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Anya: Pobori Zsófia
Apa: Spaits Gábor
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Vámos János
Fazekas Krisztina

Neubrandt Zalán 2021. 01. 05.
Anya: Szöllősi Fatime
Apa: Neubrandt Péter
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Bagdi Attila
Fülöp Rita

Horváth Gréta Júlia 2021. 01. 26.
Anya: Dr. Neubrandt Eszter
Apa: Dr. Horváth Dávid
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Váncza Krisztián
Nyeste Evelin Ágnes

Következő lapzárta
2021. március 16.
A márciusi szám március 31-én
jelenik meg.

Terjesztés
Az újság terjesztése átalakítás
alatt, a lap beszerezhető a kijelölt
értékesítési helyeken.
Terjesztéssel kapcsolatos
ügyintézés:
Balasi Anikó kulturális referens
balasianiko@pilisszentivan.hu
06 30 126 1442

Elhunyt Kiss Csaba plébános
2021. február 16-án, életének 40., papságának 14.
évében súlyos betegségben, szentségekkel megerősítve elhunyt Kiss Csaba solymári plébános.
Csaba atya Budapesten született 1981. december
9-én. Pappá 2007. június 23-án szentelték Székesfehérvárott. Káplánként szolgálta Budaörs híveit 2007
és 2011 között, majd 2011-ben Velence plébánosa lett.
2014-től Solymáron szolgált, ellátva Pilisszentivánt is.
Temetése szűk családi körben történik, lelki üdvéért március 4-én, csütörtökön 10 órakor mutatnak be szentmisét, amit a PilisTV élőben közvetít. Kérik,
hogy a járványhelyzetre való tekintettel a hívek a televízión vagy az interneten keresztül kapcsolódjanak be a kegyeleti szertartásba.
Csaba atyáról a megemlékezést a következő lapszámban olvashatják.

Megújult a vörösvári szakrendelő honlapja

A jegesedés miatt több utcában
nagy méretű kátyúk keletkeztek
az aszfalton, melyek az arra közlekedő autókban kárt okozhatnak. A
biztonságos közlekedés érdekében
a Klapka utcában, a Szabadság soron, valamint az Óvoda utcában a
községgazdálkodás munkatársai
murvával töltötték fel a gödröket.
Az aszfaltréteg javítása csak a fagy
elmúltával kezdhető meg.
Ismeretlen tettesek megrongálták a Gentherm mögötti híd
fakorlátját. Az elsősorban autóforgalmat kiszolgáló átkelő faszerkezetéből több helyen kidöntötték az oszlopokat. Az okozott kár olyan mértékű volt, hogy néhány elemet ki kellett cserélni. A kerítést az önkormányzat munkatársai állították helyre.

Megújult a Pilisvörösvári Szakrendelő honlapja, ezzel párhuzamosan januártól új, internetes betegelőjegyzési rendszert vezettek be. A www.vorosvariszakrendelo.hu/
idopontkeres linken név, tajszám és elérhetőség (e-mail-cím, telefonszám) megadásával lehet időpontot kérni a különböző szakrendelésekre. Ha több orvos rendel a
kiválasztott szakrendelésen, megadhatjuk, hogy kihez szeretnénk időpontot kérni,
valamint egy külön mezőben megjegyzést is tehetünk (pl. délelőtti vagy délutáni
időpontot szeretnénk).

Újra biztonságos a játszótér

A Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Óvoda lelkes csapatába új munkatársakat keresnek április 1-jei, illetve szeptember 1-jei kezdéssel. Szakképzett óvodapedagógusok jelentkezését várják. Jelentkezés folyamatosan, legkésőbb 2021. augusztus 31-ig.

Szentiváni Újság

A csalók új módszerrel próbálkoznak, az utóbbi időben egy végrehajtó iroda nevében telefonálnak. Azzal fenyegetnek, hogy egy nagy összegű tartozás
miatt az áldozat vagy valamely hozzátartozója ellen
azonnali végrehajtást kezdeményeznek, ha nem kapnak rövid időn belül nagyobb pénzösszeget.
Az elkövetők személyesen is megjelenhetnek: különféle szolgáltatók munkatársainak vagy hivatalos
személynek adják ki magukat, és hihetőnek tűnő
magyarázatokkal (villanyóra-, vízóra-, gázóra-leolvasás) próbálnak a sértett lakásába bejutni, illetve őt
nagyobb összegű készpénz átadására vagy pénz átutalására rávenni.
Mire hívjuk fel rokonaink, ismerőseink, különösen az
egyedül élő idősek figyelmét?
• Ne bízzon meg a váratlanul, telefonon vagy személyesen jelentkező idegenekben!
• Ha gyanús telefonhívást kap, azonnal szakítsa meg
a vonalat!
• Amennyiben családtagra hivatkozással keresik
meg, haladéktalanul vegye fel a kapcsolatot az
érintett hozzátartozóval!
• Ellenőrizze a hívás valóságtartalmát!
• Soha ne adjon át pénzt vagy más értéket, ne utaljon pénzösszeget idegenek számára!
• Bűncselekmény gyanúja esetén azonnal értesítse a
rendőrséget az ingyenesen hívható 107-es vagy 112es segélyhívó számon!

Február elején az önkormányzat megkezdte a temető bővítéséhez szükséges munkálatokat a temető
melletti önkormányzati területen. A munkálatok várhatóan március végéig tartanak.

A koronavírus-járvány miatt a rendelőbe továbbra is csak bejelentkezést követően,
vagyis telefonos vagy online időpontfoglalás után mehetünk.

