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Szentiván(éj)i álom
Szentiváni lett az ország idei cukormentes tortája,
interjúnk megszületésének titkaiba avat be

A láthatatlan kutyagyilkos

14.
12.

A gyógyítás drága és rizikós, de elérhető a teszt,
amit évente elvégezve megelőzhetjük a bajt

Hát ez extra volt!

Nagycsaládosok tollából

10.

Le kell mondanunk a jólétről?
A megszorítások mellett van remény:
a pályázatok jelenthetik a lehetőséget a civilek számára
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A lapszámot augusztus 7-én zártuk.
A címlapon: Mentesi Klára és Dienes
Andrea az ország cukormentes
tortájával, fotó: Szima Roland

Következő lapzárta
2020. szeptember 11.
A szeptemberi lapszám
szeptember 29-én 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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A Szentiváni Újság utolsó nyári száma
most is változatos olvasnivalót kínál
Önöknek. Öröm számunkra, hogy az
Önök segítségével beszámolhattunk
civil programokról. Az ország cukormentes tortája verseny győzteseivel,
a Szentivánéji álom alkotóival készült
interjú izgalmas betekintést enged a
titkos versenybe. Polgármester as�szonnyal a pályázatok jelentőségéről
és a megszorításokról beszélgettünk,
az önkormányzati képviselőket bemutató rovatunkban pedig Markos
Ferencet ismerhetik meg közelebbről.
A képviselő-testületi ülésről készült
beszámoló és a hírek a mindennapi
ügyeinkről szólnak.
Az újság keretei azonban határt szabtak a mondanivalónak is, a rendelkezésünkre álló 16 oldal hamar betelt.
A képviselő-testület közös döntést
hozott arról, hogy augusztus 20-án a
kenyérszentelés után további programokkal várják a közösen ünnepelni vágyókat. Erre az eseményre már
jóval lapzárta után került sor, így a
beszámoló a szeptemberi számban
kap majd helyet, csakúgy, mint az a
nagyobb helytörténeti témájú írás,
ami a szentiváni gémeskutakat járja
körül. A Közcsat Kft.-t a közelmúltban
felszámolták, Szentiván csatornatörténelme pedig szintén megérdemel
jó néhány bekezdést, amiről később
olvashatnak majd. Kedves Olvasóink!
Kellemes időtöltést kívánok ehhez a
számhoz, és várják a szeptemberit is!
Az újság teljes csapatának nevében:
Balasi Anikó újságíró-szerkesztő

Megszülettek
Gazdag Lilien, 2020. 07. 06.
Apa: Gazdag József
Anya: Enyezdi Nóra Ágnes
Horváth Botond Hugó, 2020. 07. 14.
Apa: Horváth László
Anya: Nagy Fanni
Drávai Lilla, 2020. 07. 28.
Apa: Drávai Zsolt
Anya: Strack Orsolya

Győztes a Jókenyér tortája
A Magyarország Cukormentes Tortája versenyen idén Dienes Andrea cukrászmester vezetésével a Jókenyér csapatának alkotása nyerte el az első helyezést. A
Szentivánéji álom névre keresztelt sütemény elegáns megjelenése mellé kellemesen savanykás ízvilág társul. Az édesség búzaliszt-, színezék-, aroma- és tartósítószer-mentes, és hozzáadott cukrot sem tartalmaz. A tortát fahéjas meggylekvár,
meggyes habkrém és tejszínes-zabpelyhes angolkrém gazdagítja.
A Magyarország Tortája verseny díjnyertes süteményét a tápiószecsői Hisztéria
Cukrászda készítette el, Füredi Krisztián cukrászmester irányításával. Ez utóbbi
alapja egy izgalmas magyar gyümölcs, a birsalma, a finomság neve Curiositas. Mindkét győztes alkotást augusztus 19-től kóstolhatjuk meg az ország cukrászdáiban.

Házasságot kötöttek

Elindult a Volánbusz pilisi körjárata

2020. 07. 10.
Laczovics István
Tusa Katalin Margit

Pilisszentivánról már helyközi Volán-járattal elérhető Solymár, Pilisvörösvár (és
az itt található vasútállomások), valamint Pilisszántó. 2020. augusztus 20-ától
ugyanis új járatok indultak a pilisi térségben, és a meglévő járatok közül többnek is változott a menetrendje – tudtuk meg a Volánbusztól.

2020. 07. 10.
Vidor Gergely
Szontág Rita

Hosszú előkészítő munka után augusztus 20-án elindult a „pilisi körjárat”, melyet a régió településeinek vezetői régóta szorgalmaztak. Az új, 831-es számú
járatok a Solymár, Templom tér – Solymár, vasútállomás – Pilisszentiván – Pilisvörösvár, vasútállomás – Pilisvörösvár, Nyár u. – Pilisszántó útvonalon közlekednek. Ezzel biztosítják a rendszeres vasúti csatlakozást az érintett településekről, és a települések közötti utazást is megkönnyítik.

2020. 08. 06.
Bódi Szabolcs
Balla Enikő
2020. 08. 07.
Koncz András
Németh Viktória

Az Esztergomtól Budapestig tartó régióban ezzel egy időben több buszjáratnak
is változott kisebb-nagyobb mértékben a menetrendje. Ezekről részletesen tájékozódhatunk a Volánbusz honlapján és a menetrendi keresőben.

2020. 08. 08.
László Ádám
Reznyik Adrienn

Megújult a gémeskút

2020. 08. 08.
Kelemen Csaba
Orosz Ágnes
2020. 08. 08.
Piacsek Máté
Dakulicová Veronika

Elhunytak
Marlok Imre, 84 év
2020. 06. 20.

Gátas Józsefné, 72 év
szül. Havas Márta Ágota
2020. 07. 15.

Klinger Márton, 85 év
2020. 07. 13.

Ördög Lajos, 86 év
2020. 07. 23.

Koschim István, 80 év
2020. 07. 13.

Kriston Antalné, 95 év
2020. 07. 28.

Vanicsek István, 62 év
2020. 07. 14.

Baráth Zoltán, 62 év
2020. 07. 29.

Szentiváni Újság

A Hárs-erdőben, a Jági-tanösvény
útvonalán fekszik egy régi gulyakút,
amit az önkormányzat felújíttatott a nyáron. A kút funkcionálisan
ugyan nem működik, de megjelenésében helyreállították: felállították
az ostorfát, a gémfát és a villásfát
is. Az eredeti, faragott kőből készült
itató megmaradt, a később hozzáépített, de mára már összetört betonitató törmelékét elhordták.

A Volánbusz tájékoztatása szerint az augusztus 20-án életbe lépő, a 10-es út
térségét érintő új menetrendet a Budapest–Esztergom vasútvonalon tapasztalható utasforgalom-bővülés tette indokolttá, a fővárosba jutásra ugyanis egyre
többen választották a buszok helyett a vonatokat. Így a társaság szemléletet
váltott, és a közösségi közlekedés átszervezésével az autóbuszos hálózatot és
menetrendet a vasúti menetrendhez igazították.

