fele 

ezután Michael Laaber vezetésével gyalog tett sétát a faluban, közben megtekintették a 

bányászati és a német nemzetiségi tanösvény néhány állomását is. A tájházban pilisszentiváni 

barátainkkal találkoztunk, a zene, énekszó és kötetlen beszélgetés mellett hamar elrepült az 

idő. „Frankenwald-Toni“ és két magyar társa kitartóan húzta harmonikán a talpalávalót. 

Néhányunkra érvényes volt, hogy „Viszontlátásra nemsokára újra Pilisszent- ivánon“, hiszen 

október harmadik hétvégéjét, a partnerkapcsolat 30 éves jubileumát már régen aláhúztuk a 

naptárunkban. Szombaton búcsút kellett vennünk magyar barátainktól és busszal indultunk 

vissza Graz felé. Két csoportban érdekes városnézésen vettünk részt és rengeteg dolgot 

tudtunk meg Graz ősi városáról. A napunk a Kirchenwirt sörözőben ért véget. A vasárnapi 

reggeli után elindultunk hazafelé, útközben Passauban ebédeltünk. Este mindenki jó 

hangulatban, rengeteg új élménnyel gazdagodva érkezett haza. A pilisszentiváni tájházban a 

csoportunk köszönetet mondott Manfred Huhs polgármester úrnak a 10 felejthetetlen 

magyarországi utazásért. Reiner Meisel és Michael Laaber egy nagy terítővel fejezte ki a 

hálánkat, amelyen az utazások során készített fényképek szerepeltek. Conny Weber azután 

rímekbe szedett mondatokkal és egy kis ajándékkal köszönte meg Manfred Huhs és Michael 

Laaber fáradozásait. Köszönünk mindent! 

 

Baráti kézilabda-mérkőzés szentiváni és marktleugasti fiatalok között 

 

Előző lapszámunkban adtunk hírt arról, hogy augusztus végén a német testvérközség fiatal 

kézilabdásai látogattak el Szentivánra, hogy felelevenítsenek egy korábbi kapcsolatot a két 

település sportolói között. A közeli lapzárta miatt a két csapat mérkőzéséről akkor már nem 

tudtunk beszámolni, ezt most pótoljuk. Olvasóink zöme bizonyára tisztában van vele, hogy 

községünkben ma nincs kézilabdacsapat, így akik ezt a sportot szeretnék űzni, többnyire 

Solymárra, a PEMŰ SE-be járnak. Régen ez nem mindig volt így: emiatt alakult ki kapcsolat 

közel 30 éve a Pilisszentiván–Marktleugast partnerkapcsolat keretein belül a két község 

kézilabdásai közt is, ám idővel az elenyészett. Idén a 30 éves jubileum kapcsán született 

döntés arról, hogy újra élővé próbálják tenni ezt a kapcsolatot, a kinti egyesület és a PEMŰ 

kézilabda szakosztályai között, ezért utazott most egy ottani ifi csapat hozzánk, illetve a 

solymári ifikhez. Azt előre lehetett tudni, hogy a két csapat nincs egészen azonos 

súlycsoportban – a solymári kézisek átlagéletkora is magasabb kicsit, miként az edzettségük, 
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rutinjuk is, hiszen NB II-es szinten játszanak. A leugasti fiúk azonban kicsit sem voltak 

megszeppenve a pályán, sőt az első harmadban még szinte fej fej mellett haladt a két csapat. 

A folytatásban már kiütközött az erőnléti különbség, de a vendégek szívósan küzdve, szép és 

sportszerű játékkal maradtak méltó partnerei az erősebb hazai együttesnek. A baráti hangulatú 

meccset a csapatok és edzőik közös fotózkodása zárta, este pedig a szentiváni tűzoltók 

minden sportolót és kísérőt kiadós vacsorára láttak vendégül, a tűzoltószertárban. 

 

November 2018 

 

Stefanie Rau: A polgárok Európája – 30 év partnerkapcsolati párbeszédben 2018. 

október 19. és október 23. között ünnepeltük meg a partnerkapcsolat 30. jubileumát – 30 

éves a baráti kapcsolat Marktleugast és Pilisszentiván között Nagy jubileumi ünnepség a 

Marktleugast és Pilisszentiván közötti partnerkapcsolat 30 éves fennállása alkalmából 

 

A marktleugasti küldöttség tagjai október 19én két autóbusszal, több személyautóval, sőt 

repülőgéppel indultak útnak partnerközségünk, Pilisszentiván felé. A vendégek üdvözlése 

után a vacsora közben jóízű beszélgetések keretében ismerkedtek egymással a 

Marktleugastból érkezett vendégek és a pilisszentivániak. Még az európai sokszínűség is 

érezhető volt és intenzívebbé vált az eszmecsere is. Szombat reggel a marienweiheri Páter 

Adrian Manderla és a pilisszentiváni papok közös szentmisére várták a marktleugasti 

küldöttséget és Pilisszentiván lakosait az iskola ünnepi díszbe varázsolt aulájába. 

Természetesen az olvasmányok, a prédikációk és könyörgések a barátságról, az összetartásról 

és a kölcsönös tiszteletről szóltak, amelyet a két község kialakított. A méltóságteljes és 

csodálatos misét a pilisszentiváni vegyeskórus közreműködése tette teljessé, amely csodás 

énekével sokak lelkét mélyen megérintette. A hit által nem csupán átélhettük az európai és 

közös értékeket, hanem szó szerint megélhettük azokat és természetesen élénk beszélgetést 

váltottak ki a résztvevők között. A közös ebéd után megtekintettük Pilisszentivánon a tűzoltó 

egyesület és a sportegyesület létesítményeit, illetve a tájházat; ezek során közvetlen rálátást 

nyerhettünk a község lakosainak mindennapjaira és munkájára. Különösen a tájház adott 

kitűnő betekintést a többségében magyarországi német lakosság múltjába, a népviselet, a 

bútorok, a munkaeszközök által. Természetesen itt is megállapíthattuk, hogy minden a közös 

kultúrára épül, és az egyesületeknek, valamint az önkéntes szervezeteknek az európai 

párbeszéd keretében lehetőségük nyílt a tapasztalataik meg- osztására. Este következett a 30 

éves partnerkapcsolat nagy jubileumi rendezvénye az önkormányzat zsúfolásig megtelt 
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dísztermében, rengeteg pilisszentiváni és marktleugasti lakos részvételével. Az ünnepséget a 

Musikverein Marktleugast nyitotta meg, a magyar és a német himnusz impozáns és őszinte 

előadásával, amelyet természetesen több száz vendég éneke kísért. Az ember megborzongott, 

hallva, ahogyan magyarok és németek méltóságteljesen éneklik a másik nemzet himnuszát! 

Újabb gyöngyszem következett, a bajor himnusz, amelyet a marktleugasti fúvószenekar már a 

pilisszentiváni vegyeskórussal közösen adott elő. Ezt követően a műsorvezető, Acél Anna 

köszöntötte a vendégeket, majd a Musikverein Marktleugast néhány újabb dalt adott elő. A 

következő műsorblokkban a német nemzetiségi óvoda gyermekei léptek a szín- padra, akik 

különleges dolgot találtak ki: német dalokkal, valamint versekkel köszöntötték a vendégeket – 

elbűvölő volt! Összességében az ünnepi alkalom méltó, impozáns megnyitóját élhettük át. 

Marktleugast és Pilisszentiván között 1988. október 21-én jött létre a partnerkapcsolat. Mit is 

jelent igazából két község partnersége? Poppréné Révay Gyöngyi polgármester erre is kitért 

köszöntőbeszédében: „Nem csupán két aláírásról van szó. Amikor két polgármester aláírja az 

együttműködést, még csak az első lépést tették meg. Egy partnerkapcsolatot meg kell tölteni 

elképzelésekkel, közös gondolatokkal és tervekkel. De önmagában még ez is kevés. Az 

elképzeléseket és a terveket meg is kell valósítani. Ez csak úgy lehetséges, ha tágra nyitjuk a 

kapukat, megszólítjuk a polgárokat és az ifjabb nemzedéket, és bevonjuk őket a munkába. 

Meséljük el nekik, milyen volt az elmúlt 30 esztendő, hogyan mélyült el a barátságunk és mi 

tartja össze ezt a partnerkapcsolatot. (…) Ebben a partnerkapcsolatban nem az egyéni sikerek 

a fontosak, hanem az önzetlen, áldozatkész és lelkes emberek közös munkája. Fáradhatatlan 

együttműködésről van szó, amely nem csak a két község polgármestereit érinti, hanem a civil 

egyesületeket, a polgárokat és számos család barátságát is. Ez a partnerkapcsolat hatalmas 

lehetőséget jelent, amely szoros, személyes barátságokra épül.“ A polgármester asszony 

hangsúlyozta továbbá, hogy Pilisszentiván volt akkoriban az első falu Magyarországon, amely 

lehetőséget kapott rá, hogy kapcsolatot létesítsen egy nyugati országgal, és ezzel 

összefüggésben hálás szívvel emlékezett meg Bauer Gyuri bácsiról, aki elsőként javasolta a 

kapcsolatfelvétel lehetőségét. Bauer Gyuri bácsi ehhez megfelelő társra talált Marktleugast 

akkori polgármestere, Manfred Huhs és pilisszentiváni kollégája, Pénzes Gábor polgármester 

személyében. Elisabeth Bauer, Hannelore Huhs és Pénzes Éva lelkesen támogatták férjeik 

odaadó munkáját. Marlok Gyula és Erzsébet, valamint Neubrandt Ferenc és Piroska a 

vegyeskórussal, a tűzoltók és sokan mások is aktívan részt vettek a munkában. 

Pilisszentiván az idők során rengeteg támogatást kapott Marktleugastból: vállalkozóktól, 

magánszemélyektől, egyesületektől, az egyháztól, az iskolától és a mannsfluri 

Vöröskereszttől. „Köszönjük mindenkinek. Köszönjük, hogy élettel töltötték meg a 
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partnerkapcsolat elmúlt 30 évét” – folytatta a polgármester asszony. A továbbiakban fontos 

feladatként jelölte meg az ifjúság bevonását, fellelkesítésüket a partnerkapcsolat ügye iránt, és 

a fiatalok aktív részvételét; mint mondta, el kell mondanunk nekik, mennyire értékes és fontos 

ez a partnerkapcsolat. „Nagy a felelősségünk. Ki kell nyújtanunk a kezünket az ifjabb 

nemzedék felé, és ki kell tárnunk a szívünket, hogy megőrizhessük az elődeinktől kapott 

kincset”, zárta beszédét Poppréné Révay Gyöngyi polgármester asszony. A barátság nem 

csupán értékes ajándék, hanem hosszú távú feladat is. Franz Uome, Marktleugast 

polgármestere, a következőket emelte ki a köszöntőjében: „Az egyszer már megszerzett 

barátság akkor marad meg, ha megéljük és folyton megújítjuk. Ez a felismerés nem csupán az 

egymáshoz közel álló emberek közötti barátságra vonatkozik, hanem az államhatárokon 

átnyúló barátságra is. A községeink és a közösségeink között az elmúlt 30 esztendőben ilyen 

barátság jött létre, amely nem csak megerősödött, hanem magától értetődő dologgá vált. Az 

1988-ban megpecsételt partnerkapcsolat már régen „szilárd kapcsolattá” vált, amely 

mindenféle „párkapcsolati válság” nélkül átvészelte az eltelt évtizedeket. A 

partnerkapcsolatunk alapja szilárd és stabil, amelyre felépíthettük a „barátság házát”. Ebben 

pedig rengeteg ember állt mellettünk tanácsokkal, tettekkel és nagy lelkesedéssel. Eleinte 

mindaz új és ismeretlen volt, ami a másik községben a magától értetődő mindennapokat 

jelentette. Vonatkozott mindez a községeink képviselőtestületi döntéseire és felelősségére, az 

egyesületi életre, az oktatásra és a kulturális életre. Éppen ezek a különbségek tették érdekessé 

és izgalmassá a kapcsolatunkat. Sok mindent tanultunk egymástól, és mindez csak 

gazdagabbá tett minket. A legfontosabbak mindig az emberek közötti találkozások voltak. 

