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10 millió Ft az intézkedések fedezetére, helyi
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Pénzügyileg megfontolt és kiegyensúlyozott
évet tervez az önkormányzat
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Főszerkesztő:
Sólyom Ágnes

2020. február hó
Szendrei Norina Ramóna
– 2020. 02. 05.
Anya: Silye Regina
Apa: Szendrei András Mihály

Munkatársak:
Balasi Anikó szerkesztő-újságíró,
Lichtneckert Eszter
olvasószerkesztő, korrektor,
Szima Roland tördelő
További munkatársak:
Barcsik Géza, Hajba András,
Komáromi-Bauknecht Hajnalka
Felelős kiadó:
Pilisszentiván Község
Önkormányzata
Nyomdai munkák:
Virtuóz Kiadó
és Nyomdaipari Kft.
Felelős vezető: Tolonics Gergely
Megjelenik havonta
700 példányban.
Az újság előfizethető,
ehhez a megrendelőlap
beszerezhető az önkormányzat
ügyfélszolgálati irodájában, vagy
letölthetőa község honlapjáról.

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

2020/március
A lapszámot
március 6-án zártuk.
A címlapon: Iskolás otthon tanul,
fotó: Hajba András

Következő lapzárta
2020. április 10.
Az áprilisi lapszám
április 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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Botzheim Lola – 2020. 02. 18.
Anya: Strack Emese
Apa: Botzheim Péter
Semeniuk Milán – 2020. 02. 29.
Anya: Szádoczki Ingrid
Apa: Semeniuk Szabolcs
Tekintettel arra, hogy 2019 végén
a Szentiváni Újság megjelenése
átmenetileg szünetelt, az alábbiakban pótoljuk a 2019. októberben, novemberben és decemberben születtek névsorát.
2019. október hó
Oláh-Mirk Tibor – 2019. 10. 02.
Anya: Mirk Ágnes
Apa: Oláh Tibor
Paul Karina – 2019. 10. 08.
Anya: Csendes Eszter
Apa: Paul Tamás
Huczik Noel – 2019. 10. 22.
Anya: Török Anita
Apa: Huczik Norbert
2019. november hó
Kulcsár Bence Sándor – 2019. 11. 12.
Anya: Kiss Katalin
Apa: Kulcsár Sándor
Joó Abigél – 2019. 11. 26.
Anya: Szántai Diána
Apa: Joó Tamás
2019. december hó
Tix Szofia – 2019. 12. 05.
Anya: Mészár Renáta
Apa: Tix István
Szabadfi Soma – 2019. 12. 20.
Anya: Magyar Alexandra
Apa: Szabadfi Attila

Házasságot kötöttek
Február 20.
Borjus Dávid – Surák Zsófia
Február 22.
Hadi Attila – Szabó Szilvia
Február 29.
Lipusz Krisztián – Vincze Viktória

Josef Michaelis:
Frühling
Die Sonne scheint,
die Wiese keimt,
das Gras ist grün,
schon Veilchen blüh’n.

HÁNYAN LÁTJÁK?
Felkészítő és ünnepi gondolatok
Jézus feltámadásának ünnepére

Das Bächlein rauscht,
der Schäfer lauscht:
das Dorf ist laut,
der Mensch, er baut.

A középkorban egy fiatal
kőfaragó legénynek az elkészült dóm tornyának szédítő
magasságában kellett dolgoznia, a csúcsra helyezett
kőkereszten. Heteken át ült
fenn az ingatag állványon,
és dolgozott vésőjével és kalapácsával.

Ein Schlepper knallt,
die Gegend schallt.
Vom Wald singt klar
die Vogelschar.
Dort weit ein Baum,
man sieht ihn kaum,
doch bringt die Luft
den Blütenduft.

Lent az emberek mintha
hangyák lennének, úgy mozogtak az utcán s néha feltekintettek rá, mint kis libegő
madárra. Senki nem látta,
hogy min dolgozik. Még az
építőmester sem törődött
sokat keserves munkájával, hiszen ezt a kőfaragványt soha, senki nem fogja
közelről látni.

Ist Frisch die Flur,
auch die Natur,
die Lenzfee winkt:
etwas beginnt.
Bald kommt ein Fest,
das Kind macht Nest ein Hase streut
die Osternfreud’.

Járványügyi
tájékozódás
Hazánkban a járványügyi
helyzet és az abból fakadó
intézkedések gyorsan változnak. Friss információkról
az alábbi online felületeken
tájékozódhatnak:
koronavirus.gov.hu
pilistelevizio.hu
pilisszentivan.hu
facebook.com/
pilisszentivan.hu
facebook.com/
gyongyi.p.revay.5
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De a legénynek nem volt mindegy; véresre verte kezét a munkában, mintha csak királyi koronán dolgozott volna, melyet
százezer ember fog megbámulni. Nem sokat törődött mélyen
alatta az utca zsivajával s az emberekkel, mert tudta, hogy az
Isten, akinek a dóm épül, egészen közelről látja majd.
Böjtöltünk, imádkoztunk, igyekeztünk felülmúlni vélt jóságunk határát, csak hogy Urunk feltámadásának ünneplésére
készen álljunk. Lehet, hogy senki nem figyelt fel igyekezetünkre. Úgy éltünk, mint a fent említett legény. Az elmúlt 40
nap nem az öntömjénezés, a mások elismerése elnyerésének
ideje volt, hanem a belső, meggyőződésből fakadó munkáé.
Templomépítésé. Valaki 2000 évvel ezelőtt átélte a halált, legyőzte átkát és távlatot nyitott az embernek. Azóta az elmúlásról tudjuk, hogy az egy teljesebb élet kapuja. Jézus Krisztus
arra biztat, hogy tartsunk vele. Feltámadása ennek az útnak
az egyik legjelentősebb vonzereje.
Ingatag állványon telnek napjaink, fúrjuk-faragjuk a környezetünket, míg magunk is alakulunk. Legmélyebb életünket
vajon hányan látják? Hányan érdeklődnek és figyelnek azokra
a belső vágyakra, döntésekre, amiket Isten iránti szeretetből
teszünk? A feltámadás ténye csendben, a kősír rejtekében,
tudatosan elzárt térben történt. Nem fontos, hogy mindenki
tudja, hogy miként hatolt át Jézus a lepleken és a kőfalon, az
új élet a lényeg, az, hogy feltámadt!
tm

2020. március

TISZTELT
SZENTIVÁNIAK!
Az elmúlt hónapokban figyeltük a híreket a koronavírus
világméretű terjedéséről. Néhány hete már tudjuk, hogy
minden ország érintett, így Magyarország is. A kormány
március 12-én kihirdette a különleges jogrendet és bevezette a veszélyhelyzetet. Miniszterelnök úr március 13-án
este bejelentette, hogy az iskolákban március 16. hétfőtől digitális oktatás veszi kezdetét. Március 16-án éjféltől
a kormány a rendezvényeket általánosan betiltotta, a
szórakozóhelyeket, színházakat, mozikat bezárják. A kávézók, éttermek és boltok 15 óráig tarthatnak nyitva.
Kedves pilisszentivániak! Nem lesz könnyű időszak, de
ígérem, hogy mindent megteszünk, hogy a legkevesebb
nehézséggel, feszültséggel vészeljük át az előttünk álló
heteket, hónapokat. Kérem, forduljanak bizalommal az
intézmények vezetőihez és hozzám, együtt dolgozunk a
biztonságos jövőért. Mindenre, mindenkire gondolunk,
mindenkinek segítünk. Ismeretlen helyzet előtt állunk
mindannyian, de együtt kell működnünk, így könnyebb
lesz. Naponta tájékoztatom Önöket, hogy a változó helyzethez mindenki tudjon alkalmazkodni, kérem, kísérjék
figyelemmel az online felületeket is.
Vigyázzunk egymásra és bízzunk egymásban!
Köszönöm az együttműködésüket!
Poppréné Révay Gyöngyi
polgármester

