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350 Ft

S A N K T I WA N E R Z E I T U N G

Téli madáretetés
Segítsünk a nálunk telelő madaraknak! Összeszedtük
a legfontosabb tudnivalókat a témáról.

Adózási információk

12.
4–5.

Január 1-jétől változások az adófizetésben:
a gépjárművek és a magánfőzés adóját is érintik.

Guruló karácsonyfa
Külön-külön, mégis együtt
díszítettük a falu karácsonyfáját

8.

Zöldesítsünk közösen
Fogadj örökbe egy fát, és ültesd el
a zöldebb Pilisszentivánért!

15.
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A lapszámot január 8-án zártuk.
A címlapon: Őszapó,
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Következő lapzárta
2021. február 15.
A februári szám március 3-án
jelenik meg.

Kedves Olvasók!

Házasságot kötöttek

A Szentiváni Újságot 2020-ban
nemcsak a kijelölt árusítóhelyeken vásárolhatták meg, hanem
az önkormányzaton keresztül
éves vagy féléves előfizetés
formájában is igényelhették.
Egy év eltelte után az önkormányzat úgy döntött, hogy
a megjelenés példányszámát
és a terjesztési alternatívákat
újragondolja. A 2021-es évre
vonatkozóan így egyelőre nem
veszünk fel előfizetési megrendelőt. Ezúton kérjük szíves türelmüket, a döntést követően
értesítjük a lakosságot.

2020. 12. 07.
Penszki Dávid Tibor
Barta Nikolett

Pilisszentiván Önkormányzata

2020. 12. 11.
Huber Gábor
Lázár Helga
2020. 12. 12.
Vida György László
Elek Vivien
2020. 12. 18.
Ács Péter
Suvada Lívia
2020. 12. 19.
Littomericzky László János
Ferenczy Katalin
2020-ban összesen 73 pár kötött
házasságot településünkön.

Terjesztéssel kapcsolatos
ügyintézés:
Balasi Anikó kulturális referens
balasianiko@pilisszentivan.hu
06 30 126 1442

Dr. Nádor Emese praxisában január 1-től új orvos kezdte meg
rendelését, így ezentúl a szerdai, csütörtöki és pénteki napokon dr. Nádor Emese helyett dr.
Bozóová Bernadett doktornő
rendel. Dr. Nádor Emese rendelési ideje hétfőn és kedden változatlan, azaz 14–17-ig, kedden
8–11-ig fogadja a betegeket.

Megszülettek

Dr. Bozóová Bernadett
elérhetősége: 06 30 125 0705
Rendelési ideje:
szerda 13–17 óra,
csütörtök 8–12 óra,
péntek páros héten 13–17,
páratlan héten 8–12 óra

Vig Natália
2021. 01. 04.
Anya: Szabó Dóra
Apa: Vig Gábor

Fűtéskorszerűsítés a
múzeumban
Elkészült a fűtéskorszerűsítés a József Attila 9–11.
szám alatt tavaly létrehozott két kis múzeumépületben. A korszerűsítés önkormányzati beruházásban, 346 800 forintból valósult meg. A múzeumok
létrehozására és az épületek felújítására a település
15 millió forintot nyert tavaly nyáron, a Magyar Falu
Program pályázaton belül, a Nemzeti és helyi identitástudat erősítése elnevezésű projektben. Az elektromos hálózat kialakítása, a kerítés és a most elkészült fűtéskorszerűsítés önkormányzati beruházás
volt. A Helytörténeti Egyesület már meg is kezdte az
épületben található kiállítás előkészítését.

Kelemen Dávid
2020. 12. 02.
Anya: Orosz Ágnes
Apa: Kelemen Csaba
Ivády Kristóf
2020. 12. 09.
Anya: Lévai Eszter
Apa: Ivády Viktor

Ideiglenesen zárva a játszótér

2020-ban 33 gyermek született
településünkön.

Szentmisék rendje
Január 5-étől Kiss Csaba atya felépüléséig Zámbó Károly kisegítő lelkész szolgál településünkön. Szentmisék a szokott rend szerint lesznek: szombaton 17 órától (részben német nyelven), vasárnap 9 órától. A hétköznapi misék rendjét a hétvégi misék
alkalmával hirdetik majd ki.
A tervek szerint a PilisTV ebben az évben is heti rendszerességgel ad szentmise-
közvetítést a környékből. A miséket élőben nézhetik a PilisTV műsorán, a tévé honlapján (www.pilistelevizio.hu/online) és Facebook-oldalán (Pilis Televízió).
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A téli időjárás ellenére folytatódnak a falu
közterületeit és útjait
érintő munkálatok. A
községgazdálkodási
csoport munkatársai
megjavították a Bem
utca felső szakaszán
nemrégiben megsül�lyedt járdát, valamint
kátyúzási munkálatokat végeztek a Szabadság sor végén a kanyarban, a Szüret, a Rét és a Kossuth Lajos
utcákban. A Slötyit körülölelő futópályán a talajegyenetlenségeket kiegyenlítették és új murvát terítettek el. A munkavégzések időpontját alapvetően az időjárás befolyásolta.

Új körzeti orvos

Terjesztés
Az újság előfizetése átmenetileg
szünetel, a lap beszerezhető a kijelölt értékesítési helyeken.

Kátyúzás,
járdajavítás,
futópálya
rendbetétele

Szentiváni Újság

A hinta meghibásodása miatt decemberben az önkormányzat ideiglenesen lezárta a falu játszóterét.
A hinta teljes szerkezete javításra szorul. A Községgazdálkodás munkatársai nem végezhetik el a javítást, mert ezt csak olyan cég teheti meg, aki rendelkezik a megfelelő szabványokkal, referenciákkal,
engedélyekkel. Az önkormányzat megrendelte a
hinta javítását, de ezt decemberre már nem tudták
elvállalni. Abban az esetben, ha a téren valamelyik
játék nem működik, a teljes játszóteret le kell zárni,
hiszen balesetveszélyes lehet a használata. Amint a
vállalkozó megjavítja a meghibásodott eszközt, az
önkormányzat újra kinyitja a játszóteret, erről értesítik a lakosságot.

2021. január

Elkészült az új zebra
Teljesen elkészült és használatba is vehette a lakosság a
Gentherm előtt újonnan épített átkelőhelyet. Felfestették az intelligens zebrát, bekapcsolták a közvilágítást,
így biztonságban kelhetnek át a gyalogosok. A fejlesztés önkormányzati forrásból valósult meg, az összes
költség közel 24 millió forintot tett ki. A beruházásról
a testület még 2019-ben döntött, a kivitelezési munkálatok a járvány miatt húzódtak el. A gyalogátkelőhely
hivatalos átadására még nem került sor, mert egy hatósági közúti engedélyre vár a kivitelező.
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2020. évi adótörvény-változások

Beszámoló a 2020-as fejlesztésekről
Tisztelt Pilisszentiváni Lakosok!
Sajnos a 2020-as esztendő nem tette lehetővé az önkormányzat számára közmeghallgatás megtartását, amelyen
részletesen – esetleges kérdéseikre válaszolva – beszámolhattam volna a Fejlesztési Bizottság éves munkájáról.

ségét, mely sajnálatos módon nem tudott a tervek szerint
haladni, hiszen a kialakult világjárvány miatt központilag
komoly pénzelvonások történtek (gépjárműadó, egyéb
adóbefizetési határidők meghosszabbítása stb.), és ez meglehetősen megkurtította a beruházási lehetőségeinket.