A felújított gulyakút a tervek szerint
a Duna–Ipoly Nemzeti Park Jágitanösvényének hivatalos túraútvonalába kerül. Hazánkban eredetileg
a gémeskutakat a legtöbb helyen
az udvarokban állították fel, de a
falu határában gyakran megjelentek
úgynevezett közös használatú kutak
is. Ilyen közös használatú volt a most
felújított hárs-erdei gulyakút is.

2020. augusztus
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AZ ÜLÉSTEREMBŐL

Pótmunkák a Bányász szobáknál,
magánfelajánlással újul meg a tető

Elmaradnak a rendezvények, módosul a civil támogatás, magánfelajánlásból
újul meg a tető, bővül az iskolában az integráltan fogyatékkal élő
tanulók köre. A veszélyhelyzet megszűnését követően
július 13-án ismét ülésezett a testület.

Szabadság sor:
elfogadták a
terveket, nem lesz
közbeszerzés

Költségvetés módosítása: elmaradnak a
rendezvények, változik a civil támogatás
A képviselők a különleges jogrend idején informálisan már egyeztettek arról, hogy a koronavírus-járvány miatt megváltozott költségvetési
helyzet milyen pénzügyi megszorításokat vonhat maga után. A testületi ülésen a 2020-as költségvetés első körös főbb módosításairól döntöttek. Felmondták az úszásoktatást, minden intézményben megvonták
a jutalomkeretet és annak járulékait, számoltak az eddig elmaradt és
a jövőben nem megengedett rendezvények összegeivel is. Döntöttek
arról, hogy a képviselői tiszteletdíjak egységesen 10%-kal csökkennek.
Elmarad a szüreti felvonulás, az idősek és a zene világnapja, a kolbászés pálinkaverseny, illetve a 70 éven felüliek karácsonya. A testület úgy
határozott, hogy a soron következő testületi ülésig minden civil szervezettől bekérik az év hátralévő részét érintő terveket, és ennek alapján
szeptemberben döntenek a módosított támogatásról.

Vészhelyzet alatt meghozott határozatok
A testület elfogadta a polgármester beszámolóját a különleges jogrend idején
hozott határozatokról. Az Érdi Tankerületi Központ részére megfogalmazott polgármesteri vélemény alapján a polgármester támogatja az intézményben integráltan tanuló diákok körének kibővítését a látási fogyatékossággal és az autizmus
spektrumzavarral küzdők körével, azzal a kitétellel, hogy az ebben érintett gyerekek pilisszentiváni lakcímmel rendelkezzenek. A vészhelyzet alatt hozott határozatoknak megfelelően az orvosi rendelő tetőtér-beépítésére a kiviteli tervek
elkészítését a Mon Design Bt. végzi el bruttó 3 044 200 forint ellenében.
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A közelmúltban a Szabadság soron
megújultak a lakossági vízbekötések, most pedig a beruházás szerves folytatásaként, a Magyar Falu
Program keretében ezen a szakaszon megújul az út is. A képviselők
elfogadták a tervezői költségbecslést és az útépítési terveket. A műszaki ellenőri feladatokat a Renta
Plusz Kft. látja el. Az útépítés tervezett költsége nem haladja meg
a nettó 50 millió forintot, így nincs
szükség közbeszerzési eljárásra. A
hivatal öt cégtől kér be kivitelezési
árajánlatot, a legjobb ajánlattevő
kiválasztásáról a következő ülésen
döntenek. Képviselői javaslatként
elhangzott, hogy a testület a Szabadság sor útfelújításához akár a
tartalékkeret terhére is biztosítson kiegészítő forrást, annak érdekében, hogy az érintett útszakaszhoz hosszú évtizedekig ne kelljen
hozzányúlni.

A Magyar Falu Programon nyert pályázati pénzből felújítják a József Attila
utca 9–11.-ben található régi zsellérházakat. A felújítási munkálatok javában
folynak, az eredetileg májusra tervezett átadás azonban a járvány miatt elmaradt. Az ülésen a képviselők tárgyaltak a pótmunkák elvégzésére érkezett
ajánlatokról. A villanyszerelési munkára és a homlokzat javítására a testület
összesen 1,1 millió forintot biztosít. Eredetileg a pótmunkák között szerepelt
a kerítés javítása is. Most úgy döntöttek, hogy a kerítést a községgazdálkodási csoport munkatársai újítják fel, ezzel ugyanis az önkormányzat jelentős
összeget spórol meg. További módosítás, hogy a melléképület cserepeinek
cseréjét egy helyi lakos, Szántó András felajánlásából biztosítják. Ezzel a felajánlással az épület megőrzi hagyományos, régies jellegét. Az így megspórolt
összegből a kivitelező a rendkívül rossz állapotban lévő oromfalat is újjáépíti.

Kártérítés,
gondozatlan sövény

A közterület-használati díjakat felül kell vizsgálni
Fresz Judit vállalkozó egy vendéglátóipari egység kitelepítéséhez nyújtott be
közterület-használati kérelmet A testület úgy döntött, hogy az üzlet üzemeltetéséhez a CBA előtti parkoló területén összesen 6 m2 közterületet biztosít,
július és augusztus hónapokban pedig eltekint a közterület-használati díj befizetésétől. Képviselői észrevétel volt, hogy a jelenleg érvényben lévő közterület-használati díjakat mihamarabb felül kell vizsgálni.

Telekrészvásárlási kérelem – elutasítva
Egy pilisszentiváni lakos telekrészvásárlási kérelemmel fordult az önkormányzathoz. A képviselő-testület úgy döntött, hogy nem támogatja a terület eladását csereerdősítés miatt.

2019-es költségvetési
beszámoló elfogadása

Szerződések

Tekintettel arra, hogy az önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámolóját a törvényi előírásoknak megfelelően március 20-ig el kellett juttatni
az Államkincstárnak, a testület a júliusi ülésen a beszámoló elfogadásáról
döntött.

A képviselők megtárgyalták az önkormányzat által vásárolt új rendőrautóra
kötendő haszonkölcsön-szerződést, valamint a kihelyezett vérvételt végző
egyéni vállalkozó laboratóriumi szolgáltatási szerződését. A napirendek között szerepelt az önkormányzat és a német nemzetiségi önkormányzat közötti együttműködési megállapodás is. Képviselői kérésre a hatósági állatorvossal
kötött együttműködési szerződés kiegészült azzal a ponttal, hogy a szerződő
félnek Pilisszentiván felé éves beszámolási kötelezettsége lesz.