Járványügyi intézkedések
Szentivánon
A község vezetése figyelemmel kíséri a járvánnyal
kapcsolatos legfrissebb fejleményeket, és megteszi
a szükséges helyi intézkedéseket. A polgármester
március 12-én rendkívüli ülést hívott össze, amelyen
a lehetséges intézkedésekről és azok költségvonzatairól tárgyaltak. A képviselő-testület a koronavírus
fertőzés megelőzése érdekében tett intézkedések
fedezetére 10 millió forint költségvetési keret biztosítását irányozta elő. A keretből az önkormányzati
intézmények felmerülő többletfeladatait finanszírozhatják, mint például a fertőtlenítések elvégzését,
védőeszközök beszerzését, tájékoztató anyagok
kihelyezését. Az önkormányzat számít arra is, hogy
segíteni tudjon az esetlegesen karantén alá vett személyek napi szintű ellátásában, illetve a rászorultak
(például az egyedülálló 65 év feletti személyek) ellátásának támogatásában.
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Több helyi civil szervezet is jelezte, hogy szívesen felvállalja az idén a
falutakarítás megszervezését. A testület ezért úgy döntött, hogy az
idei falutakarítás az önkormányzat szervezésében, a civilek bevonásával valósul meg. Az április 4-re tervezett akciót Őri Lajos képviselő
fogja össze, kesztyűt és zsákot az önkormányzat biztosít.
Részletek a plakáton a 11. oldalon.
A falutakarítás megtartása bizonytalanná vált,
kérjük, tájékozódjanak aktuálisan!

Jól halad a kiállítótér
kialakítása
Korábbi
lapszámunkban már beszámoltunk arról,
hogy a Magyar Falu
Program keretében
az idén egy bányászati és egy régészeti kiállítótér is létesül
a községben. A tájház mögött található egykori zsellérházakban
már túl vannak a szükséges bontási munkálatokon, és felújították az elektromos hálózatot.
Korszerű vízelvezetési rendszer épült az épület
közvetlen környezetében, elkészültek a külsőbelső vízszerelési munkák. Képünk készültekor
a vizes helyiség gipszkartonozása és a homlokzati javítási munkálatok folytak.

Lakossági tájékoztató
Pilisszentiván Község Önkormányzata új önkormányzati rendeletet
hozott, mely lehetővé teszi a 80 literes űrméret választását a településen. A rendelet 2020. április 1-től lép életbe.
A 80 literes űrméret negyedéves közszolgáltatási díja 4095 forint.
Várjuk azon pilisszentiváni ügyfeleink jelentkezését e-mailben az
info@zoldbicske.hu e-mail-címen vagy postai levélben a 2060 Bicske,
Csákvári út 45. címre, akik módosítani szeretnék a szolgáltatásukat a
80 literes űrméretre.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a szolgáltatással megegyező űrméretű
gyűjtőedényt az ügyfeleinknek kell megvásárolnia. Pilisvörösvári telephelyünkön már forgalmazunk használt, de jó állapotú gyűjtőedényeket. A vásárlás csütörtöki napokon lehetséges 8–14 óráig.
Zöld Bicske Nonprofit Kft.

Április 1-jétől új kategóriával egészül
ki Pilisszentivánon a tehergépjárműveket érintő úthasználati díjtáblázat: a mezőgazdasági vontató- és
lassú járművek esetén a fizetendő díj
30.000 Ft/év. A kiegészítésre azért
volt szükség, mert erre a kategóriára
korábban nem volt megállapítva behajtási díj.
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Új közterületnevek
Több, eddig elnevezetlen közterület
kap nevet Pilisszentivánon. A képviselő-testület döntése nyomán a következő utcák és közök születtek: Alsórét
utca, Alsórét köz, Rét utca, Szeder
köz, Kuczmag utca, Izabella utca, Zengő utca, Inda utca, Otelló utca, Templomhegyi lépcső, Öregtemető lépcső, Öregtemető köz, Meredek utca,
Nagyszénás utca, József Attila köz,
Éger utca, Klotz Miklós köz. Az eddig
csupán helyrajzi számmal hivatkozott
közterületek elnevezésével törvényi
kötelezettségének tett eleget az önkormányzat. A névváltozással érintett
ingatlantulajdonosok levélben kapnak
értesítést a polgármesteri hivataltól.
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Kép: Google Térkép

Pilisszentivánon az alsó évfolyamokon tanulók évek óta szervezett keretek között vesznek részt úszásoktatásban. Poppréné Révay Gyöngyit
kérdeztem az úszással kapcsolatos
újdonságokról.
Az alsós gyerekek évek óta Dorogra
járnak úszni. Úgy tudom, hogy ebben
változás történt.

Fontos! Az egyesület tagjai minden esetben polgárőr vagy tűzoltó egyenruhában végzik tevékenységüket és szolgálati gépjárművel közlekednek.

Igen, a szentiváni gyerekek április 1-től
Máriaremetén a Gyarmati Dezső
Uszodában vehetnek részt az úszásoktatáson. Csak lelkesedéssel tudok beszélni erről az eredményről. Máriaremete felé sokat járok, és amikor megkezdődtek az uszodaépítési munkálatok, első gondolatom az volt, hogy de jó lenne, ha ide járhatnának
a gyerekeink. Kérésemre Milbich Mihályné, az iskola igazgatója felkereste az uszoda
vezetőjét, Risztov Évát, aki olyannyira kedvezően fogadta a megkeresést, hogy már
másnap ellátogatott a szentiváni iskolába.

Telefonszám: +36 20 9605 680
Pilisszentiváni Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület
2084 Pilisszentiván, Szabadság út 85.
Web: www.szentivanipte.hu, e-mail: info@szentivanipte.hu

Risztov Éva hosszútávú úszó, olimpiai bajnok élete példaértékű, és az is, ahogyan ezt
az uszodát vezeti. A sikeres személyes tárgyalás eredményeként a jövőben a gyerekek modern, korszerű körülmények között, kiváló oktatók kezei alatt tanulhatnak
úszni, ugyanazon az áron, mint eddig Dorogon. A váltásnak további előnye, hogy a
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ÚSZÁSOKTATÁS

Kedves idős lakosok és egyedül élők!

Azon pilisszentiváni lakosok, akik ezzel a lehetőséggel élni kívánnak, az
egyesületet telefonon értesítsék. Ezt követően az egyesület egy tagja
előre egyeztetett időpontban, egyenruhában, szolgálati gépjárművel
felkeresi az igénylőt. Kérjük, a beszerzendő élelmiszerekről írjanak listát,
a beszerzéshez szükséges összeget pedig lehetőleg pontosan készítsék
össze. Leszállításkor pontos elszámolás lesz.

Alsó

Józ

A Pilisszentiváni Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület az idős vagy egyedül
élő, arra rászorult lakosoknak az alapvető élelmiszerek beszerzésében
vagy a nélkülözhetetlen gyógyszerek kiváltásában segítséget nyújt.

Behajtási rendelet
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máriaremetei uszoda közel van, és a közlekedési útvonal is biztonságosabb, mint
eddig volt.
Az iskola fenntartója a Klebersberg Intézményfenntartó Központ. Felmerül a kérdés, hogyan kapcsolódik az önkormányzat ehhez a megállapodáshoz?
Ez egy újabb példája annak, hogy az önkormányzat és az intézményfenntartó
központ jó kapcsolatot ápol egymással.
A fenntartó két évfolyam oktatását finanszírozza, Pilisszentiván önkormányzata pedig további két évfolyam úszásoktatását támogatja anyagilag. Kevés
olyan hely van az országban, ahol az
önkormányzat ilyen nagy mértékben
támogatja az iskolai keretek közötti
úszásoktatást. Az úszásrend az eddigiek
szerint folytatódik, és most is az uszoda
szállítja a gyerekeket.
Balasi Anikó
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KÖLTSÉGVETÉS
A költségvetési rendelet elfogadása minden évben mérföldkő az
önkormányzat életében. Az előkészítő munkálatokról
és a 2020-as év számairól kérdeztem Geiselhardt Anettet,
a hivatal pénzügyi osztályvezetőjét.