Ezek pedig elsősorban nem szervezési kérdést jelentettek. Én magam mindig az akarat és a 

készség megnyilvánulásának láttam a találkozásainkat, annak érdekében, hogy a határokon 

átnyúló mély kapcsolatokat hozzunk létre és tartsunk fenn. A megélt partnerkapcsolatunk 

példája annak, mekkora jelentősége van a közösségek békés egymás mellett élésének és 

mindez mennyi erőt sugároz. Látva a világszerte zajló háborús konfliktusokat és a rengeteg 

szenvedést, amelyet az embereknek el kell viselniük emiatt, a béke értékes ajándéka még 

becsesebb számunkra, amelynek megőrzése minden ember szívügye kell, hogy legyen. Az 

„Európai Ház” részei vagyunk, amelynek a felépítésén tovább kell dolgoznunk. Mindez nem 

csak a „nagypolitika” feladata. A városok és falvak, valamint a lakosaik közötti határokon 

átnyúló partnerkapcsolatok jelentik ennek az európai közösségnek a fundamentumát. Ezeket 

kell megerősítenünk ahhoz, hogy a közös Európa tartósan fennmaradjon.” A partnerkapcsolat 

lehetőségeit még messze nem merítettük ki. Most az a fontos, hogy a fiatal polgárokat 

fellelkesítsük és bevonjuk őket a munkába, hiszen ők jelentik a reményt Európa békés jövője 
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szempontjából. Továbbá különböző szinteken meg kell szervezni az iskolások és a fiatalok 

csereprogramjait és egyesületi szinten is el kell mélyíteni és ki kell szélesíteni a kölcsönös 

kapcsolatokat és látogatásokat, illetve szélesebb alapra kell helyezni azokat. Az üzemek és 

iparosok képviselői is rendszeresen találkozhatnának eszme- és tapasztalatcserére, amelyek 

keretében jó ötletekkel támogathatnák egymást – emelte ki Franz Uome polgármester. 

Csenger-Zalán Zsolt parlamenti képviselő és dr. B. Szabó Dezső, kulturális tanácsos és a 

stuttgarti Magyar Kultúrintézet igazgatója is hangsúlyozták beszédeikben a 30 éves 

partnerkapcsolat óriási jelentőségét és pozitív fejlődését. A program a pilisszentiváni 

fúvószenekar lendületes és elegáns koncertjével folytatódott, amely tiszta vidámságot és 

örömet sugárzott. Nagy örömet okozott a közönségnek a nemzetiségi általános iskola két 

tanulója, akik tangóharmonikán adtak elő német népdalokat. Csodálatra méltó, hogy már a 

legkisebbek is érdeklődnek a partnerközség kultúrája iránt és kiváló előadásokat produkálnak. 

„Harminc esztendő már megfelelő ok a közös ünneplésre és a visszatekintésre! És arra is, 

hogy köszönetet mondjunk mindazoknak, akik támogatták és segítették ezt a sokéves közös 

ügyet” – tekintett vissza a múltba a korábbi polgármester, Manfred Huhs. „Közös célunk, 

amelyet 1988. október 21-én megpecsételtünk, hitvallás volt a népek közötti megértés és béke 

politikája mellett, a községeink közötti egyre mélyülő barátság reményében.” Pilisszentiván 

polgármester asszonya, Poppréné Révay Gyöngyi és az alpolgármester, Brandhuber Ádám jó 

úton járnak a kapcsolat megerősítése terén, hogy az elért eredmények a következő 30 

esztendőben is megmaradjanak és ápoljuk azokat. „Mindkét községnek sikeres jövőt kívánok, 

valamint bizalmat egymás felé, és sok szép találkozást, valamint egy közös, békés, határok 

nélküli Európát!” – zárta beszédét Manfred Huhs. A betegség miatt akadályoztatott korábbi 

pilisszentiváni polgármester, Pénzes Gábor beszédét Poppréné Révay Gyöngyi polgármester 

asszony olvasta fel. Pénzes Gábor is köszönetet mondott a sokéves együttműködését és sok 

sikert kívánt a jövőre nézve. „Élettel tölteni meg a partnerkapcsolatot“ – ebben a feladatban 

sok szorgos kéz vett részt, az elmúlt 30 esztendő polgármesterei, képviselő-testületei, a német 

és magyar egyesületek és természetesen magánszemélyek, akiknek kitüntetéssel és egy apró 

ajándékkal mondtak köszönetet a partnerkapcsolat terén végzett munkájukért. Ide értendő 

Bauer György kitüntetése, amelyet Elisabeth Bauer vett át, valamint Manfred Huhs és Pénzes 

Gábor kitüntetése, akik a partnerkapcsolatért végzett munkában szereztek érdemeket. 

Christian Diller nagymamája, Elisabeth Bauer nevében mondott köszönetet a meghívásért, aki 

örül a szülőfalujához fűződő 30 esztendős kapcsolatnak. Már hagyományos módon, vidám és 

eleven volt a pilisszentiváni vegyeskórus koncertje, amely német és magyar dalokkal 

varázsolt kitűnő hangulatot az aulába. A partnerkapcsolat jövőjére vonatkozó új fogadalom 
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felolvasása után Poppréné Révay Gyöngyi és Franz Uome polgármesterek ünnepélyesen 

aláírták a partnerkapcsolat oklevelét és ezzel megpecsételték a jövőre nézve azokat a 

célkitűzéseket, melyeket e lapszám olvasói a címoldalon olvashatnak. „Gyúlj ki, égi szikra 

lángja, szent öröm“ – hangzott fel a pilisszentiváni vegyeskórus csodás éneke. „Újra fonjuk 

szent kötésed, mit szokásunk szétszabott. Egy testvér lesz minden ember, hol te szárnyad 

nyugtatod. (…) Ha célt ért a férfi végül: társa mellett hű barát (…)” Ezek a sorok újra 

kihangsúlyozták a Marktleugast és Pilisszentiván számára fontos pillanatot a közös, békés 

jövőre vonatkozóan Európában. Zárásként a híres Cédrus Táncegyüttes vezette be a német 

vendégeket a hagyományos magyar néptáncok világába. A marktleugasti delegáció tagjainak 

szeme egyre jobban elkerekedett a táncosok lélegzetelállító és látványos előadása láttára. Az 

estét kitűnő ételek és baráti beszélgetések zárták, ami megmutatta, hogy megéri az Európáért 

végzett munka, és hogy valamennyi polgár felelősséget vállalhat és felelősséget is kell 

vállalnia Európáért. Pontosan a közös értékek, történelem és kultúra felismerése segíti az 

európai identitás érzésének kialakulását. Ezen kívül fókuszba került Magyarország fejlődése a 

demokrácia útján Európához közeledve. Vasárnap reggel kezdetét vette a markleugasti 

küldöttség utazása Európa történelmi múltjába a pilisszentiváni német nemzetiségi 

tanösvényen. A vendégeket egy képzeletbeli héttagú család vezette végig a tanösvényen. A 

„sváb” család valamennyi tagja egy-egy erényt testesít meg: a fiatal Anna például a 

szüzességet, Terézia, a nagymama, a türelmet, a kisfiú, Nikolaus, a mértékletességet. A 

vendégek megismerhették a németek múltját és jelenét Pilisszentivánon, valamint azokat az 

értékeket, amelyek meghatározták az itteniek mindennapjait. Ezenkívül két workshop is 

megrendezésre ke- rült a további küldöttségekkel. Az első témája: „Az európai értékek 

megerősítése – Reflexió a közös értékekre, történelemre és kultúrára Európában.” A 

résztvevők hamar felismerték, hogy az értékek, mint például a demokrácia, a béke, stb., 

egymásra épülnek és minden összetartozik, illetve csak az egyes országok, valamint polgáraik 

együttműködése által valósítható meg a béke Európában. A második workshopot a két község 

fiataljai szervezték meg. Ennek keretében Európa jövőjéről beszélgettek és megtárgyalták az 

ötleteket, amelyek a demokrácia megerősítését, valamint az Európai Unió szorosabb egységét 

szolgálják. Ezzel kapcsolatban érdekes volt, hogy az ifjúság több párbeszédre vágyik 

egymással. Ezért mindjárt csoportokat alkottak a Facebook és a WhatsApp segítségével, hogy 

állandó kapcsolatban maradhassanak. De az ifjú polgárok hosszú távon is igénylik a 

csereprogramokat, mint pl. a csereévet az iskolában, vagy éppen egyetemi tanulmányokat, 

esetleg szakmai képzést a másik országban. Végül minden résztvevő megkapta a workshopok 

eredményeit, hogy ők is részesülhessenek a gondolatokban és ötletekben, és 
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elgondolkodhassanak azokon. A sok benyomás és információ feldolgozása érdekében közös 

ebéd következett, amelynek keretében még rengeteg lehetőség adódott a kölcsönös eszme- 

cserére. A pilisszentiváni fúvószenekar csodás koncertjével kezdődött meg az esti program, 

amelyet a tánccsoport előadása követett gyors néptáncokkal. A rengeteg csodálatos előadás 

mély benyomást hagyott a résztvevőkben, és ezután következett a 30 éves partnerkapcsolat 

méltó megünneplése a bállal, amelyen egy magyar zenekar szolgáltatta a talpalávalót – 

természetesen nem hiányozhattak a kitűnő ételek és italok sem. Annak érdekében, hogy 

Pilisszentiván kör- nyékét is jobban megismerhessük, hétfő reggel Budapestre utaztunk. A 

Fővám téri Nagy-vásárcsarnokban tett látogatás lehetőséget adott a bámészkodásra és a 

vásárlásra is, utána pedig egy számos látnivalót érintő városnézés zárta le a délelőttöt, amelyet 

Gábeli Kati történelmi magyarázatai tettek színessé. Dél- után Pilisszentiván és Marktleugast 

képviselőtestületei közös ülést tartottak az önkormányzat épületében, amelynek keretében a 

jelenlévők további ötleteket és civil kezdeményezéseket vázoltak fel a közös, demokratikus 

Európára vonatkozóan. A partnerkapcsolat jegyében így egyhangúan elhatározták, hogy 

Marktleugast és Pilisszentiván képviselő-testületei évente egyszer közös ülést tartanak, 

valamint, hogy évente legalább egyszer kölcsönös látogatást tesz egy hivatalos delegáció a 

partnerközségben, függetlenül az egyesületek, ifjúsági szervezetek és magánszemélyek 

találkozásaitól. Ugyancsak egyhangú döntés született a folytatásról is az újonnan aláírt 

partnerkapcsolati oklevél szellemében, valamint arról, hogy itt az ideje annak, hogy az 

ifjúsági szervezetek is évente legalább egyszer személyesen találkozzanak. Egy további 

döntés értelmében a következő, 35 éves partnerkapcsolati jubileum vendéglátója 2023-ban 

