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Lefestette a kerítést? Kitakarította
a lomos pincét? Elolvasta a kedvenc
könyvét?
A tavaszra és nyárra tervezett közösségi programok a járvány miatt elmaradtak. Az újság hasábjairól így hiányoznak
a rendezvényekről készült színes fotók.
Mégis van olyan pozitív hozadéka ennek az időszaknak, mely közvetlenül
ugyan egyes embereket vagy családokat érint, mégis a falu egész lakosságának közérzetére kihat.
A járvány miatt kényszerű izolációban
töltjük napjainkat már két hónapja.
Egyfelől ugyanazt, másrészt egy kicsit
mindenkinek mást hozott a karantén.
Valakinek átok, valakinek áldás. Valakinek nincs semmihez kedve, de van, aki
önmegvalósításba kezdett, és éppen az
eddig elfojtott kreatív energiáinak enged utat. Szerkesztőségünk egy cikksorozatban tervezi összegyűjteni azokat a helyi kezdeményezéseket, egyéni
vagy közös eredményeket, alkotásokat, cselekedeteket, amelyekbe nem
kezdtek volna bele, ha nincs járvány. Ha
Ön is szívesen megosztaná másokkal az
eddigi karantén-alkotásait, írja meg nekünk! A beérkezett írásokból válogatás
készül, minden esetben név nélkül. Fotókat is szívesen fogadunk!
Határidő: 2020. június 5.
E-mail-címünk:
szentivaniujsag@buzamezo.hu

Következő lapzárta
2020. június 5.
A júniusi lapszám
június 23-án jelenik meg.

Előfizetés
Terjesztéssel és előfizetéssel
kapcsolatos ügyintézés:
Baranyi Krisztina önkormányzati
kapcsolattartó, művelődésszervező
baranyikrisztina@pilisszentivan.hu
06 70 902 6710
A Szentiváni Újságra egész évben
előfizethetnek a fenti elérhetőségeken, a hónap 10-éig beérkezett
megrendelések a következő hónaptól lesznek érvényesek.
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Pályázat az orvosi rendelő bővítésére

Gyászhír közlése
Tisztelt Lakosok!
A Szentiváni Újság júniusi számától kezdődően lehetőség van arra, hogy a
szentiváni elhunytak nevét is megjelentessük az anyakönyvi adatok között.
Tekintettel a hatályos általános adatvédelmi rendelkezésekre, szerkesztőségünk csak abban az esetben közölheti le az adatokat, ha az elhunyt hozzátartozója (egyenes ági rokon vagy házastárs) ehhez írásban hozzájárul. A
hozzájáruló nyilatkozatok kitölthetők a Varázskő pilisvörösvári irodájában:
Pilisvörösvár, Fő utca 2/C, vagy kérhetik a formanyomtatványt e-mailben a
szentivaniujsag@buzamezo.hu címen.
A nyilatkozatokat minden hónapban lapzártáig kérjük leadni. A júniusi lapszámot június 5-én zárjuk.

Szentiváni Újság

Az önkormányzat 30 millió forintra nyújtott be pályázatot a Magyar Falu Program 2020-as évre meghirdetett pályázati kiírása keretében. A 12 évvel ezelőtt épült orvosi rendelőt úgy tervezték, hogy később bővíthető
legyen. Poppréné Révay Gyöngyi polgármester a tervekkel kapcsolatban elmondta, hogy
nyertes pályázat esetén a tetőtér beépítésével további rendelőhelyiségeket alakítanának
ki, és szeretnének egy liftet is, ezzel akadálymentessé válhatna az épület.

Támogatás helyi
vállalkozóknak
Pilisszentiván
önkormányzata térítésmentes hirdetés vagy
PR-cikk megjelenésével kívánja
segíteni azon helyi kis- és középvállalkozókat, akik a kijárási korlátozással kapcsolatos intézkedések miatt nehéz anyagi helyzetbe
kerültek. A Szentiváni Újságban
való egyszeri, ingyenes megjelenés lehetőségével a helyi vállalkozók közvetett támogatásban
részesülhetnek.
Amennyiben
élni kíván ezzel a lehetőséggel,
az alábbi e-mail-címen vegye fel a
kapcsolatot a szerkesztőséggel:
szentivaniujsag@buzamezo.hu

2020. május

Szentiváni lakosok is
részt vettek a szűrésben
Négy hazai orvosképző egyetem bevonásával
május 1-jén reprezentatív szűrővizsgálat indult
az országban, melynek célja, hogy a szakemberek átfogó képet kapjanak a koronavírus-járvány magyarországi kiterjedéséről. A Központi
Statisztikai Hivatal életkorra reprezentatív mintavétellel, tudományos megalapozottsággal
és más statisztikai szempontok figyelembevételével választotta ki a programban részt vevő
személyeket. Pilisszentivánról 28 lakos vehetett
részt az ország hét régióját lefedő hivatalos szűrőprogramban. Az önkormányzat a vizsgálatok
biztonságos és kényelmes elvégzése céljából a
szakemberek rendelkezésére bocsátotta a Generációk Házát. A vizsgálat vérvételből, valamint száj- és orrgaratból pálcikával vett mintavételből állt. A szakemberek a szűrővizsgálatot
az év folyamán többször is elvégezhetik majd,
ami a fertőzés dinamikájáról adhat hasznos információkat. A térségben még Pilisborosjenőn,
Piliscsabán és Solymáron kaptak a lakosok hivatalos meghívót a szűrésre. Május 16-án, a koronavírus-szűrés utolsó napján a szűrőprogramot
vezető Semmelweis Egyetem rektora úgy nyilatkozott, hogy biztosan százezer alatt van a fertőzöttek száma az országban. A szűrések pontos
eredménye május végére várható.

Hulladékszállítás – új ügyfélszolgálat
Megváltozott a hulladékszállítással kapcsolatos ügyfélszolgálat. Május 1-től a Vertikál Nonprofit Zrt. alvállalkozója, a Kommunál-JUNK Közszolgáltató Nonprofit Kft. a 06 33/737 765-ös telefonszámon, valamint az
ugyfelszolgalat@kommunaljunk.hu e-mail-címen érhető el. Személyes
ügyintézés: 2510 Dorog, Bécsi út 79–81. A szemétszállítási szolgáltatásban
más változás nincs, a szállítási időpontok változatlanok.
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ÜNNEPELNI KELL

Véradás

Virtuális vizit

Április 21-én a Generációk Házában az
Országos Vérellátó Szolgálat szervezésében véradás volt. A járvány ellenére
a részvétel települési szinten kifejezetten jónak mondható, 25 fő adott vért. A
véradás azon tevékenységek közé tartozik, amely nem szüntethető be a jelenlegi pandémiás időszak alatt sem. A
következő véradás tervezett időpontja
Pilisszentivánon október 13.