Óvó nénit keresünk

Új típusú telefonos csalás
terjed

Temetőbővítés

Továbbra is működik a telefonos előjegyzés a +36-26/330-422-es és a +36-26/330-027-es
telefonszámok 10-es mellékén keresztül (hétfőtől péntekig 7–19 óra között).

Bővebb információ: Brandhuberné Keszléri Gyöngyvér, 06 70 778 3511, 06 26 367 352
e-mail: ovoda@pilisszentivan.hu
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A téli időjárás a szabadtéri, közterületeken elhelyezett bútorokban és
az utakon is sok kárt okozott. Az önkormányzat munkatársai folyamatosan felmérik a károkat és elvégzik
a szükséges munkálatokat. Ennek
részeként a temetőben megkezdődött a padok javítása. Az elkorhadt,
sok esetben eltört ülőfelületet cserélték, a támlákat pedig rögzítették.
Több helyen is végeztek kisebb-
nagyobb javításokat a községgazdálkodás munkatársai. Február első
napján letakarították a Bem utcáról
a csapadék által kimosott nagy
mennyiségű hordalékot.

2021/február
A lapszámot február 15-én zártuk.
A címlapon: Oltás Pilisszentivánon,
fotó: Szima Roland

Helyreállítási munkálatok
a közterületeken

Február 1-jén ismét birtokba vehették a gyerekek a falu
játszóterét. Ahogy arról korábban beszámoltunk, a játszóteret az önkormányzat decemberben zárta be, mert
javítani kellett az eszközöket. A játékok műszaki ellenőrzése megtörtént, több hinta kereszt- és tartóoszlopait
cserélték.

2021. február

Arra a kérdésre, hogy a temető bővítése mellett esetleg szélesítik-e a temető alatti közutat, azt a választ
kaptuk, hogy az önkormányzat útszakasz-szélesítést
nem tervez. Az érintett út megóvása érdekében az
arra közlekedő nagy teherautók tulajdonosait felszólították, hogy telephelyüket más útvonalon közelítsék meg. A temető környéki munkálatok ideje alatt
a kivitelező cég is csak kisteherautóval közlekedik az
érintett szakaszon.
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KÖLTSÉGVETÉS AZ ÚJRAINDÍTÁS
REMÉNYÉBEN
Megszületett a 2021-es év költségvetése, melynek legfőbb elve az óvatos tervezés.
Poppréné Révay Gyöngyi polgármesterrel többek között erről beszélgettünk,
de szóba került a Generációk Háza és a rendezvényszervezés is.

Közben egy másik tervezés is zajlik,
a tűzoltóinknak ugyanis megígértük,
hogy hozzájárulunk az épületfejlesztésükhöz. Ezzel kapcsolatban volt
egy informális ülésünk, ahol ügyvéddel beszéltük át annak a lehetőségét,
hogyan lehet a tűzoltóság területén
szabályosan építkezni. A tervezés folyik, és ahogy elkészül a szerződéstervezet, elkezdjük az egyeztetést az
egyesület vezetésével az együttműködésről. Remélem, ezt idén sikerül
véghez vinni. Nemrégiben itt volt az
Országos Polgárőr Szövetség elnöke,
alelnöke, illetve Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselő is egy hivatalos
szerállomány-ellenőrzésen, ahol átbeszéltük, hogy milyen helyzetben van a
szentiváni tűzoltóság. Azt láttam, hogy
kiemelt szerepe van az országos egyesületek között a mi Tűzoltó és Polgárőr
Egyesületünknek, munkájukat ezúton
is szeretném megköszönni.

Múlt hónapban még koncepcióról, irányokról beszélgettünk, mára azonban
megszületett a 2021-es év költségvetése.
Néhány mondatban vázolná az olvasóknak a legfőbb vonásokat?
Bár testületi ülést még mindig nem
lehet tartani, de zajlanak informális
beszélgetések a képviselők között, és
abban mindannyian egyetértettünk,
hogy kevesebb bevétellel kell terveznünk. Erre természetesen pontos
számot még nem láttunk, hiszen a két
ünnep között jött ki a kormányrendelet arról, hogy a kis- és középvállalkozások kérhetik a helyi iparűzési adó
megfelezését. Nem tudtuk, hogy emiatt mennyi lehet a bevételkiesésünk.
Azt ugyan láttuk, hogy hány céget
érint a könnyítés, de azt például nem
tudtuk pontosan, hogy mennyi lesz a
kormány által megígért kompenzáció
a 25 ezer főnél kevesebb lakosú településeknek. Nos, erre azóta már megszületett a rendelet, úgyhogy teljesen
biztos, hogy májusban, illetve novemberben visszakapjuk a kiesett összeget. Ez megnyugtató.
Szintén januárban értesültünk arról,
hogy idén működésre is fogunk kapni
az államtól normatívát. Idáig az adóerő-képességünk annyira magas volt,
hogy nem kaptunk, csak a gyermekétkeztetésre, de az sem fedezte teljes
egészében a kiadásokat. Most több területre – például a zöldfelületek ellátására – is érkezett, ilyen eddig nem volt.
A szolidaritási adónk pedig csökken,
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belterületi utakra, járdákra, vagy olyan
egyéb beruházásokra, amelyekre eddig nem lehetett pályázni, és ezek által
tudunk további pluszforráshoz jutni.
Emellett új irány, hogy az eladott ingatlanokból befolyó összeget egy külön
fejlesztési alapba tesszük, és minden
olyan kiadást, ami a pályázati kiegészítéseket szolgálja – akár a rendelőnél,
akár máshol – ebből fogunk finanszírozni. Nemrégiben például elárvereztünk
egy házat a Ságvári u. 33.-ban. 22 millió
forint volt a kikiáltási ár, végül 22,6 millió forintért vitték el. Van még egy-két
terület, amit szeretnénk eladásra felkínálni, hogy ezzel is bővítsük a fejlesztési alapot.

