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Isten hozott benneteket!
Átadták az elmúlt fél évben született babák
családjainak a megemelt összegű családtámogatást

Lefolyóetikett
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Hogyan vigyázzunk a telepre és azokra a hasznos
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Az önkormányzati képviselőket
bemutató sorozatban:
Brandhuber Ádám alpolgármester

Méhek és mézek
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a mézescsuporig egy méhész szakszerű vezetésével
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A lapszámot
július 10-én zártuk.
A címlapon: Babák,
fotó: Szima Roland

Következő lapzárta
2020. augusztus 7.
Az augusztusi lapszám
augusztus 25-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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Mondókázzunk
svábul!
Egyszerűen szeretjük ismételgetni azt, ami jó. Így van ez a
könyvekkel, a mesékkel és a
mondókákkal is. A kisgyerekek azért szeretik a versikéket
újra és újra elmondani, mert
tudják, mi jön. Ez pedig sikerélményt és biztonságérzetet
nyújt. Miért ne tegyük mindezt svábul? Íme, néhány ötlet
az oviból, ha csak néhány percünk is van:
Mäsel he

a gyerekek szemben állnak párosával, egyik
gyerek simogatja a másik gyerek tenyerét

Krozn he

tenyérben kaparászás

Feigl zwik, zwik, zwik,
tenyérben csipkedés

Gaunase prak, prak, prak,
tenyérbe háromszor ütögetni

Sleigl bum, bum, bum,

tenyérbe ököllel ütni háromszor

Megszületett

Bővül az eszközpark

Szemmelveisz Rebeka
2020. 06. 30.
Apa: Szemmelveisz Zoltán
Anya: Balázs Boglárka

Több új eszközzel gazdagodott
a községgazdálkodás ez év tavaszán. A gépek vásárlásához
egy pályázat biztosította a támogatást, ezt tavaly a Magyar
Falu Program keretében írta ki a
Kormány a közterületek karbantartásához szükséges eszközök
és munkagépek beszerzésére. A pályázaton Pilisszentiván
4 670 774 forintot nyert el, ebből az önkormányzat egy John
Deere X350R fűnyíró traktort és
egy hozzá csatlakoztatható seprőgépet, valamint két benzinmotoros fűkaszát vásárolt.

Házasságot kötöttek
2020. 06. 06.
Tóth Ádám László
Egri Zsanett
2020. 06. 06.
Tóth József Tamás
Tóth Katalin Ilona
2020. 06. 10.
Tüskevári Tibor
Borzon Mónika

Hotle Simü, hotte Praun,
moring foame Hove baun.
Hove baume kheime ned,
we te Simü szan jó ned.

2020. 06. 26.
Babetta Péter
Legény Brenda

homlokra picit ütni

In der mitri Kozn,
Sted e fuji Flosn.
Trink aus szauf aus, Tu piszt
jósó trauszt.
Einz, zwei, drei,
Hikhe, hokhe Hai,
Hikhe, Hokhe Hovestrau
Fufzig Khinde Heigne trauf,
Eini zitzt am Tisch,
Kummt ti Khotz und friszt.
Kummt te Weiwe mit e Tosn,
Haud te Khotz e Watschn ro,
Khotz macht: Miau!
Es Pral ist se prau,
Es Lieht lesi aus,
Tu piszt traust.

30 millió forintot nyert az orvosi rendelő fejlesztésére az önkormányzat. Ahogyan arról májusi
lapszámunkban beszámoltunk, idén tavasszal
a Magyar Falu Program 2020-as évre meghirdetett pályázatán 30 millió forintot igényelt Pilisszentiván, a döntés a teljes összeget megítélte
a projektnek. A forrásból a 12 évvel ezelőtt épült
orvosi rendelő tetőtér-beépítése, egy lift és mellékhelyiségek megépítése történhet meg.

2020. 06. 13.
Dobler Gábor
Hoff Krisztina
2020. 06. 20.
Babai Dániel
Benedek Veronika

Májusban fém virágtartó ládákat
telepített a község a Szabadság út
mentén, a bányász emlékmű két
oldalára. A virágládákat a korábban
parkolónak használt zöldterület védelme érdekében helyezték ki, de
a frissen telepített ládákat pár napon belül elsodorta egy arra haladó
kamion, ami kárt tett mind a tartó
edényekben, mind az abban elhelyezett virágokban. A kár enyhítésére a leányvári Juhos Kertészet
háromszáz virágpalántát ajánlott
fel az önkormányzatnak. A felajánlott palántákat a községgazdálkodás dolgozói elültették.

Nyertes pályázat: beépítik az orvosi rendelő
tetőterét

2020. 06. 12.
Baksa Dávid
Mészáros Fanni

Slog teiz heifel umedum

Ajándék virág került
a kidöntött ládákba

2020. 07. 02.
Fogarasy Tamás
Rest Renáta

Változik a tájház működése
Marlok Gyula és Marlok Gyuláné Liszka néni, valamint
Wittmann Mártonné Cili néni már 1986 óta gondozták
a szentiváni tájházat társadalmi munkában. Ők azok,
akik évtizedeken át összehangolták a közösségi igényeket, akik szívvel-lélekkel ápolták a múzeumi gyűjteményt, és akik a tiszta portáról is gondoskodtak.

Köszönet
Örök az arcod, nem száll el a
szavad. Minden mosolyod a
szívünkben marad! Köszönetet
mondunk mindazoknak, akik
Bándi Márton, szerető férj,
édesapa, nagypapa, dédpapa
temetésén részt vettek, valamint mindazoknak, akik gyászunkban bármilyen módon
osztoztak.
A gyászoló család

Szentiváni Újság

Július 6-ától ez megváltozott, a tájház kulcsai a Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Önkormányzathoz
kerültek. Poppréné Révay Gyöngyi polgármester és
Geiselhardt Anett gazdasági vezető a képviselő-testület nevében július 8-án személyesen köszönték
meg Liszka néni, Cili néni és Gyula bácsi lelkiismeretes munkáját.
A tájház működéséről a következő lapszámban
adunk hírt. Foglalásokra szeptember 1. után lesz lehetőség. Érdeklődni lehet: 06-70-382-4801
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Felújítják a hidakat a községben
A községgazdálkodási csoport munkatársai júliusban
hozzáláttak a közterületeken lévő korlátok és hidak
felújításához. A felújítási munkálatok várhatóan nyár
végéig tartanak.