Miniszteri döntés értelmében május 4-től szigorú szabályok betartása mellett újraindultak a járóbeteg szakrendelések. Alapvetés,
hogy kötelező az előzetes telefonos egyeztetés, a szakorvos pedig eldönti, hogy az adott panasz kezelhető-e távkonzultációban,
vagy a személyes találkozás elengedhetetlen. Személyes ellátás
esetén óránként maximum 4 beteg előjegyzése történhet meg. A
szakrendelőbe való belépéskor minden beteget ellenőriznek, ami
testhőmérséklet-mérésből és egészségügyi kikérdezésből áll. A
betegeknek a rendelő épületén belül legalább 1,5 méter távolságot
kell tartaniuk, a maszk viselése pedig kötelező.

Beszélgetés Poppréné Révay Gyöngyivel
Gondolatainkat még mindig a koronavírus-járvány szövi át,
de az óvintézkedések megszervezése mellett tervezzük a jövőt,
és ünnepi pillanatokat csempészünk hétköznapjainkba.

Kötelező maszkviselés
Május 4-től, a védekezés második szakaszában országos szinten kötelező
a maszkviselés a tömegközlekedési
eszközökön, valamennyi kereskedelmi
egységben, üzletekben, élelmiszerboltokban, piacokon. Taxiban is csak
maszkban vagy arcot takaró kendővel,
sállal lehet utazni.

Új igazgató
a szakrendelő élén

A helyi operatív bizottság a vészhelyzet
kihirdetése óta hetente ülésezik. Melyek
most az aktuális kérdések?

Március 17-étől új igazgatója van a vörösvári
szakrendelőnek. Dr. Kóti Tamást ötéves határozott időtartamra bízta meg a rendelő vezetésével Vörösvár önkormányzata. Az új igazgatóval a Vörösvári Újság májusi száma közölt
interjút.

Minden héten más kap hangsúlyt. Itt
tárgyaltuk korábban az útlezárásokkal kapcsolatos intézkedéseinket, de
május 4-ét követően a polgármesterek
azon joga, hogy a kijárási korlátozást
helyi szinten útlezárásokkal szigorítsa,
megszűnt. Ma még nem tudjuk, lesz-e
ez ügyben változás. A legutóbbi bizottsági megbeszélésen többek között az
óvoda nyitvatartásáról egyeztettünk. A
tapasztalat az, hogy az óvodai ügyeleti
rendszert egyre többen igénylik, ehhez
igazodni szükséges. Az iskolában egyelőre nincs változás. Egyeztettünk arról, hogy a védőnők hogyan látják el az
újszülötteket, milyen esetben mennek
ki helyszínre. Egyébként ők videochat
formájában tartják a kapcsolatot a kismamákkal és az újszülöttek szüleivel.
Szó volt az általános iskolásokat érintő

Változások a rendőrőrs élén
Távozik a területileg illetékes Pilisvörösvári Rendőrőrs
parancsnoka, Pintér Lajos alezredes. A Budaörsi Rendőrkapitányság tájékoztatása szerint a rendőrőrsön az
új vezető kinevezéséig megbízás alapján Forgács Péter
rendőr százados látja el a vezetői feladatokat. Pintér Lajos 2019. május 1-től egy éven át töltötte be a pozíciót.
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hepatitis oltás beadásáról. A napokban
értesültem arról, hogy az ÁNTSZ döntése értelmében az oltás egy későbbi
időszakban történik meg. Szó esett arról, hogy a szociális étkezésben részesülők száma május első hetében három
fővel nőtt, jelenleg 58 főt látunk el. A
május 6-i ülésen számoltam be arról is,
hogy eddig Pilisszentivánon 9-en voltak hatósági házi karanténban, senkinél
nem alakult ki betegség.
A járvány miatt a tavaszra és kora nyárra hirdetett közösségi programok elmaradtak. Az újság hasábjain ebben
az időszakban más esetben színes
eseménybeszámolók
jelenhetnének
meg. Volt-e mégis lehetőség arra, hogy
ünnepeljen a helyi közösség?
Májusban a természet újjászületik.
Ebben az időben az egyik legszebb
hagyomány a májusfaállítás. Az emberek szeretik ezt az ünnepet, olyankor

általában megkínálunk mindenkit egy
kis süteménnyel, összejövünk, barátkozunk, beszélgetünk. Erre most nem
volt lehetőség, de a német nemzetiségi
önkormányzat úgy gondolta, hogy ők
bizony ezt a májusfát felállítják, hadd
örüljön a lakosság. Rendkívül hálás
vagyok ezért Klencsák Istvánnak és a
nemzetiségi önkormányzat tagjainak,
külön Markos Ferenc képviselőnek és
Heim Márton vállalkozónak. Emellett
egy másik meglepetéssel is szolgáltunk
a szentivániaknak: a május 1-jei zenés
ébresztővel. Mivel a fúvószenekart nem
tudtuk összehívni, felkértem a polgárőröket, hogy a Pilisszentiváni Fúvószenekar zenéit az autók hangszóróin
keresztül hangosítsák ki és az autóikkal
így járják be a település utcáit. Ezzel a
kis vidámsággal megtiszteltük a régi és
jelenlegi önkormányzati képviselőket,
és minden szentiváni lakost, aki hallgatta a vidám zenét. Az időjárás ugyan
szomorkás és esős volt, de ezzel a gesztussal remélhetőleg örömöt okoztunk a
lakosoknak.
Az év egyik legnagyobb közösségi ünnepe Szentivánon a Napforduló Fesztivál. A
járvány ezt is érinti?
Fájó szívvel, de már ki kell mondanunk,
hogy az idei Napforduló Fesztivál elmarad. Nekünk szentivániaknak ez különösen fájó, hiszen az idén a rendezvény
30 éves jubileumát ünnepeltük volna.
Az élet felülírta korábbi terveinket, így
most a művelődésszervezővel közösen
azon gondolkodunk, hogy az eredeti
elképzelésektől lényegesen eltérően,
jóval kisebb léptékben hogyan ünnepeljünk. Mert ünnepelni jó, még ha kicsiben
is, csendben, de tiszta szívvel.
Balasi Anikó
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BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!

a Marczibányi család, végül a Karátsonyi család
követte. A betelepült német ajkú lakosság zárt
közösséget alkotott, mind a mai napig megtartva nyelvét, kultúráját, hagyományait.

Amit a község születéséről tudunk

A következő, mondhatni történelmi lépés 1848ban következett: szénbánya nyílt Szent-Ivánon.
Leopold Ferenc jegyző 1864. február 19-én kelt,
a szolgabírónak Szent-Ivánról tett jelentésében
írta a következőket: „1848 évben keletkezett
itt kőszénbánya, hol száz egyénis szerezte kenyerét, de két év óta megszűnt a sok tűz és víz
miatt.” Ez volt az első bánya, egy külfejtés a
Schunagel-Grabenben.