Hogyan is áll össze egy költségvetés?
Az éves költségvetésen alapvetően a hivatal gazdasági osztályvezetője dolgozik, az erről szóló rendelet tervezete bizottsági egyeztetések lefolytatása után
kerül a képviselő-testület elé – magyarázza Geiselhardt Anett. A költségvetés
készítésekor három saját intézményt
kell számba venni: az önkormányzatot,
a polgármesteri hivatalt és az óvodát.
Ott, ahol az intézményen belül több
szakterület van, szakterületenként külön tervezés folyik. A bevételek és kiadások számait nemcsak az intézmények
igényei szabják meg, hanem az előző év
teljesítései is irányadók. A tervezéskor
számolni kell az infláció mértékével és
az esetleges váratlan kiadásokkal is. Ös�szességében minden intézmény a takarékosság elve mentén működik, túlzott
költekezések nem megengedettek.
Beruházás, üzemeltetés és kötelező állami befizetések
A község fejlesztési és beruházási lehetőségeinek alapvetően az adóerő-képesség és a pályázatok szabnak határt
– tudom meg az osztályvezetőtől. Az
idén abból az 50 millió forintból, amit
2019-ben a Magyar Falu Program keretében megnyertünk, többek között megépül két kiállítótér, megújulnak egyes
járdaszakaszok és két út, valamint a községgazdálkodás eszközparkját fejlesztjük. Ezekhez az önkormányzatnak nem
kellett önrészt biztosítania, de a község
vezetése úgy döntött, hogy a pályázat
keretében történő fejlesztéseket az észszerűség mentén kiegészíti, így például
a tájházi tároló tetőszerkezetét megjavítják a beruházások számára fenntartott tartalékkeretből. Az idei év másik
jelentős beruházása egy új rendőrautó
vásárlása.
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mányzat munkáját is kiemelten támogatja, 3 410 000 forinttal. Az államháztartáson belüli és kívüli szervezeteket
összesen 32 millió forinttal támogatja
az önkormányzat.
Községünk a szociális támogatásokat
saját forrásból biztosítja, ezek összege
éves szinten 17 millió forint. Ide sorolható az ápolási díj, a lakásfenntartási támogatás, a gyógyszertámogatás, a köztemetés, a temetési segély, a szociális
étkezési támogatás, a tehetséggondozási alap, a 70 éven felüliek karácsonyi
támogatása, a szociális tűzifa, az átmeneti segély, és az idén 50%-kal megemelt
gyermekszületési támogatás.

439 400 000 Ft

Helyben beszedett egyéb bevétel

63 691 596 Ft

Állami finanszírozás

143 764 998 Ft

Egyéb bevételek

619 432 746 Ft

Főbb kiadások

1 266 289 340 Ft

Az elnyert Magyar Falu Program keretében megvalósuló pályázatok

51 242 906 Ft

Testület által elfogadott beruházások

32 198 609 Ft

Beruházási tartalékkeret

39 871 190 Ft

Pilisszentiván önkormányzata az idei
évben is úgy állította össze a költségvetését, hogy 66 millió Ft lekötött
„aranytartalékkal” rendelkezik, melyet csak szükség esetén oldanak fel,
akár a település kéthavi működtetését
biztosítva. A költségvetést 2020. március 2-án a képviselő-testület egyhangúlag fogadta el.

Szociális kiadások

21 974 000 Ft

Helyi szervezetek támogatása

22 300 000 Ft

Államháztartáson belüli szervezetek támogatása

48 162 897 Ft

Óvodai, iskolai étkeztetés

73 400 000 Ft

A község területén végzett munkálatok, utak karbantartása

57 300 000 Ft

Intézmények finanszírozása és egyéb kiadások

Az egész testület és a magam nevében, sőt mondhatom azt, hogy
az egész község nevében ezúton fejezem ki köszönetünket Geiselhardt
Anett pénzügyi osztályvezetőnek azért a sok munkáért, amit a költségvetés összeállítása során végzett.”
Poppréné Révay Gyöngyi polgármester
Ezen a linken megtekinthetik a Pilis Televízió felvételét, melyben a polgármester
interjú keretében beszél a járványügyi helyzetről és az éves költségvetésről.

2020. március

9 631 400 Ft

Szolidaritási hozzájárulás, állami elvonás

„A testületi tagokkal már tavaly,
a választások utáni első napokban
is gondolkodtunk azon, hogyan is
tervezzük az idei évet. Minden költségvetés hozza magával az előző év
gazdálkodását, így van ez most is.
Vannak olyan átnyúló feladataink,
melyeket 2019-ben még nem sikerült megvalósítanunk. Mindemellett kötelességünk a következő
évek lehetőségeit is számba venni.
Így történt ez az idei tervezés során
is. A bizottsági üléseken mindvégig
kiegyensúlyozott munka folyt, ennek megfelelően kiegyensúlyozott
és megfontolt évet tervezünk.

A civil szervezetek az előző évekhez képest változatlan támogatásban részesülnek,
melynek összege éves szinten 22 300 000 forint. Ez az összeg 13 szervezet között
oszlik el. A községhez közvetett módon kapcsolódó szervezetek a Látássérültek
Egyesülete, a Duna–Ipoly Nemzeti Park, a Mentőszolgálat, a Magyar Zarándokok
Egyesülete és a Pilisi KÖTET. Pilisszentiván önkormányzata a nemzetiségi önkor-
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Tervezett adóbevételek

10 000 000 Ft

Megtudom, hogy a település zöldterületének gondozására az idén megkötött hos�szú távú szerződés nem jelent pluszkiadást az előző évekhez képest, mivel ezt az
önkormányzat a saját bevételeiből elkülönített 3%-os keretből biztosítja.

Idei változás, hogy a nemzetiségi óvónők eddigi 30%-os nemzetiségi pótléka 40%-ra
nőtt. Az év eleji minimálbér-emelés is többeket érintett.

1 266 289 340 Ft

Általános tartalékkeret

A beruházások mellett nagy tétel a falu üzemeltetése. 2015-ben és 2016-ban az
adósságkonszolidációs pályázat eredményeként a község kétszer 112 millió forint
értékben beruházásokat valósított meg, ami hosszú távon is kihat a működési költségekre. Minél fejlettebb egy település, annál magasabbá válnak a működési és
üzemeltetési költségek. Egy egyszerű példával élve: ha több a parkoló, több helyen
szükséges síkosságmentesítést végezni.

Bérek, civil szervezetek és más szociális támogatások

Bevételek

Biztonságos működés

Balasi Anikó

A község jelentős adóbevételből gazdálkodhat. Viszont a szolidaritási hozzájárulási
adót – immár harmadik éve – az adóerő-képesség függvényében kell befizetni az
államnak. Ez Pilisszentivánon az idén 48 millió forintot tesz ki.

Pilisszentiván Község Önkormányzatának és intézményeinek főbb költségvetési számai
2020. évre

900 208 338 Ft

A Polgármesteri Hivatalban rendkívüli ügyfélfogadási és ügyfélszolgálati rendet vezettünk be. A
személyes ügyintézés és személyes
ügyfélfogadás átmenetileg szünetel. Kérjük, hogy 2020. március
16-tól határozatlan ideig ügyintézés, tájékoztatás kérése céljából az
alábbi elérhetőségek egyikén keresse meg hivatalunkat:
e-mail: hivatal@pilisszentivan.hu
telefon: 06 26 367-322, 367-937
A papíralapú dokumentumokat
a hivatal ajtaja előtt elhelyezett
postaládába lehet betenni, melyet
óránként ürítünk. A halasztást nem
tűrő, kizárólag személyesen intézhető ügykörök esetében is előzetes
telefonon történő egyeztetés szükséges. Megértésüket köszönjük!
Polgármesteri Hivatal
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Ülésezett a képviselő-testület

Találkozóközpont és orvosi rendelő
épül Marktleugastban

Új közterületnevek születtek, és a házszámozás
egységesítése várható. A változásokról minden érintett
értesítést kap, a változásbejelentések és az okmánycserék
illetékmentesek lesznek.