Önkormányzati munka
A Fejlesztési Bizottság elnöke, Őri Lajos műszaki fejlesztési ügyekben rendkívüli egyeztetést hívott össze május
18-ára. A március 11-én meghirdetett különleges jogrendet
követően ez volt az első olyan hivatalos helyszíni bejárás
Szentivánon, melyen a testületi tagok és a hivatal munkatársai személyes megbeszélést tarthattak.
A helyszíni bejáráson szó volt egy lakossági telekrész vásárlási igényéről, megtekintették a 2240/2 helyrajzi számú
zártkerti telket, és tárgyaltak közterületek rendbetételéről, a felújítás alatt álló József Attila utcai házak pótmunkálatairól, a Pilisvörösvár–Solymár összekötő út tervezéséről és a Rét utca 40. villanyszerelési költségeiről is.

Felújították a körhintát
Felújították a játszótéri körhintát. A gyermekek által kedvelt játék új forgószerkezetet kapott, a községgazdálkodási csoport munkatársai az eszköz további alkatrészeit
is gondozásukba vették és felújították.
A fejlesztési bejárást követő napokban pénzügyi bizottsági ülést is tartottak. A vészhelyzet utáni első testületi
ülést lapzárta után, július 13-ra hívták össze. A testületi
ülés napirendjei között szerepel majd a koronavírus miatt
megváltozott költségvetési helyzet, és tárgyalnak a várható pénzügyi megszorításokról. A testületi ülésről az augusztusi számban olvashatnak.

Döntős a szentiváni torta

Újabb csikkgyűjtő oszlopok

A Ludwig és Mentesi Kft. Szentivánéji álom fantázianevű tortája is döntőbe jutott a Magyarország Cukormentes Tortája
versenyen. A Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete és az Egy Csepp Figyelem Alapítvány idén kilencedik alkalommal hirdette meg a megmérettetést profi cukrászok
számára. A versenyzők a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége által jóváhagyott alapanyagokat használhatják a torták megalkotásakor. A döntős öt torta között ott szerepel a
szentiváni pékség Szentivánéji álom nevű tortája, amely céklás-almás felvert, fahéjas meggylekvárból és tejszínes-zabpelyhes angolkrémből készült. A verseny eredményhirdetése
augusztusban várható.

Tovább nőtt a csikkgyűjtő edényekkel felszerelt oszlopok száma a településen. Ahogyan arról áprilisi számunkban hírt adtunk, a Tiszta falu, boldog falu logóval
ellátott táblák közül az elsőket már tavasszal kihelyezték
a településen. Az új csikkgyűjtő pontok a Tó sétányon, a
Csali csárdánál, a játszótér mellett, a tájház előtt, a sportpálya mellett és a Szabadság úton létesültek.
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Sebességkorlátozás
Júniusban új sebességkorlátozások léptek életbe a Pilisszentiván és Solymár közötti útszakaszon. A Közút
kezelésében lévő úton a szentiváni faluhatár után csak
50-nel lehet haladni, majd a buszmegállót elhagyva 90
helyett 70-es sebességhatár van érvényben. A korlátozások a másik menetirányban ugyanígy érvényesek.

Dugulás
a Tó sétányon
Június 23-án eldugult a közcsatorna a Tó sétányon. A káresemény előtti napon jelentős
mennyiségű csapadék hullott,
a dugulást feltételezhetően a
szennyvízcsatornába illegálisan
bevezetett esővíz, valamint a
csatornába bedobált darabos
szemét (törlőkendő, intimbetét, mosogatórongy) okozták.
Az önkormányzat és a DMRV
munkatársai haladéktalanul intézkedtek, így néhány óra alatt
elhárították a hibát, és megszüntették a nemcsak kellemetlen,
hanem számos veszélyt és komoly károk lehetőségét is magá-
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ban hordozó helyzetet. A községgazdálkodás dolgozói a káresemény után azonnal elvégezték a szükséges fertőtlenítést.
A közüzemi szennyvízcsatorna-hálózatba csak kommunális
eredetű szennyvíz vezethető, esővizet bekötni tilos. A hálózat állati trágyát, zsírokat, olajokat, festékeket, oldószereket
és egyéb darabos szennyeződéseket, tárgyakat sem bír el.
Újságunk 8. oldalán a Lefolyóetikettben arról olvashatnak,
hogyan működik a szennyvíztisztító telep, és hogyan óvhatjuk meg a rendszert a hasonló esetektől.
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A ZÖLD ŐRZI SZENTIVÁNT

lassan már iránytűt is kell vinnem, hogy
el ne tévedjek. Itt nálunk jobban megmaradnak a polgári értékek. A zöld őrzi
Szentivánt.

Brandhuber Ádám alpolgármester szívügye az erdő és a faluközösség.
Régimódinak tartja magát, számára a legfontosabb értékek a becsületesség
és a kitartás. Elsődleges célja az erdő és a polgári életforma megőrzése.
Önkormányzati munkája mellett kicsit az erdőről is beszélgettünk vele.

A mostani interjú szokatlan módon
készül. Képviselő úr javaslatára a Jágitanösvényen sétálunk, miközben beszélgetünk. Miért olyan fontos ez Önnek?

Ahogy korábban fogalmaztam, a
szentivániak génjeiben van a természet
szeretete. De ennek a falu politikájában
is tükröződnie kell. Szerintem jó úton vagyunk. Mindig csapatban gondolkozom,
mert legyen bármilyen jó ötlete az embernek, csak akkor tudja megvalósítani,