Áprilisban volt községünk 296. születésnapja. Ebből az alkalomból a német
nemzetiségi önkormányzat megemlékező ünnepséget tartott volna, de a
járvány miatt ez elmaradt. A személyes
együtt ünneplést csak némileg pótolhatja ugyan, de emlékezés gyanánt itt közlünk egy rövid válogatást a Pilisszentiváni Helytörténeti Egyesület anyagaiból
Szentiván eddig ismert múltjáról, azzal a
szándékkal, hogy egy kissé jobban megismertessük ennek a születésnapnak
történelmi környezetét. Ennek során
visszatekintünk egy kicsit a betelepülés
előtti és a betelepülés utáni történelmi
korokra is.
A mai Szentivánt környező terület évezredek óta lakott volt és gazdag régészeti múlttal rendelkezik. Korábban Pilisszentiván és közvetlen környéke fehér
foltként szerepelt Magyarország Régészeti Topográfiájában. Szerencsére ez a
közelmúltban megváltozott a Hárserdőben felfedezett és hivatalosan is régészeti lelőhelyként elismert kelta-római
ásatásokkal. Ezek izgalmas betekintést
jelentenek környékünkről a 2000 évvel
ezelőtti korokba.

A szénbányászat megjelenése felkeltette a fejlődő ipar érdeklődését, és elkezdődtek az intenzív
szénkutatások, majd ezt követően sorra nyíltak

Kép és szöveg: Helytörténeti Egyesület

MAIBAUMSTELLEN IN SANKT IWAN
Trotz der landesweiten durch die Coronavirus-Seuche verursachten Notlage sollten
unsere Traditionen nicht vergessen werden. Zumal zahlreiche Veranstaltungen
aus dem Dorfkalender gestrichen werden mussten, wollte die deutsche
Nationalitätenselbstverwaltung nicht, dass auch das traditionelle Maibaumstellen
in diesem Jahr ausfällt. In diesem Sinne haben wir mit Hilfe des Försters Márton
Heim und des Gemeinderates Ferenc Markos am 30. April den Maibaum von Sankt
Iwan auf dem Hauptplatz aufgestellt.

Így ünnepeltük a 285. évfordulót, eljátszottuk a betelepülést.

A középkorról nem sokat tudunk. Tényként kell megemlíteni, hogy a török hódoltság
utáni időkben Pilisszentiván területe is elnéptelenedett, kihalt vidék volt, köszönhetően annak, hogy ez a terület a török hadaknak és Ferdinánd osztrák hadainak is
felvonulási területe volt.

Woher kommt aber dieser Brauch und was symbolisiert der Maibaum? Im folgenden
Auszug findet man die Antworten auf diese Fragen.

A törökök kiűzése után, a szétzilált ország helyreállítása során 1708-ban a budai
Ágoston-rendi szerzetesek és Gróf Brankovits János is megkapta a mai Szentivánt és
területét nádori adományként, ami után hosszú pereskedés következett.

„Der Maibaum (Maipaam), der in der Walpurgisnacht aufgerichtet wird, ist unter
anderem auch ein Sinnbild der Liebe. Deshalb wird er vor allem dem geliebten
Mädchen gesetzt, aber auch besonders geachtete Persönlichkeiten des Dorfes
bekommen einen geschmückten Baum. Früher stellte man den Maibaum auch auf
Dorfplätzen auf. Er wird am Vorabend des 1. Mai aus dem Wald geholt. Man wählt
dazu einen besonders hochgewachsenen Baum und befreit seinen Stamm bis auf
einen kleinen Wipfel von den Ästen. Dieser Wipfel wird dann mit Papierbändem,
Blumen, Flaschen, Gebäck und mancherorts auch mit verschiedenen Geschenken
geschmückt. Der Maibaum muß in aller Stille und möglichst schnell aufgestellt
werden, damit es die Bewohner des Hauses nicht bemerken. Bis heute ist es
noch üblich, den Maibaum in der ersten Nacht zu bewachen, damit ihn andere
Burschen nicht beschädigen oder gar stehlen, denn das wäre eine große Schande
für die Betreffenden. Statt eines Maibaums wurde auch ein mit bunten Bändern
geschmückter Strauß am Gartenzaun oder Hoftor des geliebten Mädchens
befestigt.

Egy 1710-es évekbeli határjárás anyagából tudjuk, hogy akkoriban egy kőből épült
templom és több pince romjai még láthatóak voltak a területen. Kőböl épült temploma pedig abban az időben csak jelentős, nagy településnek volt. A templom köveit
állítólag a törökök hordták el egy vörösvári török erőd (Kizil Hiszár) építéséhez.
A község modern kori történelmét 1724-től, az első családok letelepülésétől jegyzik.
Abban az időben toborzók járták Nyugat-Európát és különböző ígéretekkel csalogatták a betelepülőket. Szent-Ivánon 1724-ben kötött települési szerződést 5 Frankföldről érkezett családfő a budai Ágoston-rendi szerzetesek vikáriusával.
Szent-Iván területe kicsi, erdők borítják a nagy részét, termőtalaja alig van, ami pedig
van, az is köves, rossz minőségű. Ez lehetett az oka, hogy a község csak lassan népesedett be: az 1724-ben letelepedett 5 család 1745-re még csak 23 családra bővült. Valószínűleg a tulajdonviszonyok rendeződésének és az 1700-as évekbeli urbáriumnak,
a jobbágy és földesura közötti viszony szabályozásának köszönhetően a betelepülés
üteme később felgyorsult, és az 1770-es évek végére már 75 család élt itt, ami kb. 400
lakost jelentett.

Am letzten Maisonntag, gelegentlich auch zu Pfingsten, wird der Maibaum
„ausgetanzt“, d. h. unter Begleitung von Musik und Tanz gefällt.“ (Aus: Zur
Volkskunde der Ungarndeutschen. Zusammengestellt von Éva Márkus. Trezor
Verlag, Budapest, 2010, S.43.)

1750-ben a szerzetesek kártérítés fejében kénytelenek voltak Szent-Ivánt átengedni
a Tersztyánszky családnak. Őket a Majthényi család, majd később házasság révén
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meg az egyre modernebb bányaüzemek.
A bányászat lett aztán az eltartó iparág,
melynek az emberek
1970-ig a megélhetésüket köszönhették, és
amely nagy mértékben
hozzájárult a község
arculatának és – a gondosan őrzött nemzetiségi hagyományokkal
együtt – a társadalmi
értékeinek alakulásához, melyben békésen megférnek egymás mellett a
német ajkú és egyéb nemzetiségű pilisszentivániak.
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Német Nemzetiségi Önkormányzat Pilisszentiván

2020. május
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LELKI MEGÚJULÁS
Két hónapja töltjük napjainkat a négy fal között. Sem iskola,
sem óvoda, sem baráti összejövetelek. Még a feltámadást
is rendhagyó módon ünnepeltük: az idei húsvét a szó
szoros értelmében a család ünnepe volt. De hogyan látják
ezt a helyzetet a lelkipásztorok? A megváltozott hitéletről
kérdeztem Kiss Csaba plébánost.
médiafelületeken mikor és hol érhetők el
szentmise-közvetítések.
Ön hogyan éli meg az online misézést?