Az év második testületi ülését március 2-án tartották meg, melyen a képviselők teljes létszámmal jelen
voltak.
Poppréné Révay Gyöngyi a napirendi pontok tárgyalása előtt tájékoztatta a képviselőket a Gyarmati
Dezső Uszodával történt egyeztetés eredményéről. Az ülés első napirendi pontjaként a tisztségviselők a község 2020. évi költségvetését tárgyalták.
Geiselhardt Anett gazdasági osztályvezető elmondta, hogy a testületi ülést megelőző egyeztetéseken,
bizottsági üléseken elhangzott kéréseket átvezette
a rendelettervezetben. A költségvetést egyhangúlag elfogadták. A 2020-as költségvetés részleteiről a
6. oldalon olvashatnak.
A testületi ülésen két önkormányzati rendeletben is változásról döntöttek. A hulladékkezelési
köszszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
rendeletben a legfontosabb módosítás, hogy a pilisszentiváni lakosok 80 literes hulladéktároló edényt
is igényelhetnek a jövőben. A vendéglátó-ipari egységek jegyzői levélben kapnak tájékoztatást hulladékkezeléssel kapcsolatos kötelezettségeikről. A
behajtási rendelet új kategóriával egészült ki, amely
a mezőgazdasági és vontatott gépjárművek súlykorlátozását érinti.
Döntés született arról is, hogy 2020-ban a Nyugdíjas Klub szervezi meg a hagyományos szüreti felvonulást, valamint arról, hogy a falutakarítás az
önkormányzat szervezésében, a civilek bevonásával valósul meg az idén. Egy másik testületi döntés
értelmében 2020-ban mammográfiai szűrőbusz
igénybevételével helyben biztosítja az önkormányzat a lakosok ingyenes szűrését. Döntés született új
közterületi elnevezésekről, a Heidi Óvoda előtti járda helyreállításáról, és elfogadták az önkormányzat
módosított alapító okiratát. A legfontosabb témákról híreink között bővebben is olvashatnak.
BA

FELÜLVIZSGÁLJUK A HÁZSZÁMOKAT

A projekt háromdimenziós megjelenítése:
Marktleugasti találkozóközpont, „juli” építésziroda, Kulmbach

Timo Heß, a kulmbachi juli architektur+design építésziroda
tulajdonosa a marktleugasti képviselő-testület ülésén bemutatta annak a találkozóközpontnak és orvosi rendelőnek a
terveit, melyet a közeljövőben szeretnének megvalósítani. A
projekt költsége előreláthatólag 2,536 millió euró, melynek
73,2%-a a találkozóközpont létrehozásához szükséges, 26,8%-a
az orvosi rendelőhöz kell, és ehhez jön még 180 000 euró a kültéri létesítmények költségére. Az épület hasznos alapterülete
734 m2. A földszinten külön bejáratokon keresztül lehet majd
megközelíteni az orvosi rendelőt és a könyvtárat, a találkozóközpont az emeletre kerül, és minden helyiség akadálymentesen elérhető lesz a Münchberger Straße felől.
Franz Uome, Marktleugast polgármestere a projekt kapcsán
tájékoztatást adott arról is, hogy az orvosi rendelőt dr. Carola
Klein és dr. Natascha von Schau irányítja majd. „Rengeteget
beszélgettünk, már konkrét elképzelésünk van a jövőről. Az
építkezést nemsokára engedélyezik, és a tervezési munkákat
is egyeztettük Oberfranken tartomány kormányával” – mondta a polgármester. Az építkezést várhatóan 2020 szeptemberében kezdik el, a teljes projekt 2021 végére készülne el. A
település képviselő-testülete február 24-én rendkívüli ülés keretében hozott határozatot az ügyben.

A központi címregiszterről és címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23) kormányrendelet rendelkezése szerint minden Magyarország területén található ingatlannak a
rendeletben rögzített eljárási rend szerint
megállapított és a központi címregiszterbe bejegyzett címmel kell rendelkeznie.
Pilisszentiván Község Önkormányzata A
közterületek elnevezéséről, valamint az
elnevezésük megváltoztatására irányuló
kezdeményezés és házszám-megállapítás
szabályairól és azok kihelyezéséről szóló
5/2015. (III. 10.) önkormányzati rendelete alapján az eddig rendezetlen és több
szempontból bizonytalan házszámozást
a hatóságnak felül kell vizsgálnia, és a rendelet részletes szabályai szerint meg kell
tennie a szükséges intézkedéseket.
A címképzés egységesíti az ingatlanok
címét, ezért a házszámok formájában is
történhet változás. A telekmegosztások
során új ingatlanok keletkeztek, ezek létrejötte is befolyásolja a házszámok kiosztását. Emellett vannak a községnek újonnan elnevezett közterületei.

A felülvizsgálati eljárás a község valamen�nyi címét érinti, de nem minden esetben
kerül sor címváltozásra. A címek jóváhagyása után a földhivatali nyilvántartásban
is átvezetik az ingatlan címét, ami azt jelenti, hogy az ingatlan tulajdoni lapján az
ingatlan címét is feltüntetik.
Az ingatlan címében bekövetkezett változásról az ingatlan tulajdonosa határozatban értesül. A döntés véglegessé válása
után az ingatlan új címét az ingatlan-nyilvántartásban, a lakcím- és népességnyilvántartás rendszerében hivatalból
átvezetik. A lakcímet és személyi azonosítót tartalmazó kártyát (lakcímkártyát),
illetőleg a forgalmi engedélyt kérelemre
a véglegessé vált határozat bemutatása
és a korábbi lakcímkártya, illetve forgalmi
engedély egyidejű leadása mellett az okmányiroda illetékmentesen kicseréli.
A címváltozást a cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban 30 napon belül, a
működési engedélyben haladéktalanul be
kell jelenteni. Ezen bejelentések – amen�-

Húsvéti ünnepek rendje
a Pilisszentiváni Egyházközségben
• Április 4., szombat
15.00–17.00: húsvéti szentgyónás a plébánián
• Április 5., virágvasárnap
09.00: ünnepi szentmise barkaszenteléssel a templomban
• Április 9., nagycsütörtök
17.00: az utolsó vacsora emlékmiséje
• Április 10., nagypéntek
15.00: keresztút a kálvárián
17.00: csonka mise a templomban passióval, kereszthódolattal
• Április 11., nagyszombat
feltámadási vigília a templomban, utána feltámadási körmenet
• Április 12., húsvétvasárnap
09.00: húsvéti feltámadási szentmise a templomban
• Április 13., húsvéthétfő
8.00: Emmausz-járás után szentmise a szalonnasütőnél
A Püspöki Konferencia tájékoztatása szerint
az egyházközségi programok bizonytalan ideig elmaradnak.
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nyiben más változás nem történik – illetékmentesek.
A fenti adatváltozások igazolására a véglegessé vált határozatot be kell mutatni.
Amennyiben az adatváltozás pontosítására további igazolásra van szükség, úgy
azt a polgármesteri hivatal illetékmentesen adja ki.
Az újonnan épített ingatlanok címének
megadására az építéshatóság által kiadott hatósági bizonyítvány (korábban
használatbavételi engedély) bemutatása
alapján kerül sor, amely a címképző szerv,
a település polgármesteri hivatala feladata. Bejelentkezni akkor lehet az új építésű
ingatlanba, ha annak címét megállapítják
és a nyilvántartásban rögzítik a földhivatal által megadott ingatlan-nyilvántartási
azonosítók alapján.
Polgármesteri Hivatal

Közérdekű információk
A DMRV hatáskörébe tartozó hibát (csőtörést) a
+36-27/511-511-es központi számon lehet bejelenteni
az irányítószám megadásával.
Elmű-hibát (közvilágítás, vezetékszakadás stb.) a
+36-80/38-39-40-es telefonszámon lehet bejelenteni.
TIGÁZ gázszivárgás, illetve üzemzavar a +36-80/300300-as telefonszámon jelenthető be.
Daköv szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatban hibabejelentés a +36-26/360-769-es és a
+36/30-645-0339-es számokon.
Házhoz menő lomtalanítást a +36-22/350-111-es telefonszámon lehet kérni, illetve az info@zoldbicske.
hu e-mail-címen. (Csak házhoz menő lomtalanítás
van, évente egyszer 3 m3-t visznek el.)
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Felhívás közterületek tisztán tartására
Pilisszentiván Község Önkormányzata
21/2013. (XII.17) számú rendelete meghatározza az ingatlanok és közterületek
tisztán tartásának szabályait.