Határozottan látszik, hogy megváltozott a társadalom igénye az erdő irányában.
Míg régen kizárólag azért tartották az erdőt, hogy fát vágjanak ki és vadat lőjenek,
mára a Parkerdő fakitermelésből származó bevételeinek aránya épphogy 50% környékén van. Az erdőben egyre többen inkább pihenni szeretnének. Az igényeknek
megfelelően tehát elindultunk az ökoturisztika irányába: erdei iskolákat, erdőmerülést és egyéb alternatív programokat szervezünk. A fa elvesztette korábbi, mindent
elsöprő dominanciáját, most már mással is foglalkozni kell.
Összeegyeztethető ez a folyamat az erdő védelmével?
Igen, de ehhez látni kell az erdő komplexitását. A mai erdőre a régiek azt mondanák,
hogy nem tiszta. De az erdőben nem mindig az a fontos, hogy tiszta legyen. Az erdő
egy erdei ökoszisztéma-szolgáltató rendszer, minden mindennel összefügg. Ma már
a biodiverzitás a fontos, hogy egy adott termőhelyen minél több faj forduljon elő.
Minél több a faj, annál ellenállóbb az életközösség.
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Személyes célom, hogy azt a polgári faluként működő Szentivánt őrizzem meg, ahol
felnőttem. Ez nem jelenti azt, hogy konzerválni szeretnék. A konzervativizmust és a
haladást kell ötvöznünk, ez pedig akkor lehetséges, ha a helyi közösségre építünk. A
világban járva úgy tapasztalom, hogy sok helyen eldugulnak, beszűkülnek a közösségi csatornák. Mi akkor hajtjuk végre a legnagyobb beruházásunkat, amikor a civilekbe ruházunk: az egyesületekbe, a zenekarba, tánckarba, énekkarba, mindenféle
egyletbe. Mint ahogy Gárdonyi Géza mondja: „A falak ereje nem a kőben vagyon,
hanem a védők lelkében.” Szentiván értékét nemcsak az határozza meg, hogy hány
kilométer aszfaltos útja vagy járdája van, hanem a benne lévő emberek értéke, akik
egymásért tudnak tenni. Alpolgármesterként semmire nem vigyázok jobban, mint a
civilekre, a közösségre.
A közösséghez való tartozás azonban közös felelősségvállalást is jelent. Mit gondol
erről?
Igen, és ennek éppen aktualitása is van. A polgári értékrend és a közösségek mellett
számomra a harmadik döntő tényező a pénzügyi stabilitás. Pilisszentiván azon kevés
települések közé tartozik – országosan is csak talán 3-5% ilyen van –, amely soha nem
gyűjtött adósságot. Idén kihívás lesz megőrizni a pénzügyi stabilitást, ugyanis ma
már tudjuk, hogy a koronavírus miatt az idei költségvetésben nagyságrendileg 90
millió forint mínusz keletkezik. És a mélypont csak 2021-re várható. Hangsúlyozni szeretném, hogy ebben a helyzetben mindenkinek ki kell vennie a részét a spórolásból
is. A megoldást a közös teherviselésben látom, a részleteket a képviselő-testülettel
ki fogjuk dolgozni.
Balasi Anikó

Jó ide születni

A magasabb pozícióval változnak a feladatok. Ezáltal nem távolodik el az eredeti szakmai céljától?

Alapvetően mi változott meg az elmúlt több mint harminc évben?

Nagyságrendileg tíz évet éltem Németországban, ’79 és ’89 között. Ott érettségiztem és ott jártam egyetemre, de
olyan erős volt a szülőfalumhoz való kötődésem, hogy muszáj volt hazajönnöm.
Olyan voltam, mint ET, a földönkívüli, aki
hazavágyott. 2006-ban pedig, amikor a
Pilismaróti Erdészet vezetője voltam, azt
éreztem, hogy tenni akarok a falumért.
Milyen elképzelései voltak, milyen irányba szeretné terelni a falut?

Mindazok, akik Szentivánon születtek,
vagy itt nőttek fel, ebben a csodálatos
környezetben, a génjeikben hordozzák
a természet szeretetét. Én erdőmérnök lettem, ezt a szakmát űzöm immár
34 és fél éve. 1986. március 2-án helyezkedtem el a Pilisi Parkerdő Zrt.-nél,
gyakornokként kezdtem, majd műszaki
vezető, előadó, főelőadó, vállalkozási
menedzser, osztályvezető, ágazatvezető, erdészetvezető-helyettes, erdészetvezető lettem, és most igazgató vagyok
ugyanott.

Nem, hiszen ugyanazzal a Pilisi Parkerdővel foglalkozom. Természetesen így 56 és fél
évesen nem kezdem minden napomat az erdőben, hanem más kihívások elé állok.
Az eddigi munkám minden szakaszának megvolt a maga szépsége. Fontos, hogy végigjárjuk a szamárlétrát, vezetőként át kell látni az egész szervezetet, tisztában kell
lenni azzal, hogy ha döntéseket hozunk, mi rezdül alattunk.

Szakmai pályafutása és a természet
iránti szeretete mellett miért lett önkormányzati képviselő, majd később
alpolgármester?

ha egy csapathoz tartozik. Úgy érzem, hogy a polgármester és a képviselők tekintetében olyan csapat vagyunk, akik elkötelezettek a zöld irányban. Jót tesz, hogy
fiatalok vannak a döntéshozók között, ez ébren tartja az embert.

Térjünk is át az erdő és Szentiván
kapcsolatára...
Pilisszentiván jövője összefügg a zölddel. Olyan nagyszerű természetvédelmi, botanikai értékei vannak, amelyek
egyedülállók a világban. A terület 25
éve Európa diplomás, idén ősszel pedig
a Nemzeti Park munkatársaival átadjuk
a Bányász utcában a Pilisi Len Látogatóközpontot. Az intézményeinkbe járó
gyerekek nem akármilyen természeti
nevelést kapnak, általuk magokat vetünk el a jövő számára. Szentiván szinte
támaszkodik az erdőre. Nincsenek hatalmas üres területeink, így szerencsére
nem tud a lakosság olyan ütemben nőni,
mint a környező településeken. Ha a ’80as évekre visszagondolok, úgy tértem
be a szomszéd településre, hogy tíz emberből kilencet ismertem. Most pedig
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Elbűvölő csöppségekkel, büszke anyukákkal és apukákkal telt meg a házasságkötő terem július 9-én délelőtt.
A tizenhét babát és szüleiket az önkormányzat nevében
Poppréné Révay Gyöngyi polgármester és Burai Jánosné
anyakönyvvezető fogadták, és a helyi hagyományoknak
megfelelően ünnepélyes keretek között adták át az idén
50%-kal megemelt családtámogatást.
A polgármester köszöntőjében elmondta, hogy nemcsak egy család, hanem egy
falu életében is az a legszebb
ünnep, amikor gyermekek
születnek. „Szentivánon sok
gyerek születik, egyszerűen
jó ide születni! Szeretettel
fogadjuk azokat a fiatalokat
is, akik máshonnan jöttek,
nemrég költöztek ide, a legfontosabb az, hogy mindenki otthon érezze magát Pilisszentivánon. Arra kérem
önöket, hogy tanítsák meg
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gyermekeiknek Szentiván múltját, adják át a hagyományainkat. Az önkormányzat a most átadott anyagi támogatással szeretné önöket segíteni a gyermeknevelésben” – fogalmazott Poppréné Révay Gyöngyi.
A kismamák 30 000 forint készpénzt, egy csokor virágot,
valamint Komp Károlyné Metzger Mária Amiről a fakanál
mesél című könyvét vehették át.
A támogatást a Pilisszentiváni Polgármesteri Hivatalban,
az ügyfélszolgálati irodában lehet igényelni, az átadásra
évente két alkalommal kerül sor.
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LEFOLYÓETIKETT
Mit önthetünk a csatornába, és mit nem? Mi történik, ha olyasmi kerül bele,
ami nem odavaló? Ezekre a kérdésekre keressük a választ Hamvas Márton,
a pilisszentiváni szennyvíz elvezetéséért és tisztításáért felelős Daköv Kft.
üzemmérnökség-vezetőjének segítségével.