Március 15. óta szünetelnek a szertartások
a templomokban. Hogyan valósul meg
most a misézés?
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a székesfehérvári megyéspüspök
intézkedései szerint a szentmiséket a hívek részvétele nélkül tartjuk meg. Ez azt
jelenti, hogy a misék nem szűntek meg,
működünk, csak úgynevezett sine populo
szentmiséket tartunk. A hívek részvétele
nélküli misézés a hívők védelmét szolgálja. Mindeközben tudjuk, hogy a hívek lélekben jelen vannak. A Pilis Televíziónak
köszönhetően a solymári miséket több
alkalommal közvetítettük már. Pilisszentivánon ezt a megfelelő sebességű internet hiánya miatt nem tudtuk megvalósítani. Ugyanakkor az a tapasztalat, hogy
az online lehetőségeknek köszönhetően
a szentivániak is be tudtak kapcsolódni
a közvetített szentmisékbe. A Magyar
Kurír katolikus hírportál honlapján pedig
egy naponta frissülő összesítés olvasható arról, hogy az országban a különböző
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Érdekes érzés. Átléptünk a virtuális térbe, ami nemcsak a hívek számára, hanem
számunkra is furcsa. Első alkalommal kicsit feszélyezett voltam, hiszen az ember
csupán egy objektívet lát, miközben tudja,
hogy a túloldalon sokan bekapcsolódnak.
Számomra fontosak az utólagos visszajelzések. Egy hívő fényképet küldött arról,
hogy a vasárnapi online szentmisén úgy
vettek részt, hogy felöltötték a vasárnapi
ruhájukat, az egész család a televízió elé
ült és közösen imádkozott. Ezt tudva már
egészen más megtartani a miséket. Lelkileg feltölt az a tudat, hogy a hívek várják a
szentmisét, vágyakoznak Jézus vigasztaló
szavaira, vágynak arra, hogy az evangélium örömhíre eljusson hozzájuk.
A templomajtók nincsenek bezárva. Felkeresik a hívők a templomot?
A templom külső ajtaját reggel nyitjuk,
este zárjuk Pilisszentivánon és Solymáron
is. Tehát aki szeretne elmondani egy fohászt, vagy imádkozni, az megteheti akár
a templomban is, de erre csak a két üvegajtó között van lehetősége. Mindenkinek
be kell tartania azt a szabályt is, hogy ne
legyenek bent sokan. Éppen ezért nem
is szoktam elmondani, hogy mikor tartok
hétköznapi misét. Szeretném elkerülni,
hogy túl sokan egyszerre legyenek jelen
abban a kis térben.
Van lehetőség arra, hogy valamilyen formában gyóntatásban vagy áldoztatásban
vegyenek részt a hívők?
Személyes gyónásra és áldozásra kizárólag halálveszély esetén van lehetőség. Jelenleg lelki áldozás van, most is ugyanúgy,

mint máskor, minden szentmise végén,
csak most online közvetítésen keresztül.
Ehhez szorosan kapcsolódik, hogy a húsvéti szentgyónását sem tudta senki elvégezni, hiszen már március 15. óta rendkívüli helyzet van Magyarországon. A lelki
áldozásban azonban mindenki részt vehet, és majd ha ismét lehetőség nyílik rá,
akkor személyesen is leteheti mindenki a
bűneit, ha könnyíteni szeretne a lelkén.
Reméljük, minél hamarabb. Mondhatnám, kicsit visszaléptünk az őskeresztényekhez. Mindazonáltal ha az 50-es évekre gondolunk, a börtönben akkor sem
tudták elvégezni a szentgyónást és nem
tudtak szentáldozáshoz járulni. Akkor az
ideológia, most pedig az óvatosság tett
lakatot Isten házára.
Mi a helyzet a házasságkötésekkel és a keresztelőkkel?
Az ifjú pár kérésére házasságkötést lehet
tartani, de a szertartáson csak a pár és a
két tanú lehet jelen. A kereszteléssel hasonló a helyzet. Ha kérik a szülők, lehet keresztelő, de csak a szülők, a keresztszülők
és a keresztelendő jelenlétében.

hogy egymástól kellő távolságban
maximum 20 fő lehet jelen a temetésen. Prédikálni nem, de evangéliumot
venni lehet. A szertartás végén pedig a
személyes részvétnyilvánítástól el kell
tekinteni.
Ön szerint milyen pozitív változást hozhat az egyház és a gyakorló hívők életében ez az élethelyzet?
Bízom benne, hogy ez az időszak egy
lelki megújulást hoz. Az emberek önmagukba tekintenek, felértékelik a
szentségek fontosságát, jobban látják a szentségek igazi ajándékát, értelmét. A hívektől kapott visszajelzés
pedig bennünket, papokat is megerősít abban, hogy fontos a közösségben
bemutatott áldozat, hogy fontosak a
személyes találkozások. Ez az időszak
tehát rávilágít az igazi értékekre, arra,
ami igazán lényeges: az ember és Isten
kapcsolatára.
Balasi Anikó

Lapzárta után értesültünk
arról, hogy május 18-tól hétfőn, kedden és pénteken
17 órakor újra lesznek nyilvános szentmisék. A vasárnapi szentmisékről később
dönt a püspöki kar. A szentmiséket a hatályos egészségügyi szabályoknak megfelelően fogják megtartani.

Volt már erre igény a korlátozás ideje alatt?
Nem, eddig mindenki azt kérte, hogy
halasszuk el. Érthető, hiszen a beavató
szentség és az, amikor a házasság szentsége révén egy új család jön létre, nagy
ünnep. Az örömöt pedig mindenki szeretné megosztani a szülőkkel, rokonokkal,
barátokkal.
Hogyan zajlik most egy temetés?