Fakivágások
A zöldterületek gondozása
mindannyiunkra ró feladatokat.
A közterületi és magántulajdonban lévő fák gondozása felelősség is. Pilisszentivánon A településkép védelméről szóló 22/2017
(XII. 21.) számú önkormányzati
rendelet segítséget nyújt a fák
kivágásával és pótlásával kapcsolatosan.

Az ingatlan tulajdonosa folyamatosan
köteles gondoskodni az ingatlana előtti
járda, árok tisztításáról, a beépítetlen
ingatlan tisztán tartásáról és gyommentesítéséről, a telekingatlanról a járda és
úttest fölé nyúló ágak, bokrok megfelelő nyeséséről, hogy azok a közlekedést
ne akadályozzák, különös tekintettel a
járdán való gyalogos közlekedésre.
A rendelkezések betartását a közterület-felügyelő folyamatosan figyelemmel
kíséri és felszólíthat az elmaradt kötelezettségek teljesítésére.
Kérjük, hogy figyeljenek környezetünkre, hogy tiszta és boldog faluban
élhessünk.
Polgármesteri Hivatal

PILISSZENTIVÁN FÁI
A zöldfelületekről való gondoskodás önkormányzati felelősség és lakossági igény is
egyben. Láthatjuk nyomait a Szabadság úton és a temetőben, ahol számos új fát telepítettek tavaly, és az ültetések idén is folytatódnak. Nem a mennyiségi faültetéssel
szeretnénk az élen járni, hanem arra törekszünk, hogy a koncepcióba illeszkedő, minőségi és utógondozás szempontjából is hatékonyan megvalósítható faültetések valósuljanak meg településünkön. Nem elég a fát szakszerűen elültetni, hanem gondozni is
kell őket, főleg a tavaszi ültetések esetén, előre felkészülve az esetleges nyári aszályos
időszakra, mely öntözés híján a végét jelentheti a frissen ültetett fiatal fáknak.
Nem csupán a fiatal fáknak, de a felnőtt és idősebb egyedeknek is szükségük van megfelelő gondoskodásra. Pilisszentiván szerencsére számos koros fával is dicsekedhet.
Egy település faállománya akkor jó, ha diverz a koreloszlás, vagyis a fák nem egyszerre
érik el a termőhelyük által biztosított maximális életkort. Megjegyzendő, hogy sajnos
ma Magyarországon inkább az a jellemző, hogy a fák metszése, kezelése elmarad, ápolási hiányosságok mutatkoznak, és így a faállomány sérültebb részét tíz éven belül le
kellene cserélni…
A fák nemcsak ökológiai szempontból képviselnek nagy értéket, de látványukkal a mi
testi-lelki egészségünkhöz is hozzájárulnak. Az idős fákról is ugyanúgy gondoskodnunk kell, melyek ápolása nem csupán odafigyelést, de anyagi áldozatokat is követel.
Sokszor egy-egy fa kapcsán a balesetveszély elhárítása hosszú távon sokkal többe kerül, mint a fa esetleges lecserélése egy másik, a tájba jobban illeszkedő, városi ültetésre alkalmasabb fára.
A hazai jogszabályoknak megfelelően az invazív gyomfákat (bálványfákat) az idei évben irtani fogjuk a közterületeken. Ez nem csupán törvényi kötelezettség, hanem a
biodiverzitás megőrzésére irányuló fontos lépés is.
Az önkormányzat és cégünk arra törekszik, hogy hosszú távon egészséges és fenntartható faállománnyal büszkélkedhessen Pilisszentiván. Azokon a helyeken, ahol már
nem, vagy csak igen nagy anyagi ráfordítások árán lehetséges a fák okozta balesetveszély elhárítása, ott új fák ültetésére kerülhet sor.

A fakivágás engedélyezési folyamatában a kérelem benyújtása után sor kerül egy helyszíni
szemlére, ahol vagy megállapítható, hogy a fa állapota indokolja
annak kivágását, vagy további
szakértői vélemény bekérése indokolt annak igazolására, hogy
a kivágás elkerülhetetlenül szükséges. Építmény elhelyezése, a fa
állapota, balesetveszély, igazolt
egészségügyi probléma okozása,
anyagi károkozás indokolhatja a
fa kivágásának engedélyezését.
A szakértői vélemény becsatolása a kérelmező feladata. A
minősített faápolók jegyzéke
megtalálható a Magyarországi
Faápolók Egyesülete honlapján
(www.faapolok.hu).
A kivágott fákat pótolni szükséges. Az önkormányzat rendelete
ebben is segítséget nyújt. Amen�nyiben közterületi számozott fa
kivágására kerül sor, úgy annak a
signumát, nyilvántartási számát,
amelyet valamennyi közterületi
fán elhelyeztek, fel kell tüntetni
a kérelemben, hogy a fa pontosan beazonosítható legyen, és a
bilétát a fa kivágása után le kell
adni a polgármesteri hivatalban,
hogy a települési fakataszterben
is nyomon kövessék a fa sorsát.
A fakivágások során fontos betartani a baleset- és vagyonvédelmi szabályokat.
Jó egészséget és ehhez tiszta,
oxigéndús levegőt kívánunk
mindenkinek!
Polgármesteri Hivatal

Németh Kristóf, Dendrocomplex Kft.
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cán végigsétálnunk, mint vékony nejlonzacskók, csokipapírok között, ide-oda
guruló üdítős flakonokat kerülgetve!
Az is bebizonyosodott már régen, hogy
ahol rend és tisztaság van, ott az tovább
meg is marad, míg a szemét vonzza a
többi szemetelőt is.
Az erdő nem zöldhulladék-lerakó
Néha elgondolkodom, a régiek hogyan
tudtak olyan szépen rendet tartani a
portájuk körül. Egész nap dolgoztak, a
földeken kapáltak, kézzel mostak, maguk sütötték a kenyeret. Emellett mégis
volt idejük a házuk előtt rendszeresen
seperni, karácsony és húsvét előtt alaposan kitakarítani az egész házat, és
mindemellett szemetet is alig termeltek.
Ma már hiába sétálunk az utcán, ritkán látunk a ház előtt sepregető háziasszonyt. És miközben a zero waste
– hulladékmentes – mozgalom egyre
nagyobb teret hódít, még mindig sok
az olyan szemetünk, amit nem minden
esetben dobunk a megfelelő helyre. Bár
eszközök széles tárja segíti a házimunkát, mintha a környezetünk megóvása
nem férne bele az időnkbe. Arról nem is
beszélve, hogy ezek, a munkákat nagyban segítő eszközök öt-tíz év után szintén a szemétbe kerülnek. Jó esetben
újrahasznosítják őket, rosszabb esetben
az erdő szélén végzik.
„Rend a lelke mindennek”
Szentivánon a lelkes önkéntesek minden évben szépen megtisztítják a települést, ám a szemét valahogy mindig újrakeletkezik. Teherautókról leesik ez-az,
vagy ismeretlenek illegálisan, az éj leple
alatt helyeznek el szemetet – főként az
erdő szélén.
Pedig a rend és tisztaság nemcsak a
szemet gyönyörködteti és nemcsak a
környezetünknek tesz jót, hanem több
fronton visszahat ránk is. Azt mondják, aki rendet tart maga körül, annak
a fejében is nagyobb rend lakik. A szép,
rendezett környezet nyugtatólag hat az
emberre. Gondoljunk csak bele, mennyivel kellemesebb egy rendezett, tiszta ut-
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Azt mindenki tudja, hogy szemetelni
utcán nem illik – bár még így is előfordul, hogy zsebünkből vagy az utcai
szemetesből kihullik valami, amit a szél
továbbsodor –, az azonban kevésbé nyilvánvaló, hogy az almacsutkát eldobni az
erdőben nem sokkal jobb, mint a szendvicsünk csomagolóanyagát. De vajon
miért? Hiszen az alma vagy a burgonya
héja, a kerti lombhulladék vagy frissen vágott fű magától komposztálódik
az erődben, nem? Sajnos nem minden
esetben. A Pilisi Parkerdő Zrt. honlapján
feketén-fehéren szerepel, hogy a zöldhulladék illegális lerakása éppúgy büntetendő, mint a kommunális hulladék
eldobása.
Több problémát is felvet ez a helyzet.
Egyrészt az eldobott konyhai zöldhulladék kiváló táplálékul szolgálhat a vaddisznók számára, akik így a lakóövezethez közel megtelepedhetnek. A fenyő,
a tuja és a többi örökzöld elszáradva
pedig fokozottan tűzveszélyes, aszályos időszakban erdőtüzek okozója lehet. Meglepő módon nemcsak a száraz
fa okozhat tüzet, a nagy mennyiségű
zöldhulladékban végbemenő lebomlási
folyamatok öngyulladáshoz vezethetnek. Ráadásként az idegen zöldhulladék
lerakása elősegíti a parlagfű és egyéb
idegenhonos fajok terjeszkedését az őshonos erdők rovására.