Kérem, hogy a járványhelyzetre való tekintettel fogadják
el, hogy most csak kivonatos, rövid beszámoló formájában vázoljam fel Önök felé a bizottság 2020-as tevékeny-

Kívánok mindenkinek áldott, békés, vírusmentes új
esztendőt!
Őri Lajos, a FEB elnöke

2020. évi fejlesztések

Testületi döntés száma

Kiadás
bruttó
összege

2020. évi
kifizetés

általános iskola festés

14/2020. (II. 04.) számú határozat

1 000 000 Ft

közvilágítás vezérlőkapcsoló cseréje

16/2020. (II. 04.) számú határozat

464 820 Ft

Városszépítő Kft.-től 15 írisz dézsa vásárlása

20/2020. (II. 04.) számú határozat

1 213 485 Ft

Szabadság sor útépítés műszaki ellenőr

45/2020. (VII. 13.) számú határozat

304 800 Ft

304 800 Ft

József Attila u. 9–11. elektromos szerelés és melléképület homlokzatjavítás

46/2020. (VII. 13.) számú határozat

1 100 000 Ft

1 100 000 Ft

József Attila u. 9. sz. ingatlan toldalék épület tetőfelújítása

46/2020. (VII. 13.) számú határozat

1 00 000 Ft

1 00 000 Ft

elektronikus hulladék gyűjtése

55/2020. (VII. 13.) számú határozat

Szabadság sor kivitelezése (Strabag)

59/2020. (VIII. 12.) számú határozat

Gallyazás régi szeméttelep területének környéke (Sárosi)

464 820 Ft
1 213 485 Ft

160 020 Ft

160 020 Ft

29 983 741 Ft

29 983 741 Ft

71/2020. (IX. 14.) számú határozat

419 100 Ft

419 100 Ft

Pilisvörösvár–Solymár–Pilisszentiván összekötő út tanulmányterv

74/2020. (IX. 14) számú határozat

381 000 Ft

József Attila u. 9–11. elektromos fűtés beszerzése

100/2020. (XII. 01) számú határozat

500 000 Ft

346 800 Ft

útjavítások (Erzsébet park, Feketefenyő u., István akna, Szénbánya dűlő, Rét utca)

101/2020. (XII. 01.) számú határozat

1 550 000 Ft

1 540 750 Ft

temető tartalék területének kitisztítása (favágás, tuskózás, tereprendezés)

102/2020. (XII. 01.) számú határozat

3 800 000 Ft

Összesen:

41 876 966 Ft

2021. évi
várható
kifizetés

I. FEJEZET
A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA
3. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati
adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosítása (18.§ – 21.§)
II. FEJEZET
A KÖZVETETT ADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA
7. A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosítása (83.§ – 84.§)
III. FEJEZET
HELYI ADÓK ÉS GÉPJÁRMŰADÓ
10. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása
(92.§ – 106.§)
VII. FEJEZET
ELJÁRÁSRENDET ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK
18. Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény módosítása (125.§ – 143.§)
Kérjük, hogy a fenti törvénymódosításokat alaposan tanulmányozzák át és egyeztessenek könyvelőikkel.

381 000 Ft

3 800 000 Ft
37 066 817 Ft

Felhívjuk tisztelt adózóink figyelmét, hogy 2020 őszén a
kormány elfogadta a 2020. évi CXVIII. törvényt az egyes
adótörvények módosításáról. A módosítás az adózás különböző területeit érintette. Az alábbiakban összegezzük
azokat az adónemeket, amelyek településünk önkormányzatának adózási tevékenységével állnak összefüggésben.

4 645 820 Ft

Általános kérésünk adózóink felé, hogy bármely adónem
esetén a bevallási nyomtatványokat hiánytalanul, pontos
adatokkal töltsék ki, valamint a fizetési kötelezettség átutalással történő kiegyenlítése során az adónemhez tartozó bankszámlaszámot szíveskedjenek megadni, jelentősen
megkönnyítve ezzel az együttműködést.
Ezt segíti az alábbi táblázat.
Pilisszentiváni Polgármesteri Hivatal adószámlaszámai

Gépjárműadó: mi változik jövőre?
A gépjárműadóval kapcsolatos adóztatási feladatokat 2021.
január 1-től a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) veszi át. A
változás a gépjármű-üzembentartókat (tulajdonosokat)
nem érinti, plusz teendőjük nem lesz. Az első részletet március 15. helyett elég április 15-éig befizetni.
Év elején a NAV minden érintettnek határozatot küld a fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról. 2022-től már csak azok kapnak
értesítést a NAV-tól, akiknél valami változás történt, például
nőtt a személygépkocsi életkora, és emiatt a gépjárműadó
összege csökkent.
A gépjárműadó első részletét 2021. április 15-éig, a második
részletet 2021. szeptember 15-éig kell befizetni a 410-es adónemhez tartozó, 10032000-01079160 számú NAV Belföldi
gépjárműadó bevételi számlára.

A változások nem befolyásolják a gépjárműadó alóli mentességeket. A 2020. december 31-én fennálló adómentességet
és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása
alapján a NAV hivatalból, automatikusan veszi figyelembe az
adó kivetésénél.
2021-től a mentességet, a szüneteltetést és az adókedvezményt is a GJADO adat- és változásbejelentő lap a gépjárműadó mentesség / kedvezmény / szüneteltetés igénybevételéhez elnevezésű adatlapon lehet bejelenteni, amely
legegyszerűbben az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazással (ONYA) küldhető be a NAV-hoz. A nyomtatvány papíralapon is elérhető majd a NAV központi ügyfélszolgálatain.
A 2020. december 31-éig keletkezett, változott vagy megszűnt adókötelezettséggel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is az önkormányzati adóhatóságokhoz lehet fordulni.
Forrás: nav.gov.hu

SZÁMLATÍPUS

SZÁMLASZÁM

FIZETENDŐ ADÓNEM

Építményadó

11742245-15390259-02440000

Építményadó

Iparűzési adó

11742245-15390259-03540000

Iparűzési adó

Gépjárműadó

11742245-15390259-08970000

Gépjárműadó

Talajterhelési díj

11742245-15390259-10270008

Talajterhelési díj

Késedelmi pótlék

11742245-15390259-03780000

Pótlék

Illeték beszedés

11742245-15390259-03470000

Illeték

Bírság

11742245-15390259-03610000

Bírság

Idegen bevételek

11742245-15390259-04400000

Szabálysértési bírság

Egyéb bevételek

11742245-15390259-08800000

Szabálysértési bírság

Bármilyen kérdés esetén bizalommal fordulhatnak a polgármesteri hivatal adócsoportjának munkatársaihoz,
akiket telefonon a 06 26 367 397-es vagy a 06 26 367 322es telefonszámokon, illetve az ado@pilisszentivan.hu
e-mail-címen lehet elérni.