2010-ben a Magyar Országgyűlés június 4-ét a
nemzeti összetartozás napjává nyilvánította, ezzel
is megemlékezve a trianoni békeszerződésről. Bár
idén júniusban nem tudunk személyesen részt
venni a gyásznap századik évfordulójára tervezett
ünnepségeken, mégis fontos,
hogy a múlt felidézésével legalább szívünkben
emlékezzünk erre az eseményre.
2020. június 4-én 16 óra 30 perckor 100 másodpercig megszólalnak harangjaink, emlékezve a 100 éve, 1920. június 4-én 16.32-kor a versailles-i Nagy Trianon-kastélyban
aláírt szégyenteljes békeszerződésre. Akkor is megszólaltak a harangok, a gyárszirénák, félig leengedték a zászlókat, bezárták az iskolákat, gyászba borult egy ország.
A szerződés az első világháborút lezáró, a vesztes Magyarország és a győztes antant
szövetség hatalmai között létrejött békediktátum, amely többek között meghatározta Magyarország új határait. A dokumentumot a Magyar Királyság nevében két
kijelölt képviselő, Bénárd Ágost, a magyar kormány népjóléti és munkaügyi minisztere, a küldöttség vezetője és Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli követ és államtitkár
írta alá.
A béketárgyalást megelőző konferencián az 1920. január 7-én Párizsba érkezett magyar küldöttség nem vehetett részt, egy szállóban házi őrizetben tartották őket.
Csak január 16-án, a béketervezet lezárását követően adhatta elő álláspontját a magyar küldöttség. Ekkor tartotta meg híres „védőbeszédét” gróf Apponyi Albert, a
küldöttség vezetője a békekonferencia legfelső tanácsa előtt:
„Igen tisztelt Elnök úr, Uraim!
…Ily nehéz és különös helyzet előtt állva, kérdezzük, hogy a fent említett elvek és
érdekek mely szempontja váltotta ki ezt a különös szigorúságot Magyarországgal
szemben? Talán az ítélkezés ténye lenne ez Magyarországgal szemben? Önök, Uraim,
akiket a győzelem a bírói székhez juttatott, Önök kimondották egykori ellenségeiknek, a Központi Hatalmaknak bűnösségét és elhatározták, hogy a háború következményeit a felelősökre hárítják. Legyen így; de akkor, azt hiszem, hogy a fokozat megállapításánál a bűnösség fokával arányban kellene eljárni, és mivel Magyarországot
sújtják a legszigorúbb és létét leginkább veszélyeztető feltételekkel, úgy azt lehetne
hinni, hogy éppen ő az, aki az összes nemzetek közül a legbűnösebb. Uraim! Anélkül,
hogy e kérdés részleteibe bocsátkoznék, hiszen ezt benyújtandó okmányaink fogják
megtenni, ki kell jelentenem, hogy ezt az ítéletet nem lehet kimondani oly nemzet
fölött, amely abban a pillanatban, amidőn a háború kitört, nem bírt teljes függetlenséggel és legfeljebb csak befolyást gyakorolhatott az Osztrák–Magyar Monarchia
ügyeire és amely nemzet ezt, mint a legutóbb nyilvánosságra hozott okmányok bizonyítják, fel is használta arra, hogy helytelenítse azokat a lépéseket, amelyeknek a
háborút elő kellett idézniök.…”
Gróf Apponyi Albert hiába tiltakozott a békediktátum igazságtalansága ellen, a
Clemanceau vezette küldöttség semmilyen engedményre nem volt hajlandó. A szerződéssel az ezeréves Magyar Királyság tartópilléreit döntötték romba.

Szintén püspöki rendelkezés, hogy ravatalozni csak a sírhelynél lehet. Pilisszentivánon speciális a helyzet, hiszen a ravatalozó előtt van egy szabad, de fedett tér.
Ugyanakkor itt is érvényes az a szabály,
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AMIÉRT A HARANG SZÓL

Ezért szól a harang június 4-én.

2020. május

Baranyi Krisztina
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AKI ÉGI
MEGHÍVÓT KAP

bracht. Unvergessliche menschliche
Erlebnisse und gegenseitige Hilfen
haben den Geist von Europa erfüllt.
Völkerverbindend traten beide Gemeinden dafür ein, das historische
Vermächtis und die gemeinsamen
Werte zu stärken. Viele weitere Verbindungen zwischen der Bevölkerung,
den Vereinen und den Institutionen
haben das Zusammenwachsen von Europa zwischenzeitlich gefördert.

Elhunyt Pénzes Gábor,
Pilisszentiván egykori polgármestere.
A falu lakóinak bizalmát elnyerve több évtizeden át
vezette a települést. A gyászoló családdal
együttérezve búcsúzik tőle
Pilisszentiván közössége.
Harminc év alatt nyolcszor elnyerni egy falu lakóinak bizalmát úgy sem egyszerű, ha
az ember születésétől ott él. Pénzes Gábor viszont benősültként érte el ugyanezt,
talán országosan is egyedülállóan.
Pénzes Gábor 1940. október 31-én született Ráckevén, apai és anyai ágon egyaránt
paraszti-iparos gyökerű, negyedrészt sváb származású családban, négy fivér közt
elsőként. Fiatalon mérnöknek készült, de álmát nem válthatta valóra: autószerelő,
később gépésztechnikus lett. 25 évesen, egy katonatársa biztatására költözött Pilisszentivánra, mert innen egyszerűbb volt bejárnia pesti munkahelyére. A következő
évtől már a pilisvörösvári Ásványbányánál dolgozott, ahol első, raktárosi pozíciójából pár év alatt vezetői szintre küzdötte fel magát. Közben családot alapított, és hamarosan saját házba is költözhettek.
Pilisszentiván közéletében először a sportkörben vállalt megbízatásokat, amelyek
révén rövid idő alatt sokan megismerték. 1985-ben elnyerte a tanácselnöki címet. Akkor megkezdett vezetői munkája elismertségét jelzi, hogy a rendszerváltás után polgármesternek is újraválasztották, hat rendes és egy időközi választáson. 2000-ben
díszpolgári elismerést kapott. Még 2014-ben is érzett elég erőt ahhoz, hogy végig
vigyen egy polgármesteri ciklust, de egészségi állapota ezt már nem tette lehetővé:
2016 januárjával leköszönt posztjáról.
Faluvezetői megbízatásának több mint 30 évet átívelő, 27 évet kitevő időszakában
rengeteget fejlődött a község: ez idő alatt épült ki az összes közmű, létesültek új
vagy felújított intézményi épületeink – az iskola és a községháza tömbje, az óvoda,
az orvosi rendelő, a tájház és a Generációk Háza –, eközben fejlődött a civil szervezetek színes helyi közössége és alakult ki önkormányzati támogatási rendszerük is.
Sok szerepe volt olyan projektek sikerében, mint az iparterület kialakítása vagy a
szakiskola létesítése. Már akkor aszfaltozott lett minden belterületi utca, amikor a
környező települések még álmodni sem mertek erről: nem csoda, hogy polgármestersége zenitjén „bezzegfaluként” kezdték emlegetni a térségben Szentivánt.
Az itthoni eredmények mellett a legnagyobb büszkeséget az a németországi partnerkapcsolat jelentette számára, aminek megkötésére még a rendszerváltás előtt
– 1987 végén – kapott lehetőséget Pilisszentiván, hazánk városi jogállás nélküli települései közül a legelsők egyikeként.
Hegedűs András
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Részlet Marktleugast
búcsúleveléből
Liebe Éva, liebe Familie Pénzes, liebe Angehörigen, werte Trauergemeinde!
Am vergangenen Donnerstag erhielten wir die traurige Nachricht,
für uns alle überraschend und unerwartet, dass Gábor Pénzes für
immer von uns gegangen ist. Sein
Tod hat auch in Marktleugast große Trauer und Betroffenheit ausgelöst. Unser Mitgefühl gilt vor allem
der Familie von Gábor, die einen geliebten Menschen verloren hat. Wir
wünschen ihnen viel Kraft und den
notwendigen Beistand. Gerne wären wir heute in unserer geliebten
Partnergemeinde
Pilisszentiván,
um dem Verstorbenen die letzte
Ehre zu erweisen. Leider hindert
uns die schreckliche Pandemie
daran.
Unsere
Gemeindepartnerschaft
begann vor über 30 Jahren. Die
Bürgerinnen und Bürger von beiden Gemeinden setzten sich für die
Realisierung der Partnerschaft ein.
Mit der Unterzeichnung der Urkunde am 21. Oktober 1988 hat Gábor
unsere Gemeinden zusammenge-
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Der frühere Bürgermeister, Gábor
Pénzes, hat dabei seinen Teil des Versprechens erfüllt: „Bekenntnis zur
Verständigung und des Friedens, zum
Verstehen unserer Völker und dem
Austausch der Beziehungen in allen
Bereichen des kommunalen Lebens,
zur Überwindung der Grenzen und in
der Hoffnung einer stetig vertiefenden Freundschaft zwischen den Gemeinden und ihren Bürgern.“ So stand
es auch in der Urkunde unserer Partnerschaft von 1988. Er war überzeugter Europäer, der sich große Verdienste um die lebendige Partnerschaft
erworben hat. Aus diesem Grund
wurde ihm am 26.08.2007 die Silberne
Bürgermedaille und am 29.08.2014 die
höchste Auszeichnung der Marktgemeinde Marktleugast, die Ehrenbürgerschaft, verliehen. Gábor war ein
Mann der Tat. Er hatte den Mut und
die Kraft, in einer schwierigen Zeit
die Geschicke von Pilisszentiván in die
richtige Richtung zu lenken. Mit seiner Standfestigkeit trat er für seine
Überzeugung ein. Viele Pilisszentiváner und Marktleugaster Bürgerinnen
und Bürger wissen das. Gábor war ein
außergewöhnlicher Mensch. Ein unermüdlicher Arbeiter für Pilisszentiván
und seine Menschen, der mit Herz und
Verstand in Pilisszentiván gelebt und
gewirkt hat. Visionär und Realpolitiker
war er gleichermaßen und hat sich als
Bürgermeister von Pilisszentiván und
auch in Marktleugast ein hohes Maß
an Respekt verdient.
Die Bürgerinnen und Bürger von
Marktleugast, der Erste Bürgermeister Franz Uome, der Marktgemeinderat und alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Verwaltung werden
dem Verstorbenen stets ein ehrendes
Andenken bewahren.