vegyünk csomagolásmentesen termékeket – sok helyen kaphatók már hálós
zsákocskák zöldség- és gyümölcsvásárláshoz. A papírt, műanyagot gyűjtsük
külön, és bízzuk havonta a szelektív
gyűjtésre. Az üveget pedig, amire nincs
szükségünk, vigyük el az Óvoda utcánál
található szelektív gyűjtőbe.
Ha pedig olyan és akkora szemetünk keletkezik, ami nem fér bele a kukánkba,
éljünk a Zöld Bicske Kft. adta lehetőséggel, az évi egy ingyenes lomtalanítással.
Komáromi-B. Hajnalka

Falutakarítás

Április 4-én, szombaton
9–12 óra között
Szeretettel várunk minden civil
szervezetet és magánembert
az idei falutakarításra, hogy
közös munkánk eredményeként
ez év tavaszán is megszépüljön
a község.
A kesztyűket és a zsákokat az
önkormányzat biztosítja.
A programot Őri Lajos képviselő
fogja össze.
Jelentkezés
és további információ:
orilajos@gmail.com

Legyünk megértőek, és inkább komposztáljunk a saját kertünkben, vagy
zacskózzuk a zöldhulladékot, és bízzuk a
szemétszállítókra az elhelyezését.
Környezettudatos szemlélet
Próbáljunk meg környezettudatos
szemlélettel minél kevesebb szemetet
termelni: csak azt vásároljuk meg, amire
valóban szükségünk van. Ha csak lehet,

A falutakarítás megtartása
bizonytalanná vált, kérjük,
tájékozódjanak aktuálisan!
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TISZTELT SZENTIVÁNIAK!
KEDVES BARÁTAIM!
Gondolataimban már napok óta készülök a nemzeti ünnepünkre... Egy
szép ünnepi beszéddel...
Új gondolatokat találni az
egyik legszebb nemzeti
ünnepre – a hozzám legközelebb állóra –, elnyűtt
sablonok helyett, valami
új megközelítést találni,
ami élményt is ad a hallgatóságnak, s talán még üzenete is van... Igen, ez járt
a gondolataimban, erre
készültem napok óta vagy
még régebben. Emlékezni
a hősökre, a márciusi ifjakra, Petőfire, Jókaira, Táncsicsra, Kossuthra... Mindenkire, aki „élt és halt”
a nemzetért, a hazáért.
A hazánkért.

OSTERN BEI
DEN UNGARNDEUTSCHEN

is, a világ országai is. Mit kezdjünk ezzel a helyzettel? Mit tehetünk mi egyszerű emberek? Elgondolkodtató, hogy mi a mi
szerepünk ebben a helyzetben? Mert hogy van feladatunk, az
biztos. Szükség van ránk, szükség van mindenkire. Feladatunk
van. Most kell igazán túllépni önmagunkon, felülemelkedni a
kicsinyes dolgainkon, vitáinkon és szeretettel egymás felé fordulni. Végre figyelni egymásra. Figyelni, meghallgatni, támogatni, együtt gondolkodni, segíteni. Ennek jött el most az ideje. Ezt tudjuk mi tenni. Mindannyian. Mindenkire szükség van!
Önmérséklet és nagylelkűség. Visszafogottság önmagunkkal
szemben, de segítőkészség mások irányába. Ha így állunk a
mostani helyzethez, akkor könnyebb lesz megélni ezeket a
történelmi időket.
És ki tudja, talán sokakból lehet a jövő nemzedékek számára
példakép.
„Isten, áldd meg a magyart!”

P. Révay Gyöngyi
polgármester

De az élet, a mindennapok mégis, mindig visszarántottak a
jelenhez, ahhoz, ami ma velünk történik... Még soha nem fordult elő, hogy március 15-ét otthon ünnepeltem volna és nem
közösségben.
Nagyon szokatlan, furcsa érzés. Ha van igazi, lelkesítő közösségi ünnep, akkor az 1848. március 15-e. Ma mégis mindenki otthon maradt, elmaradt a közös ünneplés, mert az élet
mást kíván most tőlünk. De emlékezni az 1848-as forradalom
és szabadságharc pillanataira, gondolataira, szereplőire,
hőseire otthon is lehet. Sőt, nemcsak lehet, hanem kell is!
Gondolnunk kell rájuk, akik jobbá, erősebbé tették a hazát,
hazánkat. Példát mutattak lélekjelenlétből, együttműködésből, hősiességből, önfeláldozásból, közösségtudatból,
felelősségvállalásból. Ők a mi példaképeink. Sokadszorra
vetődik fel bennem a kérdés: vajon kik lesznek korunk példaképei? Lesz-e majd unokáink, dédunokáink, a jövő nemzedékek előtt kellő számú példakép? Akadnak majd ilyen emberek? Nem kreált hősökre gondolok, sokkal inkább azokra
a hétköznapi emberekre, akik a mostani nehéz, történelmi
helyzetben tudják, hogy mit kell tenniük, cselekszenek, felelősséget vállalnak, állják a sarat, figyelnek másokra, segítik a
környezetükben az embereket. Mert látnunk kell, történelmi időket élünk... Igen, minden megváltozott körülöttünk,
az egész világon. Még nem tudjuk, hogyan folytatódik ez
a változás. Érezzük a bőrünkön, de nem sokat tudunk róla.
Mindennap új helyzet előtt állunk, ismeretlen dologgal kell
szembenéznünk. Nehéz élethelyzetbe kerültünk, a hazánk
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„Das Ende der Fastenzeit bildet die Karwoche, die mit
dem „Palmsonntag“ (palmesondok, polmsuntok) beginnt.
Dieser trägt seinen Namen nach der Palmenweihe der
katholischen Kirche. Statt Palmen verwendet man sowohl
bei den Ungarn als auch bei den Ungarndeutschen
Weidenzweige mit Kätzchen (Ketsje, Polmkatsl,
Polmketsl), mancherorts auch Haselnußzweige, die meist
zu einem Strauß zusammengebunden werden. In Hajosch
banden früher die Schuljungen die Palmen an einen langen
Stock und trugen sie so zur Kirche. Auch für die nahen
Verwandten und Bekannten ließen sie je einen Palmenstock
weihen, dafür bekamen sie dann Eier oder Geld. Diese
Palmenstöcke wurden zunächst in einen Zaun gesteckt und
erst am Karsamstag vormittag zur Aufbewahrung auf den
Dachboden getragen. (…)
Der eigentliche Osterfestkreis beginnt mit dem
„Gründonnerstag“ (Kriantunnestok, Grine Donnerschtok).
An diesem Tag ißt man gern etwas Grünes wie Grünkohl,
Feldsalat, Spinat oder grüne Zwiebeln, obwohl er seinen
Namen nicht von den grünen Speisen bekommen hat. In
katholischen Dörfern verstummen am Gründonnerstag die
Kirchenglocken, man sagt scherzhaft „sie fliegen nach Rom“.
Das Glockengeläute wurde früher bis Karsamstag vormittag
durch Ratschen ersetzt. Etwa 4-5 Schuljungen gingen, wenn
es Zeit zum Läuten war, mit Ratschen durch die Straßen des
Dorfes. (…)
Stark war auch der Glaube an die Kraft des Osterwassers bzw.
Ostertaues. Nach dem Volksglauben sollte es Gesundheit,
Schönheit, Stärke und Glück verleihen. Wenn am Karsamstag
die Glocken wieder läuteten, gingen die Leute schnell an
ein fließendes Wasser und wuschen sich darin, damit sie
keine Hautkrankheiten und Sommersprossen bekämen.
In Südungarn wurde dies auch am Gründonnerstag, beim
„Abflug der Glocken“ gemacht. In Jink/Gyönk wurde gesagt:
Wer sich am Ostermontag mit klarem Bachwasser wäscht
und dabei in die aufgehende Sonne schaut, der verliert seine
Sommersprossen. (…)
Das im ganzen Land übliche Bespritzen (Schitte, Ouspretze,
Spritsn) mit Parfüm oder Wasser war früher bei den
Ungarndeutschen nicht bekannt; dieser Brauch verbreitete
sich erst in den letzten Jahrzehnten. In vielen katholischen
Dörfern fand am ersten Ostertag die Speisenweihe statt.
Man schickte meistens die Kinder in der Früh mit gekochtem
Schinken, Eiern, Brot, Kren und auch Kuchen in die Kirche
zur Weihe. Auch den geweihten Speisen wurden besondere
Kräfte zugeschrieben. So trug man die Speisenreste in
Kischludt/Kislőd auf das Weizenfeld, damit es eine gute
Ernte gäbe.