Marktleugast lesz. Ezután következett a magyar 1956-os forradalom és szabadságharc 

emlékünnepe és az emlékmű megkoszorúzása a marktleugasti vendégek és a pilisszentiváni 

lakosok részvételével. Az elbeszélések, a zenei betétek és a videó-vetítések segítségével 

megborzongva újra átélhettük ezt a tragikus történelmi eseményt. Ekkor döbbentünk rá, 

mennyire fontos Európa békéjének megőrzése, valamint arra is, hogy meg kell őriznünk a 

szabadság, szolidaritás és pluralizmus európai alapértékeit. Megemlékezve a hidegháború 

kitörésének 1948-as évéről és annak következményeiről Magyarország és Németország 

számára, valamint a magyar szabadságharc és az NDKban 1953. június 17-én kitört felkelés 

párhuzamairól, nyilvánvalóvá vált ezen események példaszerűsége a kiengesztelődés, béke, 

tolerancia és kölcsönös megértés szempontjából. A megható betekintés a szörnyű történelmi 

eseményekbe ösztönzést adhat a demokrácia alkalmazására Európában, a békés egymás 

mellett élés érdekében. Ebben a szellemben vehette át Marktleugast polgármestere, Franz 

Uome, valamint hivatalvezetője, Michael Laaber a Pilisszentivánért emlékérmet Poppréné 
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Révay Gyöngyi polgármester-asszonytól és Brandhuber Ádám alpolgármes- tertől, a 

partnerkapcsolat terén szerzett érdemeik elismeréséül. Az élményektől meghatottan a 

résztvevők az est lezárásaként közös vacsorán vettek részt, folytatva a nap során elkezdett 

beszélgetéseket. Kedd reggel sajnos már el is érkezett a búcsú ideje. A pilisszentivániak 

megható búcsúztatása után nehéz szívvel indultunk el hazafelé ezen a csodás napon. Szívből 

köszönünk mindent!  

 

Történelmi testületi ülés: először közösen 

 

Különleges aktussal tették emlékezetessé a Pilisszentiván és Marktleugast közötti 

partnerkapcsolat három évtizedes évfordulóját a két település képviselő-testületei: a 30 év 

történetében először közös ülést tartottak a polgármesteri hivatal házasságkötő termében. Az 

október 22-i ünnepi ülésen három közös határozatot is elfogadott a két testület, így többek 

közt arról is döntöttek, hogy ezentúl minden évben sor kerül legalább egy hivatalos 

partnerkapcsolati eseményre, lehetőleg fiatalok bevonásával. Marktleugast polgármestere, 

jegyzője és hét képviselője, valamint a szentiváni képviselőtestület hét tagja ült egy asztalhoz 

az október 22-i ünnepi műsor előtt, hogy a partnerség évfordulója alkalmából közös 

határozatokkal erősítse meg a két község 30 éves kapcsolatát. Első hozzászólóként P. Révay 

Gyöngyi polgármester köszöntötte a megjelenteket és örömét fejezte ki amiatt, hogy sikerült 

tető alá hozni ezt az ülést, hiszen eddig ilyenre nem került sor a három évtized alatt. A 

vendégek tájékoztatására elmondta azt is, hogy nemzeti ünnepeinken a szentiváni testület 

hagyományosan mindig tart egy-egy ünnepi ülést, határozatban fejezve ki tiszteletét az adott 

ünnep előtt, és javasolta, hogy most ezt a határozatot is közösen mondják ki a két község 

elöljárói. E kérdésben nem is volt semmi vita, így az ülés első határozatában a két testület 

kimondta, hogy az 1956-os forradalom és szabadságharc 62. évfordulóján közös határozatban 

ünneplik meg az ünnepet, mint az európai demokratizmus egyik jelképét. A folytatásban a 

polgármester asszony arra kérte az egybegyűlteket, hogy egy következő közös határozattal 

erősítsék meg azt a fogadalmat, amit a két településvezető október 20-án, a testvérkapcsolati 

ünnepségen írt alá, a 30 éve fennálló partnerség továbbéltetéséről. Ehhez kapcsolódóan kért 

szót Franz Uome marktleugasti polgármester, aki köszönetet mondott a partnerkapcsolat 

alapítóinak, működtetőinek, két elődjének – akik közül Manfred Huhs 19, Norbert Volk 6 

évig „vitte a zászlót” e kapcsolat működtetésében –, valamint a jegyzőjüknek és közvetlen 

munkatársának, Stefanie Raunak, a mostani rendezvénysorozat előkészítésében végzett sok 

munkájukért. A köszönetek után ezt a határozatot is egyhangúan mondta ki a két testület. A 
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nap utolsó, legtöbb hozzászólást kiváltó témáját a polgármester asszony azon kérése szülte, 

hogy a képviselők tegyenek javaslatokat a partnerkapcsolat további működtetésének módjára, 

részleteire vonatkozóan. Ő maga azt javasolta, hogy váljanak ismét sűrűbbé a kölcsönös 

látogatások, közös programok, német kollégája pedig úgy konkretizálta a javaslatot, hogy 

minden évben legalább egy hivatalos delegáció látogasson Szentivánról Markt leugastba vagy 

onnan ide. Bodnár Ferenc további javaslatot is tett: szorgalmazta, hogy lehetőleg fiatalokra, 

tizen-, huszonévesekre is terjedjen ki ez a kapcsolattartás, évente legalább egy-egy hetes 

látogatás erejéig, és felajánlotta, hogy a Pilisszentiváni Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület 

szívesen vendégül is látja az első ilyen, fiatalokból álló csoportot. Szót kért Norbert Volk, 

Marktleugast előző polgármestere is, aki arra figyelmeztetett, hogy másfél éven belül mindkét 

településen választás lesz, tehát rövidesen mindkét testületnek lejár a mandátuma. Felidézte 

azt is, hogy eddig a partnerkapcsolati jubileumokat kétszer ünnepelte meg a két település – 

1988 októberének kerek évfordulóin Szentivánon, az itteni aláírásra, 1989 júniusának 

évfordulóin pedig Németországban, a kinti megerősítő szerződéskötésre emlékezve –, ezért 

kérte, hogy jövőre Marktleugastban is legyen ünnepség, e hagyományok folytatásaként. 

Válaszában Franz Uome elmondta, hogy egy ilyen programsorozat rengeteg munkát igényel 

és nagyon sokba is kerül, ezért már korábban az a megállapodás született a két település 

között, hogy a 30 éves évfordulót csak Magyarországon ünneplik meg, viszont a 35 éves 

évforduló nagy ünnepségének megszervezését Marktleugast vállalta magára. Áthidaló 

javaslattal élt az egyik marktleugasti képviselő, aki felvetette, hogy egy videokonferencia 

lebonyolításához bizonyára mindkét településen megvan a technikai háttér, ezért ezt a módot 

javasolta az 1989. júniusi, megerősítő aláírás évfordulójáról való megemlékezésre. A vitát P. 

Révay Gyöngyi zárta, aki kimondottan jó, megvalósítható ötletnek ítélte a videokonferencia 

felvetését, ugyanakkor kérte, hogy ünnepségek rendezésénél minél kevesebb legyen az 

ismétlődés, minél inkább az aktualitásokra összpontosítsanak a szervezők. Az ülés végén a két 

testület kimondta a nap harmadik közös határozatát is, megállapodva abban, hogy ezentúl 

minden évben legalább 1-1 alkalommal hivatalos küldöttségek menjenek a partnertelepülésre 

a partnerkapcsolat hivatalos megerősítése és értékelése céljából. Kinyilvánították azt is, hogy 

kívánatosnak tartják minden évben fiatalokból álló küldöttség érkezését is a 

partnertelepülésre, 1-1 hét időtartamra a partnerkapcsolati célok megvalósítása érdekében; 

végül abban is megállapodtak, hogy a partnerkapcsolat 35 éves évfordulóját 2023-ban 

Marktleugastban ünneplik meg nagyszabású keretek között. 

 

Gábeli Zoltánné Brandhuber Katalin: Pilisszentivánért emlékérmet kapott… 
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A Pilisszentiván önkormányzati elismeréseiről szóló községi rendelet értelmében minden 

évben legfeljebb hat-hat magánszemély vagy szervezet részesülhet a Pilisszentivánért 

Emlékéremben, hárman a március 15-i és hárman az október 23-i ünnepi megemlékezés 

keretében. Idén – nyilvánvalóan nem függetlenül a partnerkapcsolat 30 éves évfordulójától – 

Marktleugast két vezetője, illetve a helyi értékteremtés mellett a partnerség működtetésében is 

aktív Pilisszentiváni Vegyeskórus vehette át ezt a kitüntetést. A díjazottak méltatásait – 

melyeket sorrendben P. Révay Gyöngyi, Brandhuber Ádám és Gábeli Zoltánné olvastak fel – 

alább szerkesztett formában közöljük. FRANZ UOME Tisztelt Ünneplők! Különleges ez az 

idei nemzeti ünnepünk, hiszen a forradalom évfordulóján német barátaink is velünk 

ünnepelnek, Franz Uome polgármester vezetésével. Szép számmal gyűltünk egybe, 

marktleugastiak és pilisszentivániak, mindkét településről elsősorban azok, akik a 

közösségeink megtartását, építését az egyik legfontosabb életcéljuknak tekintik, tartják. 

Mondjuk ki egymásnak, tisztelettel és elismeréssel, hogy ez az akarat, és az ennek nyomán 

elvégzett közös munka az, ami a közösségeinknek arcot, karaktert ad. Történhet ez a kultúra, 

a civil szervezetek vagy a sport terén, az eredménye egy olyan közösség, amely örül az 

értékeinek, szívesen mutatja be és adja át másoknak. Ettől szeretjük a szűkebb hazánkat, ahol 

élünk, ezért veszünk részt mindannyian a közös mun- kában, ezért tartjuk azt is nagyon 

fontosnak, hogy kikre bízzuk a közös dolgok irányítását. Ez a biza- lom, a közbizalom ugyan- 

is nagyon sokat ér. Nagy lehetőségeket ad, de nagy felelősséggel is jár. Mi, magyarok úgy 

mondjuk: a bizalmat ki kell érdemelni, rá kell szolgálni. Ez sok munkát, sok megmérettetést 

jelent, ami az egész közösség szeme előtt zajlik. Amikor Pilisszentiván közösségének nevében 

a Pilisszentivánért Emlékérmet átadom, akkor az jelentse azt, hogy mi is megmértük az 

elvégzett munkát, és azt elismerésre méltónak találtuk. Fejezze ki a köszönetünket azért az öt 

évért, amelyben Franz Uome polgármesterként támogatta a most ünnepelt 30 éves 

partnerkapcsolat továbbéltetését. De fejezze ki az elismerésünket is a marktleugasti 

önkormányzatban 1990 óta, tehát majd 30 éve a közösségért végzett munkájáért is. Magam 

külön, személyesen is megköszönöm neked, kedves Franz, a nyitottságot, a precíz és 

konstruktív hozzáállást, amit a mostani ünnepségsorozat előkészítésében tanúsítottál. Kérlek, 

fogadd el a Pilisszentivánért Emlékérmet, a múltbeli érdemeid elismeréseként, és községeink 

közös jövőjének zálogaként! P. Révay Gyöngyi MICHAEL LAABER Nemrég 

Pilisszentivánon, a német nemzetiségi tanösvényen járt egy marktleugasti fiatalember, ahol 

egy német csoportot kalauzolt el, olyan természetességgel, mint aki itt született. A tanösvény 

minden állomásáról összefüggően, folyékonyan és szakszerűen beszélt a meglepett 
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csoportnak; tette mindezt anélkül, hogy bármilyen segítséget igénybe vett volna, ráadásul 

olyan átéléssel és vidáman, mint egy igazi szentiváni. Öröm volt nézni. Ez a fiatalember 1959. 

december 17-én született, iskoláit Marktleugastban, Münchbergben és Münchenben végezte. 