Szentiváni Újság

2020. augusztus

Az ülés további témái között
szerepelt, hogy a közelmúltban közterületi hulladékgyűjtés közben egy szegély miatt megsérült a kukásautó,
melynek tulajdonosa ezután
kártérítési igényt nyújtott be
az önkormányzathoz. A cég
kártérítési igényét azonban
az önkormányzat – a biztosító
véleményének kikérése után –
elutasította.
Egy képviselő jelezte, hogy a
Ságvári utcában több helyen
gondozatlan a sövény, ami
akadályozza a biztonságos
közlekedést. A hivatal ezért
felszólítja a lakosokat a sövény
megfelelő állapotban tartására. Végül tájékoztatásként elhangzott, hogy az orvosi rendelő beépítésére a támogatói
szerződés értelmében 2021.
április 1. és 2021. december
31. között kerül sor. A testületi ülésekről a polgármesteri
hivatalban jegyzőkönyv készül. További részletekről ott
olvashatnak.

Balasi Anikó
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MEGSZORÍTÁSOK ÉS PÁLYÁZATOK
Jóléti szolgáltatásokat és jutalmakat is érintenek a pénzügyi megszorítások,
kevesebb lesz a rendezvény. Már a civilek is indulhatnak a Magyar Falu
Programon, egyre bővülnek a pályázati lehetőségek. Megérkezett az új
rendőrautó. Poppréné Révay Gyöngyivel beszélgettünk.

Melyek ezek a területek?

A különleges jogrendet követően, szokatlanul hosszú szünet után, június 13án ismét ülésezett a testület. Melyek
voltak a legfontosabb témák?
A testületi ülések szüneteltek ugyan,
de a hivatali munka ezalatt is folyamatos volt, hiszen az élet nem állt meg.
Egy hivatalnak rengeteg dolga van, erre
támaszkodva pedig mindannyiunk fejében ott volt a jövőtervezés is. Az első
testületi ülésen és az azt megelőző bizottsági üléseken kardinális dolgokról
egyeztettünk. Egyetértés volt abban,
hogy minden területen visszafogjuk a
költekezést. A takarékosság érinti a működést, a beruházásokat és a kulturális
életet, sőt érinti a jutalmakat és a béreket is. Sajnos még az úgynevezett jóléti
szolgáltatásokat is, olyan területeket,
amelyek egyedi, más településekre nem
jellemző támogatási formák voltak.
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Ilyen például az úszásoktatás. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ az
iskolában az alsó két évfolyamon biztosítja az úszásoktatást. Mi Pilisszentivánon
évek óta plusz két évfolyam úszásoktatási
költségét fizettük. Ki kellett mondanunk,
hogy ezt most nem tudjuk finanszírozni.
A másik ilyen jóléti szolgáltatás a vérvétel.
Hat vagy hét évvel ezelőtt döntött arról az
akkori testület, hogy helyben vérvételi lehetőséget biztosít. Akkoriban nagyon nehéz volt a szakrendelőbe bejutni, gyakran
heteket kellett várni. Mi úgy gondoltuk,
hogy ennyit megérdemelnek a pilisszentivániak. Az eddigi heti két (ingyenes) vérvételi alkalmat most egyre szűkítettük.
Teljes mértékben nem akartuk elvenni a
lehetőséget, mert gondolunk a rászorulókra, idősekre, mozgássérültekre. Emellett a kulturális rendezvények terén is vis�szafogjuk magunkat. Már biztosan mondhatom, hogy nem lesz szüreti felvonulás. Az
egyesületeknek nyújtott támogatás is csökken, ennek a részleteit a szeptemberi pénzügyi bizottsági és testületi ülés után határozzuk meg. További intézkedésünk, hogy az
önkormányzat, a hivatal és az óvoda dolgozóinak, vezetőinek éves jutalmát visszavontuk. A közel 70 fős alkalmazotti csoport így összességében 17 millió forintról mondott le
a közösség javára. A képviselők és a külsős bizottsági tagok pedig a tiszteletdíjuk 10%-áról
mondtak le, ami további 512 000 forint megtakarítást jelent.

Ez megint közvetett állami támogatás,
hiszen ezáltal a civilek nem csupán az
önkormányzatokra hagyatkoznak. Úgy
tudom, hogy a helytörténeti, a sport-, a
nagycsaládos és a nyugdíjas egyesület is
pályázik majd.

rendőrautó pedig rendészeti autó lett. Az új rendőrségi gépjármű egy Hyundai
Tucson, amit felszereltünk minden szükséges speciális rendőrségi eszközzel. Már
aláírtuk a szerződéseket is. A tulajdonjog az önkormányzaté, de az autó a rendőrség használatába kerül. A gépjárművet a Duna Autó Zrt. támogatásával sikerült
kedvezményes áron beszerezni. A hivatalos, ünnepélyes átadást a nyári szabadságolások miatt szeptember elejére tervezzük.

Melyek azok a legfontosabb beruházási
területek, amelyre pályázik Szentiván?

A múlt hónapban a Pilisvörösvári Rendőrőrs élén új őrsparancsnok állt munkába.
Sikerült felvenni a kapcsolatot az új vezetéssel?

Egy pályázatot már be is nyújtottunk,
a Ságvári utca 33. alatti ingatlanon egy
védőnői szolgálati lakás kialakítására.
Egyszer erre már pályáztunk, de akkor
nem volt sikeres. Most reménykedem,
hogy nyerünk. A fejlesztési bizottsági
ülésen pedig elhatároztuk, hogy önkormányzati telek kialakítására és közművesítésére nyújtunk be pályázatot.
Ezáltal úgynevezett inaktív ingatlan
vagyontárgyaink válnak hasznossá.
Arról, hogy melyek lesznek a kiválasztott területek, a testületi ülésen
döntünk. A pályázatoknál azonban az
is fontos, hogy ne legyünk mohók, hiszen nemcsak nyerni kell, hanem utána megvalósítani is. Hiába nincs önkormányzati önrész, mindig minden csak
többe kerül.

A múlt héten járt itt Tolnai Ildikó alezredes és Forgács Péter őrsparancsnok-helyettes. Hosszas beszélgetést folytattunk, többek között elismerésemet és köszönetemet fejeztem ki a rendőrség munkája iránt. Papik András körzeti megbízott kiválóan
látja el a feladatát. Érdeklődtem a rendőrség épületéről is, hiszen van egy KÖTETmegállapodás, miszerint a környező települések önkormányzatai együttesen támogatják a vörösvári rendőrőrs felújítását. De ez egy nagyobb kérdés, és a későbbi időszak témája lesz. A rendőrség dolgozóival rendkívül jó az együttműködésünk. Ahol
tudjuk, támogatjuk a rendőrséget, és mi is számíthatunk rájuk.