Tájékoztató magánfőzésről
Magánfőző által előállított magánfőzött párlat utáni jövedéki adó szabályozásának változása
Felhívjuk adózóink figyelmét, hogy 2020 őszén a kormány
elfogadta a 2020. évi CXVIII. törvényt az egyes adótörvények módosításáról. A magánfőző által előállított magánfőzött párlat utáni jövedéki adó szabályozása az alábbiak
szerint változik.
II. FEJEZET: A KÖZVETETT ADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK
MÓDOSÍTÁSA
7. A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény módosítása (83.§ – 84.§)
83. § „(4) A magánfőző tárgyévben legfeljebb 86 liter párlatot állíthat elő, amely mennyiség adómentes.”
84. § „(5) A tárgyévben előállítani tervezett magánfőzött
párlat előállításához az önkormányzati adóhatóságnál regisztrált magánfőző az előállítást megelőzően bejelentést
tesz az állami adó- és vámhatósághoz. A magánfőző a bejelentésben megadja nevét, lakcímét, adóazonosító jelét,
az előállítani kívánt párlat mennyiségét literben, valamint
nyilatkozik arról, hogy a magánfőzésre vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel. A bejelentés alapján az állami
adó- és vámhatóság magánfőzöttpárlat-származási igazolást állít ki és küld meg a magánfőző részére.
(6) Ha a magánfőző a bejelentett párlatmennyiségnél több
párlatot állít elő, akkor a tárgyév végéig bejelenti a többletmennyiségét literben az állami adó- és vámhatósághoz.
A magánfőző a bejelentésben megadja az (5) bekezdés
szerinti adatokat és nyilatkozatot. A bejelentés alapján az
állami adó- és vámhatóság magánfőzöttpárlat-származási
igazolást állít ki és küld meg magánfőző részére.
(7) Az állami adó- és vámhatóság a magánfőzöttpárlatszármazási igazolások magánfőzőnek történő átadásáról
a kedvezményes adózási szabályok betartásának ellenőrizhetősége érdekében nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a magánfőző nevét, adóazonosító jelét, lakóhelyét,
a desztillálóberendezés tárolási, használati helyét, regisztrációs számát, valamint az átvett magánfőzöttpárlatszármazási igazolás mennyiségét és átvételi idejét. Az
állami adó- és vámhatóság az átadott magánfőzöttpárlatszármazási igazolás mennyiségének megadásával haladéktalanul értesíti a desztillálóberendezés tárolási, használati
helye szerinti önkormányzatot. Az állami adó- és vámhatóság a nyilvántartásban szereplő adatokat a nyilvántartásba
kerüléstől számított 5 évig kezeli.”
„(10) A magánfőzött párlat eredetét a magánfőzöttpárlatszármazási igazolás igazolja.”
Bármilyen kérdés esetén bizalommal fordulhatnak a polgármesteri hivatal adócsoportjának munkatársaihoz, akiket telefonon a 06 26 367 397-es vagy a 06 26 367 322-es
telefonszámokon, illetve az ado@pilisszentivan.hu e-mailcímen lehet elérni.
Lukács Ágnes adóügyi főtanácsos

Lukács Ágnes adóügyi főtanácsos
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SZIGORÚAN, DE BIZAKODVA

tudunk. Apróbb dolgok azért lehetnek, és gondolkodunk, hogyan találjunk ötletes,
a falu közösségét érintő feladatokat, amiket együtt tudunk megvalósítani a lakosokkal. Ilyen például a tavaszra tervezett fásítási program, amibe bevonjuk az embereket, ők segítenek az ültetésben, és örökbe lehet fogadni a fákat. Ez egyben költségmegtakarítás és közösségépítés. A fantáziánkra most nagy szükség lesz.

A 2020-as év rengeteg váratlan helyzet elé állította az önkormányzatot, és egyelőre
nem tűnik könnyűnek a 2021-es esztendő sem. Poppréné Révay Gyöngyi
polgármestert többek között arról kérdeztük, hogy a bizonytalan
helyzetben hogy készül az önkormányzat 2021-re.

Milyen évre számít idén költségvetés
szempontjából?

Előzetesen december 21-én leültünk, és átgondoltunk néhány dolgot, amit már láttunk, és január első hetében is volt egy egyeztetés az alpolgármesterrel. Január 5-én
már láttuk azokat a számokat, amivel a 2020-as évet zártuk: hogy mennyit költöttünk, és mi maradt, vagy hogy mennyi pályázati pénzünk van, mekkora összegben
várható működési költségünk, mi az, amit fel tudunk használni az elkövetkezendő
három hónapban, amíg az első negyedéves adófeltöltés meg nem történik. Január
közepén ülünk össze a képviselőkkel egy informális beszélgetésre, és megpróbáljuk
előre egyeztetni a költségvetést. Szakaszonként, intézményenként megyünk, sorra
vesszük a működési költségeket, a dologi kiadásokat. Megnézzük azokat a teendőket, amelyek nem kötelező feladatai az önkormányzatnak. Ezen már előzetesen is
dolgoznak a képviselők, hogy hol kell és hol lehet csökkenteni a költségeken, mi az,
amit pedig teljesen el kell hagynunk. Ez mindig rengeteg adat és munka, de idén
különösen.
Lehet-e egyáltalán beruházásban, fejlesztésben gondolkodni? Normál esetben ezeket
már az előző évben elkezdi tervezni, előkészíteni az önkormányzat.
Így van, máskor már ősszel tudjuk, hogy mit kellene jövőre megcsinálni. Most van egy
pályázatunk még tavalyról, az orvosi rendelő felújítása, amire 30 millió forintot nyertünk el. Ezt meg kell valósítanunk, reméljük, nem lesz akadálya, de ki kell gazdálkodni
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Van egy úgynevezett ingatlan kataszterünk, ami azt jelenti, hogy minden önkormányzati ingatlan – a legkisebb saroktól a legnagyobb telekig, kül- és belterületen
– nyilván van tartva. Ezen belül azokat az ingatlanokat kerestük meg, amelyeket a
legrövidebb időn belül értékesíteni lehet, olyan területeket, amelyeket önmagukban nem lehet eladni, de máshoz csatolva értéket jelenthetnek. Ezeket felmértük,
és teljes egyetértésben úgy döntöttek a képviselők, hogy ezt az összeget nem a működésre költjük, nem tesszük a dologi kiadásokhoz, hanem egy külön alapot hozunk
létre, egy beruházási alapot. Ha bármit fejlesztünk, vagy önrészre van szükség egy
beruházáshoz, akkor ezt ebből szeretnénk fedezni. Azt, hogy ez pontosan mekkora
összeg lesz és mikor, még nem látjuk.
A tavalyi év folyamán sok volt a panasz a szemétszállításra. Megoldódik a helyzet?

Azt gondolom, december 19. óta minden
településvezetőnek ez az egyik legfőbb
kérdése. Hiszen már a tavalyi évben is
aggodalommal gondoltunk a 2021-es
költségvetésre, de az a bejelentés, hogy
a kis- és középvállalkozások iparűzési
adójának a felét elengedik, arra késztet
minket, hogy még szigorúbb, még erőteljesebben átgondolt költségvetést kell
készítenünk. A szigorúra most sok felkiáltójelet tennék. Nagy fejtörést okoz,
hogy mit várhatunk, lesz-e például kompenzáció – hiszen van rá ígéret –, és ha
igen, az mire lesz elég. Nagyon alapos
előkészítő munkával kell összeállítani az
idei költségvetést.
Hogyan lehet ilyenkor egyáltalán nekiállni az előkészítésnek? Hiszen gyakorlatilag
semmi sem biztos…

Tavaly ősz óta az eladott ingatlanok után befolyt összeg egy fejlesztési alapba kerül.
Mit jelent ez pontosan?

hozzá a nagyjából 10 millió forintos önrészt. Még egy pályázati feladatunk van,
a Ságvári utcának a járdafelújítása. Az
anyagot megrendeltük, most hirdetjük
meg a vállalkozóknak a munkát, és április végéig be kell fejeznünk. Ez a két feladat, ami egészen biztosan előttünk áll.
Az összes többi terv most egyelőre terv
marad. Nagy költséget igényel mindannak a fenntartása, amit létrehoztunk az
elmúlt években. Gondolok itt például az
utak, parkolók, zöldterületek stb. karbantartására. Egyelőre tehát nagyobb
dolgokban nem gondolkodunk.
Lehet számítani pályázatokra?
Biztos, hogy fognak kiírni pályázatokat
idén is, hiszen a gazdaságnak működnie kell. A kérdés mindig az, hogy van-e
önrészre lehetőségünk. Én most erre
semmilyen esélyt nem látok annak alapján, amilyen számokat a mai állás szerint