Dolgozott a német hadseregben, a NATO-ban, majd 1990-től a kulmbachi járási hivatalban. A 

mai munkahelyét 2007-ben foglalta el Marktleugastban, ahol testvértelepülésünk 

közigazgatási vezetője lett. Mind Marktleugast, mint Pilisszentiván nagyon gyorsan befogadta 

őt. A kétévente sorra kerülő buszos látogatásainknak állandó résztvevője és vidám szereplője. 

A 25 éves és a 30 éves testvérkapcsolati ünnepségek aktív szervezője, mindkét község neki 

köszönheti azokat a nyertes európai uniós pályázatokat, amelyekből ezen rendezvények döntő 

részét finanszírozni tudták. Hogy ez mekkora munka, azt csak az tudja, aki a munkája által 

részt vesz benne. Ha a pilisszentiváni polgárok Marktleugastban járnak, tőle mindig 

útbaigazítást és baráti segítséget kapnak. Egy fiatalember, aki szívvel-lélekkel a 

testvérkapcsolat fenntartásán és annak folytatásán fáradozik nap mint nap, akinek a munkájára 

és barátságára a jövőben is számítunk. Pilisszentiván község képviselőtestülete hálájának 

jeléül ennek a fiatalembernek Pilisszentivánért Emlékérmet adományoz. Ez a fiatalember 

pedig: Michael Laaber. Brandhuber Ádám A PILISSZENTIVÁNI VEGYESKÓRUS „A 

dalos embert Isten küldte, dala víg vagy szomorú legyen, hogy az emberi szíveket felvidítsa, 

és minket a mennybe felvigyen.” (Henry Wadsworth Longfellow) Igen nagy öröm számomra, 

hogy a mai napon, eme jeles esemény, a 45 éves Pilisszentiváni vegyeskórus kitüntetése 

alkalmából én méltathatom az emberi szíveket ténylegesen felvidító dalosaink majd fél 

évszázados tevékenységét. Hiszen az elmúlt 45 évből közel 40 évig konferálásokkal, Gábeli 

Rádiós buszos perceinkkel, szeretettel kísérhettem végig a kórus sorsát, s most együtt 

örülhetek velük annak a kitüntetésnek, amely hivatalosan is elismeri a kórus több évtizedes, 

lelkes, Pilisszentiván és a környező községek lakóinak igaz örömet szerző, településünk 

hírnevét, jó hírét bel- és külföldön egyaránt megalapozó, terjesztő tevékenységét. 

A kórus 1973 szeptemberében alakult, az akkori tanácsháza egyik termében, nyolc zenét 

kedvelő, énekelni szerető emberből, Neubrandt Ferenc és felesége, Piroska vezetésével, akik 

azóta is töretlen lelkesedéssel vezetik a kórust. Az első minősítő versenyén 1976-ban vett 

részt a kórus, Szentendrén, ahol ezüst minősítést értek el. 1980-ban Érden aranykoszorú 

minősítést szereztek. Közben a létszám is nőtt, már 45 fővel vettek részt a különböző 

fesztiválokon, például a Vándor Sándor Kórusfesztivál gálaműsorán a Budapest 

Sportcsarnokban, ahová Pest megyéből falusi kórusként egyedül ők kaptak meghívást. 1985-

ben a Kórusok Országos Tanácsa (KÓTA) a fesztiválkórus kitüntető címmel ismerte el 

tevékenységüket. 1988-ban a németországi Pohlheimben megrendezett nemzetközi 
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kórusversenyen ezüst fokozatot értek el. Még ugyanebben az évben a KÓTA által 

megrendezett nemzetközi versenyen is ezüst fokozattal ismerték el a kórus színvonalát. A 

kórusvezetők minden alkalmat megragadtak szakmai tudásuk fejlesztésére, eljártak híres, 

nagy kórusok próbáira, rendszeresen részt vettek karnagyi klubok rendezvényein, ahol 

elismert zenei szakemberek előadásait hallgatták, szinte havonként. A kórus vezetői először 

C, majd B kategóriás kórusvezetői képesítést szereztek, s igen elismert, megbecsült, nagyra 

értékelt tagjai a magyar karnagyok közösségének. 

Az utóbbi években a kórusunk rendszeresen részt vett a Magyarországi Ének-, Zene- és 

Tánckarok Országos Tanácsa, röviden a Landesrat által rendezett minősítéseken, ahol arany 

rozmaring minősítést ért el, és melynek egyházzenei szekciójában a karnagyunk vezető 

tisztséget töltött be, 16 éven keresztül. Az évente májusban megrendezésre kerülő piliscsabai 

egyházzenei napok hangversenyein az alapítás óta, 25 éve, eddig minden évben szerepeltek. A 

kórus tagja a KÓTÁ-nak, alapító tagja a Bárdos Lajos Társaságnak, a Cecília Társaságnak és 

az imént említett Landesratnak. Rendszeresen énekelnek idősotthonban és helyi 

rendezvényeken. Kiemelkedően nagy örömet jelentett a kórus tagjainak a számtalan egyéb 

külföldi siker mellett a lübecki dómban, a dél-tiroli bolzanói dómban, az osztrák innsbrucki 

vagy a római templomokban megtartott koncertek sikere. Végül, de nem utolsósorban meg 

kell emlékezni az énekkarnak a partnerkapcsolat 30 éves történelmében játszott, igen fontos 

szerepéről is. A kölcsönös látogatások során hangulatos, szívetlelket melengető koncertekkel 

lepték meg a két közösség lakóit, a szentiváni találkozások alkalmával pedig mindig 

szívélyesen fogadták és nagy szeretettel vendégelték meg a delegációk tagjait. A 

marktleugastiak közül sokan máig könnyes szemmel emlékeznek a marienweiheri bazilikában 

felcsendülő, szívhez szóló koncertek felemelő hangulatára. A marktleugasti zenekar 

keresztgyermekének fogadta a kórust, mely által a kórustagok velük és más marktleugasti 

lakosokkal még szorosabb, őszinte baráti kapcsolatokat ápolnak. A kórus fő célkitűzései a 

helyi németség hagyományainak és dalkincsének megőrzése, ápolása, ugyanakkor műsoron 

tartja a kórusirodalom világi és egyházi énekeit, valamint a népdalokat, népdalfeldolgozásokat 

is. Ezek a száraz tények. De mit jelentettek ezek az énekkar tevékenysége által minőségivé 

tett évek nekünk, a közönségnek, Pilisszentiván lakosságának és a távolabb élőknek? 

Megszámlálhatatlanul sok próba, elképesztően sok gyakorlás következtében profi módon, 

művészi igénnyel előadott, szép zenei élményekkel, maradandó emlékezetű koncertekkel, 

fellépésekkel lettünk általuk gazdagabbak. Mert daloltak nekünk állami, községi ünnepeken – 

emelve azok színvonalát –, énekeltek esküvőkön, felcsendültek dalaik az egyházi ünnepeken, 

és temetéseken is. Hiszen dalaitok tényleg a bölcsőtől a sírig elkísérnek. Ezért engedjétek 
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meg, hogy a község valamennyi lakója nevében elsőként gratuláljak nektek. Pilisszentiván 

lakóival együtt bízunk benne, hogy további dolgos, hosszú évek múltán is veletek örülhetünk 

sikereiteknek, élvezhetjük a közös énekléssel szerzett perceket, amiket ezúton is hálásan 

köszönünk.  

 

Óvári Sándor: Kirándulás Komlóra 

 

A Pilisszentiváni Helytörténeti Egyesület a Komlói Német Egyesület tavalyi látogatásának 

viszonzásaként szeptember 29-én kirándulást szervezett Komló városába. Csapatunkat 

Főglein Károly, az egyesület elnöke, és Ábel János, a Komlói Német Nemzetiségi 

Önkormányzat elnöke fogadta a Nemzetiségek Házában. Vendéglátóink tartalmas előadásban 

ismertették Komló város történetét, a komlói németek közösségi életét, a nemzetiségi oktatást, 

valamint a város bányászmúltját. Komló Árpád-kori település, nevét 1256-ban említik először 

Villa Complov néven. A néhány száz lakosú településen 1812-ben a Batthyány-uradalom 

jobbágyai jeleztek először szénkibúvásokat, melyeket Berks Péter kincstári bányaigazgató 

vizsgált meg. A kiadós kőszénréteg bányászatát Györkő István szászvári parasztember és 

falubelijei kezdték meg a Hársastetőn. Az „igazi” bányászat a korábbi próbálkozások után 

1895ben kezdődött meg az Adolf- a Glanzer- és a Szerencse-tárók megnyitásával, majd az 

1898ban elkészült, 80 méter mély Anna-akna üzembe helyezésével. A Dunántúli 

Kőszénbánya Rt., akár a pilisszentiváni bányák, nem rendelkezett a gazdaságos termeléshez 

és a fejlesztéshez szükséges tőkével, ezért a társaságot 1909-ben eladták a kincstárnak, az 

állami tulajdonba került. Ebben az időben Komló 1513 lakosa közül 462 volt német. A 

komlói bányák 1912-ben erőművet helyeztek üzembe. A II. világháborús konjunktúra fokozta 

az ország szénigényét, 1943-ban már napi 74 vagon szenet termeltek. A háború után jelentős 

fejlesztések történtek, Komló fő feladata a Dunai Vasmű kokszolható szénnel való ellátása 

lett. (Itt kell megjegyezni, hogy a komlói németeket kitelepítették.) A szénbányászat 

felfuttatása a település sorsára pozitív hatással volt, a lakosság száma megtöbbszöröződött, 

Komló 1947-ben nagyközség, majd 1951-ben város lett. A pilisszentiváni Husztics-brigád 

legkomo- lyabb versenytársa a komlói Molnár-brigád volt 1955-ben, azonban ahogy az 1960-

as évek vége Szentivánt a bányászat megszüntetésére kényszerítette, úgy Komlót is alaposan 

megviselte az időszak energiaválsága. Komlót a későbbi eocén program, és a hírneves Zobák-

akna megnyitása mentette meg. Azonban 17 millió tonna szén kitermelése után, 2000. január 

31-én a Zobák-akna is befejezte a termelést. A bánya bezárását követően a harmincezres 

város lakossága csökkenni kezdett, a bányászatra ma már csak a város jellegzetes épületei, a 
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bányák kiszolgáló építményei és az emlékművek, a városi múzeum bányász részlege, és a 

rendszeres megemlékezések utalnak. Komló városát Főglein Károly kalauzolásával 

buszunkból tekintettük meg, a Bányász Hősök Emlékművénél a bányák áldozatainak 

tiszteletére fejet hajtottunk és elhelyeztük a megemlékezés koszorúját, majd megtekintettük a 

város múzeumát, amit bizony kicsit irigykedve néztünk meg, pedig a helyiek ennél sokkal 

többet terveztek… Komlóról utunk a csodálatos panorámájú Orfűn keresztül az Abaligeti-

barlangba vezetett. Az Abaligeti-barlang előürege 1758-tól a falu plébánosának, Riedl 

Antalnak, háza felépültéig pincéül szolgált. A barlang, ami az 1800-as évek vége óta 

belépőjeggyel látogatható, szakszerű idegenvezetés mellett, már egy 1900-ban, Párizsban 

megjelent, a világ száz csodájáról szóló kiadványban is szerepelt. Járatainak első negyven 

méteres hossza alig egy méter magasságú, így a csoport néhány tagja inkább a bejárat előtti 

tavat és a gyönyörű tájat szemlélte meg, míg a csapat nagyobb része a barlang csodáiban 

gyönyörködött. A barlanglátogatást követően Orfű közelében, a Rácz Tanyán a Mecsek 

csodálatos panorámájában felüdülve fogyasztottuk el ebédünket, majd búcsút véve 

vendéglátóinktól a szekszárdi borvidék talán legszebb borospincéjében, Decsen, a Fritz 

Borházban pihentünk meg. A Fritz család ősei Baden-Württemberg tartományban, 

Würneirsheim községben már 1635-ben foglalkoztak borkészítéssel. Bízunk benne, hogy 

komlói barátainkkal is hosszabb távú kapcsolat alakul ki, miként farkaslyuki barátainkkal is. 