tehát erre kevesebbet fogunk fizetni, mint az elmúlt években. Ezek pozitív hírek,
legalábbis megnyugtatóbb a helyzet, mint amire számítottunk. Ettől függetlenül
egészen biztos vagyok abban, hogy a korábbi, költségcsökkentésre vonatkozó
terveink majdnem minden területen megmaradnak. Úgy gondoljuk, hogy óvatosabban, visszafogottabban kell költekeznünk, mert nem tudhatjuk, mit hoz az év
második fele, mit hoz a következő év. Az irány tehát ez lesz, óvatosabb tervezés
várható a beruházások terén is.
Konkrét költségvetési számok lapzártánkkor még nincsenek, de egy-két fontosabb
dolgot emeljünk ki a tervekből! Mi a helyzet az egyesületek támogatásával és a beruházásokkal?
Az egyesületek támogatásából az eddigiekhez képest visszaveszünk egy bizonyos
százalékot. Ez inkább elővigyázatosság, hiszen a tavalyi évben sem tudták maximálisan felhasználni a kapott összeget, így az elvonás nem lesz számukra érzékelhető. Ami a beruházásokat illeti, két megvalósítandó projektre is el van különítve
a pénz. Az egyik az orvosi rendelő tetőterének beépítése, a másik a járda a Ságvári utcában. Reményeim szerint lesznek új pályázatok önkormányzatok számára

Szentiváni Újság

Összességében mekkora csökkentéssel
tervezték meg a költségvetést?
10%-os csökkentést terveztünk minden
területen, többek között a hivatalban
is. Volt például két olyan alkalmazottunk
– Németh Zoltán, aki a technikai dolgokért felelős és Koós József portás –, akik
február elsejével átkerültek a Klebelsberg Központ Érdi Tankerületéhez. Ha
visszatér az élet a rendes kerékvágásba,
továbbra is számítunk rájuk a kulturális
feladatoknál, illetve a portaszolgálatnál.
Akkor majd egy külön megbízási szerződéssel tudjuk őket alkalmazni. Kettejükkel csökkent az önkormányzati létszám,
illetve egy kolléganő nyugdíjba vonult,
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az ő helyére már nem vettünk fel senkit. Ezen a téren is megpróbáltuk tehát csökkenteni a kiadásokat.
Különböző hírek röppentek fel a Generációk Házával kapcsolatban, többek között az,
hogy megszüntetné az önkormányzat…
Döntés még nincs ezzel kapcsolatban. Még szeptemberben egy pénzügyi bizottsági ülésen felvetette egy képviselő, hogy valamilyen módon racionalizálni kellene a ház működését, mert nincs olyan kihasználtsága, mint amilyen lehetne,
viszont fizetünk egy 6 és egy 4 órás gondokot, miközben a bevétel ennek nagyjából az egyharmada. Felvetődött több ötlet, hogy hogyan lehetne hasznosítani, illetve, hogy azokat a feladatokat, amiket ellát, hogyan lehetne más helyen
megoldani. Mindezt úgy, hogy ne sérüljön senkinek az érdeke, és a lakosság továbbra is használhassa az épületet közösségi színtérként. Azt kérték a képviselők, hogy március 31-ig dolgozzunk ki egy tervet. El is készült egy tanulmány.
Megvizsgáltuk a Generációk Házában működő tevékenységek más helyszínre
történő áthelyezésének lehetőségét. Igyekeztünk minden szempontot, minden
szituációt végiggondolni. Mára már látjuk, hogy ami elsőre könnyen kivitelezhetőnek tűnt, részletes, precíz átgondolást követően mégis nehézségeket vetett
fel. Mindeközben arról értesültünk, hogy az orvosi rendelő felújítási munkálatai
ideje alatt a védőnői szolgálatnak biztonságos, állandó helyszínt kell biztosítanunk. Erre pedig az egyetlen jó megoldás az, ha a védőnői szolgálat átmenetileg
a Generációk Házában kap helyet.
Hogyan terveznek a rendezvényekkel?
A kulturális referenssel, Balasi Anikóval úgy készülünk a rendezvényekre, mintha ez
egy rendes év lenne. Tájékoztatást kaptunk arról, hogy a Fesztivál Szövetség és a
különböző egyesületek már tárgyalnak a kormánnyal arról, hogy ha a nyitás megtörténik, akkor milyen formában, milyen biztonsági intézkedésekkel lehet majd fesztivált vagy bármilyen rendezvényt tartani, hogyan lehet megünnepelni például egy
nemzeti ünnepet. Úgy kell készülnünk, hogy ne az utolsó pillanatban kezdjünk el
kapkodni, ha megtörténik a nyitás. Úgy tudom, azon is dolgoznak, hogy valamilyen
garancia legyen a vis major helyzetekre, tehát ha esetleg ismét előáll egy rendkívüli
helyzet, akkor ne szenvedjen kárt a lekötött fellépő és az önkormányzat sem. Ennek
megfelelően tervezünk, és igyekszünk új kulturális eseményeket is létrehozni, akár
kisebb csoportokban gondolkodva. Balasi Anikó járványkompatibilis rendezvényekben is gondolkodik. Ilyen volt még decemberben a szentiváni közösségek guruló karácsonyfája, februárban a farsangtemetési fotópont, de március 15-re, sőt húsvétra
is készül olyan játékokkal, melyekkel a közösség külön-külön, de mégis együtt ünnepelhet. Mindazonáltal remélem, hogy tavasszal elindulhat az élet, és újra találkozhatunk személyesen.
Nehéz helyzet, hiszen láthatóan az emberek egyre jobban vágynak a közösségi rendezvényekre, de még nem lehet…
Igen, ez nagyon nehéz, hiszen valahol el vagyunk szakítva a választóinktól.
Szentivánon az 52 hétvégéből 40-46 hétvégére jutott kisebb-nagyobb rendezvény,
de hét közben is voltak kiállítások, könyvbemutatók, koncertek. Nálunk nagyon
pezsgő a kulturális élet, köszönhetően az egyesületek és a lakosság aktivitásának,
miközben az önkormányzat biztosítja az anyagi hátteret. Most hiába tudnánk támogatni őket, nem lehet. Az elmúlt évben a találkozások lehetősége gyakorlatilag
nulla volt, most is nagyon ritka. Emellett úgy látom, túlzottan nagy szerepet kapott a közösségi média. Áttevődtek oda, virtuálissá váltak a találkozások, a véleménynyilvánítások, és ez nem feltétlen tesz jót. Az online lét azzal együtt, hogy
kinyitja a világot, egyúttal fizikailag bezárja az embereket, ami mentálisan rossz
hatással van rájuk. Ezért nagyon remélem, hogy észszerűen, de szépen visszaáll
majd a rend. Az önkormányzatnál megvan minden adottság, hogy továbbra is minőségi, nívós szórakozási lehetőségeket kínáljunk.
Palkovics Mária
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FONTOS, HOGY MEGBÍZZANAK
BENNEM A PÁCIENSEK
Január 1-jétől új háziorvost üdvözölhetünk településünkön. A fiatal doktornőt,
dr. Bozóová Bernadettet kérdeztük arról, miért választotta
az orvosi pályát és Pilisszentivánt.
Különlegesen cseng a neve a sváb szavakhoz szokott füleknek. Megtudhatjuk,
hogy honnan származik?