2020. május

Poppréné Révay Gyöngyi
polgármester búcsúja
Itt hagytál minket, polgármester úr! Itt hagytál minket, Gábor!
Nehéz volt elhinni, hiszen alig egy héttel ezelőtt még te hívtál föl és beszélgettünk. Sőt az előtte való hetekben többször találkoztunk otthonotokban. Valójában csak néhány percre ugrottam ki hozzátok, mégis ott
töltöttem veletek másfél, két órát is. Örökre emlékezetes lesz számomra
a lelkesedésed, az érdeklődésed a közélet iránt. Mindenre kíváncsi voltál.
A falu előtt álló feladatokra, a kistérség jelenlegi helyzetére, jövőjére... Érdeklődtél a volt kollégáid felől, mi van velük, milyen képviselő-testülettel
dolgoznak, hogy megy a soruk. Előjött sok szép emlék a közös munkátok
idejéből. És volt egy nagyon fontos mondat, egy kérés, amit soha nem fogok elfelejteni: „Gyöngyi, vigyázz a KÖTET-re! A KÖTET nagyon fontos itt
a kistérségben. Rengeteget dolgoztunk a polgármesterekkel azon, hogy
képviseljük a településeink érdekeit, összehangoljuk a programjainkat és
közös erővel próbáljunk elérni még több lehetőséget az itt élők számára.
Vidd tovább, dolgozzatok együtt, tartsatok össze!”
Ígérem, hogy folytatjuk az általad megkezdett munkát a Pilisi KÖTET-ben.
Megrendülten búcsúznak tőled volt polgármestertársaid, fájdalommal búcsúzik tőled Pilisszentiván Község Polgármesteri Hivatalának minden jelenlegi és volt dolgozója. Minden kolléga a szívében őrzi azt a sok élményt, a
közös munkát, a felejthetetlen perceket, éveket, évtizedeket, amit együtt
éltetek meg. Búcsúznak tőled volt képviselőtársaid és a jelenlegi képviselő-testület tagjai, akik közül néhánnyal több cikluson át együtt dolgoztál,
és akik tisztelettel gondolnak rád. Fájó és együttérző szívvel gondol rád
Pilisszentiván minden polgára, akik most nem tehetik tiszteletüket előtted.
Rengeteget köszönhetünk neked, kezed nyomát őrzi a falu szinte minden
pontja. Az egyesületek tagjai Szentivánról és Szentivánon túlról mind szeretettel gondolnak rád és lélekben most itt vannak velünk, együtt gyászolnak, együtt éreznek a családoddal.
Mindannyian azt hittük, hogy felépülsz és újra köztünk leszel, egyszer újra
velünk ünnepelsz, ahogyan évtizedeken át. Olyan voltál, mint egy főnix.
Újra és újra talpra álltál és felépültél, terveztél, lelkesedtél. Nem adtad fel,
küzdő ember voltál. Ezt szerettük benned.

A Szentiváni Charta, melynek megalakulásában Pénzes Gábor jelentős szerepet töltött be, eljuttatta
szerkesztőségünkhöz részvétnyilvánítását. A Charta tagjai ezúton
búcsúznak a volt polgármestertől.

Pénzes Gábor életéről könyv készült Dunától a Slötyiig címmel.
A kötet még kapható, érdeklődni
az alábbi telefonszámon lehet:
06 70/614 4622, Pilisszentiváni
Helytörténeti Egyesület. A PilisTV felvétele a könyvbemutatóról itt megnézhető:

Az egykori polgármester temetésére a pandémia miatt szűk körben került
sor április 18-án, szombat délután. A szertartást követő gyászmisét a televízió élőben közvetítette. Az itt közölt beszédek a temetésen és a misét
követően hangzottak el.
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ÓVODA A NAPPALIBAN

Hogyan zajlik az „otthoni óvodai nevelés”?

Bár lassan csökkennek a korlátozások, az óvodákban a szokásos rend még
nem állt vissza. Vajon hogyan birkóznak meg az óvónők
és a családok ezzel a különleges helyzettel? Megkérdeztük az óvodát
és a szülőket, hogyan zajlik az élet óvoda nélkül.
szülőknek, melyekben mesélnek, énekelnek a gyerekeknek. Közben már készülnek a következő nevelési évre is, dekorációkat, szemléltető eszközöket, fejlesztő
játékokat, illusztrációkat készítenek mesékhez, versekhez, és vannak, akik online
továbbképzéseken vesznek részt.
Az óvodaépületet is rendbe tették ez idő
alatt. A fertőtlenítés után, kissé előbbre
hozva megkezdték a nyári felújítási és
karbantartási feladatok elvégzését. Az
udvari játékok javítása, festése már elkészült, egy csoportszoba új padlóburkolatot kapott, ahol szükséges volt, ott
újra füvesítették az udvart, a tisztasági
festés folyamatban van.