 

Marlok Gyula – Hegedűs András: Opera–operett koncert a csolnoki zenekarral 

 

Október 13-án felejthetetlen élményben volt részük mindazoknak, akik részt vettek az iskola 

dísztermében rendezett koncerten. Ezen az estén a mintegy 40 fős Csolnoki Fúvószenekar volt 

falunk vendége, és nem túlzás azt mondani, hogy elkápráztatták a jelenlévőket remek 

muzsikájukkal. A műsor igazi különlegessége volt, hogy a zenészek operák és operettek 

részleteit adták elő – kizárólag fúvós hangszereken –, ezzel igazolták, hogy ezt a műfajt nem 

csak szimfonikus zenekarral lehet élvezhetően előadni. A Csolnoki Fúvószenekart nem 

szükséges különösebben bemutatni, hiszen az évekkel ezelőtt megrendezett fúvós 

találkozókon – a mi zenekarunkkal és a mogyorósbányai zenekarral együtt – már több ízben 

részesítették kellemes élményben a falu lakosságát. Legutóbb tavaly, a Villa Negra előtt 

felállított sátorban, amikor az osztrák Tiridium zenekar is szerepelt Szentivánon, a német 

nemzetiségi önkormányzat szervezésében. Klencsák István elnök akkor azt mondta, hogy 

ilyen színvonalas műsort máskor is szívesen támogatnak. 2017. év végén volt szerencsénk 

meghallgatni Csolnokon, a fúvószenekar előadásában egy musical-koncertet, amit óriási 
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sikerrel fogadott a nagyszámú hallgatóság. Koncert után megkérdeztük Mezei Zoltán karmes- 

tert, hogy elő tudnák adni-e akár Szentivánon is ezt a műsort? Válasza az volt, hogy inkább 

később válasszunk valamit. Ez a később valósult meg 2018. október 13-án este, a 

Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Önkormányzat szervezésében és anyagi támogatásával. 

A vendégül hívott zenekar ezúttal egy egészen más oldalát mutatta meg a – sajnos nem túl 

nagy számú – közönség előtt, mint amit korábban megszokhattak tőlük a pilisszentivániak. 

Nevezetesen abból adtak ízelítőt, milyen otthonosan mozognak fúvószenekar létükre egy, a 

hagyományos „Böhmen” stílustól, vagy az eredeti német-sváb zenétől alapvetően eltérő 

műfajban: az opera és az operett területén. A koncerten, melynek egyik apropója a Zene 

Világnapja volt, első darabként Erkel Ferenc Hunyadi László című operájának nyitánya 

csendült fel, majd közismert olasz, osztrák és német operák részletei váltogatták egymást, 

tarkítva néhány operett-részlettel. Verdi temérdek ismert operájából nehéz lett volna egyet 

kiválasztani, a fúvószenekar ezért egy egyveleget adott elő az olasz komponista műveiből, 

majd a muzikális fodrász, Figaro kalandjaiba hallgathatott bele a közönség, Rossini és Mozart 

róla szóló operáin keresztül. A szünet előtti utolsó műsorszám egy könnyedebb zenemű, 

Kálmán Imre Csárdáskirálynőjének egy részlete volt. A folytatásban a közönség hallhatta még 

Franz von Suppé Könnyűlovassági indulóját, Puccini Turandotjából a Nessun- dorma című, 

híres tenoráriát és az ifjabb Strauss Denevér-nyitányát, a ráadás pedig egy igazán parádés 

induló volt Bizet Carmenjéből. Kiváló szólókat, nagyon precíz és fegyelmezett játékot 

élvezhettünk ezen az estén, Mezei Zoltán karmester remek vezénylésével. Szakmailag 

elemezni a műsort nyílván nem tudom, ehhez hozzáértő szakember kellene. Egy biztos: a 

közönség hatalmas  visszatérő tapsa a remekbe szabott gála elismerése volt. Napokkal később 

is beszéltek róla, akik ott voltak az iskola aulájában. Köszönjük elsősorban Klencsák István 

elnöknek és a Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Önkormányzat nagyvonalú támogatását. 

Talán máskor is sikerül ehhez hasonló színvonalú előadáshoz elnyerni támogatásukat. 

Poppréné Révay Gyöngyi polgármester asszony is elragadtatással nyilatkozott az előadás 

után. Talán 2019-ben a Szentiváni Napok keretében újra hallhatjuk a Csolnoki 

Fúvószenekart? 

 

Richolm Erik Német Nemzetiségi Önkormányzat: Tarjánban és Etyeken jártunk 

 

Sokéves hagyomány, hogy a Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjai ősszel 

buszos kirándulást szerveznek egy-egy olyan magyarországi településre, amely német 

nemzetiségi szempontból is különösen érdekes. Az ilyen kirándulások célja a kezdetektől 
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fogva a helyi nemzetiségi közösség identitásának erősítése, a meglátogatott településeken 

folyó hagyományőrző munka megismerése, a kapcsolatépítés és természetesen a közösségben 

eltöltött időnek az élvezete. Az idei évben Tarjánra esett a választásunk. Tarján a Gerecse 

lábánál, Budapesttől körülbelül 60 kilométerre fekszik. A török pusztítása után református 

magyarok, majd 1737-ben – gróf Eszterházy József kezdeményezésére – 40 német család 

telepedett le a községben. Az itt élők évszázadokon keresztül földműveléssel és állattartással 

foglalkoztak. Tarján lélekszáma körülbelül 2600 főre tehető, a lakosok egyharmad része tartja 

magát német származásúnak. Pilisszentivánt és Tarjánt a német nemzetiségi tanösvények 

hálózata köti össze, ugyanis idén tavasszal – amint erről már a Szentiváni Újságban is lehetett 

olvasni – Tarjánban adták át az ország harmadik nemzetiségi tanösvényét. A hét állomásból 

álló tanösvény bejárásában Schneider Richárd volt segítségünkre, aki fiatal kora ellenére sok 

érdekességet mesélt szülőfaluja történetéről. A tanösvény bejárása során megtudhattuk, hogy 

miről kapták a nevüket a település legrégebbi utcái, láthattuk, hogy faluszerte milyen 

földalatti tárolókban tartották a lakosok a gabonáikat és megismerhettük a falu külföldi 

partnerközségeit is. A tanösvény részeként megtekintettük a római katolikus templomot, 

melynek védőszentje Sárkányölő Szent György. Érdekesség, hogy a templomnak évi két 

alkalommal van búcsúja. Az ötödik állomás a hagyományos fúvószenéről szólt, itt volt 

lehetőségünk egy interaktív játék és a napelemek segítségével megszólaltatni néhány 

hangszert is. Azonban nem csak mi zenéltünk szombat délelőtt a faluban, ugyanis az ifjúsági 

zenekar szebbnél szebb számokat fújt a próbáján, sokunk örömére a nyitott ablak mellett. Az 

utolsóelőtti állomás Mikonya Józsefnek állít emléket, aki a magyarországi német nemzetiségi 

közösség egyik meghatározó írója, költője volt. Az állomásnál kísérőnk felolvasta egyik 

legismertebb írását, mely a „Der alte Kirschbaum” címet viseli. Ebben az írásában az egyedül 

maradt öreg cseresznyefa és a magyarországi német nemzetiség életben maradásának sorsát 

állítja a szerző párhuzamba. Az érdekes, de kimerítő séta után az Öreg Favágó Étteremben 

ebédeltünk, majd ismét buszra szálltunk, mivel az etyeki szőlőhegyen már várták 

csoportunkat. A délután hátra levő részét a Buzál – Mórocza Pince borkóstolóján töltöttük el. 

A családi borász hagyományokat őrző és vállalkozásszinten továbbvivő fiatalok jelenleg 5 

hektáron gazdálkodnak. Ottlétünk alatt egyebek mellett megkóstoltuk a tavalyi 

Szürkebarátjukat, de mindenkinek ízlett a pince Sauvignon Blanc bora is. Köszönjük, hogy 

idei évben is ilyen szép számban részt vettek a kirándulásunkon! 

 

Megjelent DVD-n Gábeli Tamás kitelepítési filmje 
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Megjelent DVD-n, németül feliratozva Gábeli Tamás Végleg kitiltva című filmalkotása, 

amelyet a magyarországi németek 1946-48-as kitelepítéséről és más jogfosztásairól készített, 

alapvetően a Pilisi-medencére fókuszálva. A Végleg kitiltva című filmet 2016 és 2018 között, 

mintegy két év munkája eredményeként készítette el a szentiváni születésű – községünkhöz 

ma is ezer szállal kötődő – filmrendező, szakértők és sok más segítő bevonásával. 

Megvalósítását egy pályázat tette lehetővé, amit alapvetően a magyarországi németek 

kitelepítéséről szóló alkotások támogatására írták ki, miután pedig Pilisszentivánon nem 

történt kitelepítés, eleinte vitákat váltott ki, hogy Gábeli Tamás is pályázott egy ilyen film 

elkészítésére. Amire azonban a film elkészült, egyértelművé vált, hogy témája sokkal 

komplexebb az egyszerű emlékállításnál: a második világháború utáni magyarországi német 

sorsok sokféle alakulását mutatja be, változatos filmes eszköztár felhasználásával. A háborút 

átélt idős emberek beszámolói, a szakértők magyarázatai, régi filmrészletek és 

dokumentumok együtt idézik fel benne ezt a korszakot, amelynek történéseit máig sem tárták 

fel teljes körűen, noha a magyarországi németek ezrei számára voltak sorsfordítóak. Az 

eredetileg ötven percesre tervezett, majd időközben csaknem duplájára terebélyesedett 

ismeretterjesztő film egyik gerincét hét olyan idős ember visszaemlékezései adják, akik 

maguk is átélték az 1940-es évek történéseit, gyerekként vagy fiatal felnőttként. Az általuk 

elmondottakat három szakértő – dr. B. Szabó Dezső és Ritter György történész, valamint 

Fogarasy Attila tanár – segít a filmben kontextusba helyezni, ők ismertetik azokat a teóriákat 

is, amelyek az elmúlt évtizedekben megszülettek a környék településein a kitelepítéssel, vagy 

éppen az elmaradásának okaival kapcsolatban. A film első nyilvános vetítése a pilisszentiváni 

községi díszteremben zajlott, ez év május 3-án, és a tervek szerint levetítik jövő év január 19-

én a pilisvörösvári Művészetek Házában is, a magyarországi németek elűzetésének 

emléknapján. A most elkészült német feliratos DVD csak korlátozott példányszámban 

hozzáférhető, kereskedelmi forgalomba nem került, az érdeklődők az alkotónál jelezhetik 

igényüket az info@gombolyag.com e-mail címen. 