Szentiváni Újság
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Mit
dem
Osterfest
sind die gefärbten und
verzierten Ostereier eng
verbunden. Das Ei als
Symbol der Fruchtbarkeit
und des erwachenden
Lebens ist schon seit altersher bekannt. Dem Volksglauben
nach haben besonders die im Frühling, beim Wiedererwachen
der Natur gelegten Eier eine besondere Kraft, deshalb
verwendet man die Ostereier auf vielfältige Weise, und man
schenkt sich gegenseitig mit Eiern. In Osteuropa waren lange
die goldfarbenen, in Mittel- und Westeuropa die rot gefärbten
Ostereier bevorzugt. Bei den Ungarndeutschen benutzte man
früher zum Färben der Eier buntes Krepppapier, die Brühe
gekochter Zwiebel- und Nussschalen bzw. Baumrinde, später
auch schon Eierfarbe. Nach dem Kinderglauben legt der
Hase die Ostereier. Der Osterhase kommt im allgemeinen am
Ostermontag in der Früh. Das Nest wird entweder schon am
Karsamstag oder erst am Ostersonntag aus frisch gerupftem
Gras gebaut und mit Veilchen oder anderen Frühlingsblumen
geschmückt. (…)
In vielen Dörfern war auch der Brauch Nach-EmmausGehen – ins Freie gehen – bekannt. Am Nachmittag des
zweiten Ostertages geht in Bohl/Bóly groß und klein in die
Weinkeller und verbringt den Tag bei frohem Spiel, mit
Trinken und Plaudern. In Hajosch tanzte die Jugend den
ganzen Nachmittag in der Kellerreihe. In Feked nannte man
den Besuch der Verwandten in den Nachbardörfern EmmausGehen. Im Ofner Bergland wurde gesagt: Am Ostermontag
gehen wir eben aus („Emmaus“), d. h. man trug die geweihten
Palmen in den Weingarten und auf den Hotter.“
Selbstverwaltung der Deutschen Nationalität (Zitiert nach:
Manherz, Karl; Wild, Katharina: Zur Sprache und Volkskultur
der Ungarndeutschen (=Ungarndeutsches Archiv 3.), ELTE
Germanistisches Institut, 2002, S.137.-141.)

Tisztelt pilisszentiváni lakosok!
Értesítjük Önöket, hogy Pilisszentiván Önkormányzata
járványügyi megelőzés céljából március 10-étől az elkövetkező időszak nagyobb közösséget érintő rendezvényeit bizonytalan ideig nem tartja meg. Az iskola aulájába
tervezett márciusi rendezvények elmaradnak, az áprilisi
programokkal kapcsolatban, illetve az egyéb helyi járványügyi információkról aktuálisan tájékozódjanak az interneten vagy a szervezőknél. Megértésüket köszönjük!
P. Révay Gyöngyi polgármester
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AZ ALKOTÁS SZÉPSÉGE
ÉS FELELŐSSÉGE

nyeket ért el. Tisztelettel emlékszem
Morvai Lászlóra, szerencsésnek mondhatom magam, hogy tanulhattam tőle.
Későbbi tanáraim Bálványos Huba Munkácsy-díjas grafikus művész és Fiók László festőművészek voltak.

Pittner Ágnes a Német Nemzetiségi Önkormányzat felkérésére
liturgikus képeket festett a pilisszentiváni kálvária stációihoz.
A hitéletet és generációkat érintő alkotómunka mélyen
megtisztelő feladat és egyben felelősség is.
valószínű Laborczi László nagybátyámtól örökölhettem, akinek munkáit már
gyermekként csodáltam. Mivel a képzőművészeti főiskolára nem jutottam
be, az életem más irányt vett, mást tanultam. Egy nagy, országosan kiterjedt
cégnél, az Országos Érc- és Ásványbányáknál, valamint annak jogutódjainál
dolgoztam az igazgató titkárságvezetőjeként. Munka mellett marketing- és
reklámismereteket tanultam, és természetesen részt vettem a kreatív munkákban. Kiállításokat, bemutatókat szerveztünk, prospektusokat, mintafalakat
terveztünk. A legutolsó, a francia tulajdonosváltásnál, 32 év után munkahelyet
váltottam. Ekkor kezdtem el cégek arculattervezésével foglalkozni.

2018 őszén felkérés érkezett a pilisszentiváni kálvária stációképeinek megfestésére.
Hogyan érintette a megkeresés?
Nagy megtiszteltetés volt számomra ez a felkérés, bár az elején hezitáltam, hogy
elvállaljam-e. Bátorság kellett hozzá, hiszen nem festettem még stációképeket. Bonyolította a helyzetet, hogy a stációk fülkéi a sok felújítás következtében nem voltak
egységesek, vagyis volt szögletes, íves, és nem volt két egyforma méretű fülke sem.
Idő kellett, hogy felkészüljek, hogy végiggondoljam, hogy fogok megfelelni ennek a
kihívásnak, hogyan fogom megoldani, hogy bár eltérőek a méretek és a formák, de
mégis összhatásában egységesnek tűnjön a keresztút.
A megbízás tehát lelkileg is megérintette, szakmailag pedig kihívást jelentett. Az alkotást megelőzte valamilyen kutatómunka?
Igen. Alaposan körbejártam a keresztút témáját, azonkívül a régi nagy mesterek vallásos műveinek gyűjtője vagyok, tehát a liturgia, a figurák, a színvilág területén volt
miből ihletet merítenem. Rendkívül nagyra értékelem és köszönöm Richolm Erik
közreműködő munkáját: ő mérte le a fülkék pontos méretét, ő szerezte be és vágatta méretre a fülkék tábláit és sok minden másban is készségesen segített.
Ha visszaemlékszik, volt olyan meghatározó pont az életében, amikor elkezdett rajzolni, festeni?
Már egészen kis koromban rajzoltam, festettem. Emlékszem, hogy az iskolában
kiemelten jó voltam rajzból, a füzeteimet gyakran kiállították. A rajzkészségemet
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Egész eddigi életét elkísérte az alkotás.
Mik voltak az első témák, amelyek megszólították?
Először tájképeket és csendéleteket festettem. Később néprajzi ihletésű témákat dolgoztam fel. Foglalkoztatott egy
különleges japán papírfestési technika,
a lebegő festészet, ami tulajdonképpen
egy márványozási eljárás, merítéssel készül. Az elmúlt időszakban pedig egyházi, liturgikus alkotások születtek. Mivel
mindig szükségem volt a megjelenéssel
kapcsolatban egyfajta biztatásra, hálásan fogadtam szülőfalum és a Helytörténeti Egyesület felkéréseit.
Hol és mikor volt az első kiállítása?
Az első kiállításom Solymáron volt 2004ben, a KUD-ART Pincegalériában, amit