Az is elengedhetetlen, hogy lelkileg
támogassuk a betegeket. Sokaknál
szorongásos tünetek jelentkeznek az
ismeretlen, új betegségtől való félelem
miatt. Ilyenkor igyekszünk megnyugtatni őket.

A Felvidéken, Egyházasbáston (ma
Újbást) születtem. A mai napig kötelező a lányok vezetékneve mellé az „ová”
végződést anyakönyveztetni.
Miért választotta az orvosi hivatást?
Édesanyám is az egészségügyben dolgozik, megtetszett ez a hivatás, már csak
azért is, mert nagyon fontosnak tartom
az egészség védelmét és megőrzését.
Emellett az vezérelt, hogy segítsek az
embereknek, jobbá tegyem az életüket.

Mi az aktuális helyzet a betegség terjedésében?
Jelenleg mi itt azt tapasztaljuk, hogy
kevesebb a koronavírus-megbetegedés,
mint akár a karácsony előtti időszakban.
Ez valószínűleg annak köszönhető, hogy
jobban odafigyelünk a korlátozó szabályok betartására, a maszkviselésre, a
kézfertőtlenítésre.

Mióta praktizál?
2016 nyarán diplomáztam a Semmelweis
Egyetem Általános Orvostudományi
Karán. Négy évvel ezelőtt sebész rezidensként kezdtem a pályafutásomat a Dél-pesti Centrumkórházban (akkori nevén
Egyesített Szent István és Szent László Kórház), ahol nagyon szerettem dolgozni,
de idővel megérett bennem a gondolat, hogy az időbeosztás szempontjából kiszámíthatóbb és rugalmasabb szakterületet válasszak.
A háziorvosi hivatás nemcsak nyugodtabb, de úgy gondolom, ez a terület az alappillére az egészségügyi rendszernek: először itt szűrjük ki, azonosítjuk a betegségeket, tisztában vagyunk a páciensek kórelőzményeivel, ismerjük szinte az egész
család egészségügyi helyzetét. Több generációról is átfogó képünk van, tudatában
vagyunk a felmenők betegségeinek, tudjuk, mire kell odafigyelnünk az utódok esetében. Ezek mind nagyon fontos szempontok, és előreviszik a gyógyítást. Ezenkívül
kiterjedt orvosi tudással kell rendelkeznünk, a betegségek széles skáláját kell felismernünk, hogy tudjuk, milyen irányba kell indulni a további kivizsgálásokkal és a
gyógyítással.
Január 1-je óta rendel Pilisszentivánon. Hogy érzi magát a településen?
Nagyon megszerettem Pilisszentivánt. Korábban dr. Gábeli Mártánál voltam rezidensi gyakorlaton, akkor ismerkedtem meg ezzel a környékkel és a vegyes háziorvosi praxis minden szépségével. Ürömön élek, így nincs is messze ez a település. Július
1-jétől, nyugdíjba vonulása után veszem át a teljes praxist Nádor doktornőtől.
A betegeknek még meg kell szokniuk az új orvost, de nagyon kedvesen fogadtak, sokan eljönnek csak azért, hogy találkozzanak velem. Ennek kifejezetten örülök, mert
fontos, hogy megbízzanak bennem a páciensek.
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A tipikus koronavírus-fertőzés tüneteit mutató betegeket telefonos tanácsokkal tudjuk segíteni a tüneteik
enyhítésére alkalmazható gyógyszerek
elektronikus térbe történő felírásával, illetve az elkülönítés szabályainak
pontosításával. Fontos, hogy ilyenkor a családban élő gyerekek se menjenek iskolába, óvodába. A tünetek
mérséklésére alkalmas gyógyszereket
(légzéskönnyítők, köhögéscsillapítók,
lázcsillapítók) felírjuk. Amennyiben a
tünetek súlyosak, lehetőség van speciális antivirális szerek használatára,
ezek alkalmazásáról az oltópontokon
döntenek. Ilyen szakrendelő működik
például a Dél-pesti Centrumkórházban.