Még a járvány előtt döntött a testület
arról, hogy a körzeti megbízott munkájának támogatására új rendőrautót
vásárol. Hol tart a beszerzés?
A legnagyobb örömömre mondhatom,
hogy az új autó megérkezett, a régi

Új védőnő Szentivánon
Augusztus harmadikától új védőnő várja a legkisebbeket a szentiváni védőnői
szolgálatban. Páva Eszter friss diplomás
védőnő, aki számára nem ismeretlen a
terep, helyi lakosként jelentős helyismerettel rendelkezik, szakmai gyakorlatát
pedig több alkalommal is falunkban végezte. Páva Eszter Balogh Ildikó korábbi
védőnő körzetét vette át.

Könyvtárba hívogató

A Községi könyvtár ajánlása
2020. augusztus hó (Kisasszony hava – nyárutó – új kenyér hava)
Philip Pullman:
A titkos birodalom

– A Por könyve II.
Húsz év telt el a La Belle
Sauvage kalandjai óta, és az akkor még csecsemő Lyra mostanra
fiatal nővé cseperedett…

A júliusi számban beszámoltunk az orvosi rendelő felújítására vonatkozó pályázat
sikeréről. Nyílt esetleg azóta újabb lehetőség pályázatra?
Nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert véleményem szerint a pályázatoknak
most lesz igazán nagy jelentőségük. Természetesen eddig is voltak pályázatok,
hiszen a Magyar Falu I. Programon tavaly 60 millió forintot nyertünk. A jelentős
változás a pályáztatásban most abban rejlik, hogy az állam lényegesen kibővítette
a pályázati területeket. A járványhelyzet következtében elvonták a gépjárműadót,
a szolidaritási adó mértéke pedig Szentivánon jelentős. Tehát nagy a kiesés.

Anna Fifield: Kim Dzsongun
– Az észak-koreai diktátor
felemelkedése és uralma
Ki ez a hivalkodó luxusban felcseperedő diktátor, akinek legfőbb
példaképe Clint Eastwood, Jackie
Chan és Michael Jordan, és aki
habozás nélkül végezteti ki alkalmatlannak talált vezetőit?

Az állam úgy gondolkodik, hogy pályázatokkal tudja konszolidálni az önkormányzatokat. Az elmúlt hónapokban megnyílt a Magyar Falu II. Program, amely az előzőhöz
képest most több és szélesebb skálán nyújt pályázati lehetőséget. Az önkormányzatoknak ki kell választaniuk a számukra legfontosabb beruházási területeket. Változás az is, hogy a Magyar Falu Programra most már civil szervezetek is pályázhatnak.

Szentiváni Újság

Balasi Anikó

2020. augusztus

Dálnoki-Miklós Viktória:
Én, Regina Beatrix

– Mátyás király feleségének
életregénye
Aragóniai Beatrix önvallomása
a magyar királyné eddigi legteljesebb regényes életrajza, mely
egyúttal Mátyás királyról szóló
portré is.

Bauer Barbara:
A fényfestő

Cecil Le Blanc fiatal festőnő,
aki Párizsban végzi művészeti tanulmányait, ám valami
hiányzik az életéből. Mindaddig,
amíg az '56-os forradalom után
Budapestre nem érkezik…

Sven Nordqvist:
Tűzijáték a rókának

Pettson és Findusz békésen
éldegélnek vidéki házukban.
Mikor egy nap híre megy, hogy
róka ólálkodik a tyúkólak körül,
mindent latba vetnek, hogy
feltartóztassák a betolakodót.
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KÖZÜGYEK ÉS FOTÓZÁS
Markos Ferenc nem először önkormányzati képviselő. Az előző testületben
a kulturális bizottság elnöke volt, ebben a választási ciklusban pedig a pénzügyi
ellenőrző és szociális bizottság elnöki posztját tölti be. Közösségi ember,
ugyanakkor hobbifotósként gyakran elvonul hazánk csendes vidékeire.

A pénzügyi bizottság elnökeként van olyan
ügy, irány, ami felé terelni szeretné a falut?
Célom, hogy a falu pénzügyi stabilitását megőrizzük, és lehetőségeinkhez
képest a további fejlődését biztosítsuk.
Úgy gondolom, hogy egy önkormányzati képviselőnek nem személyes célokkal
kell rendelkeznie. Mindig megpróbálom
a közösséget előrevinni. A bizottsági
tagokkal is nagyon jó a kapcsolatom, Ildikóval és Erikkel jól tudunk együtt dolgozni. Mindenki jó valamiben, az észrevételeinket megosztjuk egymás között.
Ettől lesz jó az együttműködés. Nem az
a fajta vagyok, aki a saját akaratát tűzön-vízen keresztülviszi, a kompromis�szumkészség előbbre visz.

A községi rendezvényeken nemcsak képviselőként van jelen, hanem gyakran készít
fotókat is. Honnan a fotózás szeretete?
som, és a pénzügyi vezetővel folytatott
munkának köszönhetően csapatként
oldjuk meg a problémákat.
Ön szerint hogyan alakul pénzügyileg az
idei év?

A kulturális bizottság vezetése után
pénzügyi bizottsági elnök lett. Igen
nagy váltás…

A koronavírus-járvány miatt az idén nehezebb helyzetben vagyunk. Az állam elvitte a súlyadót, a kulturális támogatás is
kevesebb, ugyanakkor az óvodapedagógusok bérét központilag megemelte az
állam, amit nekünk kell kigazdálkodnunk.
Az első egyeztetések után úgy látom,
hogy az idei évet nagyjából mégis sikerült
rendbe rakni. Elmaradnak a rendezvények, az erre fordítandó forrás megmarad, és érkezett bevétel a Közcsat átalakulása miatt is. Itt kell megemlítenem,
hogy idén nem lesznek prémiumok, ami
szintén egy nagy tétel a költségvetésben.
Ebben az évben nem lesz probléma. A
kérdés az, hogy mi lesz jövőre.

Felkérés volt, hogy vállaljam el az elnökséget. Hosszas vívódás után fogadtam
el, mert nem vagyok pénzügyi szakember. Civil foglalkozásomat tekintve erdész vagyok. Sok mindenre van rálátá-

Az idei iparűzési adó már kevesebb az
előző évinél. Az iparűzési adót mindig
az előző évi bevételekből számoljuk, tehát jövőre ez a bevétel valószínüleg még
kevesebb lesz. A jövő évi költségvetést
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Mit tudhatunk erről a felújításról?
Már akkor, amikor kulturális bizottsági
elnök voltam, felmerült bennem az ötlet,
hogy felújítsuk a Hárs-erdőben található,
leromlott állapotú gémeskutat. A felújítás most folyik, önkormányzati forrásból, a nemzeti park munkatársai pedig
vállalták, hogy hivatalosan is felveszik a
Jági-tanösvény részeként, ahogyan az itt
található ásatást is. Fontos ilyesmire költeni, hiszen ez is a falunk történelmének
része. Mindig azt mondom, ha valamire
költünk és értéket teremtünk, akkor azt
próbáljuk megmutatni. Ha nem így teszünk, akkor a feledés homályába merül.
A kút funkcionálisan ugyan nem működik
majd, de szép dísze lesz az erdőrésznek.