Novák Edit iparművész nyitott meg, majd helyi művészekkel közösen a Dr. Jablonkai
István Helytörténeti Gyűjtemény egy kiállításán is részt vettem. Alapító és vezetőségi tagja vagyok Pilisszentivánon a Helytörténeti Egyesületnek. Az egyesület felkérésére valósult meg Pilisszentivánon egy önálló kiállításom, amit szintén Novák Edit
iparművész nyitott meg. Erre az alkalomra születtek meg a néprajzi ihletésű képeim,
amelyek közül kettőt Sz. Tóth Judit kérésére Szentendrén, a Ferenczy Múzeumban is
bemutattak 2013-ban, a Megtalált hagyomány című kiállításon. Részt vettem a képoszlopok (Bildstockok) felújításában; hozzám kötődik Szent Vendel, Szent Donát és
a Borbála-emlékhely képoszlopában a névadó Szent Borbála is.
Kik a leginspirálóbb, a legkedvesebb festői?
A színek szerelmese vagyok. Talán ezért vannak rám nagy hatással a Nagybányai
Művésztelep alkotóinak, a modern magyar festőművészet elindítóinak: Hollósy
Simonnak, Ferenczy Károlynak, Csók Istvánnak és még sok-sok itt alkotó magyar
művésznek az alkotásai. Nagy tisztelője vagyok Ország Lili életművének, szeretem
Hetey Katalin, Konok Tamás, Matzon Ákos munkáit, és csodálattal tekintek Szalay
Lajos grafikáira.
Márai Sándor szerint „Az élet tartalmát a nagy feszültség, az alkotás pillanatai jelentik, nem pedig a létezés kalendáriumi időszaka”. Ez az izgalmas, jóleső feszültség
kísérte végig a 2019-es évemet, mialatt készültek a kálvária stációképei. Amikor egy
héttel ezelőtt átadtam Eriknek a képeket, megszűnt ez a feszültség, helyét pedig
átvette egy kis szomorúság, megmagyarázhatatlan üresség. A képekkel a feladatot,
az alkotás jóleső feszültségét is elengedtem. Természetesen csak egy rövid időre,
hiszen jövő év tavaszára egy kiállításra készülök.
Balasi Anikó

A reklám és arculattervezés területén
végzett munkáiból melyikre emlékszik
vissza a legszívesebben?
Tartalmas, szép időszakként gondolok
vissza a Szamos Marcipán Kft.-nél töltött időre, a teljes arculatváltás időszakára, amikor a tulajdonossal, Szamos
Gabriellával, egy kiváló grafikai stúdióval (CORVUS) és egy nemzetközileg elismert, tehetséges fotóművésszel, Jung
Zsenivel dolgozhattam együtt. Autógrafikák, többnyelvű prospektusok, munkaruhák, csomagolóanyagok (díszdobozok, desszertcímkék), menükártyák stb.
készültek.
A kreativitás tehát utat tört magának. Úgy
tudom, hogy azért munka mellett folytatott képzőművészeti tanulmányokat is.
Először a Morvai László grafikus és tűzzománc művész, egyetemi tanár által
vezetett Gaál Imre művészeti stúdióba
jártam. A stúdió a vizuális nevelés terén
világviszonylatban kimagasló eredmé-
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A kialakult egészségügyi helyzetre való tekintettel a képek kihelyezése és ünnepélyes megáldása egy későbbi időpontban valósul meg.
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Tisztelt Szentivániak!
Tisztelt Szülők!

Beiratkozás az óvodába
a 2020/2021-es tanévre

A kormány március 12-én kihirdette a különleges jogrendet
és bevezette a veszélyhelyzetet. Miniszterelnök úr március
13-án este bejelentette, hogy az iskolákban március 16. hétfőtől digitális oktatás veszi kezdetét.
Az intézkedés a községünkben működő iskolát is érinti. Az
iskola bezárása kapcsán tájékoztatom Önöket, hogy azon
családok esetében, ahol a gyermekfelügyelet biztonságosan otthon vagy családtagoknál nem megoldható, az
iskola gyermekfelügyeletet biztosít. Kérem, ilyen esetben
minden érintett egyénileg jelentkezzen Milbich Mihályné
intézményvezető asszonynál.
Az óvodák bezárását illetően kormányzati döntés nem
született, ennek megfelelően az óvoda egyelőre működik.
Ugyanakkor kérem, hogy aki óvodáskorú gyermekének
biztonságos, családon belüli felügyeletét meg tudja oldani, az március 16. hétfőtől ne vigye be gyermekét az óvodába. Akiknek ez gondot okoz, az iskolához hasonlóan a
szentiváni óvodában is biztosítjuk a felügyeletet. Kérem,
hogy igényeikről az óvodavezető asszonyt, Brandhuberné
Keszléri Gyöngyvért értesítsék.

Beíratás ideje:
• 2020. április 28. 08.00–16.00-ig
• 2020. április 29. 08.00–16.00-ig
A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
• a gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, tajkártyája
• óvodai jelentkezési lap és mellékletei (az óvoda honlapjáról letölthető, illetve az óvodában átvehető)
• a szülők (gondviselők) személyi igazolványa, lakcím
kártyája
• sajátos nevelési igényű gyermek esetében: szakértői
vélemény
• a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről készült határozat, amennyiben van
A beiratkozás formája még bizonytalan, kérjük, tájékozódjanak aktuálisan.

Hírek az iskolai alapítvány háza tájáról
Idén ünnepli 25 éves jubileumát a Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Általános Iskola alapítványa, a Naturella
Alapítvány a Pilisszentiváni Gyermekekért. A szervezet ez alkalomból új logót
kapott, melyet az iskola farsangi bálján
mutattunk be először.
Az alapítvány tagságában is történtek
változások. Reményi Andrea átadta az
elnökséggel járó feladatokat, a Naturella
új elnökeként szeretném megköszönni
minden eddigi munkáját! A tagság új és
lelkes tagokkal bővült, akik új ötletekkel
és tervekkel készülnek a további munkára. Céljaink között szerepel, hogy az
alapítványt megújítva jobban felhívjuk a
figyelmet tevékenységünkre.
Alapítványunk számos területen tud
támogatást nyújtani a diákoknak, többek között ösztöndíjat biztosítunk, karácsonyi ajándékokat, az iskolának új
sportszereket, az új udvarra játékokat
vásárolunk.
A gyerekek idei két farsangi bálja alatt
befolyt 155 000 forint az alapítvány

számlájára kerül. Köszönjük a szülők lelkes segítségét, hiszen nélkülük ez nem jöhetett volna létre!
A bálon befolyt összeg (közel 300 000 forint) szintén az alapítvány számláját gyarapítja. Köszönjük a
tombolafelajánlásokat: PEMÜ Tanműhely, Auchan
Solymár, Nagy Zoltánné, Testkovács – Ziegler Erzsi, SG
Beauty&Barber – Sándor Gábor, SG Beauty&Barber
– Schuck-Géczy Tímea, SG Beauty&Barber – Gazdig Petra, SG Beauty&Barber –
Pásztusok Veronika, Hidas Kinga – SzappanÜnnep, G&G FotóStúdió – Bokor Gabriella, LámulóFarm, GerillaChili, Stocker-Herman Erika gyógytornász, Pilisszentiváni Helytörténeti Egyesület, Házi Mókus Webáruház, SuziArtBag, Bognár család,
MSO Fitness, Jablonkai-Pántya Anita, VitaminPont Pilisszentiván, Milla – Magyari
Csilla, Adamas Stúdió, Prinyó Autómentés, Csillám Torta, Erzsébetvirág, Asztalos család, Gábeli család, Brik design – Bencsik Brigitta, Radovics család. Köszönjük a pálinkafelajánlásokat az SZMK-s szülőknek, a dekorációt és a tematikus
szelfisarkokat Klári Kreatív Kuckójának és családjának, a műsort a Joker Dance SEnek és a zenét a Die Spitzbuben zenekarnak. Köszönjük az iskola felsős tanulóinak
a szuper álarcokat, amelyeket a bálra készítettek, és végül, de nem utolsósorban
szeretnénk köszönetet mondani annak a pár szülőnek (akik egyre többen vannak),
akik segítettek a bál szervezésében és a dekorálásban, és azoknak a bulizós szülőknek is, akik fáradtságuk ellenére segítettek az elpakolásban.
Princz Viktória
A Naturella Alapítvány a Pilisszentiváni Gyermekekért számlaszáma:
18074686-1-13. Kérjük, támogassák az alapítványt adójuk 1%-ával!