Szentiváni Újság

December utolsó hetében járt nálam a Vertikál Zrt. ügyvezetője és a Zöld Bicske Kft. szállítási vezetője. Egy nagyon
hosszas, alapos tárgyalást folytattunk, hiszen valóban
több panasz is érkezett tavaly a szelektív és a kommunális
hulladékszállítással kapcsolatosan. Többször is ott maradt
a szemét, például a nemzeti ünnepeinken, amit végül saját
munkatársaink szállítottak el. A beszélgetés során kiderült,
hogy néha azért nem vitték el a szelektív hulladékot, mert
nem valódi szeletív hulladék volt benne. Néhány példa: egy
pizzásdoboz, egy konzervdoboz vagy egy tejesdoboz addig szelektív hulladék, amíg tiszta és üres. Amint ételmaradék van benne, már kommunális. A szemétszállító cég
munkatársai ezt ellenőrzik, és ha nem találják rendben, akkor előfordul, hogy otthagyják a hulladékot. Most abban állapodtunk meg a két vezetővel, hogy minden olyan esetet, ahol nem megfelelően szelektált hulladékot találnak, lefényképeznek és elküldik a hivatalnak. A cég biztosított arról is, hogy nincs
kapacitásprobléma, annyi autóval rendelkeznek, amennyire szükség van. A zöldhulladékkal is volt probléma, mert rengeteg levél az utolsó szállítás után hullott le. Ezzel
kapcsolatban az a megállapodás született, hogy bár készen van az idei hulladéknaptár, de rugalmasan fogjuk kezelni, és ahhoz fogják igazítani az utolsó időpontokat,
amiben az időjáráshoz alkalmazkodva megegyezünk. Felhívták a figyelmet arra is,
hogy mindenki ellenőrizze a szemétszállításra vonatkozó szerződését, mert március
1-jétől csak onnan viszik el a szemetet, ahol van érvényes szerződés és a 2021-es évre
vonatkozó matrica (részletes felhívást a 13. oldalon találnak).
Mi a helyzet a rendezvényekkel? Most senki nem tudja, mikor és hogyan lehet bármit
is megtartani...
Igen, a Napforduló Fesztivált például általában szinte már az előző évivel együtt
vagy rögtön utána elkezdjük szervezni. Most abban állapodtunk meg a kulturális
referenssel és a képviselőkkel, hogy a nemzeti ünnepeinket betesszük egy programsorozatba, készítünk egy kulturális munkatervet, melybe a legfontosabb szentiváni
események bekerülnek, ahogy minden évben. Úgy készülünk, hogy megrendezzük
őket, de egy nagyon szigorú, erősen kontrollált költségvetés mellett. Egészen biztos, hogy a Napforduló Fesztivál például nem lesz olyan nagyszabású, mint amilyen
lenni szokott. Ha lesz… Több olyan kisebb eseményben gondolkodunk, mint amilyen
az ünnepek előtt a „guruló karácsonyfa” nevű rendezvény volt. Szeretnénk mindenképp megemlékezni a jelesebb eseményekről, bevonva a falu lakóit. A járványhelyzet ellenére is fontosak a közös élmények, a közös ünnepek.

2021. január

December közepe óta új kulturális referens dolgozik a hivatalban.
Az állam a kulturális feladatokhoz támogatást nyújt minden településnek. Ez egy
közfeladat, mely a lakosság kulturális igényeinek kiszolgálására irányul. Az állam
eddig erre 5,4 millió forintot adott, idén
január 1-től felemelte 9,1 millió forintra
– amennyiben van művelődésszervezői
feladatkörben dolgozó alkalmazottja a
településnek. Az állam kikötötte, hogy
ennek a munkakörnek az ellátásához
szakirányú végzettségek kellenek, emiatt változtatnunk kellett, és meg kellett
hirdetnünk az állást. Erre jelentkezett
Balasi Anikó, akit a lakosság is ismerhet,
hiszen közel egy évig ő szerkesztette a
Szentiváni Újságot. Rendelkezik minden
olyan végzettséggel, amire szükség van,
sőt többel is. December 14-én állt munkába, és azonnal el is kezdtünk gondolkodni az idei évről. Az egyik első ötlet
a „guruló karácsonyfa” volt, amit az
ünnepek előtt meg is valósítottunk, és
nagyon jól sikerült. Azt gondolom, hogy
Anikó friss szemlélettel, egy egészen
más szakmai tapasztalattal érkezett ide,
ami nagyon jót fog tenni kulturális téren,
még ha most ez az önkormányzatok legmostohább területe lett is.
Szentivánnak azért is nehéz, mert korábban különösen sok eseményünk volt, kulturális, szórakoztató rendezvények, melyekből most semmi sem valósult meg.
Ám a szándék megvan, az egyesületeink
aktívak, alig várják, hogy szervezhessenek. A kulturális referens egyik feladata,
hogy összefogja ezeket az ötleteket, de
sokkal többre kiterjed a munkája, mint
rendezvényszervezésre. Ő felügyeli mostantól a közösségi színtereinket, a Generációk Házát, a Tájházat, a két új múzeumot és az iskola dísztermét. Végül, de
nem utolsósorban és nagyon hangsúlyozottan, az önkormányzat kommunikációjában is részt vesz mint tanácsadó, mint
aktív szakember. Ő készíti az önkormányzat PR-ját, a képviselők és az egyesületek
közötti kommunikáció koordinálója lesz,
és a lakosság felé való kommunikációt
is ő biztosítja, mind a honlapon, mind a
közösségi oldalon keresztül. Mi pedig
reménykedünk abban, hogy lesz lehetőség idén is közösségépítő programokra,
hiszen ezek nagyon hiányoznak, és nagy
szükség van rájuk!
Palkovics Mária
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GURULÓ
KARÁCSONYFA

Tűzoltóautóval jött a Mikulás

Ég a gyertya ég, el ne aludjék, szíveinkből a szeretet ki ne aludjék! Ennek a dalnak a hangjaira gyújtottuk meg nap mint nap
az adventi koszorú gyertyáit az óvodai csoportokban. Decemberben az adventi várakozás és karácsonyi készület jegyében
teltek a hetek. Az óvoda bejárata, az ablakok, az öltözők, a
csoportszobák ünnepi díszbe öltöztek, a mesék, versek, énekek a karácsonyról szóltak.

Egy kis vidámság is belefért
A karácsonyt mindenki várja. Várjuk, mert
igazi ünnep. Ünnep a
lelkünknek, ünnep a
szeretteinknek, ünnep a közösségnek.
Az adventi időszakban vasárnaponként
hétről hétre elcsendesedik a világ, az
addig fontosnak tűnő
dolgok eltörpülnek,
és a sokszor mellőzött érzelmek előtérbe kerülnek. 2019ben még közösen
gyújthattuk meg a
karácsonyi fényeket,
nagycsaládok ülhettek az ünnepi asztalhoz. 2020-ban a járvány miatt ez kicsit másképp alakult. A karácsony azonban
azért mégiscsak karácsony, ezért a meghitt közös pillanatok az idén sem maradhattak el.
December 20-án az önkormányzat kisteherautója ünnepi
díszbe öltözött, és platóján házakhoz gurította a falu karácsonyfáját. Pilisszentiván minden egyesülete és intézménye
csatlakozott a kezdeményezéshez, több képviselőt is köszönhettünk a díszítők között.
A guruló fa gondosan megtervezett útvonalon haladva látogatott el a házakhoz, ahol a szervezetet vagy intézményt
képviselő személy felakaszthatta közösségük ünnepi díszét.
Együtt, de mégis biztonságban, külön-külön vettünk részt
a karácsonyfa-díszítés nemes hagyományában. Poppréné
Révay Gyöngyi a fenyőfa előtt csillagszórót gyújtott, és az
online térben megjelent karácsonyi, újévi üzenetével köszöntötte a lakosokat. A díszekből áradt a szeretet, a sokszínűség.
Hiszen sokan vagyunk, különbözőek vagyunk, de mégis egy
közösséghez tartozunk. Szép volt!
Köszönet mindenkinek, aki az oly sok tennivalóval teli adventi
vasárnapon ránk szánta a figyelmét, idejét. Juhász György és
munkatársai gondoskodtak a fenyőről és arról, hogy míg a teherautó árkon-bokron át halad, a fa mindvégig stabilan álljon.
Bodnár Ferenc az ünnepi sofőr szerepét töltötte be, Fehér
Magdi egész nap segítségünkre volt.
Karácsony idén is lesz. Bízom benne, hogy akkor is közösen
díszítünk, csak éppen egyszerre, egy időben, egy helyen!
Balasi Anikó kulturális referens
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Mikulás és karácsony
az óvodában

A Pilisszentiváni Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület feldíszített tűzoltóautója segített a Mikulásnak decemberben a gyerekek megajándékozásában. A tűzoltóautó
díszkivilágítását, valamint az ajándék csokoládékat és
szaloncukrokat a Spéci Shop biztosította. Köszönet illeti
az egyesület tagjait is, akik részt vettek a díszítésben, valamint egy-egy mikuláscsomagot ajándékoztak az egyesület junior csapatának tagjai számára.
Imádjuk a boldog, mosolygós gyerekeket, jó volt kicsit találkozni velük és minden szentivánival, hiszen 2020-ban
nagyon kevésszer láthatjuk egymást, kevesebbszer, mint
eddig bármikor. Reméljük, a 2021-es esztendőben sokat
találkozhatunk majd a települési rendezvényeken is! Mindenki vigyázzon magára, vigyázzatok egymásra! Mi itt
vagyunk és vigyázunk településünkre, Pilisszentivánra!