Óvoda gyerekek nélkül
„Jelenleg 13 család igényli az ügyeletet, eddig összesen 16 gyermek felügyeletéről gondoskodtunk – mondja
el Brandhuberné Keszléri Gyöngyvér
óvodavezető. – A járványhelyzet alakulásával, a kijárási korlátozás megszűnésével ez a létszám várhatóan növekedni
fog. Nagyon fontos, hogy a gyerekek
biztonságban legyenek, míg a szülők
dolgoznak. Igyekszünk az oviban vidám
hangulatot teremteni, ahol a gyerekek
jól érzik magukat annak ellenére, hogy
esetleg nem a saját óvó nénijeik vigyáz-

nak rájuk, és nem a saját csoportbéli társaikkal játszhatnak. A jelenlegi helyzetre
való tekintettel a mindennapos fertőtlenítésre, a megfelelő higiéniás feltételek
biztosítására még nagyobb hangsúlyt
fektetünk.”
Fontos a szülőkkel való kapcsolattartás
is, minden szülő számíthat az óvodapedagógusaira. Az óvónők folyamatosan
elérhetőek, tanácsokkal, ötletekkel segítik a szülőket. A gyerekek életkorának
megfelelő, jól használható anyagokat válogatnak, online hivatkozásokat tesznek
közzé, videókat készítenek és küldenek a

Az óvodai dolgozók ezen kívül is több
dologban segítik a falu életét. Néhány
kolléganő szájvédő maszkok varrásával
foglalatoskodik, melyeket a pilisszentiváni lakosok kaptak-kapnak meg. Négy
munkatársuk a községi könyvtárban
dolgozik, a könyvek rendszerezésében,
leltározásában segédkezik.
„Már nagyon hiányoznak a gyerekek –
mondja az óvodavezető. – A legjobbakat

„Általában délelőttönként van ovi: rajzolás, mondókázás, torna. Mivel még nem
megy iskolába a kisfiam, ezt nem tartjuk annyira szigorúan. Ha szép az idő, akkor
ehelyett van játék a kertben, biciklizés a környéken, kerti munka vagy akár főzés,
sütés. Ebéd után alszik egyet, majd folytatódik a játék kint vagy bent.”
„Az óvónők által elküldött ötletekből, javaslatokból végzünk feladatokat.”
remélve bízunk benne, hogy a vészhelyzet megszűnése után újra gyerekzsivajtól lesz hangos az óvodánk.”

A családi otthon mint óvoda
Ahány család, annyiféleképpen éli meg
ezeket a különleges mindennapokat.
Kinek az eleje volt nehezebb, kinek hetekkel később volt már nehéz lekötni
a gyerekeket. A családok igyekeznek a
legjobbat kihozni ebből a helyzetből, és
átélni a mindennapokban az otthonlét
örömét is a nehézségek mellett. A szülőket is megkérdeztük, hogyan változtatta meg életüket, hogy óvodás gyermekük otthon tölti a mindennapokat.

„Új időbeosztást kellett készítenünk, újragondolni a napi rutint, a gyerekek napközbeni teendőit az itthoni munkavégzéssel és a házimunkával
egyeztetni.”
„Azt próbáltam elmagyarázni a fiamnak, hogy napközben most egy tető
alatt működik az óvoda és a munkahely. A munkahelynek kijelölt részre ő
nem roboghat be, amikor úgy tartja kedve. Különösen akkor nem, amikor
online megbeszélés folyik a kollégákkal. Ezt a mai napig nem sikerült teljesen magáévá tennie, de határozottan van javulás.”

Szentiváni Újság

Hogyan fogadták a gyerekek a megváltozott helyzetet?
„Jól fogadta, örült annak, hogy mindannyian itthon vagyunk. Sok közös játékot, foglalkozást igényelt, később már önállóan is többször foglalta el magát.
Egy idő után azért elkezdtek hiányozni a barátai.”
„Ennek a helyzetnek pozitív hozadéka, hogy többet vagyunk együtt. Már
csak amiatt is nyugodtabban indul a nap, hogy nem kell reggel rohanni. Nyugodtabban lehet együtt reggelizni, beszélgetni, mégis időben bent vagyunk
az oviban és a munkahelyen.”

KBH

Társas kapcsolatok
alakulása
„Komolyan vesszük a szabályokat, ezért találkozások nincsenek.
Néha egy telefonbeszélgetés,
illetve amennyiben én beszélek,
összefutok vagy levélváltás történik valamelyik szülővel, akkor arról beszámolok neki, elmondom,
hogy milyen híreket hallottam az
ovistársról.”
„A gyerekek elsősorban a szomszéd gyerekekkel játszanak, a
kerítésen keresztül kommunikálva, ezt a helyzetet is kreatívan megoldják. Arra még nincs
igényük, hogy videochaten vagy
más online kommunikációs csatornán tartsák a kapcsolatot az
ovistársakkal, a személyes érintkezésre van igényük, ennek hiányában türelmesen várják a találkozás lehetőségét.”

Első teendők a családban
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„Felváltva dolgozunk és foglalkozunk a gyerekekkel. A gyerekeket bevonjuk a
házimunkába, főzésbe.”

2020. május

Nehézségek
„A gyerekfelügyelet megoldása
fogas kérdés. Egyedül nevelem a
fiamat, de szerencsére a családból van segítségem, aki napközben besegít. Enélkül nem tudom,
hogy tudtam volna egyedül megoldani a helyzetet, mivel pont a
nagyszülők segítségét nem lehetett kérni ebben a helyzetben.”
„Az óvodástársak sajnos nagyon
hiányoznak neki.”
„Elmaradnak az edzések, amit
korábban nagyon szeretett.”
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EURÓPA DIPLOMA MEGÚJÍTVA
Jó kezekben büszkeségünk, a Szénások
Egy hegység életében, amelynek százmillió években mérjük a korát, 25 év
elenyésző. A Szénás-hegycsoport és élővilága számára az elmúlt negyed
évszázad mégis nagy változást hozott: 1995-ben kapta meg az Európa
Diplomát, melyet 2020. március 30-án újabb 10 évre megújítottak.

Az Európa Diplomát az Európa
Tanács 1965 óta adományozza
azoknak az európai jelentőségű, védett természeti területeknek, amelyek biológiai,
geológiai és tájképi értékeit
feltétlenül meg kell őrizni az
utókor számára. Hazánkban a
Szénás-hegycsoport mellett
még két Európa diplomás terület van: az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi
Terület, melynek szintén most
újították meg a diplomáját
10 évre, és a Tihanyi-félsziget
utóvulkáni képződményei.