Üzenne, vagy
szentivániaktól?

kérne

valamit

a

Igen, azt, hogy jöjjenek hozzám bátran,
mindenkit szeretettel fogadok, szívesen
adok orvosi tanácsot, ha arra van szükségük. Ha tehetik, jelentkezzenek be,
hogy a torlódást elkerülhessük, mert ez
kulcsfontosságú a járvány idején.

Februárban országszerte megkezdték a háziorvosok a lakosság koronavírus
elleni oltását. A szentiváni orvosi rendelőben február 12-én a 60 év alatti,
krónikus betegek oltását kezdte el a rendelő személyzete. Ezen a napon tíz
lakost oltottak be ebből a korcsoportból. Az idősebb korosztály oltása már
korábban megkezdődött, de ők nem helyben, hanem oltópontokon kapták
meg a vakcinát.
Arra a kérdésre, hogy tapasztaltak-e mellékhatásokat, dr. Nádor Emese elmondta, hogy a rendelő egészségügyi személyzete az elsők között kapta
meg a védőoltást, és számottevő mellékhatásról senki sem számolt be.
Hogy milyen ütemben zajlik a lakosság oltása a továbbiakban, azt még nem
tudni pontosan, de a doktornő mindenkinek javasolja, hogy regisztráljon, és
oltassa be magát. Regisztrálni a https://vakcinainfo.gov.hu/ oldalon vagy a
postai úton kiküldött regisztrációs íven lehet.

Mik a tapasztalatok az oltásokkal?

Szentivániak is használhatják a hulladékudvart

Az első adag oltást január 13-án, a másodikat február 3-án kaptam meg Pilisvörösváron, Pfizer vakcinával. Egyik esetben sem tapasztaltam mellékhatást. A
rendelőben minden szakdolgozó megkapta már a védőoltást, senki sem számolt be mellékhatásról.

Mostantól Pilisszentiván lakosai is igénybe vehetik a Pilisvörösvári Lakossági Hulladékudvar szolgáltatásait. Ennek feltétele, hogy az igénybe vevő bemutassa érvényes lakcímkártyáját, valamint egy, az ingatlanra szóló, NHKV
Zrt. által kiállított számlát.

Mester-Kovács Erzsébet

Cím: 2085 Pilisvörösvár, Fácán
utca 4525/12 hrsz.

Az utóbbi egy év különleges időszak
mindannyiunk életében, de egy orvosnak
különösen. Ön milyen új kihívásokkal találkozott a járvány kapcsán?
A járvány kezdetén a Pulmonológiai
Klinikán teljesítettem gyakorlatot, így
lehetőségem nyílt jobban belelátni ennek a betegségnek a lefolyásába, megismerni az esetleges szövődményeket. Ez
a tapasztalat sokat segít például abban,
hogy egy gyógyult beteg figyelmét fel
tudjuk hívni, mire kell jobban odafigyelnie a tünetek elmúltával is.

Szentiváni Újság

Megkezdődött a lakosság oltása

2021. február

A hulladékudvarba kizárólag az alábbiak beszállítása lehetséges:
• műanyag, papír, fém és üveg –
csomagolási hulladékok (szelektív
hulladék), mennyiségi korlátozás
nélkül
• használt sütőolaj, ingatlanonként
2 liter/év
• használt gumiabroncs, ingatlanonként 4 db/év
• veszélyes hulladék (festék, lakk,
olaj, elemek, akkumulátor), ingatlanonként 5 kg/év
• elektronikai hulladék, ingatlanonként 50 kg/év
Építési-bontási hulladék átvételére
nincs lehetőség.

Nyitvatartás:
Hétfő: 8.00–12.00
Csütörtök: 8.00–16.00
Szombat: 8.00–12.00
Egyéb napokon zárva.
A felmerülő további kérdésekkel
kapcsolatban keressék a Depónia Nonprofit Kft. munkatársait,
akik szívesen állnak rendelkezésükre (www.deponia.hu).
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Ízelítő a községi könyvtár új könyveiből

Farsangtemetés járvány módra

A könyvtár ajánlása 2021. február hó (régiesen Februárius), böjt előhava
Wéber Anikó:
Az ellenállók vezére

A Vitéz János Gimnázium udvarán
ősöreg fa áll. Aki kilesi a fa titkát,
messzire utazhat az időben.

Tolnainé Kassai Margit:
Óvoda az óvóhelyen

Sztehlo Gábor evangélikus
lelkésznek egy eddig ismeretlen
munkatársa kap nevet, arcot és
hangot ezzel a kötettel. Tolnainé
Kassai Margit gondozónő memoár
naplója máig kéziratban rejtőzött.