A szennyvíz útja

A túlterhelés is gondot okozhat

Pilisszentivánon 20 kilométer hosszú a csatornahálózat, és 1600 háztartás van rákötve. A pilisszentiváni szennyvíz tisztítása a
solymári szennyvíztisztító telepen történik,
amelyet a Daköv Kft. üzemeltet. A szennyvíz
egy átemelő segítségével jut át a szomszéd
községbe, amely a falu határában, a tóparton található, és amely a Szentivánról érkező
szennyvizet átemeli, 50 méter szintkülönbséget leküzdve.

Fontos tudni, hogy nem kerülhet a csatornába sem a csapadékvíz, sem a belvíz vagy talajvíz. Ezek ugyanis kimossák a baktériumokat a rendszerből, amelyek pótlása komoly
költségekkel jár. A pilisszentiváni átemelőből például 600-650 köbméternyi szennyvíz érkezik naponta a szennyvíztelepre, egy hóolvadásos, esős napon azonban ez a
szám 3200-ra is emelkedhet. Ilyenkor a Daköv Kft. ellenőrzéseket kell, hogy végezzen,
és akinél megállapítja, hogy illegálisan engedte be a csatornába a vizet, az bírságra
számíthat. Fontos tehát ellenőrizni a házunk tájékát, és megszüntetni az esetleges
szabálytalanságot nemcsak a büntetés, hanem a rendszer megóvása miatt is.

A tisztítás folyamata
A szennyvíztisztítás a szennyeződések mechanikai eltávolításával kezdődik – számol
be az üzemmérnökség vezetője, Hamvas
Márton. A tisztítás ezután biológiai úton
folytatódik, ezt baktériumok végzik. A
szennyvíztelep feladata, hogy biztosítsa
ezen baktériumok számára a megfelelő életfeltételeket, vagyis a levegőt, az oxigént, a
megfelelő hőmérsékletet és a táplálékot. Ez
utóbbit önmagában a szennyvíz adja.
A szennyvíz kezelésének első lépése a szilárd szennyeződések elkülönítése. Ennek a
szerepe az, hogy a biológiailag nem bontható szilárd szennyezőanyagokat eltávolítsa,
és a rendszer műtárgyait óvja a mechanikai
terheléstől, ami dugulást, meghibásodást
vagy rövidebb élettartamot okozhatna. Az
átemelő szivattyúk útján beérkező szennyvizet először egy rácsszűrőn vezetik át, majd a
homok- és zsírfogó medencébe vezetik.
A szennyvíztisztítás ezután két párhuzamosan futó kádrendszerben történik. Ezt a fázist eleven iszapos biológiai szennyvíztisztításnak nevezik, ugyanis az oldott állapotban
lévő szerves anyagokat élő baktériumokból
álló eleven iszap segítségével tudják lebontani. A cél a szennyvízben található szerves
szén-, nitrogén-, valamint foszforvegyületek
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Az üzemmérnökség-vezető két kirívó példát hozott a nem megfelelő
használatra. Elmondása szerint valaki nagy mennyiségű mosószert öntött a csatornába, melynek hatására annak mentén minden habzott, a telepen a medencéből is folyt le a hab, a baktériumok emiatt elpusztultak,
és az egész rendszert újra kellett indítani. Egy másik esetben mosóbenzint öntöttek bele, ezzel tulajdonképpen egy bombát készítve, hiszen egy
szikrára az egész robbant volna. Szerencsére ez nem történt meg; kinyitották az aknafedeleket, szellőztettek, és sikerült megoldani a helyzetet.

eltávolítása. Az alapelv az, hogy a baktériumok a szerves vegyületek lebontásakor
keletkező energiát saját életműködéseikhez használják föl.
Utolsó lépésként a szennyvíz az utóülepítőbe kerül, ahol a biológiailag tisztított
víz és az iszap szétválasztása történik. Az összegyűlt iszap egy része visszakerül a
biológiai tisztítóműbe, a fölös iszapot pedig az iszapsűrítőbe vezetik. A tisztított
szennyvíz a klórozó medence felé folyik, ahol szükség esetén a szennyvíz fertőtlenítése történik. Amennyiben az ÁNTSZ nem rendeli el a fertőtlenítést, a víz a medencét megkerülve az Aranyhegyi-patakba folyik.

Fennakadások a rendszerben
A szennyvíztelep üzemeltetésének része a javítás és a karbantartás is. Ez teljes
mértékben a Daköv Kft. solymári üzemmérnökségének a feladata. Az egyik gyakori hibaokozó a csatorna nem rendeltetésszerű használata. Az ember ugyanis hajlamos azt gondolni, hogy ami eltűnt a lefolyón, attól egyszer s mindenkorra meg is
szabadul, a szennyvíztisztító majd úgyis ártalmatlanítja a különféle csatornaidegen
anyagokat. Ez azonban nem igaz. Hamvas Márton elmondása szerint mindennapos probléma, hogy egyes lakók oda nem illő dolgokat dobnak be a csatornába, a
rongyoktól a télikabáton át a tégláig. Ez komoly dugulásokat okoz, melyeket csak
egy költséges csatornamosó gép segítségével tudnak elhárítani.