Egy előző ciklusban még jóval a következő választások előtt lemondott képviselői tisztségéről. Most miért döntött úgy,
hogy ismét képviselőnek jelölteti magát?
Igen sok időt töltök a faluban, és sokan
megkeresnek különböző problémákkal.
Ha képviselőként járok el a hivatalban,
akkor nemcsak egy lakossági észrevételt közvetítek, hanem képviselem a
falu népét. A helyiek elmondják a véleményüket, én pedig nagyon szívesen
meghallgatom őket, és ha szükséges,
megpróbálok észérvekkel válaszolni.
Sokszor megállapítottam már, hogy igazuk volt bizonyos ügyekben. Elfogadó
ember vagyok. Ha valakinek jó ötlete
van és meg tud győzni, annak örülök.
Nem láthatunk mindent egyformán.

élnünk, nem egy olyan dolog, ami fogja
a vándorbotját, majd odébb áll. Nagyon
remélem, hogy hamarosan kifejlesztenek egy hatékony vakcinát. Most ugyan
felbolydult a világ, de reményeim szerint majd normalizálódik. Ősszel pedig,
a Duna–Ipoly Nemzeti Park évfordulójára felavatjuk a felújított gémeskutat a
Hárs-erdőnél.

Az apám és a nagybátyám
is hobbifotósok voltak. A
régi kultúrházban a fotószakkör tagjaiként még ott,
a régi laborban hívták elő a
képeket. Gyerekkoromban
alkalmanként belefolytam
a munkába. Aztán másfelé
vitt az élet, de amikor 7-8
évvel ezelőtt komolyabban
elkezdtem túrázni, rengeteg olyan élmény ért, amiről úgy éreztem, hogy jó
lenne megörökíteni.
A fényképeken elősorban kastélyok, várak,
templomok, romtemplomok láthatók.
A történelem mindig érdekelt, túráim során Magyarország szinte minden tájegységét bejártuk már a feleségemmel, valamint Tóth Zoli barátommal. Egyszerűen
adta magát, hogy Magyarország épített
örökségeiről készítsek fényképeket.
Van kedvenc épülete?
Nagyon szeretem a romtemplomokat és
az elhagyott kastélyokat. Többször eljátszom a gondolattal, hogy sok évvel ezelőtt ott nagy volt a pompa és a ragyogás,
most pedig benőtte a sűrű növényzet, fa

áll a falak között. Sajnos sok a romos kastély, ezek fotózása igazi kihívás. Amatőr
fotósként több, a nagy nyilvánosság előtt
lezárt intézménybe is bejutottam a tulajdonosok engedélyével, ami persze sok
utánajárást és ismeretséget igényel.
Az utazás, a fényképezés sok idő. Hogyan
tudja összeegyeztetni a munkával?
Egyszerű: a hétvégék a miénk! Előre tervezek, néha barátokkal és a családdal utazunk, de legtöbbször a feleségemmel kettesben. Ilyenkor a kutyánkat is magunkkal
visszük, ő igazán jó társaság.
Balasi Anikó

nagyon össze kell rakni, sok szempontot
kell majd mérlegelnünk. Szeptember elején lesz a következő pénzügyi bizottsági
ülésünk, majd október elején fogunk még
egyet tartani. Ezután tisztábban látunk
majd, hiszen szeptember 31-ig befolyik a
maradék iparűzési adó, azzal az összeggel kell kitartanunk jövő év márciusáig.
Mindenképpen hangsúlyozni szeretném,
hogy Szentiván viszonylagos jólétben
gazdálkodik. Ez pedig a régi testületeknek is köszönhető. Az elődök megalapozták a mi jólétünket, nekünk pedig meg
kell tartanunk. Lehet, hogy az idén vagy
jövőre lesznek népszerűtlen döntéseink,
de nemcsak napsütésből áll az élet.
Van olyan terület, amit képviselői munkája során kiemelt figyelemmel kísér?
A civilek. A mozgalmas civil élet a falu lelke. Ha van mozgás, ha van rendezvény,
akkor van élet a faluban. Ha ez nincs, a
település lelketlenné válik. Az augusztus 20-i kenyérszentelést megtartjuk,
és azt határoztuk, hogy délutánra egy
kisebb, szabadtéri zenés programot is
szervezünk. A vírussal sajnos együtt kell

Szentiváni Újság

Felújítások az iskolában
Frissen festett falakkal, újramázolt radiátorokkal és
székekkel várják vissza a gyerekeket a szeptemberi
tanévkezdésre az általános iskolában. Megújult több
tanterem, az ebédlő, a folyosók és a mosdók egy része is. A felújítás egymillió forintba került, a munkálatokat az iskola és az önkormányzat technikai dolgozói közösen végezték el. A tornaterem új, korszerű
világítást kapott, és a közeljövőben további technikai
korszerűsítések is várhatók.

2020. augusztus
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HÁT EZ EXTRA VOLT!
2020 tavasz–nyár: otthoni tanulás után vakáció a nagycsaládban

A hosszúra nyúlt karanténidőszak után a fiúk nagy örömére
végre újra elkezdődtek a Pilisszentiváni Sportegyesületnél az
edzések. Új tagok is csatlakoztak, elsősorban a kisebb korosztályból, sőt két lány is elkezdte az edzéseket.

A rugalmasság ára
Váratlanul, derült égből villámcsapásként ért
minket a digitális oktatás híre, egy nagyobbacskával (9 éves), egy kicsivel (7 éves) meg
egy picivel (4 éves). Szerencsére férjem és az
én munkahelyem is próbált rugalmasan állni
az új helyzethez. Egyből home office-t kértem,
amit végül hosszú távon heti 3 nap otthoni
munkavégzéssel és 2 nap irodai munkával tudtam megoldani.
Megterhelő időszak volt ez mindannyiunk
számára. Mivel férjem munkaköre nem tette lehetővé, hogy otthoni munkát végezzen,
ezért neki főleg a szabadságai kárára sikerült
otthon maradnia heti két nap, amikor nekem
be kellett mennem dolgozni.
A nyár úgy alakult, hogy sikerült egy hetet
együtt nyaralnunk belföldön és egy hetet
együtt otthon lennünk, de a többi hetet be
kellett osztanunk egymás közt, bevonva a
nagyszülőket is a gyermekeink felügyeletébe.
Vettünk egy medencét nyárra, mert idén nyáron nem megyünk strandra és tömegrendezvényre sem. Az otthoni medence jó szórakozást nyújt gyermekeinknek.
Nagyon örültünk, hogy az iskola megszervezte a nyári ügyeletet. Hálásak vagyunk a tanároknak, hogy táborszerű iskolai ügyeletet
szerveztek, amit két hétig igénybe vettünk.
Augusztusban még egy hetet velem lesznek a
gyerekek, amikor férjem már sajnos nem tud
otthon maradni, elfogytak a szabadnapjai.
Legkisebb gyermekünk még óvodás. Nagyon
élvezte az összevont csoportos óvodai létet
a nyáron, de július közepétől ő is otthon van.
Nagyon várja, hogy megint játszhasson a
barátaival.
Nagyon bizakodunk, hogy szeptemberben
normál körülmények közt iskolát és óvodát tudunk kezdeni. Nem lenne szerencsés az őszi/
téli időszakban otthon lenni, amikor már korán sötét és hideg lesz, és nem tudunk ilyen
sokat a friss levegőn tartózkodni.
Marlokné Karcag Renáta