Február havába lépve farsangi fotóponttal kedveskedtünk a lakosoknak. A Fő
téren nagy méretű, hagyományos farsangtemetési életképet bemutató tábla
kapott helyet. Szerencsére bőven akadt jelentkező a telet elűzni szándékozó
vállalkozó kedvűekből, így sok vidám fénykép született. A fotópont elkészítéséhez a Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Tánccsoport tagjai álltak modellt. Reméljük, hogy jövőre nemcsak járvány-kompatibilis módon, hanem úgy igazából,
közösen is eltemethetjük Farsang Tónit!
Balasi Anikó

Lucy Strange:
A fülemüleerdő titka

Elragadóan szövevényes történet
barátságról, tündérmesékről és
családi titkokról.

Marco Malvaldi: Da Vinci
gyilkos találmánya
1493. Európa sosem látott
tempóban fejlődik, óriási jelen
tőségű tudományos és földrajzi
felfedezések követik egymást.
A reneszánsz kultúra egyik
központja Milánó hercegsége,
amelyet Ludovico Sforza tart
uralma alatt.

Ruth Kelly:
Szőlőskert Provence-ban
Ava egyre erősebben érzi: el
innen, mindegy, hová. Muszáj
váltania. Hírt kap: elhunyt a
nagypapája, és Avára hagyta
egész szőlőskertjét.

Farsangi figurák a Fő téren
A Pilisszentiváni Nyugdíjas Egyesület egy kis vidámságot csempészett a falu életébe
a Fő téri zöldszigetbe bújtatott farsangi figurákkal.

Új kulturális arculat
LÉGY TE IS MÁRCIUSI IFJÚ!
Hallgasd meg a polgármester ünnepi
beszédét, viseld a karperecet és lesd meg
a huszárokat!
Március 10–11.
Nemzeti színű karperec készítése
Keresd a kézműves csomagokat a Fő téren és a Szent Borbála téren!

Március 15.
Elkészült az önkormányzat kulturális, közösségi hirdetményeinek új arculata.
A programokat hirdető plakátok a jövőben
egységes, könnyen beazonosítható, esztétikus keretet kapnak, de lehetőség van arra is,
hogy a hirdetményeken egy-egy programhoz
kapcsolódóan további fényképeket, egyéb
illusztrációt megjelentessünk. A grafikák
között megtaláljuk a pilisi lent, a tájházat, a
templomot, a Fő tér épített környezetét, a
kápolnát, a bányász emlékművet, a szentiváni
lépcsőt és a Slötyit. A grafikai munkát Barcsik
Géza grafikusművész készítette.

POPPRÉNÉ RÉVAY GYÖNGYI ÜNNEPI
BESZÉDE – ONLINE
Március 15. 10–12 óra:
Hagyományőrző lovas huszárok vonulása
Pilisszentiván utcáin
facebook.com/pilisszentivan.hu

2021. február 3-án délelőtt jelzés érkezett a Katasztrófavédelem műveletirányításától,
miszerint Pilisszentivánon a Feketefenyő utcában egy családi házból füstszivárgást észleltek. Az önkéntes tűzoltók és a polgárőrök közösen indultak a helyszínre. Megállapították, hogy a bajt a tüzelőberendezés túlhevülése és a kéményben keletkezett szűkület
okozta, ami miatt a füst nem távozott maradéktalanul. Hőkamera segítségével átvizsgálták a kazánt és a kéményt, majd kitisztították a kéményt. A problémát a helyi önkéntes tűzoltók és polgárőrök megoldották, hivatásos egységet nem kellett riasztani.
Az elmúlt időszakban két alkalommal kellett eltűnt személyeket felkutatni. Egy tájfutó
Nagykovácsi környékén, két gyermek pedig Pilisszántón tévedt el az erdőben. Mindkét
esetben keresés közben érkezett a hír, hogy sikerült visszatalálniuk lakott területre.

Bízunk abban, hogy a járvány enyhülésével hamar teleírhatjuk programokkal plakátjainkat!

Lakossági bejelentések, valamit saját észlelés alapján több alkalommal kellett „vasazós”
autók sofőrjeivel szemben intézkedniük az egyesület tagjainak. Minden esetben felszólították a szabálytalankodókat tevékenységük befejezésére, majd Pilisszentiván határáig
kísérték autóikkal a gyűjtögetőket.

Balasi Anikó
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A Pilisszentiváni Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület hírei

Szentiváni Újság

2021. február

Szentiván
a tévében
Településünkön is megkezdődött a lakosság koronavírus
elleni oltása. Stábunk az oltás
első napján járt az orvosi rendelőben, ahol kifaggattuk Nádor Emese
doktornőt az addigi
tapasztalatokról.
A közösségi aktivitásnak újabb
módjait kell keresni a járvány
miatt. A könyvtár ablakos módszerrel működik, januártól telefonos vagy e-mailes egyeztetés
után lehet átvenni a könyveket,
márciusra pedig egy közös játékkal készül a település új kulturális referense. Balasi Anikó
a játékszabályról és a kulturális
programok meghirdetéséhez tartozó
arculatváltásról beszélt kameránknak.
A videókat megtalálják a PilisTV
műsorán a március eleji Pilisi Szemlében, illetve a tévé
YouTube-csatornáján.
A közös ünnepség helyett márciusban felvételről nézhetik meg
Poppréné Révay Gyöngyi ünnepi
beszédét, amelyben az 1848–49es forradalomról és szabadságharcról emlékezik meg. A műsort
március 15-ei kezdettel keressék
a tévében és az interneten.
PilisTV
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ADOMÁNNYAL, JÓ SZÓVAL

Az évek során több önkéntes helyét – egészségi okok
miatt – fiatalok vették át, akik elődeikhez hasonlóan lelkesen és odaadóan végezték a munkát. A karitász vezetőjének tartós betegsége miatt Marlok Tamásnét választották meg új vezetőnek.