 

Dezember 2018 

 

Programkavalkád télkezdetre 

 

Az év utolsó hónapjában hagyományosan mindig több rendezvény várja az érdeklődőket, 

mint más időszakokban, a programok legtöbbje ilyenkor már az ünnepváráshoz kapcsolódik. 

Ez évben valódi ízelítőt adott ebből a kavalkádból községünk lakói számára december elseje, 
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hiszen szinte nincs is olyan rendezvényhelyszíne a falunak, ahol ne történt volna valami ezen 

a napon, némelyek pedig haza is alig jutottak a délelőtti és az estébe nyúló, délutáni 

események között. Aznap délelőtt a Generációk Háza táján volt a legnagyobb sürgölődés, 

hiszen kora reggeltől délután kettőig közös adventi koszorúkészítésre vártak mindenkit a ház 

munkatársai, nyugdíjas és nagycsaládos segítőikkel. Mások viszont az iskola felé vették az 

irányt, hiszen ekkor zajlott a nemzetiségi főzőtanfolyam is, aminek a tananyagában ezúttal 

egy meglepő adalékkal készült „hamis” húsleves, szószos tarja és hájas kifli szerepelt. Kora 

délután az óvoda nyitotta ki kapuit, főként nyilván a kisgyerekes családokra számítva: a 

gyerekek különféle ötletes karácsonyi ajándékokat készíthettek óvónői irányítás mellett, az 

ügyes kezű szülők pedig az otthon készített portékáikat kínálhatták, börze jelleggel. Fél 

háromkor került sor a helytörténeti egyesület legújabb, bányatörténeti témájú kiállításának 

megnyitására, majd Borbála-napi megemlékezés következett a központi bányász emlékműnél, 

az önkormányzat, az egyesület és a nyugdíjas bányász szakszervezet szervezésében. Amire 

pedig minden ünnepi beszéd elhangzott, minden civil szervezeti küldött elhelyezte koszorúit 

és lecsengtek a bányászhimnusz utolsó taktusai is, a résztvevők már vonulhattak is át a 

főtérre, hogy e hosszúra nyúlt nap végén közösen lobbantsák lángra az első gyertyát – a 

cserkészek rövid verses-zenés műsora után – a falu adventi koszorúján. 

 

Mit tudunk a hősi halottainkról? 

 

Éppen száz évvel ezelőtt, 1918 őszén ért véget az első világháború, a XX. század első, és az 

egész emberiség addigi legpusztítóbb nagy háborúja. Részben ez adta az apropóját annak, 

hogy a Pilisszentiváni Helytörténeti Egyesület november 26-i estjének vendége ezúttal a 

Hadtörténelmi Levéltár egyik munkatársa, a községünkben élő Lukácsi Imre lett, aki szívesen 

vállalta, hogy válaszol az I. világháborús szentiváni hősi halottakkal kapcsolatban felmerülő 

kérdésekre. Az idei év egyik utolsó helytörténeti rendezvényét Ziegler Ágota egyesületi elnök 

nyitotta meg, aki elöljáróban elmondta: 2014 elején az első világháború szentiváni 

érintettjeiről kezdett adatokat gyűjteni az egyesület, de első körben kevés anyag gyűlt össze. 

Akkoriban kapta meg Lukácsi Imre elérhetőségét, és rögtön segítséget is kért tőle néhány 

konkrét probléma kapcsán, ám ő akkor még leginkább csak annyit tudott javasolni, hogy 

forduljon a bécsi katonai levéltárhoz. Nemrég viszont a fiatal levéltáros újra jelentkezett, 

néhány, azóta előkerült új adattal, és az elnök asszonyt annyira meghatotta a tény, hogy a 

kérdései öt év után sem merültek feledésbe, hogy elhatározta: elhívja Lukácsi Imrét egy 

beszélgetős helytörténeti estre. A centenáris levéltár Az előadó, miután megköszönte a 
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meghívást, első körben saját munkahelye történetét mutatta be, ami érdekes módon ugyancsak 

pont száz évet ölel fel, hiszen a levéltár 1918 novemberében, az őszirózsás forradalom 

heteiben, az összeomlás idején alakult meg. Ez nem annyira meglepő, hiszen amíg 

Magyarország a Monarchia része volt, addig kézenfekvő volt, hogy az összes katonai 

iratanyag kezelése egységesen Bécsben történjék, így a magyar vonatkozású iratokat is ott 

őrizték. 1867-ben, a kiegyezéskor felmerült ugyan, hogy a magyar honvédséggel kapcsolatos 

iratanyagokat itthon őrizzék, de Bécs ebbe nem ment bele; az I. világháború is csak annyi 

enyhítést hozott, hogy a magyar honvédség és a népfelkelés alakulatainak iratait 1915 őszétől 

másolatban már Budapesten is őrizni lehetett. IV. Károly király 1917 tavaszán tervezetet ké- 

szíttetett egy magyar hadilevéltár alapítására, ám a tervezet végül nem került aláírásra. Így 

tehát a megalakulásra csak a háború végét követően nyílt lehetőség. A frissen megalakult 

Hadi Levéltár az Országos Levéltár egyik emeletén nyert elhelyezést, ahol 1945-ig működött. 

Budapest ostroma során az épület megsérült, ekkor a Hadtörténelmi Levéltár – mai, teljes 

nevén Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténelmi Levéltár – 

átköltözött jelenlegi helyére, a Kapisztrán tér 2-4. szám alatti épületbe. A Párizs környéki 

békeszerződések előírták, hogy az osztrák és a magyar utódállamnak külön megállapodást 

kell kötnie a közös szellemi tulajdont képező javak megosztásáról – ezen javak közé sorolható 

a levéltári anyagok jelentős része is. Évekig elhúzódó tárgyalások után végül 1926-ban, 

Baden bei Wienben aláírásra került egy egyezmény, melynek értelmében azokat az iratokat, 

melyek kizárólag magyar vonatkozásúak, az osztrák állam átadta Magyarországnak. 

Egyidejűleg megállapodás született egy állandó magyar levéltári kirendeltség felállításáról is, 

mely azóta is biztosítja a magyar állam jogait a Bécsben maradt, közös szellemi tulajdont 

képező iratanyag kezeléséhez és kutatásához. Volt idő, amikor kereken tucatnyian dolgoztak 

magyarok a bécsi levéltárban, de még a legvadabb Rákosi-korszakban is volt legalább egy-két 

Bécsbe delegált magyar levéltáros – más kérdés, hogy ez utóbbiakat minden bizonnyal 

hírszerzési feladatokkal is megbízták akkori feletteseik. Mindenesetre a bécsi képviselet léte – 

mint elhangzott – hatalmas bónusz a magyar levéltárosok és kutatók számára. Ki az a 

„háborús veszteség”? Az egyik fő kérdés, amivel 2014 elején az egyesület képviselői 

megkeresték Lukácsi Imrét, az az volt: tud-e segíteni annak tisztázásában, hogy 

Pilisszentivánnak hány első világháborús hősi halottja volt, és kik lehettek ők, mit lehet tudni 

a sorsukról. A hősi emlékművön ugyanis 33 név szerepel, a helyi „szájhagyomány” viszont 

nem kevesebb, mint 45 áldozatról vél tudni. A meghívás is ezzel a problémakörrel függött 

össze, ezért természetes, hogy a rövid levéltártörténet után máris a háborús áldozatokra 

terelődött a szó. Az előadó először is elmondta, hogy Szentivánt illetően neki 42 névről van 
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tudomása, de ez nem tekinthető végleges számnak, mert még mindig kerülhetnek elő új 

adatok. Az első világháború veszteség-nyilvántartásai egyébként – mint mondta – éppúgy 

közösek voltak Ausztriával, mint más katonai iratok, ráadásul ez volt az első eset, hogy ilyen 

lajstromok készültek, hiszen a korábbi háborúkban nem voltak ekkora mértékű veszteségek. 

Laikus szemmel amúgy félrevezetők is lehetnek az akkori veszteséglisták, hiszen hadi 

szempontból mindenki veszteség, aki nem harcolhat – elhunytak és a fogságba esettek mellett 

a betegek is –, az első világháború e nyilvántartásai pedig elég szűkszavúak voltak. Ha tehát 

betegként került a listába valaki és később felgyógyult, nem biztos, hogy ennek ténye kiderül 

az adatokból. A Magyar Királyi Honvédség II. világháborús veszteség-nyilvántartását 1940-

ben hozták létre, és ezúttal már jóval részletesebben rögzítették a csapatoktól beérkezett 

adatokat, tehát a Magyar Királyi Honvédség akkori áldozatainak sorsát ilyen szempontból 

kicsivel könnyebb kutatni. A nehézség itt inkább abban jelentkezik, hogy ezt a nyilvántartást a 

hadi helyzet alakulása miatt csak 1944 szeptemberéig tudták teljes értékűen vezetni, a front 

közeledtével az alakulatok adatszolgáltatása és ezek rögzítése is mind esetlegesebbé vált. 

Magyar katonai szempontból eltűntnek számított az, aki a harcok után nem jelentkezett 

alakulata gyülekezőhelyén és nem igazolta a bajtársai közül legalább két fő, hogy minden 

kétséget kizáróan elesett vagy hadifogságba került. Lehetett eltűnt olyan katona is, aki 

szimplán lemaradt az egységétől, és pár nap múlva megkerült, de olyan is, aki fogságba esett 

– utóbbiak egy részének adatai később a szovjeteknél bukkannak fel, akik a 

hadifogolytáborokba beérkezettekről szintén elég részletes adatállományt vettek fel. 

Sajnálatos módon azonban a gyűjtőtáborokban és a szállítás közben elhunytakról semmilyen 

nyilvántartás nem készült. Lukácsi Imre ezután a fogságban elhunyt hozzátartozóik sorsa iránt 

érdeklődők figyelmébe ajánlotta a hadifogoly.hu és a katonakagulagon.hu weboldalak 

adatbázisait. Elmondta, hogy az adatbázisok összeállításánál a magyar nevek cirill átírásának 

megfejtése okoz fejtörést a kutatóknak (hiszen az oroszok fonetikusan írták át a neveket, és 

sokszor bizonytalan, hogy mi lehetett a valódi név), illetve azt, hogy sok a torzult vagy 

töredékes adat. ...és a németek? Az eddigiekben csak azokról esett szó, akik a Magyar Királyi 

Honvédségben szolgáltak katonaként, a német nemzetiségiek között azonban olyanok is sokan 

voltak – később pedig sokan tűntek el a frontokon is –, akik a Waffen SS-ben szolgáltak. 