ÚJRA BEINDULT
A SPORTÉLET
Egyesületünk minden korosztályban részt vett a július 10–12.
között megrendezett Waldi-kupán. Ennek során mindenki lehetőséget kapott a játékra, az is, aki nem olyan régóta focizik
nálunk. A kupán Szentiván mellett Pilisszántó, Piliscsaba és Pilisvörösvár csapatai vettek részt. Sajnos a siker elmaradt, de a
fiúk lelkesek és bátrak voltak, mint mindig.

Szünidő másképp
A pandémiás időszak minden család számára megterhelő és kilátástalan volt. A mi családunkban is összehangolt
munkamegosztásra volt szükség: ki mikor dolgozik, ki
mikor van a gyerekekkel… hát nem volt könnyű. Mivel az
edzések is elmaradtak, nehéz volt az energiákat a tanulásra
irányítani, miközben anyuci-apuci átvette a tanár szerepét.
Személy szerint úgy gondolom, ebben a legnehezebb az,
hogy a gyerek tőlünk nem a pedagógusi szerepet várja el,
így nehéz volt napi 9-10 óra munka után tanárnak, edzőnek,
anyának-apának és társalkodónak-játszópajtinak lenni, miközben már azon jár az ember agya, hogyan lesz megoldva
a másnap vagy a következő hét.
Aztán végre eljött a várva várt vakáció! Szerintem idén a
legnagyobb nyertesei a szünidőnek a szülők: vége a sulinak, be lehet csukni a könyveket, le lehet venni anya-apa
tanári palástját… Ám itt jött az új megpróbáltatás: mennyi
szabi maradt, hová lehet menni nyaralni… Idén mi kilőttük
a külföldi nyaralást, így maradt a jó öreg magyar tenger,
ahol apa nélkül voltunk pár napot, mert neki még kevesebb
szabija maradt. Így csajos napokat tartottunk, majd miután
kibalatonoztuk magunkat, és apa is kicsit fellélegzett, jöhetett a családi nyaralás sok pancsolással, csúszdázással,
és anya legnagyobb pihenése, hogy nem kell főzni, mosni
takarítani… tényleg nyaralunk. Mindegyikünk ismét élvezhette a vírusmentes életet, hiszen hónapok óta mindenhonnan csak ezt hallottuk: vírus, pandémia…
A nyár hátralévő részében sajnos szabi hiányában marad a
gyerekek egymásra vigyázása, míg anya-apa haza nem jön,
aztán a medencés móka és a várva várt hétvégék, amikor
ismét együtt lehetünk. Hiányoznak az elmaradt rendezvények, a találkozások a tagcsaládokkal…
Kavecz Erika

Sokan eljöttek a felnőtt kispályás tornára is, látszik, hogy a
járvány miatti szünet után nagy volt már az igény a találkozásokra, együttlétre és mozgásra. Jó kis meccsek voltak, erős
csapatokkal, melyek végül az alábbi eredménnyel zárultak: 1.
Maxim Zrt., 2. Fortuna, 3. Flik flak.

Szentiváni Újság

Aki szeretne csatlakozni, Molnár István edzőnél (06 70 289
3196), illetve Steckl Ritánál (06 70 311 0317) jelentkezhet.
Steckl Rita beszámolója alapján

2020 nyara gyermekszemmel
Háááát nehéz. Kevés anya-apa szabija,
hisz sokat voltak itthon felváltva vigyázni
ránk, tanulni velünk, még nekem felsőben is nehéz volt sok mindent egyedül
megtanulni, megérteni, hát még anyáéknak, akik mindennap a netet bújták a
tananyagok után.
Végre a vakáció érkeztével úgy láttam,
anyáék kicsit megnyugodtak, engedtek
a napi rutinból, és már csak az volt a lényeg, hogy valahogy megoldják a felügyeletünket… Szegények sokat dolgoztak és
dolgoznak, így mi sokat unatkozunk, de
azért próbáljuk lefoglalni magunkat, sokat trambulinozunk.
Szerencsére azért tudtunk menni nyaralni is, így kicsit együtt lehettünk, és a
szülők is nyugisabbak lehettek. Sajnos a
táborok nagy része nem a megszokott
formában volt, vagy nem is volt, a kimaradt edzések is hiányoznak.
Szeretném, ha szeptembertől visszaállna
a régi rend, és mehetnénk suliba, edzésre,
barátokhoz!
NN
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Augusztusban nem lesznek edzések, de utolsó héten lesz egy
tábor, amire már eddig is sokan jelentkeztek. Szeptember elsején mindenkit szeretettel várunk az első edzésre! Idén újra
lesz ovifoci a kicsiknek az ovi tornatermében, a nagyobbaknak
pedig a hagyományos korosztályos edzések mellett mozgáskoordinációs-fejlesztő edzés, illetve kapusedzés is lesz.

2020. augusztus
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SZÍVFÉREG:
A LÁTHATATLAN KUTYAGYILKOS
Tíz évvel ezelőtt egy különleges, kutyák életét veszélyeztető élősködőt
hurcoltak be hazánkba. A szívféreg hosszú évekig halálos kimenetelű
fertőzésnek számított, ám ma már gyógyítható – bár nagyon
rizikósan és drágán. A küzdelmet leghatékonyabban
úgy vehetjük fel vele, ha megelőzzük.

Mi az a szívféreg?
A szívférgességet a Dirofilaria immitis nevű fonálféregfaj
okozza, természetes gazdája a kutya. Ha a fertőzött kutyában
ivarérett nőstény és hím féreg is van, a lárvák elszaporodnak
a véráramban. Ezek önmagukban nem okoznak tüneteket, de
ha egy szúnyog vért szív a kutyából, a szúnyog szervezetében
fejlődésnek indulnak a lárvák, két hét alatt kifejlődnek és fertőzőképesek lesznek. Ha ezt követően a szúnyog megcsíp egy
kutyát, a fertőző lárvák átvándorolnak a kutya szervezetébe.
Itt több hónap alatt elérik az ötödik stádiumot, és a vérárammal bejutnak a tüdő ereibe és a szívbe. A féreg kifejlett egyedei akár 40 cm hosszúak is lehetnek.