A pilisszentiváni karitász története
Egy elvégzett munka után szokás leltárt csinálni. 2020-ban befejezte tevékenységét
a pilisszentiváni karitász csoport, ebből az alkalomból Gátas Erzsébet elkészítette
az elmúlt 34 év leltárát. Tudták, hogy a börtönöktől az indiai lepratelepig
milyen sok helyre vittek segítséget?
A pilisszentiváni karitász tevékenysége 1987-ben kezdődött,
Marlok Ferencné Gátas Katalin kezdeményezésére, 8-10 fő
segítővel. Kati néni ekkor már évek óta szervezett külföldi zarándokutakat, így széles ismeretségi körre tett szert az ottani
plébánosok, szerzetesek, apácák között. A személyes beszélgetések oda vezettek, hogy magánemberek, vöröskeresztes
és karitász csoportok ajánlották fel segítségüket Kati néni
nagy családjának. Ő azonban nagylelkűen azonnal segíteni
akart a többi rászoruló családon is.
Dr. Takács Nándor püspök felhívására 1993-ban hivatalosan
is megalakult a Pilisszentiváni Karitász Csoport, 10 fős taglétszámmal. A csoport védőszentjének Szent Józsefet választották. Walper Ferenc prelátus jóvoltából rendszeresen kaptak
ruhaadományt Ausztriából, ennek raktározására egy családi
ház garázsa szolgált. 1994-ben a Tájház egyik helyiségét használták erre a célra, 1995-ben az óvoda pincéjét, 2000-ben pedig a hittanterem melletti „kis háromszögben” kapott helyet
a csapat. A karitász 2005-ben kapott végleges helyet, amikor
a plébánián megépült az új közösségi ház, melyben raktárhelyiséget is biztosítottak a csoport részére.
A külföldi adományok mellett a helyi lakosság is támogatta
a karitászt, és az Erzsébet-napi perselyezés egy részét is ők
kapták. Ebből a helyi rászorulókat, a pilisvörösvári szeretetotthon gondozottjait, valamint a
csobánkai árvaház és a felsőpetényi gyermekotthon lakóit segítették ruhákkal, cipőkkel, játékokkal. Támogatták a hitoktatónak készülő
fiatalok tanulmányait, emellett pedig rendszeresen küldtek kötszereket és lepedőket, később pedig pénzadományt egy indiai lepratelep
részére.
A későbbi évek során is mindig megkeresték,
hogy kinek van szüksége segítségre, támogatásra. Karácsonykor rendre 50 csomaggal
tudták támogatni a rászorulókat. Osztottak
tanszertámogatást, és segítettek tűzkárosultaknak, árvízkárosultaknak egyaránt. 2010ben a Kolontárt és Devecsert sújtó vörös
iszap-katasztrófa áldozatai részére 275 000
forint készpénzt és 7 köbméter ruhaadományt gyűjtöttek és küldtek el, az egyházi
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gyűjtés során pedig még 250 000 forintot továbbított az
egyházközség.
A karitász tagjai részt vettek a börtönpasztoráció munkájában is, és vittek ruhaneműt a Máltai Szeretetszolgálatnak.
Egyre gyakrabban érkeztek hozzájuk a ruhák és cipők mellett
konyhai felszerelések, bútorok, ágyak, matracok, valamint
egészségügyi, betegellátási, betegápolási felszerelések. Ezek
iránt igen nagy volt az érdeklődés a tartósan beteg családtagot gondozók körében, hiszen mindannyian tudjuk, milyen
nehéz és költséges például egy kerekesszék vagy egy szobai
WC beszerzése.
Mindezek mellett akcióikból ministránsok, hittanosok és a karitász tagjai számára különböző zarándoklatok, táborok valósulhattak meg, máskor pedig az elsőáldozók részére készíttettek
egységes, fehér ruhákat. Segítettek a 2001-es taizéi találkozó
résztvevőinek elhelyezésében, megvendégelésében is. Az adományokból tudtak számítógépet vásárolni a plébánia részére,
és anyagi támogatást nyújtottak a Harangszó egyházközségi
újságnak. 1997-ben a bevétel nagy részét az új plébánia építésére fordították, majd később az épületbe függönyöket, polcrendszert, asztalokat csináltattak. 2013 júniusától a csoport
tagjai vállalták a templom takarítását heti beosztás szerint.