Sajnos ebben az évben nem tudtunk a szokásos módon
mindannyian együtt ünnepelni. Nem volt közös adventi gyertyagyújtás és közös karácsonyi ünneplés sem, az adventi
barkácsdélután is elmaradt. Ez az időszak mégis mindig különleges, bensőséges mindannyiunk számára. Próbáltuk megízleltetni a gyerekekkel a várakozás örömét és izgalmát. Várni
és türelemmel lenni – nagyon nehéz feladat, különösen egy
kisgyerek számára. Mégis szükséges ennek megélése, megtapasztalása ahhoz, hogy meg tudjon születni a karácsony öröme bennük, és bennünk, felnőttekben is.
December elején a gyerekeket a Mikulás érkezése tartotta
lázban. Idén sajnos csak az ablakon át láthattunk, ahogy teli
puttonyát cipeli, de így is énekekkel, versekkel köszöntöt-

tük. Külön örömet jelentett,
hogy meghallotta az ablakoknál tülekedő gyerekek
köszöntését, integetett nekünk, az ajándékok pedig a
kis cipőkben, csizmákban
várták a gyerekeket. Néhány csoportban még levelet is hagyott a Mikulás.
Az adventi naptár zsákocskái és az adventi koszorúk gyertyáinak fellobbanása segített nyomon követni a karácsony közeledtét. Minden csoportban barkácsoltunk, szebbnél szebb
ajándékok készültek. A nagyobbak még mézeskalácsot is sütöttek, melynek finom illata belengte az egész óvodát. Néhány
csoportban folytatásos adventi mesével kerültünk egyre közelebb az ünnephez, képzeletben mi is útrakeltünk a betlehemi
jászolhoz. Nagyon jó gyerekekkel együtt úton lenni, készülni, a
megérkezést közösen megélni pedig még különlegesebb.
December 18-án ünnepi ruhában, csillogó szemmel vártuk a
karácsonyi angyalok érkezését, a meglepetéseket. Az ajándékok láttán az egész óvoda hangos volt az örömteli gyerekzsivajtól. Ez a nap a vidám játékról, az ünnepi együttlétről szólt.
Az ő felszabadult örömüket látva pedig a mi szívünk is megmelegszik, gondtalanabbá válik.
Feigel Éva óvónő

Pilisszentiváni Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület

Angyali csomag Pilisszentivánról
2020-ban a pilisszentiváni Pilisilen Nagycsaládos Egyesület ismét részt vett az Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) által szervezett Angyali csomagküldő programban. A szentiváni egyesület jóvoltából két családban
összesen hat kisgyerek és a szüleik, illetve az unokáit
egyedül nevelő nagymama karácsonya vált felejthetetlenné. A negyven kilogrammos csomagot, melyben ajándékok és tartós élelmiszerek voltak, az egyesület tagjai
közösen állították össze. Ezeket a tagok által befizetett
egyesületi hozzájárulásokból vásárolták. A csomagkészítés előtt az egyesület felvette a kapcsolatot a rászoruló családokkal, ezért minden kisgyerek olyan ajándékot
kaphatott, amire vágyott.
Az egyesület tagjai sem maradtak jutalom nélkül, ugyanis egy sikeres NOE-pályázatnak köszönhetően decemberben kaptak egy praktikus befőzőautomatát, melynek segítségével ízletes lekvárokat és befőtteket készíthetnek
a családok.
Kavecz Erika

Szentiváni Újság

Mikulás
az iskolában
A Mikulás idén a legkisebbeket,
az első és második osztályos tanulókat látogatta meg az általános iskolában. Segítője három
hatodik osztályos krampusz
volt. A gyerekek név szerint,
egyesével vehették át a Mikulástól jól megérdemelt ajándékaikat: gyümölcsöt, csokoládét
és színezőket.

2021. január
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Könyvablak

Csendes megemlékezés

Örömmel értesítjük az olvasni
szerető embereket, hogy a községi könyvtár januárban megnyitja
„Könyvablak” szolgáltatását.

December 4-én, Szent Borbála napján
a pilisszentiváni bányász emlékműnél
csendes koszorúzást tartottunk. A járványhelyzetre való tekintettel más-más
időpontokban helyezte el a megemlékezés koszorúit a Pilisi Nyugdíjas Bányász
Szakszervezet, a Pilisszentiváni Helytörténeti Egyesület, a Pilisszentiváni
Önkormányzat és a Pilisszentiváni Szent
Borbála Cserkészcsapat.

Könyveket lehet igényelni e-mailen vagy telefonon, ezeket hetente
egy alkalommal, szerdán kis csomagként át tudják venni és vissza
is tudják hozni a könyvtár ablakán
keresztül.
A Könyvablak használati szabályzata:

Klinger Irén

• A szolgáltatást kizárólag már beiratkozott olvasók vehetik igénybe.
• Könyvtári tagsággal rendelkező olvasóinknak lehetőséget biztosítunk könyvkölcsönzésre online katalógusból történő kiválasztást
követően, telefonon vagy e-mailen történő megrendelés alapján.
• A fertőzés lehetőségének elkerülése érdekében a látogatók továbbra sem léphetnek be az intézménybe.
• Az egyszerre egyidejűleg kölcsönzött könyvek számát korlátozhatjuk.
• A könyvek átadása és visszavétele érintésmentesen zajlik, a
könyvtárosunk kesztyűben dolgozik.
• A könyvekbe átvételkor belelapozni nem lehetséges.
• A visszahozott könyvek karanténba kerülnek.
• Kérjük, hogy a szabadtéri helyszín ellenére is védőfelszerelésben
érkezzenek.
• A könyvekért érkezett olvasók tartsák be az ajánlott 1,5-2 méteres
távolságot.

Cserkészet az online térben
2020 tavaszán egy eddig teljesen ismeretlen helyzettel, új
kihívással nézett szembe a Szent Borbála Cserkészcsapat, hiszen a koronavírus következtében a cserkészéletet is online
keretek közé kellett helyezni: Zoomon tartott őrsi gyűlések,
Skype-os vezetői megbeszélések, maszkos találkozók…
Az őrsvezetők rendkívül kreatív megoldásokkal álltak elő,
hogy az online őrsi gyűlések is élvezetesek legyenek. Változatos feladatokkal készültek hétről hétre, melyeket a gyermekek otthon végezenek el, majd videóhívás keretében bemutatják az alkotásaikat. Egy alkalommal például a Kékcinege
őrs feladata cserkésztábori mini építmény készítése volt. A
Kolibri őrs tagjai videóhíváson keresztül közösen süteményt
sütöttek. Mások online csapatjátékokkal játszanak. Mindenki
a saját szobájából, mégis együtt. A Sólyom őrs a vezetőjét és
egy cserkészliliomot ábrázolt számítógépes grafikán.
Az adventi időszakban angyalkázósat játszottunk a vezetőkkel. Mindenki kapott egy nevet, akinek négy héten át titokban
kedveskedett. Nagyon feldobták a napjainkat a kerítésre lógatott ajándékos zacskók, a lábtörlőn hagyott csomagok vagy a
jókívánságok, amelyeket napközben kaptunk sms-ben, ismeretlen telefonszámról.
A sok online alkalom között sor került egy-egy őrsi sétára
is a faluban, szigorúan csak 10 fő alatt, minden intézkedést
betartva. Az ilyen találkozókból erőt merítünk, hogy a következő videóhívás alkalmával mosolyogva és örömmel tudjuk
köszönteni egymást.
Egy délutáni őrsi gyűlést, egy rajkirándulást, egy téli portyát semmi
sem tud igazán pótolni, de a cserkészélet nem állt meg. Kitartunk,
és reméljük, hogy 2021-nyarán már
közösen táborozhatunk az erdő
közepén, és a többi évközi programunk is megvalósulhat.