Szeretném, ha sokan tanulnának a mi esetünkből. Az
elmúlt pár hónap nagyon nehéz volt, és költséges is. A
gyógykezelés négyszázezer forintra rúgott, miközben
évi párezer forintos teszttel és a gyógyszeres megelőzéssel mindennek elejét lehet venni. Úgy éreztem,
segítenem kell, hogy ne tudjon elterjedni ez a szörnyű
betegség.

A betegség gyógyítása nagyon költséges, és sajnos nem is
mindig eredményes, ezért nagyon fontos a megelőzés, amelynek alapvető gyógyszere havonta adagolható tabletta formájában kapható. Azonban mielőtt a megelőzéshez szükséges
szert elkezdenénk adni a kutyának, meg kell bizonyosodni
afelől, hogy benne nincsenek kifejlett férgek. Többféle teszt
is létezik a szívférgesség kimutatására, ezek ma már néhány
ezer forintért bármelyik rendelőben gyorsan elvégeztethetők.
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A doktor úr először eltávolította a daganatot, majd két
hónapos antibiotikumkúra következett, amelynek segítségével legyengítettük a férgeket. Ezután kezdődhetett
az injekciókezelés, amely nagyon veszélyes: Kifli testvére, aki szintén szívférges volt, nem élte túl. Az injekciót
követően napokig nem mozdulhatott, épp csak dolgát
végezni lehetett kiengedni, mert nagyobb mozgás esetén az elhaló férgek embóliát okozhatnak. A későbbiekben még két ilyen kezelés következett.

– Miért döntöttél úgy, hogy kampányba
kezdesz?

Szűrővizsgálat, megelőzés, gyógyítás

Sajnos a szívféreg ritkán, de más fajokban is megtelepedhet, így például a macskában. Fertőzött szúnyog csípésével

– Milyen kezelést kapott Kifli?

Sajnos csak újabb fél év múlva derül ki, hogy teljesen
meggyógyult-e, de most jól van, végre látjuk, milyen az
igazi egyénisége. Sokkal felszabadultabb, a betegség
korábban nagyon legyengítette.

A fertőzött állatok gyakran sokáig tünetmentesek, de a
szívféregfertőzésnek előrehaladottabb stádiumban már látható tünetei is vannak: nehézlégzés, erőteljes lihegés, fáradékonyság, étvágytalanság, rossz közérzet.

Az ember és a szívféreg

Kiflit az ország keleti feléről mentették, tavaly novem
berben került hozzám. Úgy tudtam, hogy teljesen
egészséges, ám ivartalanításakor kiderült, hogy a húgyhólyagjában daganat van. Dr. Bánky Áron szentiváni állatorvoshoz jöttünk kivizsgálásra. A műtét előtt teljes
vérképvizsgálatra volt szükség, ennek során féregvizsgálatra is sor került, ami legnagyobb megdöbbenésemre pozitív lett. Szükség volt még egy röntgen- és ultrahangvizsgálatra is, ennek segítségével kiderült, hogy
még nincs kifejlett féreg a vérében és a szív tájékán.
Ennek nagyon megörültünk, mert így nagyobb esélyt
láttunk a gyógyulásra.

– Hogy van most a kutyád?

Tünetek

Ne várjuk meg a tüneteket! A bolha és kullancs elleni védekezést érdemes kiegészíteni szívféreg ellenivel is, mivel olyan rohamosan terjed a betegség, hogy ma már hosszú várólistára
kerülnek a kezelésre szorulók. Idén májusig ugyanannyi kutyát
diagnosztizáltak szívféreggel, mint tavaly egész évben.

– Hogyan került hozzád a kutyád?

Komáromi-B. Hajnalka

Megbízható társasházkezelő vállalja
Solymáron, Pilisszentivánon, Pilisvörösváron,
illetve Budapesten,
(leginkább a II. kerületre fókuszálva)
társasházak kezelését, ügyeinek intézését.

az emberben is elkezdődhetnek fejlődni a férgek, de a tüdő
szöveteiben megakadnak, és nem tudnak kifejlődni, így nem
okoznak tünetet.

Sárközi István
tel: +36 30 9415 287
email: sarkoziistvan5@gmail.com

A szentiváni Janics Boglárka a közösségi médiában kampányt
indított egy társával a szívférgesség terjedése ellen, „Szívvel, féreggel” címmel. Boglárkát arról kérdeztük, min ment
keresztül, míg kutyáját, Kiflit kigyógyították a betegségből.

Szentiváni Újság

2020. augusztus
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VALÓRA VÁLT ÁLOM
Kevés olyan sikertörténetet hall az ember, ami ilyen őszintén és szívből vált
valóra. Andrea, a fiatal szentiváni cukrászmester egyszerűen elhatározta,
hogy megvalósítja álmát. Akkor még nem is sejtette, hogy – a Jókenyér
filozófiájával karöltve – álmába egész szülőfaluját is beleszőtte.

Csak ketten vettek részt a munkában?
Ludwig Klára: Mivel ez egy titokban zajló verseny, a kollégák se tudhattak
róla, tehát tulajdonképpen Andreával ketten kóstolgattuk. Egy idő után bevettünk a csapatba egy harmadik személyt is, Kiss Tamás cukrászmestert,
aki itt dolgozik a Jókenyérnél. Az ő feladata volt, hogy mindazt, amit mi
nőként megálmodtunk, alkalmassá tegye arra, hogy nagyobb mennyiségben le lehessen gyártani. A csapat így végül három főből állt: Andrea volt a
kreatív, Tamás a gyártás felelőse, én pedig folyamatosan rajta tartottam a
szemem az alapanyagokon.

Gondolom, évek óta tervezgetik, hogy elindulnak ezen a megmérettetésen, így volt?

Aki indul egy ilyen versenyen, előtte tájékozódik az aktuális süteménytrendekről?
Dienes Andrea: Természetesen figyeltem. Két évvel ezelőtt kezdtem el versenyekre járni, a gondolat pedig, hogy induljunk az ország cukormentes tortája
címért, tavasszal fogalmazódott meg bennem. Kláriék rengeteg zabpelyhes
terméket készítenek, gyakran használnak zablisztet, a reformtáplálkozásba
tökéletesen illettek ezek az alapanyagok.
A meggy első szerelem volt, vagy kísérleteztek más ízvilággal is?
Dienes Andrea: Azért esett a választás erre a gyümölcsre, mert kedvelem
a házias ízeket, a házias süteményekben pedig gyakran előfordul a fahéjas
meggy. Alapvetően szeretem az úgynevezett édes történelmet is, sokat kutatok a témában. Fontos számomra, hogy a tortának legyen története, hogy
kötődjön valamihez.