Szentiváni Újság

Sajnos a közelmúltban is volt hasonló probléma: június második felében a
Tó sétányon dugult el a közcsatorna. Illegálisan ugyanis sokan bevezetik
az esővizet a szennyvízcsatornába, és az akkori nagy esőzések után ez
okozhatta, hogy a bedobált szemét (betét, törlőkendő, mosogatórongy)
feltorlódott a legmélyebb ponton. Több lakossági telefonos bejelentés
érkezett a június 23-i káreseményről, melyek után az önkormányzat hivatalos szervekkel elhárította a bajt, és fertőtlenítették a csatornát.

Még száz évig jó lehet
A folyamatosan növekvő lakosságszám mellett felmerül a kérdés, hogy meddig
elég a szennyvíztelep kapacitása. Nos, aggodalomra nincs ok, mivel a solymári telepet úgy alakították ki, hogy bővíthető legyen, és két további medence megépítésével akár meg is duplázható a kapacitása. Így a következő legalább 100 évben
van helye a szentiváni szennyvíznek. A mi dolgunk csupán annyi, hogy rendeltetésszerűen használjuk a lefolyót és a csatornát, hogy a rendszer zavartalanul
működhessen.
A Szentiváni Újság következő számában a szennyvíztelep és a csatornázás történetéről írunk.
Botzheimné Szűcs Emese
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Tiltólistás anyagok
Ezek után közös érdekünk tudni,
hogy mi az, amit szigorúan tilos a
csatornába ereszteni:
•
•
•
•

mérgeket
gyógyszereket
növényvédő szereket
tűzveszélyes anyagokat: például
benzint, hígítót vagy festéket
• olyan anyagokat, melyek a lebomlásuk során válnak mérgezővé vagy tűzveszélyessé
A fentebb felsorolt szigorúan tiltólistás anyagok mellett darabos
szennyeződéseket sem szabad a
csatornába dobni, mivel üzemzavart okozhatnak. Ilyen például a
fa, kő, csont vagy műanyag eredetű
háztartási eszköz, a macskaalom,
a vízben nem oldható egészségügyi anyagok és egyéb háztartási
hulladékok. Ezek mellett vannak
olyan szerves anyagok, melyek
feldolgozására a rendszer nem
alkalmas. Ilyen többek között az
állattartásból származó hígtrágya, a háztartási ételmaradék, a
zsírok és olajok, az elpusztult kisállatok tetemei vagy az emésztőkből
szippantott nagy agresszivitású
szennyvíz.
A rendkívüli dugulás erősen szen�nyezi a környezetet, elhárítása
pedig törvényszerűen a csatornadíj amúgy elkerülhető emelését is
okozhatja.
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ÜNNEP A TANÉV VÉGÉN
2020 tavasza a pedagógusokat is új helyzet elé állította.
A kihívások összefogásra késztették a tanárokat, diákokat,
óvónőket, kisgyermekeket és szülőket. A rendkívüli időszak végén
nem maradhatott el az ünnep.
Pedagógusnap az iskolában
Az, hogy a karantén hosszú távon változtat-e az oktatási eszközökön, még
a jövő kérdése. Június 19-én, az év
végi tanévzáró értekezlet keretében
a szentiváni tantestület tagjai a járványnak az oktatásra gyakorolt hatásáról, hozadékáról és nehézségeiről
beszélgettek. A nap azonban nemcsak
munkával telt, hiszen Magyarországon
június első vasárnapja a pedagógusok
napja. Az ebből az alkalomból szervezett ünnepségen Milbich Mihályné iskolaigazgató munkatársainak mondott
köszönetet, Poppréné Révay Gyöngyi
polgármester pedig a képviselő-testület minden tagja nevében a teljes kollektívának megköszönte a rendhagyó
év során bizonyított helytállását. Az
összejövetel egyben kiváló alkalom volt
arra is, hogy a nyugdíjba vonuló munka-

ködik, és minthogy sok szülő már tavasszal kénytelen volt kivenni a szabadságát, az intézmény
nyáron nem zár be. A kijárási korlátozás idején, az
ügyeleti rendszer mellett az elmúlt hónapokban
felújítási, karbantartási munkálatok zajlottak, kifestettek négy csoportszobát, a mellékhelyiségeket és a konyhát, egy szoba pedig új parkettát
kapott. Az óvó nénik új dekorációval készültek, így
nemcsak az udvar, hanem a folyosó ablakai is virágba borultak.
társaktól búcsút vegyenek. Füredi Éva
és Bíróné Kasnya Ágnes hosszú évek
munkája után adják át a stafétabotot,
Menráth Réka egy tanév után, Lázárné
Könczöl Fuzsina pedig egy korábban
gyesen lévő pedagógus helyettesítését követően búcsúzik az iskolától. Az
intézményben szép hagyomány, hogy
a munkatársak év közben a névnapokon köszöntik egymást, így ezen a délelőttön a kijárási korlátozás időszakára
esett névnapi jókívánságokat is bepótolták. Boros Sándor, az iskola trombitatanára előadása pedig igazi zenei élménnyel gazdagította a délelőttöt.

Pedagógusnap a megújult óvodában

Június 18-án pedagógusnap alkalmából ebben a szép
környezetben látogatta meg Poppréné Révay Gyöngyi az óvoda dolgozóit. A testület nevében megköszönte, hogy az
óvodapedagógu sok és a dajkák
ezekben a rendkívüli időkben egyéni
és közösségi szinten is példamutatóan helytálltak.
A gyerekek pedig
szemmel láthatóan
örömmel
vették
birtokba az ismerős terepet.