Miért járt az Európa Diploma a terület
számára nagy változásokkal? Az 1800-as
évek végére a Pilisszentivánnal határos
hegyek kopasszá váltak az erdők letermelése, majd a gyepek túllegeltetése
miatt. Az itt uralkodó dolomit alapkőzetre jellemző állandó aprózódás miatt
rendkívül sekély és sérülékeny a talajréteg. Ezeken a területeken kizárólag a növényzet tudta megóvni a talajt a végső
lepusztulástól. Az erdők kivágásával és a
gyepek kitaposásával nem lehetett többé határt szabni az eróziónak. A csupaszon maradt, zsírszínű fehér sziklák (innen a Zsíros-hegy, Fehér-hegy elnevezés
is) messzire világítottak.
A kopár területek az 1920–30-as, majd
az 1950–60-as években kaptak egy kiterjedt feketefenyő parókát. Azért írok
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Az új diploma ajánlásai között szerepel, hogy
2023-ig egy hosszú távú, 25 évre szóló stratégiát kell kidolgoznunk, melyben meg kell terveznünk azokat a beavatkozásokat, amelyekkel
megvédhetők az élőhelyek és a jellemző fajok.
Vizsgálni kell a különösen ritka és veszélyeztetett fajok ökológiai igényeit, az éghajlatváltozással kapcsolatos lehetséges hatásokat. Fel
kell tárni a turisztikai és rekreációs nyomás
hatásait és a hosszú távú fenntartáshoz szükséges gazdálkodási lehetőségeket, és mindehhez kapcsolódóan egy cselekvési tervet kell
kidolgozni.

Hirdetési méretek és díjak a Szentiváni Újságban
Hirdetési méret

Szélesség x magasság

Bruttó ár

1/1 (A4 teljes oldal)

182 x 233 mm

40 000 Ft

1/2

182 x 114 mm

20 000 Ft

1/4

88,5 x 114 mm

10 000 Ft

1/8

88,5 x 54,5 mm

5 000 Ft

1/16

42 x 54,5 mm

2 500 Ft

Hirdetésfelvétel: szentivaniujsag@buzamezo.hu, 06 30 971 3161

Továbbra is folytatni kell a nem őshonos fafajok, különösen a feketefenyő és a fehér akác
alkotta erdők átalakítását, a hatékony vadgazdálkodást, fokozni kell a védőterületek
hatékonyságát, és folytatni kell a hatékony
ökoturisztikai, környezeti nevelési munkát.
Külön dicséretben részesült az a háromoldalú
megállapodás, amely Pilisszentiván Önkormányzata, a Pilisi Parkerdő Zrt. és a Duna–Ipoly
Nemzeti Park Igazgatóság között jött létre,
szorgalmazva, hogy a másik érintett két településsel is létesüljön hasonló megállapodás a
terület hatékony megóvásának érdekében.
A terület értékeinek fennmaradásában nagy
szerepet játszik a helyi lakosság is. A Szénások
szentélye közös értékünk és büszkeségünk.
Ha a területen járunk, ez jusson mindig az
eszünkbe.

parókát, mert a feketefenyő nem őshonos fafaj hazánkban. Mediterrán vidékről
származik, és bár beültetése hozott eredményt – nagyon lassan, de keletkezett alatta talaj –, árnyékolásával, a talaj savanyításával az itt élő különleges növények még
megmaradt életterét is elvette, így többek között a világon egyedül itt élő pilisi lenét
(Linum dolomiticum).
Mióta a védett terület megkapta az Európa Diplomát, új időszámítás kezdődött, hiszen a diplomával járó ajánlásoknak megfelelően mindent megteszünk azért, hogy a
paróka alatt újra kifejlődhessen a hegység saját, igazi haja. Az idegen fafajokat – itt
a feketefenyő mellett a fehér akácra is gondolunk – őshonos fafajokra, pl. kőrisekre,
tölgyekre cseréljük.
Tavaly ősszel számoltunk be arról, hogy ellenőrzést kaptunk az Európa Tanácstól.
Azóta izgatottan vártuk a döntést, nemhiába. A Szénások 2030-ig újra diplomás lett.
Tóthné Becsei Katalin, Karlné Menráth Réka
Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Pilisi Len Látogatóközpont

Szentiváni Újság

2020. május
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TESTVÉRTELEPÜLÉSI HÍREK
Marktleugast ülésterméből

Marktleugastban a március 15-én lezajlott helyhatósági
választások után az első képviselő-testületi ülést május
4-én, rendhagyó körülmények között, az iskola tornacsarnokában tartották meg. Franz Uome polgármester
napirend előtt emlékezett meg a nemrég elhunyt Pénzes Gáborról, aki a testvértelepülés díszpolgára volt.

A marienweiheri bazilika
renoválása
A marienweiheri pápai bazilika renoválása még 2019 októberében kezdődött, a templom előreláthatólag 2020.
október végéig nem lesz látogatható.
A felújítás alatt az istentiszteleteket egy ideig a kántorépületben tartották, azonban a koronavírus-járvány
miatt ezt az épületet is bezárták. A szentmiséket a megszokott időben megtartottak ugyan, de a hívek jelenléte
nélkül, csak a sekrestyések végezték az előkészületeket.
A harangozás is megmaradt annak jeleként, hogy Isten
továbbra is velünk van, és az Eucharisztia ünneplése
alatt meglátogatja szíveinket.
A templomfelújítás összköltsége előreláthatólag egymillió euró lesz, az orgona felújítása 300 000 euróba
kerül. Felújítják a fűtésvezérlést, valamint az ablakok
automatikusan nyithatóvá válnak, hogy a levegő páratartalma – egy, a templomhajó közepén felszerelt nagy
ventillátor segítségével – a bazilika belsejében állandó
maradjon. Nagy odafigyeléssel renoválni fogják a men�nyezetdíszeket, a falakat és a teljes berendezést, valamint a festményeket és az oltárokat is. A templomot
utoljára a plébánia 800. jubileuma alkalmával újították
fel az 1980-as években. 2021-ben lesz a Marien-bazilika
300. jubileuma, addigra a templom újra a régi fényében
pompázik majd.

„Marktleugast község Pilisszentiván egykori polgármestere, Pénzes Gábor személyében olyasvalakit veszített el,
aki elkötelezett volt a két község különleges és élettel teli
partnerkapcsolata mellett.” (Franz Uome)
Az alakuló ülésen a polgármester, Franz Uome gratulált a régi és az új testületi tagoknak. Három új képviselő, Margareta Schoberth, Hans Pezold és Setrick Röder
letették a képviselői esküt. Az alpolgármester Martin
Döring, a második alpolgármester Irina Klier lett. Megalakult a pénzügyi, a pénzügyi ellenőrző, az építési és
környezetvédelmi, valamint a gazdasági, turisztikai és
kulturális bizottság is. Szavaztak az iskolai tanácsadó, valamint a partnerkapcsolati tanácsadó testületek tagjairól
is, továbbá megválasztották az ifjúsággal kapcsolatos
ügyekért felelős személyt is. A személyi kérdéseket követően a képviselő-testület máris hozzálátott a 2026-ig
tartó időszak önkormányzati munkájához. Tárgyaltak a
Marienweiher zarándokközpont ügyéről, a sportcsarnok
felújításáról és a találkozóközpont építési munkálatairól
is. Az ülésen elhangzott, hogy a koronavírus-járvány miatt bezárt iskola egyelőre még nem nyit újra.