Köszönjük együttműködésüket és szeretettel várjuk megkeresésüket minden szerdán 9–13 óra között.
Kellemes időtöltést kívánunk!
Pilisszentiván Községi Könyvtár

Fotó: Klinger Irén

Életünk nyomon követhető honlapunkon
(944.cserkesz.hu),
Facebookon (944. sz. Szent Borbála Cserkészcsapat) és Instagramoldalunkon (944.sztbcscs).
Jó munkát!

Ízelítő a községi könyvtár új könyveiből
A könyvtár ajánlása 2020. január hó (Boldogasszony hava)
Ambrus Izabella:
Fundi és a kézmosás

Fundi beteg lesz, ezért nem mehet óvodába, ám rájön, hogy nem
felesleges nyűg a kézmosás, és
hogy hamarabb meggyógyul, ha
követi a doktor bácsi utasításait.

Mi vihet arra embereket, hogy
bandába verődve rátámadjanak
másokra? Miféle helyzetben
mely beidegződések válthatják ki
egy utcai csődületből a vérszomjas ragadozók ösztönét?

Boldizsár Ildikó:
Esti tündérmesék

Lesley Pearse:
Ház az utca túloldalán

Mesét olvasni és hallgatni
mindig jó, de elalvás előtt a
legjobb. Ezeket a történeteket
Boldizsár Ildikó író-mesekutató válogatta össze, javarészt
magyar népmesékből.
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Závada Pál: Egy piaci nap

A 23 éves Katy Speedet lenyűgözi a szemközti ház. Gloria él ott,
egy divatos ruhabolt tulajdonosa
és csodálatos szomszéd. De ki az
a nő, aki szombatonként jön hozzá egy fekete kocsival, miközben
Gloria dolgozik?

Decemberi projektmunka
az iskolában
A Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói hónapról hónapra alkotásokat készítenek egy, a német nemzetiségi önkormányzat által megadott téma
alapján. Decemberben az újévi jókívánságokkal
és a hagyományos disznóvágással ismerkedtek
a nebulók.
A 6. a osztályosok a disznóvágás témáját dolgozták fel. A plakáton bemutatták a disznóvágáshoz
szükséges eszközöket, a disznóhúsból készült
élelmiszereket és az azokhoz felhasznált fűszereket. A disznóvágás időszaka hagyományosan
november 30-án (András napján) kezdődött és
egészen farsang végéig tartott. A 6. b osztályosok újévi jókívánságokat és szerencsehozó jelképeket jelenítettek meg rajzaikon.
A tablók készítői:
Schweineschlachten: Bakonyi Luca, Bándi Réka,
Sinkovicz Dorka, Wimmer Zsófia, Sebes Bernát
(6. a), Glückschwein: Hajdú Bíborka, Breier Zoé,
Gőry Kitti (6. b), Guten Rutch: Jancsó Benedek,
Erdei Dániel (6. b)

Kovács Borbála őrsvezető

Darvas Iván:
Lábjegyzetek (2001)

Mit tegyen a színész, a hivatásos
önmutogató, akiről kiderül,
amikor a színpadról lelépve a
maszk nélküli önmagát szeretné
megmutatni, hogy szégyenlős?
Darvas Iván megoldása, hogy
lábjegyzeteket ír.

Szentiváni Újság

2021. január

11

A MADARAK TÉLI ETETÉSE
Idén télen sok helyről hallani, hogy alig érkeznek vendégek a madáretetőre, a kitett
eleséghez hozzá se nyúlnak a madarak, míg a korábbi években számos különböző
faj látogatta etetőinket. Az okoknak és a madáretetéssel kapcsolatos
további tudnivalóknak jártunk utána.
Etessünk vagy ne etessünk?

A legfontosabb téli madáreleség a natúr, fekete napraforgó.
Emellett fontos téli etetőanyag az állati zsiradék: a kacsa-,
liba- és sertésháj, a sótlan sertés zsírszalonna, a faggyú vagy
a cinkegolyó. Adhatunk gyümölcsöt is, ezeket inkább szúrjuk
vagy akasszuk a bokrok, fák ágaira. Egy-két órás időtartamra kitehető az etetőbe főtt zöldség is, de kenyeret, kenyérmorzsát, egyéb gabonából készült péksüteményt, popcornt,
chipset semmiképpen ne adjunk nekik.

Ősszel megkezdődik a barkácsolás az óvodákban, otthonainkban: készülnek a madáretetők. Vajon ha elhagynánk ezt
a szép szokást, éhen halnának a madaraink? Természetesen
nem. Azok az állandó madaraink, akik télen is hazánkban
maradnak, vagy azok, akik északabbról érkeznek hozzánk
télire, alkalmazkodóképességüknek köszönhetően emberi
segítség nélkül is képesek túlélni itt a hidegebb időszakot.
Ráadásul az sem probléma számukra, ha leesik a hó, és nem
találnak táplálékot, mert egy veréb méretű énekesmadár is
képes 24 óra alatt 1000 kilométert repülni, és ezt a távolságot akár több napon át, folyamatosan megtenni. Mivel napokkal korábban megérzik a hidegfront érkezését, időben
el tudnak indulni, hogy ha szükséges, melegebb tájat keressenek maguknak.

Hova lettek idén télen az énekesmadarak?
Bizonyára sokan vagyunk csalódottak, amiért idén nincs an�nyi madár a kertbe kitett etetőkön. Ennek több oka is van,
a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME)
honlapján segít megválaszolni a kérdést.
Madartani_intezet-Teli_etetes_poszterek-KIFUTO.pdf

Ez esetben akkor miért is készítünk madáretetőt? Ennek egyik
oka igen egyszerű: szeretnénk, ha a közelünkben lennének
tollas barátaink, és az etetés remek módja annak, hogy megfigyelhessük őket. Mellesleg kiváló biológiai védekezést jelent
a madarak jelenléte a kertünkben, hiszen a vegetációs időszakban az etető környékén összeszedik a gyommagvakat,
kártékony rovarokat. Ezenkívül az élőhelyek csökkenése és
átalakulása miatt kevesebb táplálék és táplálkozóterület van,
így nem követünk el hibát azzal, ha kiegészítjük a madarak
táplálékmennyiségét – tudtuk meg Karlné Menráth Rékától,
a Pilisi Len Látogatóközpont munkatársától.
Egyszóval etessük a madarakat bátran, de ne feledjük, amit
már gyerekkorunkban jól belénk neveltek: ha egyszer elkezdtük az etetést, semmiképpen ne hagyjuk abba a fagyok elmúltáig. A madarak megszokják a gondoskodást, és számítanak
is az etetőhelyek kínálatára, akár évről évre is visszatérnek
oda. Ha váratlanul abbahagyjuk az etetést, nehéz helyzetbe
kerülhetnek. A kis testű madarak tartalékai csak arra elegendőek a nagy hidegben, hogy túléljék az éjszakát. Ha másnap
nem találnak elegendő táplálékot, hamar elpusztulhatnak. Ha
valamiért nem tudjuk tovább etetni őket, néhány nap alatt
csökkentsük az eleség mennyiségét, így van idejük új helyet
keresni maguknak.