Mosolygós, barátságos és patyolattisztaságú óvoda várta vissza a gyerekeket
a járvány után. A szentiváni óvoda május 27. óta már teljes munkarendben mű-

Balasi Anikó

A pilisszentiváni iskola a tanév vége előtt előzetes igényfelmérést végzett,
hogy hány család igényli gyermekének a nyári ügyeletet. Az intézményvezető arról tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy amennyiben a nyár folyamán a családoknál további, korábban nem jelzett gyermekfelügyeleti igény
merül fel, kereshetik az iskolát. Az intézményben a szünidő teljes ideje alatt
hétköznaponként 8 és 16 óra között szükség szerint biztosítják a felügyeletet. Kérik, hogy a szülő legalább egy héttel előre jelezze igényét.
Az iskolában egyéb hivatalos ügyek intézésére is van lehetőség június 24-től
kéthetente szerdánként. Telefon: 06-30-634-2818

Szentiváni Újság

A Helytörténeti Egyesület
kirándulása
Az idei év az ismert okok miatt mindannyiunk életét felforgatta. Ez a közösségeket, egyesületeket is érintette. A Pilisszentiváni Helytörténeti Egyesület sem volt ez alól kivétel. Minden
első fél évi programunk elmaradt, a szokásos egynapos tavaszi buszos kirándulásunk is. Így amikor a karantén szigorú szabályai enyhültek, és már a szabadban lehetett programokat
szervezni, éltünk a lehetőséggel, és június 22-én kellemes erdei sétát tettünk az Európa Diplomával kitüntetett területen.
Legnagyobb örömünkre az egyesület számos tagja eljött. Túravezetésre Menráth Rékát kértük meg, aki örömmel fogadta
el a felkérést. A Jági-tanösvény egy részét jártuk be. Réka nagy
tudással, szakértelemmel, lelkesen mesélt a környék őshonos
növény- és állatvilágáról, a területen már elvégzett és elvégzendő óriási munkákról. Megtudtuk, hogy ez a kitüntető cím
nem örök érvényű, hanem csak egy meghatározott időre szól.
Szakértők a helyszínen ellenőrzik a területek kezelését, és ennek alapján döntenek a diploma meghosszabbításáról.
Réka örömmel mesélte, hogy
ez a terület a továbbiakban is
élvezi a kitüntető címet.
A mintegy másfél órás sétát
követően, visszatérve a kiindulás helyszínére, a túrára
nem vállalkozó társaink terített asztallal vártak minket. A
nap hátralévő része kellemes,
beszélgetős hangulatban telt.
A tanösvény további részének megismerését az őszi időszakra tervezzük, természetesen Réka vezetésével.

Nyári ügyelet az iskolában

10

KARANTÉN UTÁN
SZABADON

Klinger Irén
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VÉDŐNŐI MUNKA KARANTÉN ALATT

Járuléktartozás esetén fizetni kell
az ellátásért

A védőnői hivatás igazi szolgálat. A védőnők feladatai az elmúlt
évtizedekben sokat, a járvány alatti hónapokban pedig még többet változtak.
Egy védőnő hiteles szakmai eligazodási pont, logisztikus és egyben lelki támasz.

Tájékoztató az egészségügyi ellátások
igénybevételi szabályairól 2020. július 1-től
Tisztelt Lakosság! A 2020. július 1-jén hatályba lépő új Tbj. (2019.
évi CXXII. törvény) számos fontos és jelentős változást tartalmaz, ezekre szeretnénk felhívni a figyelmüket.

zel a fordulattal, örömmel látja el hivatását. Az újdonsült anyukák rendszerint szívesen fogadják a védőnőket, ez az évek
során nem változott, ma viszont inkább
szakmai támaszt várnak, segítséget,
hogy eligazodjanak az interneten található rengeteg információ között.

• A járulékok összevonása: a biztosítottakat egységes, 18,5%-os
tb-fizetési kötelezettség terheli.
• A saját jogú nyugdíjasok járulékmentessége: általános járulékmentesség illeti meg őket, függetlenül a foglalkoztatás
formájától.
• A járulékfizetési alsó határ meghatározása: a tb-járulékot legalább a minimálbér 30%-a után kell megfizetni.

Bár a védőnő munkaideje eddig is rugalmas
volt, a járvány alatt ez még inkább így lett.
„A nap bármely szakában felkeresnek bennünket, üzennek nekünk. Ennek előnye,
hogy így többször is láthatjuk a csecsemőket, ugyanakkor emiatt szinte 0–24 órában
dolgozunk” – fogalmazza meg Mariann.

• A járulékfizetési hátralék miatt a tajkártya érvénytelenné válik: a tajkártya érvénytelenítését kiváltó hátralék mértéke a
2020. július 1-től felmerülő 6 havi járulékfizetési kötelezettség
elmaradása.
2020. július 1-jétől már nem lesz lehetőség az elmaradt egészségbiztosítási szolgáltatási járulék utólagos befizetésével a jogviszony utólagos/visszamenőleges rendezésére, vagyis a betegeknek, ha ebben az időszakban látják el őket, ki kell fizetniük a
szolgáltatás díját.
Az elmaradt egészségügyi szolgáltatási járulék adók módjára
behajtandó köztartozásnak, azaz az adóhatóság által végrehajtható tartozásnak minősül.
Háromhavi járuléktartozás felhalmozása esetén nem lesznek
jogosultak az egészségügyi ellátásokat térítésmentesen igénybe venni, a lámpaszínük BARNÁRA változik. Az első háromhavi
elmaradás 2020. október 1-jét követően várható.
Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy sürgősségi ellátás esetén továbbra is érvényesülnie kell azon alapelvnek, hogy a sürgősségi
ellátás minden állampolgárnak jár. Természetesen a sürgős szükség miatti ellátásokat – ahogyan eddig – a jogviszony előzetes
vizsgálata nélkül is nyújtani kell, az ellátások nem tagadhatóak meg a jogviszony rendezetlensége/érvénytelensége okán.
Ugyanakkor az ellátás díját – a későbbiekben kihirdetésre kerülő
egységes díjszabályzat alapján – a betegnek meg kell térítenie.

Augusztus 20-án, az ünnepi szentmise és a kenyérszentelés után változatos programokkal
várjuk Önöket. A részleteket keressék a község honlapján és a plakátokon.

Fotókat keresünk!
Fotókat gyűjtünk a Napforduló Fesztivál elmúlt
három évtizedéből. Már a legelső Szentivánnaptól keresünk és várunk archív fotókat.
Akinek van, kérjük, augusztus 5-ig küldje el az
évszám, valamint a fotós nevének és elérhetőségének feltüntetésével a baranyikrisztina@
pilisszentivan.hu e-mail-címre, vagy adja át
személyesen az önkormányzat ügyfélszolgálatán. Előre is köszönjük!
Érdeklődni: 06-70-902-6710

A legtöbb embert – akiknek rendezett a jogviszonyuk, és jogkövető módon járnak el – az intézkedés semmilyen formában
nem érinti.
Az adatok tájékoztató jellegűek, kérjük, bővebb tájékoztatásért
keressék fel a www.neak.gov.hu weboldalt, melyet a következő
elérési útvonalon találnak:
Főoldal felső menü / Lakosságnak / Ellátás Magyarországon /
Jogosultság az ellátásra / Ellátásra jogosultság igazolása.
Pilisszentiván Község Önkormányzata

12

Szentiváni Újság

Poppréné Révay Gyöngyi június 11-én a védőnők napja alkalmából személyesen köszöntötte a pilisszentiváni védőnőket.