Mi következik most, hogy elnyerték a címet?
Ludwig Klára ügyvezető igazgató, Dienes Andrea cukrászmester

A Szentivánéji álomnak a házias ízvilág a
története?
Dienes Andrea: Részben. Másrészt pedig az,
amiről a nevét kapta. Klárival mindketten ápoljuk a hagyományokat, tiszteljük a tradíciókat.
Szentivánon minden évben megrendezik a
Napforduló Fesztivált és a Szent Iván napjához
köthető programokat. Ezért is lett a torta neve
Szentivánéji álom.
Bizonyára a végeredményt hosszabb kíséretezési
időszak előzte meg. Hányszor kellett megsütni a
tortát, mire úgy érezték, hogy kész van?

A Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete a magyar kormány felkérésére 2007 óta hirdeti meg az Ország Tortája versenyt. Néhány évvel később, 2012-ben csatlakozott a megmérettetéshez az Egy Csepp Figyelem Alapítvány. Ettől
az évtől kezdve a hazai cukrászmesterek az Ország Cukormentes Tortája címért is megküzdhetnek. A verseny nem titkolt célja a cukorbetegség terjedése elleni küzdelem és az egészséges életmód hirdetése. A cukormentes torta megnevezéshez szükséges pontosítás, hogy a torta nem teljesen cukormentes, hanem hozzáadott cukrot nem tartalmaz. A
gyümölcs természetes cukortartalma megjelenik a süteményben.
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Ügyvezetőként mennyire szólt bele a mindennapos munkába? Volt valamilyen szereposztás?
Ludwig Klára: Számomra már a pékség filozófiájából kifolyólag is nagyon
fontosak a természetes alapanyagok, ebben tudtam Andreát támogatni. A
kiírásban rögzítetteket szigorúan be kellett tartani az alapanyagok tekintetében is. Nem egyszerű megtalálni, hogy minden mindennel harmonizáljon.
Hosszú folyamat volt. Andrea sütött, finomhangoltuk, sütött, majd kivettünk valamit, sütött, majd betettünk valamit. Minden egyes sütésből közösen kóstoltunk. Nagyon izgalmas volt.

Az ország cukormentes tortája címet
Dienes Andrea és a Jókenyér Pékség közös
alkotása nyerte el. Ebből az alkalomból
beszélgettem Ludwig Klárával és Dienes
Andreával a pékség emeletén, és engem
ért az a megtiszteltetés, hogy velük kóstolhassam meg – mint civil talán a környéken
elsőként – a nyertes alkotást.

Ludwig Klára: Az őszinte válasz az, hogy
nem. A tortaprojekt Andrea ötlete volt.
Felkeresett, és elmondta, hogy minden
cukrászmesternek az álma, hogy egyszer
megsüthesse az ország tortáját. Úgy érezte, most jött el az ő ideje. Nagyon szimpatikus volt a gondolat, és Andrea is. A teljes
projekt ideje alatt rendkívül jól tudtunk
együttműködni.

Dienes Andrea: Ez egy nagyon nagy munka, rengeteg előkészületet igényel. Az alapkoncepció hamar összeállt. A nehézséget az jelentette, hogy
a tortát méretre kellett készíteni, hiszen a versenykiírás meghatározza az
átmérőt és a magasságot is. Sok kísérletezés szükséges, míg kialakul, hogy
melyik réteg milyen vastagságú, hogyan harmonizálnak az ízek. Az Egy
Csepp Figyelem dietetikusával is folyamatosan egyeztetni kellett. A vége
már kész kalóriaharc volt. Ellenőrizték a zsírtartalmat, mindennek meghatározott értéke volt, a kereteket pedig nem lehetett túllépni. Jó sokszor
sütöttük meg…

Szentiváni Újság

Ludwig Klára: Augusztus 19-től lehet értékesíteni a tortákat, ez a hivatalos
indulópont. A korábbi években az volt a hagyomány, hogy elsőként a Magyar Ízek Utcájában mutatták be a nyertes süteményeket, ám idén sajnos
elmarad ez az augusztus 20-ához kötött rendezvény is. Mindazok a cukrászdák viszont, akik az Ipartestület tagjai, megkapják a receptet, és azt pontosan követve saját maguk megsüthetik a tortát. Természetesen a Jókenyér
boltokban is kapható lesz.

A tortáról
A Szentivánéji álom tortában a
meggy íze dominál. A meggy három
textúrában is jelen van, egy meggyzselé réteg, egy meggyes-habos
krém és a tetején liofilizált meggydíszítés formájában. A sütemény
alapja céklás-almás felvert, ami zabliszttel, mandulaliszttel és zabpehellyel készült. Mindehhez zabkrém
társult, ami fehér csokoládéval van
dúsítva.

2020. augusztus
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MIÉNK ITT A TÉR
A Pilisszentiváni Fúvószenekar hagyományos fúvószenés sördélutánja július 12-én sokakat csalogatott a tájház udvarára. Az
elszigeteltségben töltött hónapok után a fedett rendezvénytér
és a kert hamar megtelt a jó zenére és társaságra vágyó vendégekkel. Ahogy arra számítani lehetett, nemcsak helyiek, hanem
a környező településeken élők is eljöttek az eseményre.
A fúvószene és a nemzetiség kapcsolata hosszú évtizedeken,
évszázadokon át rendkívül szorosra fűződött Szentivánon. A
karmester, Spanberger Zsolt vezényletével pedig mindig garantált, hogy a nemzetiségi zenét kedvelő közönség könnyedebb
hangvételű darabokat is meghallgasson. Szép program volt, köszönet a zenekarnak!
BA

KARANTÉN UTÁN ÚJRA EGYÜTT
Kirándulni volt a Pilisszentiváni Nyugdíjas Egyesület
Az idei év pár hónapja a karanténnal telt el, amit nyugdíjasaink nagy fegyelemmel csináltak végig. A korlátozás sajnos nemcsak minket érintett, hanem a többi egyesületet
is, így az első félévre tervezett programok elmaradtak. A
korlátozás feloldása után éltünk a lehetőséggel és megkezdtük a közösségi programok szervezését.
Július 4-én Székesfehérvárra utaztunk, amit a tagság
nagy örömmel fogadott. Először a Bory-várat néztük
meg, ami Európa-szerte ismert épületegyüttes, a város
egyik legnépszerűbb látnivalója. Ezt követően a városközpontban megtekintettük azokat a főbb nevezetességeket, amelyek a karantén után újra látogathatóak voltak. Az idegenvezetést egyik társunk vállalta. Kis pihenő
után Zámolyra indultunk, ahol terített asztallal vártak
bennünket. A rendezvény oldott hangulatban, kellemes
beszélgetéssel, zenével és tánccal ért véget.

Reméljük, az elkövetkező hónapokban egészségben
és karanténmentesen élhetjük át együtt a tervezett
programokat!
Ziegler Ferencné, Szabados Ferencné