Hogyan és mivel etessünk?
A madáretetést már október második felében megkezdhetjük. Ilyenkor elég az ágakra egy-két almát felszúrnunk vagy
néhány marék olajos magot kiszórnunk, ez utóbbi a vonulóban lévő madarak zsírtartalék-felhalmozását is segítheti.

12

4

18/12/2020

12:54

Téli madáretetés

Gyümölcs

November eleje – Április közepe

Alma

Figyeljünk arra, hogy ha elkezdtük, akkor az etetési

Körte

szezon végéig ne hagyjuk abba!

Bogyós
gyümölcsök

Egyrészt az utóbbi években késik, és enyhébb,
hómentesebb lett a tél, ezért a hó elől délebbre húzódó énekesmadarak később, vagy kisebb számban
érkeznek a Kárpát-medencébe. Az enyhe tél okán a
nálunk telelő madarak könnyebben találnak táplálékot maguknak, ezért kevésbé húzódnak be lakott
területre. A hazai vonulók, mint a vörösbegy, az
énekes rigó november-decemberben már elhagyták az országot. Akik itt maradtak, azok pedig a közeledő hidegfront előtt egy-két nappal szinte egyszerre délebbi országba vonulnak.
A madarak megritkulása a kertjeinkben az enyhe
téli napokon tehát természetes jelenség, nem kell
miatta aggódnunk.

A vízimadarakat semmiképpen ne
etessük!
A vízimadarak etetésével egész más a helyzet. Őket kifejezetten káros etetni, nemcsak nyáron, télen is. A hosszú ideig tartó,
egyoldalú kenyérdiéta ugyanis megbetegíti
a madarakat. Az etetés miatt nem vonulnak
el, így az éjjeli fagyok alatt a jég fogságába
eshetnek. Ezenkívül etetésük elősegíti a fertőző betegségek, például a madárinfluenza
terjedését, és szennyezi a környezetet.
Nem kell féltenünk a vízimadarakat, mert
táplálékukat alapvetően a parton legelt fű
és egyéb növény képezi, ami korlátlanul
áll rendelkezésükre télen is. Ha valamiért
mégsem lenne elég, akkor elvonulnak onnan, más telelő helyet keresve maguknak.

Mivel etethetünk?

Madáretetők a Jági-tanösvényen
A Pilisi Len Látogatóközpont 15 éve tart fenn egy nagy madáretetőt
a Jági-tó mellett. Az etetést októberben kezdjük, és egészen márciusig végezzük, amíg az utolsó fagyok el nem vonulnak. Az etető több
célt is szolgál. Amellett, hogy kiegészíti a télen is nálunk maradó és
az északabbról érkező, itt telelő madarak táplálékkínálatát, lehetővé
teszi a madarak megfigyelését, illetve segíti a madárgyűrűzést.
Októbertől márciusig rendszeresen (havonta egy-két szombati
napon) tartunk madárgyűrűzéseket, ahol a tollas jószágokat testközelből láthatják, megismerhetik az érdeklődők. Ennek nagyon
fontos szerepe van az emberek természethez való pozitív attitűdjének erősítésében, valamint a környezeti nevelésben, emellett
segítségével érdekes információkat is nyerhetünk a madarak szokásairól, életéről.
A madáretető környéki erdőkben mesterséges fészekodútelepet
tartunk fenn, ahol rendszeresen meggyűrűzzük a tojásból kikelő
fiókákat. A téli madárgyűrűzések során gyakoriak a visszafogások
az odútelepen felnőtt madarak közül, ami azt jelenti számunkra,
hogy a téli táplálékhiány idején az etetés megtartja a madarakat a
területen.
A másik érdekesség, amit mindebből megtudhatunk: a madarak
kora. Ki tudná megmondani, meddig él a természetben egy kis cinege? A gyűrűzési adatokból a visszafogások segítségével erre a
kérdésre is választ kaphatunk. 2018-ban például visszafogtunk egy
olyan barátcinegét, amelyet hét évvel korábban ugyanitt gyűrűztünk meg. Tehát egy barátcinege akár hét évig is elélhet.
A Jági-tanösvény mentén az Erdőmentők Alapítvány tagjai több
madáretetőt is kihelyeztek. Ezúton is köszönjük azoknak, akik segítenek ezen etetők feltöltésében!
Terveink szerint február 20-án, szombaton madárgyűrűzést szervezünk a Jági-tónál. Reméljük, a vírushelyzet lehetővé teszi majd
ennek megtartását. A gyűrűzésre előzetes bejelentkezés szükséges. További információ kérhető a pilisilen@dinpi.hu e-mail-címen.

Komáromi-B. Hajnalka

Karlné Menráth Réka

Állati zsiradék

Kacsa-, libaés sertésháj

Olajos magvak
(natúr, nem pirított vagy sózott)

C

M

Y

CM

MY

Sertés
zsírszalonna

CY

CMY

K

Faggyú

Fekete napraforgómag

Főzéssel sótlanított
étkezési szalonna
Cinkegolyó
Lágysajt- vagy
vajtégla

Dió
Fekete dió
Mogyoró
Földimogyoró

Mivel nem etethetünk?
NE adjunk a madaraknak kenyeret, kenyérmorzsát, péksüteményt, tésztát,
popcornt, chipset, feldolgozott vagy fűszeres húsipari termékeket (sózott
szalonna, szalámi stb.), nyers rizst, csontkukacot.
A madáritató télen is fontos! A műanyag virágalátét jégteleníthető a legkönnyebben,
érdemes este kiönteni a még olvadt vizet és reggel újratölteni.

Ellenőrizze a szerződését!

Magkeverék
(pintyek, hullámos
papagájok számára)

EGYÉB HASZNOS TIPPEK:
Takarítsuk rendszeresen az etetőt, az üres
maghéjakat távolítsuk el.
Az etető környékére kihelyezett odúk
szélvédett éjszakázóhelyet biztosítanak.
Nagy űrtartalmú önetetővel olyan helyen
is etethetünk, ahol nem tudjuk naponta
biztosítani az eleség pótlását.

Március elseje után a Vertikál Zrt. csak azokról az ingatlanokról viszi el a kommunális és egyéb hulladékot, melynek tulajdonosai rendelkeznek érvényes
szerződéssel. Erről január és február folyamán az NHKV levélben is értesíti a
lakosságot. A levélben benne lesz egy befizetési csekk és egy 2021-es matrica, melyet ki kell ragasztani a kukára, mert március 1-jétől csak a matricával
ellátott edényeket üríti a cég. Aki nem kap matricát, az nem rendelkezik érvényes szerződéssel. Arra kérnek mindenkit, hogy ellenőrizze, rendben van-e a
szerződése. Érdeklődni, megváltozott adatot bejelenteni vagy a szerződést
frissíteni a következő elérhetőségeken lehet:
Postai úton: Kommunál-JUNK Kft., 2510 Dorog, Bécsi út 79–81.,
e-mail: ugyfelszolgalat@kommunáljunk.hu, www.kommunaljunk.hu/pilisszentivan

Illusztráció: mme.hu
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Fakivágások,
gallyazások
Folyamatosan zajlanak a fakivágási,
gallyazási munkálatok a település területén. Fakivágást azokon az önkormányzati ingatlanokon végeznek a
Községgazdálkodás emberei, melyeket eladásra szán az önkormányzat
(ld. polgármesteri interjú), az utakra
belógó ágak gallyazása pedig folyamatos. Emellett a Dendrocomplex
Kft. munkatársai az év végén elvégezték a kifejezetten veszélyes fák
gallyazását az egész falu területén,
a fakataszter és az önkormányzattal
megkötött szerződés alapján.
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FARSANGTEMETÉS 1960-BAN

ÉVÉRTÉKELÉS

A Pilisszentiváni Helytörténeti
Egyesület elnökének visszatekintése
2020-ban nem sokat tudtunk megvalósítani a terveinkből:
nem tudtunk elmenni a tervezett tatai kirándulásunkra,
és nem tarthattuk meg a Helytörténeti esteket sem. Márciusban megjött a bírósági végzés a januári közgyűlésünk
eredményének elfogadásáról, másnap bevezették az első
korlátozásokat. Elnökségünknek folyamatosan a pillanatnyi lehetőségekhez alkalmazkodva kellett az egyesület
munkáját megszervezni.