A védőnői munka ellátása ma már főiskolai végzettséghez kötött. A védőnő követi a magzat fejlődését, a terhesgondozás
során életviteli tanácsokat ad, az újszülött megérkezését követően elsők között
látogatja a családot. Segítséget nyújt a
csecsemőápolásban, a friss szülők bármikor fordulhatnak hozzá gondjukkal
és örömükkel. Hogy naprakész tanácsokat adhassanak, a szentiváni védőnők is
rendszeresen képzik magukat, értekezleteken vesznek részt, igyekeznek követni
a szakmai aktualitásokat, és tartják a
kapcsolatot védőnő társaikkal, gyakran
konzultálnak egymással.
Balogh Ildikó 42 év védőnői szolgálatot
tudhat maga mögött, ebből 21 évet Pilisszentivánon töltött. A nyár végére tervezi, hogy nyugdíjba vonul. „Már egy teljes
generáció felnőtt mellettem, mióta itt
vagyok. Az első újszülöttjeim mára már
anyukák lettek, vagy anyukák lesznek –
meséli Ildikó. – Hosszú időszak ez, és a
munkánk sokat változott az évek alatt.
Ha csak a csecsemő táplálását nézzük:
amikor én fiatalasszony voltam, a gyereknek már kéthetesen gyümölcspépet
adtunk. Most hathónapos korig kizárólag
szoptatást javaslunk.”

2020. július

Ildikó édesanyja javaslatára választotta
hivatását. Egészségügyi szakközépiskolát
végzett, majd gyermekei megszületését
követően levelező tagozaton végezte el a
főiskolát. Szereti, hogy munkája változatos, sok aspektusa van, magánemberként
a 3–6 éves korosztály áll legközelebb a szívéhez, de csecsemőgondozóként minden
korosztályt egyformán szeret.
Csehné Bencsik Mariann pilisszentiváni
lakos, ugyancsak 21 éve van szolgálatban.
Pályája úgy kezdődött, hogy az orvosi
helyett a védőnői képzésre jutott be, és
mint mondja, maximálisan elégedett ez-

A járvány idején nem is volt más lehetőségük a családoknak, hiszen március és
május között kizárólag a kötelező védőoltások beadása történt meg a tanácsadásokon, minden más videochaten, telefonon
zajlott: képernyőn keresztül történtek a
státuszvizsgálatok, a kiütések, a köldök
vagy éppen a pelenka tartalmának megtekintése. A legszükségesebb helyzetekben
személyes látogatást is tettek, de csak az
udvaron vagy a teraszon találkoztak a családokkal. „Az időpont-egyeztetésen alapuló gondozás, ami ez idő alatt kialakult, jól
bevált, és szeretnénk megtartani. Az úgynevezett online telemedicina lehetőségeit
pedig mi is kiválóan tudjuk alkalmazni” –
állapítja meg Mariann.
Balasi Anikó

Anyukákat kérdeztünk arról, hogyan élték meg a gyermekük születése utáni
időket a karantén alatt.
„A kórházban a szobát csak a legszükségesebb dolgok miatt lehetett elhagyni.
Hiányzott a szülői támogatás, és hogy másokkal beszélgessünk a folyosón.”
„Először nagyon fura és szomorú volt, hogy a nagyszülők csak képernyőn láthatják a picit. Utána már mindennapossá vált, hogy képernyőn keresztül követték a fürdetést vagy a pelenkázást.”
„A nagyszülők a babát az ablakon keresztül nézték meg. Főtt ételt kaptunk és
segítettek a bevásárlásban.”
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MÉZONTÁS A PILISBEN
A közelmúltban virágzott a lila facélia, más néven mézontófű.
Ahol mézontófű van, ott bizonyára méhek is találhatóak,
és valóban, környékünkön sétálva sok helyen
találunk kaptárokat.

A méhek jelentősége
A mézet a legtöbben szeretik, ami nem csoda: az ember több
mint tízezer éve fogyasztja ezt az édes nedűt. A méhek háziasítása 6000 évvel ezelőtt kezdődött, és ma sok ember számára
jelentenek megélhetést. Ez a szorgos állat a környezet számára is nagyon fontos, mivel a méhek sok növényfaj megporzásában vesznek részt, így az ökoszisztémában kulcsszerepet
vállalnak. Amerikában sok gazda fizet azért a méhészeknek,
hogy a földjeikre vigyék a méheiket, így biztosítva az évi termést. Táplálékuk nektár és virágpor, amit az idősebb dolgozók
gyűjtenek a virágzó növényekről. A nektárt a mézgyomorban,
a virágport a hátsó lábukon szállítják. Amit nem fogyasztanak
el, azt feldolgozzák és elraktározzák, így készítenek mézet a
szűkösebb időkre.
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Nagyon idillinek tűnik a méhészkedés: szabad és mégis jövedelmező munka, ráadásul a természetben. 2008-ban, a válság után
sokan döntöttek úgy, hogy megpróbálják ezt a foglalkozást – meséli Ádány Ferenc. Most már ötkilométerenként biztosan találunk
méhészt, méhcsaládokat. A környezet, a növények beporzása
szempontjából ez nagyon jó, ám sajnos kedvez a méhek első számú ellenségének, a varroa atkának is. 1978 óta van Magyarországon ez az atkaféle, amely úgy pusztítja a méheket, hogy a testnedvüket szívogatja, emellett vírusokat is terjeszthet. Az a méh,
amit az atka legyengít, nem valószínű, hogy túléli a telet, ezért a
fő atkairtás a napraforgó virágzása után szokott megtörténni, de
már áprilisban, a szezon kezdetén is védekezni kell ellenük. Létezik erre bio megoldás is: az oxálsav szublimálása.