Lukácsi Imre ezzel kapcsolatban elmondta: SS-toborzás három fő hullámban zajlott 

Magyarországon, és jellegében mindegyik kicsit más volt, mint a másik kettő. Ismertetése 

alapján német részről már 1940-től felmerült az igény arra, hogy Magyarország tegye 

lehetővé német nemzetiségű katonák toborzását Németországnak; a hazai hatóságok ezt 

eleinte nem támogatták, később hallgatólagosan tudomásul vették. 1940 májusában még csak 
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25 magyar szolgált német zászló alatt; ez a szám hamar elérte a százas, az ezres, később pedig 

a tízezres nagyságrendet is. Volt olyan toborzási hullám, amelyben a csatlakozó katona 

elvesztette magyar állampolgárságát, de olyan is, ahol csak kettős állampolgárrá vált a harcok 

idejére. A bányász, gyógyszerész és tanító képzettségű férfiak eleinte nem voltak 

toborozhatók, de jött olyan időszak is, amikor már ez sem volt szempont, csak a 

hadrafoghatóság számított. Pilisszentiván akkor az 1. számú csendőrkerülethez tartozott, 

melynek települései közül Budaörs és Budakeszi adta a legtöbb önkéntest az SS-nek – derült 

ki Lukácsi Imre szavaiból –, egyaránt kb. 120-120 főt. Községünk ezen a listán 38 fővel 

szerepel, ami a lakosság létszámarányát tekintve egyáltalán nem kevés (nagyobb községek 

egy részében is jóval alacsonyabb ez az érték); az előadó szerint e mögött az állhat, hogy erős 

lehetett a helyi Volksbund-szervezet vezetése. Nehezen lehetett volna megkerülni a 

beszélgetés során a Waffen SS megítélését, nem tért ki ez elől Lukácsi Imre sem. Szavai 

szerint e téren még ma is gyakoriak a szélsőséges megközelítések – vannak, akik büszkék 

felmenőikre, mivel egy katonai elitalakulat tagjaiként tekintenek rájuk, míg mások szinte meg 

is tagadnák a nagyapjukat az érintettségük miatt. Elismerte, hogy nem könnyű objektív 

véleményt alkotni egy ilyen fegyveres alakulatról, mivel némely egysége valóban követett el 

olyan cselekményeket, amik méltán hatottak ki súlyos negatívumként az egész Waffen SS 

megítélésére. Az előadás legvégén sok mindenről esett még szó, a témákat innentől főleg a 

jelenlévők kérdései szabták meg. Elhangzott például, hogy az általános katonai 

fogalomrendszer szerint nemcsak azok minősültek hősi halottnak, akik ütközetben estek el, de 

azok is, akik katonaként szerzett háborús sérülés vagy megbetegedés miatt vesztették életüket 

– akár évekkel az éppen aktuális háború vége után is. Kiderült az is, hogy az előadó, a 

lehetőségeihez mérten igyekezett utánajárni Major József szentiváni partizán élettörténetének, 

aki egyes állítások szerint egymaga 40 SS-katonát ölt meg egy akcióban. Az eddig talált 

források viszont azt mutatják: róla csak annyi biztos, hogy 1943-ban, 27 évesen eltűnt, 

partizánságának híradásai pedig kivétel nélkül egyetlen állítólagos szemtanútól származnak… 

 

Egy nap a művészetek jegyében 

 

Községünk általános iskolájában régi hagyomány, hogy november utolsó péntekén kicsit 

átalakul az élet más hétköznapokhoz képest: ilyenkor szokták ugyanis ünnepelni a 

Művészetek Napját, az intézmény oktatási-nevelési munkáját segítő Naturella Alapítvány 

szervezésében. Ezen a rendezvényen az iskola egész közössége aktívan részt vesz, néhányan 

azonban különös izgalommal várhatják ezt a napot, hiszen a színpadra kiállva, diáktársaik és a 
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szülők előtt mutathatják be tudásukat valamelyik művészeti ágban. Talán már a tanítási órák 

is valamelyest más hangulatúak ezen a napon, mint máskor, hiszen átjárja őket a várakozás 

izgalma, de a rendezvényt jellemző, több órát átívelő programok délután két óra körül 

kezdődnek. Ilyenkor a különböző művészeti ágakkal kapcsolatos játékok kipróbálására, 

kézműves foglalkozásokra és kötetlen, vidám együttlétre van lehetőségük a diákoknak, a 

tartalmas napot pedig öt óra körül műsoros előadás zárja. Hasonlóan alakult e nap programja 

az idei évben is, a műsorszámok megjelenítésében pedig ezúttal a harmadik és negyedik 

osztályosok, továbbá a zeneiskola néhány tanítványa és oktatóik működtek közre. A 

november 30-i műsor első blokkjában a negyedik osztályosok léptek a színpadra, akik egy 

német nyelvű jelenetet adtak elő, Der König und das Gespenst (A király és a kísértet) címmel 

– a darabot, a látványos kellékeknek és a jól kitalált színpadi mozgásnak köszönhetően a 

németül nem tudók is érthették. Eichinger Tibor gitáros, művésztanár legjobb tanítványai 

folytatták a műsort, ők két produkcióval is a közönség elé álltak: először Erdei Dániel, 

Scheller Ákos, Schuck Bence és Schuck Noémi kvartettje adta elő a legendás Beatles együttes 

egy közismert számát, majd kicsivel később Ákos a tanárával közösen vállalkozott egy brazil 

jazzkomponista egyik művének bemutatására. A gitáros produkciók közé beillesztve, a fúvós 

tanszak képviseletében Pintér Orsolya fuvolatanár két tanítványa, Balázs Szonja és Metzger 

Klára állt a közönség elé – ők egy ismeretlen szerzőtől származó fuvolakettőst adtak elő –, 

majd egy újabb, nagyobb lélegzetű színpadi előadás következett. Ezúttal a harmadik évfolyam 

diákjai vették birtokba a pódiumot, akik Benedek Elek: Az aranyszőrű bárány című 

meséjének színpadi változatát adták elő, a bohókás táncával mindenkiben mosolyt fa- kasztó 

Kovács Petra címszereplésével. Az este záró műsorszáma ismét egy zenemű, ezúttal egy 

énekes produkció volt: Kiss Éva néni szolfézsos kórusa két német nyelvű dalt adott elő, Sax 

Norbert tanár úr harmonikakíséretével. Miután az egész napi programok a Naturella 

Alapítvány szervezésében zajlottak, Milbich Mihályné iskolaigazgató – még az esti műsor 

kezdeti szakaszában – röviden bemutatta magát az alapítványt és közel negyedszázada végzett 

tevékenységét is. Mint elmondta, az alapítvány fő tevékenysége iskolai és iskolán kívüli 

nevelési feladatok segítése – de a rászoruló diákok támogatásából is kiveszi a részét –, anyagi 

forrásai pedig az önkormányzattól, a szülők egyéni támogatásaiból és a személyi 

jövedelemadó egy százalékainak felajánlásából származnak. Végül arra biztatott minden 

szülőt és más felnőtt vendéget, hogy lehetőségeikhez mérten ők is segítsék az alapítványt saját 

fel- ajánlásaikkal, amiket előre is megköszönt a pilisszentiváni gyerekek nevében. 

 

Kinkáné D. Hariklia: Márton-napi felvonulás 
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Sok-sok éve hagyomány, hogy a Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda, az iskolával 

karöltve november 11-én megrendezi a Márton-napi lampionos felvonulást, ami a nevelési év 

első közös családi ünnepe. Minden évben felelevenítjük Szent Márton legendáját, valamint 

magyar és német dalokkal, versekkel készülünk erre a napra. Az egész hét a készülődés 

jegyében telik. A kiscsoportosok lámpásait az óvó nénik készítették el, a nagyobbak viszont 

jogos büszkeséggel mutogathatták a sajátjaikat, hiszen az már az ő szorgos kis kezüket 

dicsérte. A középső és a nagycsoportosok a libasütik elkészítéséből is aktívan kivették a 

részüket. A meggyúrt tésztát kinyújtották, kiszaggatták, sőt, még tojássárgájával is bekenték, 

hogy szép aranysárgára süljön. Hagyomány és szép gesztus, hogy a nagyok sütik meg a 

kiscsoportosok libáját is. A meghitt hangulatot árasztó mécsesekkel feldíszített udvaron meleg 

teával, forralt borral, és zsíros kenyérrel fogadtuk a családokat. Ahogy mindig, most is 

Harmati Elek vezetésével és Boros Sándor tanár úr közreműködésével, a zeneiskola 

növendékeiből állt össze a zenekar. Meghallgattuk a nagycsoportosok műsorát, majd a 

zenészekkel az élen indulhatott a menet az iskolához. Az iskolások minden évben meglepik 

egy kis előadással ovisainkat és finomságokkal várják őket. A program zavartalan és 

biztonságos lebonyolítását a polgárőrök biztosítják. 

 

Hogyan hamisítsunk húslevest? 

 

Újra jelentkezik gasztrokulturális rovatunk, melynek fő irányvonala az 50-100-200 éves 

szentiváni kulináris hagyományok őrzése és továbbörökítése. Gyors szabadkozással is kell 

kezdenünk, mielőtt bárki félreérti cikkünk címét, hiszen nem a vendéglátóipar csalóinak 

akarunk praktikus tippeket adni. A régi paraszti világban a családok kevés alapanyagból 

dolgozhattak, a legtöbbször szinte hús nélkül, így sokféle húsos ételnek alakult ki „hamis” 

változata – egy ilyet mutatunk be most is. Községünk német nemzetiségi önkormányzata 

2008-ban hirdetett először főzőtanfolyamot azzal a céllal, hogy segítsék néhány „klasszikus” 

helyi sváb ételrecept továbbörökítését a fiatalabb generációk körében. Azóta minden évben 

sor került két ilyen tanfolyamra, tapasztalt háziasszonyok irányításával, így mostanra már a 

huszadik alkalmon is túljutott ez a remek kezdeményezés. A terítéken gyakran olyan ételek 

szerepeltek, amelyek a régi világban ünnepi étkeknek számítottak, de került néha olyan recept 

is a tanfolyam anyagába, amelyek hajdan a szegényes hétköznapokon készültek, és a 

költségesebb hozzávalók helyett pótlások adták bennük az eredeti változat illúzióját. Ilyen 

„szegényétel” volt a december 1-jén tartott adventi főzőtanfolyam első receptje is, ami egy 
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olyan hamis húsleves volt, ami bárminemű állati összetevő nélkül is elkészíthető. A trükk 

csupán annyi, hogy egy főzőtök kivájt, magokkal teli belsejét kell (kendőbe kötve) belefőzni 

egy zöldséglevesbe, így a magból kifő a tökmagolaj is, a végeredmény pedig egészen olyan, 

mintha egy jókora hízott jérce került volna a lábosba. Igaz, hogy a tanfolyam résztvevői által 

használt receptbe disznózsír és – a hagyományokat kissé leegyszerűsítve – tyúkhúsleveskocka 

is került, de e két komponenst (például olajjal, állati eredetű összetevő nélküli levesalappal) 

kiváltva teljesen vegetáriánus „húsleves” is készíthető efféle módszerrel. A folytatásban már 

nagyobb bőséget sugalló étkek kerültek a terítékre, hiszen a főfogás – Schwartz Pálné Háber 

Mária receptjét követve – egy vörösboros, szószos sertéstarja volt, desszertként pedig hájas 

kifli készült, ami hajdan leginkább a disznótorokat követő napok jellemző édessége lehetett. 