A fotók az 1960-as farsangtemetésen készültek, a Pilisszentiváni Helytörténeti Egyesület archívumából származnak.

A farsangi szokások tetőpontja és egyben befejezése a farsangtemetés, „Fosingpinkrom” volt. Az volt a szokás, hogy egy vállalkozó kedvű legényt mosóteknőbe fektettek, lepedővel letakarva
gyászmenetben vitték a kocsmába. A kísérők gyertya helyett
kolbászt szorongattak, a szentelt vizet bor helyettesítette, egy
legény elbúcsúztatta a halott farsangot. A következő idézet a
néptánccsoport farsangtemetési táncánál előadott, némileg átdolgozott verzió:
„Liewi Saufpriede!
A traorigi kschicht is heit kscheng, te Tobias Foschin is kstoam!
Te Fosching woa heie stoak laong weöl a frua aongfaonkt hot.
Te Totspiaon hot ksokt, teis füli Freisn unt Safoe fen in de Frua
pis in di Nocht, unt es Tauntsn hot in Tout procht. Te Mong hot
mitkmocht, unt Leiwwuascht, Proadwuascht unt Speik, unt te
füli Wein, Pie unt Schnops hot teis olles kmocht. Teis hot a kuadi
Lust zen Tauntsn unt Springe, zen Polka unt Csárdás procht, tas
ti Natua nimea hot mitkmocht. Jeits pit i um Hüf, ea sui im mit
Schnops aospritzn, tas ea fe de ewige Rua mit Alkohol aofeste
sui. In teare traorigi Stundt pit i ti Khupönj, sei sujn jeits spünj:

Trink me nao a Faschl wei, teis suj jo neit teis leitsti sein! Fiat eink
Kout, pis tsan neikstn Joa!”
„Kedves Ivócimborák!
Szomorú dolog történt ma, meghalt Farsang Tóbiás. A farsang
idén nagyon hosszú volt, mert korán kezdődött. A halottkém
azt mondta, hogy a sok zabálás és vedelés reggeltől estig, meg a
sok táncolás hozta meg a halálát. A gyomor nem bírta a sok májas hurkát, kolbászt és szalonnát, a sok bor, sör és pálinka tette
mindezt. Mindez olyan jó kedvet csinált táncolásra és ugrálásra,
polkára és csárdásra, a test már nem bírta. Most segítséget kérek
tőletek, szenteljük meg pálinkával, hogy az örök nyugalomból
alkohollal támadhasson föl. Ebben a szomorú órában kérem a zenekart, játssza el nekünk azt, hogy még egy üveg bort, de az ne
legyen az utolsó. Isten véletek, a jövő esztendőig!”
A mulatság éjfélig tartott, utána hamvazószerdától húsvétig hat
hét szigorú böjt következett. Annak idején ez időszak alatt a kocsmákban nem játszottak zenét. Mindenki nagyon várta már a böjti
időszak végét.
Ziegler Ágota, szentivanihke.hu

Ennek ellenére semmi okunk nem lehet panaszra. Megjavíttattuk és helyreállíttattuk a kidöntött térképes infótáblát a Jóreménység út végén. Komp Károlyné Metzger
Mária Amiről a fakanál mesél című szakácskönyvét újra
kiadattuk. Klinger Irén szervezésében kellemes környékbeli kirándulásokon vehettünk részt. Megvásároltuk a
nemrégiben megjelent Mi, svábok című, gyönyörű kiállítású könyvet, mely a magyarországi svábság történetét
mutatja be. Borbála-napkor megkoszorúztuk a központi
bányász emlékművet. A Magyar Falu Program keretén
belül sikeresen pályáztunk és kétmillió forint támogatást
kaptunk állandó jellegű bányászati és régészeti bemutatóhely kialakításához, a szükséges eszközök beszerzéséhez. A József Attila u. 9–11. szám alatti bányászházak felújítása elhúzódott, de községünk önkormányzata immár
hivatalosan átadta a kulcsokat. Kovács István munkájának
köszönhetően önálló világítással rendelkező, üvegezett
kiállítási vitrin került a 11. sz. házba. A Községgazdálkodási Csoport szakemberei kicserélték a törött
alaküvegeket. Óvári
Sándor jóvoltából egy
kurblis telefonnal és
egy sújtólégbiztos bányatelefonnal gyarapodott bányászati tárgyaink gyűjteménye.
Kreisz Líviának köszönhetően pedig mi is elhelyezhettünk
karácsonyfadíszünket a község guruló karácsonyfáján.
Végezetül megemlítem, hogy az OMBKE dorogi szervezetének titkárával, dr. Korompay Péterrel közösen hozzákezdtünk a Pilisi Szénmedence földtörténetének és bányászattörténetének részletes és közérthető (nem csak
szakemberek számára készülő) megírásához, melyet az
OMBKE hivatalos lapjában kívánunk megjelentetni.
Remélem, hogy az új esztendő megszabadít minket a koronavírustól, és ismét korlátozások nélkül tehetjük, amit igazán szeretünk. Hogy stílusos legyek, Kölcsey Ferenc szavaiból idézek: „Messze jövendővel komolyan vess öszve
jelenkort; Hass, alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derűl!”
Mindenkinek boldog, vírusmentes új esztendőt kívánok!

Zöldesítsünk közösen!
Az Agrárminisztérium Településfásítási Programjára Pilisszentiván sikerrel pályázott 2020 nyarán. Ez év tavaszán összesen harminc fa – vegyesen hárs- és platánfák
– ültetését tervezzük. Van kedved részt venni benne?
Az életünk elképzelhetetlen természet nélkül, de környezetünk megóvásáért, a zöldterületek gondozásáért és
gyarapításáért mindenkinek tennie kell, ezért az önkormányzat 2021-ben útjára indítja a Zöldesítsünk közösen –
fogadj örökbe egy fát programot.
Mit nyújthat neked a program? Családi összefogást, generációkon átívelő felelősséget és természeti nevelést.
Kik jelentkezhetnek faültetésre? A programban részt vehet minden magánszemély, alapítvány, szervezet, intézmény vagy vállalkozás.

Hogyan jelentkezhetsz?
Jelentkezz e-mailen, írd meg név szerint, hogy kik vennének részt a fa ültetésében. Kérlek, tüntesd fel a lakcímeteket és telefonszámaitokat is. E-mail: balasianiko@
pilisszentivan.hu, határidő: 2021. február 15., hétfő.

Hogyan zajlik az örökbefogadás?
• A fa ültetésének időpontjáról előzetesen értesítünk.
• Az ültetés előtt – előre egyeztetett időpontban –
szakértői iránymutatás mellett ki kell ásnotok a fa
helyét.
• A megjelölt időpontban – szakszerű vezetés mellett –
elültetitek a fát.
• A fa és közvetlen környezetének gondozása a fát
örökbefogadók feladata. A gondozást egy ültetetési
segédlet összeállításával segítjük.
• Az ültetésről fénykép (és/vagy rövid videófelvétel)
készül, melyet az önkormányzat Facebook-oldalán
közzéteszünk.

Mit kell még tudnod?
• Az örökbefogadás jelképes, az örökbe fogadott fa
tulajdonjoga az önkormányzaté.
• A fát a Településfásítási program keretében az önkormányzat biztosítja.
• A fák helyét az önkormányzat jelöli ki.
• A fa ültetésének várható ideje március.

Mutasd meg, hogy számodra is fontos
az a hely, ahol élsz!

Kovács Zoltán
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