Ádány Ferenc méhei a szentiváni erdőben lévő kaptárakból
röpülnek felderítőútra, hogy kitapasztalják, merre vannak a
legjobb nektárforrások. Általában egy-két kilométernél mes�szebb nem repülnek el a kaptártól. Ezért azok a méhészek,
akik bizonyos fajtamézeket termelnek, utaztatják a méhcsaládokat, kaptárakat. Például Fejér megyében kiváló repce növekszik, amikor ez virágzik, sokan ide telepítik a kaptárjaikat.
Akik sok akácmézet szeretnének, azok is vándoroltatnak. Az
akác virágzása kis országunkban sem egyszerre történik, így
az akácnektár gyűjtését akár három helyen is lehet végezni,
délről északra haladva.

A méhészkedés egy komplex egész, ami a méhésznek folyamatos munkát és kellő mennyiségű (100-120) méhcsalád esetén megélhetést is biztosít – meséli Ádány Ferenc méhész,
akinek a kaptárai a szentiváni erdőben találhatóak. Tévedés
azt hinnünk, hogy a méhész csak tavasszal és nyáron dolgozik,
mindig adódik valamilyen munka. De kezdjük az elején.

A mézontófüvet nem elsősorban a méhek kedvéért vetik a
gazdák, bár a neve erre utal. Ez egy többszörösen hasznos
növény, amelynek a virága kellő csapadék esetén gazdag nektárterméssel ajándékozza meg a méheket. Az ország keleti részén különösen nagy a jelentősége, ott ugyanis a facélia virágzásának idején más nektár nem áll a méhek rendelkezésére.
De érett magját is lehet értékesíteni, és végül zöldtrágyának
is gazdaságos, mert nagy mennyiségű szervesanyagot termel.

A méhek ellenségei

Utazó méhek

A méhész és a méhek munkája

A fák korán kezdenek virágozni – az éger már februárban –, ám
mivel ilyenkor még hideg van, a méhek ritkán tudják kihasználni ezt a lehetőséget. Az első komoly nektárforrás a fűzfa,
aminek a virágpora nagyon fontos a méhcsaládok egészsége
szempontjából, ugyanis kitűnő fehérjeforrás. A méhanyák
ilyenkor már szorgosan rakják a petéket, ezért fontos, hogy
jó minőségű élelem álljon rendelkezésre az utódok táplálásához. A fűzfa után virágzik a tiszafa, a mogyoró, utána jönnek
a gyümölcsfák, ebből lesz a vegyes virágméz. Ezután kezdődik
a repce virágzása. Ám itt a környékünkön – mondja Ádány Ferenc – gyenge a föld, nem nektározik jól a repce.

A méhész feladata nemcsak a termény begyűjtése. A méheket folyamatosan gondozza, vizsgálja, hiszen a méhcsaládot
időszakosan vagy szükség esetén bővíteni kell. Amikor télen a
méhek pihennek, megkezdődnek a műhelymunkák: kaptárak,
keretek készítése és rendbetétele. Ilyenkor történik a mézkiszerelés, viaszolvasztás és nem utolsósorban az értékesítés.
Télen van lehetőség továbbképzéseket, előadásokat látogatni, hallgatni.

Vigyázzunk ezekre a hasznos kis állatokra, a magunk érdekében is. Állítólag Einsteintől származik a mondás, miszerint
ha a méhek kipusztulnak, az emberek azt csak néhány évvel
élnék túl.
KBH
Fotó: Berki Benedek

Később virágzik az akác, a hárs, júliusban a napraforgó, erdei
környezetben pedig ilyenkor készül a mézharmatméz. Végül a
kevesek által ismert szolidágó, vagy más néven aranyvessző
virágporát gyűjtik a méhek, de ez a növény nem mindenhol
található. Az utolsó nektár behordása után a napraforgóméz
egy részét a méhész meghagyja a méheknek, és cukorszörppel pótolja, hogy elég ennivalójuk legyen télre.
Júliusban fontos feladat még a propolisz termelésének segítése. Ez az anyag nyújt védelmet a kaptárakban a baktériumokkal, gombákkal és más mikroorganizmusokkal szemben. A méhész propoliszgyűjtő ráccsal fedi le a keretek tetejét, amelyet
a méhek betapasztanak propolisszal.

Szentiváni Újság
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HAL A SZÁ(N)KBAN
Különbözőek vagyunk, és ez a szép az egészben. Van, aki galambokat edz versenyre, van, aki fűcsomóval ijedős ürgére vadászik, van, aki vaddisznóra hajt, és
van, aki halra megy. Akárhogyan is, csapdával, hálóval, esetleg sörétessel vagy
éppen kedves szóval vállalkozunk a feladatra, meg kell ismernünk az állat életterét, szokásait, hosszú évek alatt ki kell próbálni ezt-azt. Egy jó horgász évekig
gyűjtögeti tapasztalatait, míg elmondhatja magáról: ismeri a halfogás minden
csínját-bínját.

Bedi János, a verseny győztese

A szentiváni horgászegyesület fennállása 40 éves évfordulójára eredetileg
nagyszabású horgászversenyt tervezett, de a járvány keresztülhúzta a számításaikat. A veszélyhelyzet miatt korábban elrendelt korlátozások fokozatos feloldása azonban lehetővé tette, hogy családias légkörben ugyan, de mégiscsak
megmérkőzzenek a szentiváni horgászok.
Június 13-án, szombaton reggel 8 órakor 43 versenyző állt bothoz, akik a 4 órás
megmérettetés alatt összesen 115 kg halat fogtak. A szabályzat szerint a versenyen kizárólag 15 év felettiek vehettek részt, és az egyesület vezetői nem
indulhattak. Nevezési díjat azonban mindenkinek fizetnie kellett. A horgászverseny igazi családi programnak bizonyult, kisgyerekek és barátok együtt vártak
a nagy fogásra. Délidőben már tudni lehetett, hogy a legnagyobb kifogott hallal
Nagy Zsolt büszkélkedhet, a ponty súlya 4,18 kg volt. A dobogó harmadik fokára
Bartos István állt fel, a második helyezett Skipek Zsolt lett. A legnagyobb trófeát Bedi János vitte haza, horgára összesen 21,22 kg hal akadt.
A kifogott halakat a mérés után minden versenyző visszaengedte a tóba, majd
Kóvár Ferenc harmonikás vidám nótáit hallgatva a horgászok 27 kg szarvashúsból készült pörkölt elfogyasztásával zárták az eseményt.
Balasi Anikó

Nagy Zsolt, aki a legnagyobb halat fogta