Összességében a főzőtanfolyam szervezői elégedettek lehettek a részvétellel ezen a napon is, 

hiszen legalább négy-öt fiatal, és négy iskoláskorú résztvevője is volt ennek az alkalomnak, 

ami pedig arra utal, hogy érdemes ezt a hagyományőrző munkát továbbgörgetni, a 

kezdeményezés második évtizedében is. Hozzávalók a tökleves készítéséhez: 1 db érett, 

magos spárgatök (kb. 1,5 kilós), 20 dkg sárgarépa, 10 dkg fehérrépa, 1-1 karalábé és 

zellergumó (a zöldjével együtt), 1 közepes fej hagyma, 2 gerezd fokhagyma, 1 kanál zsiradék, 

1 db leveskocka, só, egész bors, kurkuma ízlés szerint. Készülhet hozzá csipetke, májgombóc 

és grízgaluska is. 

 

Januar 2019 

 

Beszámolt a Nemzetiségi Önkormányzat 

 

Szokás szerint az év végét megelőző napokban, egy kisebb karácsonyi rendezvénynyel 

egybekötve hirdette meg éves közmeghallgatását Pilisszentiván német nemzetiségi 

önkormányzata. A december 16-án megtartott gyűlésen előbb a tavalyi év nemzetiségieket 

érintő eseményeit foglalta össze a szervezet elnöke, majd szó esett a nemzetiségi 

önkormányzat gazdálkodásáról is. Az idei év kapcsán – a közelgő önkormányzati választás 

miatt – a nemzetiségi regisztráció kapott hangsúlyt, végül pedig a megjelent lakosok is választ 

kaphattak a kérdéseikre. A közmeghallgatás első és legterebélyesebb napirendi pontját a 

nemzetiségi önkormányzat 2018-as évi tevékenységéről szóló beszámoló képezte, amit 

Klencsák István elnök ismertetett a tájházban megjelent érdeklődőkkel. Elöljáróban elmondta, 

hogy az elmúlt évben nem történt személyi változás a nemzetiségi önkormányzat 

összetételében, a testület pedig tíz alkalommal ülésezett, a mostani közmeghallgatást 
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leszámítva. Az elnök első helyen a nemzetiségi önkormányzat saját programjait ismertette. 

Ezek tavasszal a húsvéti ünnepkörrel kezdődtek, amikor is a nemzetiségi önkormányzat 

különbuszt indított a budaörsi német nyelvű passió egyik előadására, majd április 30-án 

megrendezte a májusfaállítást, részt vett az úrnapi virágszőnyeg elkészítésében, a Napforduló 

Fesztivál idején pedig a felvonulásra gyülekező vendégek megvendégeléséről gondoskodott. 

Ezúttal is sikeres volt az immár 18. alkalommal megrendezett német nemzetiségi nyári tábor, 

melyen az idei évben 54 gyerek vett részt. Szerveztek egy saját kirándulást környékbeli német 

kötődésű települések – ezúttal Tarján és Etyek – felkeresésére, valamint számos részfeladatot 

vállaltak az októberi hosszú hétvégén, a marktleugasti partnerkapcsolat 30 éves jubileumi 

eseménysorozatának lebonyolításából is. Mindezek mellett, az előző évekhez hasonlóan két 

alkalommal – tavasszal és Adventkor – szerveztek főzőtanfolyamot, valamint a 

gyertyagyújtások közül is kettő német nyelven, az ő szervezésükben valósult meg. A 

főzőtanfolyam tavaszi alkalma egyúttal azt is jelentette, hogy a kurzus elérte indulásának 10 

éves évfordulóját, erre az alkalomra a nemzetiségi önkormányzat magára vállalta a tanfolyam 

„motorja”, dr. Mirk Mária által összeállított receptfüzet kiadását is. Sokat segítettek a 

kultúrcsoportoknak is Klencsák István a beszámoló következő szakaszában azokra a civil 

szervezeti programokra, tevékenységekre tért ki, amelyek lebonyolítása a nemzetiségi 

önkormányzattól többé-kevésbé függetlenül, de az ő segítségükkel, anyagi támogatásaival 

történhetett meg. Ilyen segítségnyújtás volt például, hogy az év elején támogatásként 

átvállalták a Német Nemzetiségi Fúvószenekar által az országos zenekari szövetségek felé 

fizetendő díjakat, támogatták hangszerek megvásárlását, működési támogatást is biztosítottak, 

valamint a községben megtartott zenei koncertek megrendezését is támogatták anyagilag. 

Hasonló módon segítették a Német Nemzetiségi Tánccsoport működését is: részükre a fellépő 

ruháik felújítására, újak vásárlására biztosítottak támogatást, ezen felül működési támogatást 

is nyújtottak, és nagyobb összeggel járultak hozzá a Hütten Gaudi-bál költségeinek 

fedezéséhez. Nem maradt ki a támogatott közösségek közül a Német Nemzetiségi 

Vegyeskórus sem: támogatásként az ő esetükben is átvállalták az országos szövetségeknek 

járó díjak befizetését, útiköltség térítésével segítették a kórus távolabbi fellépéseit, működési 

támogatást nyújtottak és fedezték több, helyben megrendezett kóruskoncert megrendezését is. 

Támogatás és köszönet a nemzetiségi nevelésért Az intézményekkel való kapcsolattartás terén 

az elnök első helyen a Német Nemzetiségi Óvodának nyújtott támogatásukról beszélt, amely 

leggyakrabban pedagógusok továbbképzésének könnyítését célozza, de esetenként önálló 

projektek megvalósulását is szolgálhatja. Klencsák István egyúttal köszönetét fejezte ki az 

óvoda minden pedagógusának a rendezvényeken nyújtott színvonalas műsorok betanításáért. 
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Szólt arról is, hogy a Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Általános és Alapfokú Művészeti 

Iskolával ugyancsak szorosan tudtak együttdolgozni az elmúlt évben, ennek egyik legjobb 

példája az volt, hogy az intézmény tanárai kimagasló aktivitással vettek részt a nyári német 

táborban. Ez évben is támogatta a nemzetiségi önkormányzat az iskola németországi 

cserekapcsolatát, továbbra is részt vállalt a legjobb németes tanulók jutalmazásában; 

tankönyvek vásárlásával több ízben támogatta az iskola oktató munkáját, valamint anyagilag 

nagyban hozzájárult a nemzetiségi projektnap megvalósulásához. Az önkormányzat 

határozataiban egyetértett az iskola pedagógia programjával, szervezeti és működési 

szabályzatával, valamint támogatásra javasolta az iskola névváltoztatási kérelmét. Klencsák 

István végül az iskola pedagógusainak is köszönetet mondott a rendezvényeken nyújtott 

színvonalas műsorok betanításáért. A folytatásban szóba került a nemzetiségi önkormányzat 

és a települési önkormányzat kapcsolata is, amit Klencsák István kifejezetten pozitívnak 

értékelt. Mint elmondta, a települési képviselő-testület mindenben támogatta a nemzetiségi 

önkormányzatot, meghívta az üléseire és tájékoztatást adott a döntésekről, már azok 

előkészítési fázisában is. Az elnök külön megköszönte a pénzügyi osztályon dolgozók 

munkáját is. A nemzetiségi önkormányzat egyéb kiadásait illetően Klencsák István elmondta, 

hogy 2018 őszére a tanösvényt felkeresők száma elérte a 3000 főt, a látogatók többsége diák 

volt. A tanösvény kisebb felújítási és karbantartási költségei mellett, nagyobb csoportok 

fogadása esetén további költségek is felmerültek, valamint a tanösvény bejárásához 

kapcsolódó vezetőlapokból is több száz darabot kellett utánnyomásban elkészíttetni. 

Beruházási jellegű kiadást jelentett a számukra a Tájház épületén a kültéri ajtók cseréje is. A 

partnerkapcsolat új alapokra helyezésének elősegítése érdekében pedig buszt indítottak 18 

helyi fiatal részvételével Marktleugastba, ahol a csoport öt napot töltött el, ottani kortársaikkal 

és azok szervezeteivel ismerkedve. Ismét választások jönnek Klencsák István röviden szólt 

egy olyan kezdeményezésről is, melynek megvalósítása már az elkövetkező időszak feladata 

lesz: eszerint teljesen megújulhatnának a Kálvária stációi, a tervek szerint már az idei év 

végére. A projekt kezdeményezője Richolm Erik nemzetiségi képviselő volt, aki elmondta: az 

elképzeléseik szerint minden kőfülkébe egy-egy új festmény kerülhetne – egy 

Pilisszentivánon jól ismert és kedvelt festőművész jóvoltából –, továbbá az egyes oszlopokra 

felkerülnének a stációk megnevezései is, német és magyar nyelven egyaránt. Az ismertetés 

vége felé került szóba, hogy 2018-ban országgyűlési választások voltak, az idei évben pedig 

újból fel kell majd keresnünk a szavazóhelyiségeket, ezúttal az önkormányzati választás miatt. 

A nemzetiségi önkormányzat elnöke a parlamenti választások kapcsán egyrészt örömének 

adott hangot, hogy a történelem során először sikerült német nemzetiségi listás képviselőt 
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juttatni a magyar Parlamentbe, Ritter Imre személyében, másrészt leszögezte: helyben is 

bővült ugyan a német nemzetiséget támogatók köre, de így sem tudták elérni az elvárt 

regisztrációs arányt. Emiatt is kiemelte a 2019-es önkormányzati választásokat, melyek 

kapcsán ismét fontossá válik, hogy a helyiek közül minél többen jelentkezzenek a nemzetiségi 

névjegyzékbe, illetve hogy ők maguk is minél szélesebb körben hangsúlyozzák a regisztráció 

fontosságát. Beszámolója legvégén az elnök megköszönte a polgármester asszony, a jegyző, a 

hivatali dolgozók, az intézményvezetők és a civil szervezeti vezetők segítségét, valamint 

köszönetet mondott az egész éves munkájukért a nemzetiségi önkormányzat egyéb segítőinek 

és a korábbi nemzetiségi testületek még aktív tagjainak. A közmeghallgatás utolsó 

szakaszában lakossági kérdések feltételére is lehetőség nyílt, bár a szót kérő jelenlévők inkább 

csak köszönetet kívántak mondani a nemzetiségi képviselők számára. Az első hozzászóló a 

kálváriai stációik felújításának, illetve képekkel való ellátásának tervét dicsérte, majd a 

fúvószenekar és az óvoda egy-egy képviselője mondott köszönetet a részükre nyújtott 

támogatásokért. Az egyetlen kérdező az iskola fenntartásának esetleges átvételéről 

érdeklődött; a válaszban elhangzott, hogy a nemzetiségi önkormányzat – bár nem zárkózik el 

előle – egyelőre nem tervezi a fenntartás átvételét. A hozzászóló nemzetiségi képviselők 

leszögezték, hogy ehhez az iskolával még szorosabb együttműködés lenne szükséges, amin 

már dolgoznak, de a kapcsolat mélyítésének nem a fenntartás átvétele az elsődleges célja. 

 