Nem feledkezhetünk meg azokról, akik tartósan támogatták a karitászt. A helyi Jókenyér pékségtől 14 évig
kaptuk szombat esténként az aznap megmaradt pékárut.
Ausztriából Rammersdorfer Dorothea és Burgstaler August segítségével évekig rengeteg adomány érkezett,
utoljára 2018-ban. Ők betegség miatt sajnos nem tudnak
már segíteni, de köszönjük eddigi áldozatos és önzetlen
segítségüket!
2020-ban a járvány miatt az élelmiszergyűjtés félbeszakadt. A kialakult áldatlan helyzet miatt a karitász felfüggesztette tevékenységét. A megmaradt ruhaneműket
Almáskamarás település kapta meg, a maradék pénzt
rászoruló családok között osztották szét. Október 10-én
a csoport megtartotta utolsó összejövetelét, és kimondták a csoport megszűnését.
Egy befejezett munka után szokás leltárt készíteni,
végiggondolni az eltelt időt és az elvégzett munkát.
Jó érzéssel tölt el minket az, hogy mennyi embernek
segítettünk. Hányszor, de hányszor hallottuk, mikor
a csomagokat kivittük egy-egy idős embernek: „Még
valakinek én is eszébe jutok?” A ruhaakciókon akadt
olyan is, aki nem elsősorban ruhát keresett, hanem csak
találkozni szeretett volna egy régen látott ismerőssel,
beszélgetni kicsit, emberek között lenni. Mi is szerettük
ezeket a jó hangulatú alkalmakat. Szerettük csinálni,
szerettünk segíteni és megkeresni mindenkinek a neki
megfelelőt. Remélem, sokan vannak, akik jó szívvel emlékeznek karitászunkra!
Gátas Erzsébet Judit

Januári projektmunka
A Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói hónapról hónapra alkotásokat készítenek egy, a német nemzetiségi önkormányzat által megadott téma alapján. Januárban a farsang témakörét járták
körül, a januári díjazottak: Kusztos Hanna 7. a, Nagy Bálint
7. a és Princz Ádám 7. a.

August Heinrich Hoffmann:
Zur Fastnachtszeit
Und beut der Winter auch manche Leiden,
So will er doch nicht traurig scheiden:
Er bringt uns erst noch die Fastnachtszeit
Mit aller ihrer Lustigkeit.
Da gibt es Kurzweil mancherlei,
Musik und Tanz und Mummerei,
Pfannkuchen, Brezel, Kuchen und Weck',
Und Eier und Würste, Schinken und Speck.
Wir Kinder singen von Haus zu Haus
Und bitten uns eine Gabe aus,
Und machen's hinterdrein wie die Alten
Und wollen heuer auch Fastnacht halten.

Princz Ádám (7. a) munkája

A karitász csoport 2010 környékén. 1. sor balról: Farkas Kati, Marlokné Kati, Gábeli Klári.
2. sor: Marlokné Bori, Kelemen Márta, Stockerné Bözsike, Gátas Erzsébet, Földesiné Kata.
3. sor: Bácskai Éva, Módli Ági, Marótiné Kati, Wenczelné Teruska, Engertné Marika, Stockerné Irénke.

Szentiváni Újság

A karitász csoport 2020-ban. Ülő sor: Marótiné Kati, Gábeliné Klári, Gátas Erzsébet,
Engertné Marika. Álló sor: Osztheimer Erika, Módli Ági, Bálint Zsuzsa,
Marlokné Bori, Ágoston Csilla, Kelemen Márta, Földesiné Kata és Bandiné Kati.

2021. február

Kusztos Hanna (7. a) alkotása
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HIDAT ÉPÍTENI

Új tagokat várnak a faluszépítők
1990-ben, 49 taggal alakult meg Pilisszentivánon a
Faluszépítő Egyesület. Mindenki láthatja kezük nyomát
a településen, hiszen aktívan részt vettek a faluközpont
mai arculatának tervezésében és kialakításában.
Ezenkívül számos sikeres projekt fűződik a nevükhöz.
A tisztább és zöldebb faluért hulladékgyűjtőket telepítettek,
falu- és tótakarítási napokat szerveztek; facsemetéket és
cserjéket ültettek el a település több pontján: az óvoda udvarán, a templom mögötti domboldalon (mindkét helyszínen
automata öntözőrendszert is telepítettek) és a Slötyi meredek partján. Az egyesület javasolta a zöldszigetet a Fő téren,
melyhez később automata öntözőrendszert épített.
A környezetvédelem jegyében vízméréseket végeztek, megszervezték a szárazelemek gyűjtését, emellett rendszeresen
részt vettek a természetvédelmi területetek ápolási munkálataiban. Az egyesület
javaslatára nyilvánította
védetté az önkormányzat
a Templom-hegy és a Kálvária-domb fenyveseit.
Az ismeretterjesztésért is
tettek: faluszépítők gondozásában jelentek meg a
Pilisszentiván természeti
értékei és a Pilisszentiván
társadalmi értékei című
kiadványok, valamint ki-

Bauer György, Pilisszentiván és Marktleugast partnerkapcsolatának kezdeményezője
2021. január 23-án lett volna 90 éves. Franz Uome, Marktleugast
polgármestere és Michael Laaber jegyző ebből az alkalomból
az elhunyt sírjánál koszorút helyezett el.

Kicsik és nagyok örömére szánkópályát alakítottak ki a focipályával szemben, részt vettek az erdei pihenő és játszótér felújításában, de az új játszótér építésébe is besegítettek. A településen
élő kiskerttulajdonosoknak, termelőknek is segítséget nyújtottak: gyümölcsfa-oltónapot szerveztek, a biogazdálkodásban jártas szakértőket hívtak előadást tartani. Több alkalommal komposztálónapot tartottak, melynek során komposztvödröket
ajánlottak fel, és azóta is folyamatosan segítenek a lakóknak a
zöldhulladék kezelésében.
Az egyesület tagjai a civil életben is baráti kapcsolatot ápolnak,
mindig aktív társasági élet volt rájuk jellemző. Jelenleg is rengeteg ötletük van, hogy miben és hol tudnának a falunak és lakóinak hasznára lenni. Ezek megvalósításához szeretettel várják a
csatlakozni kívánókat, akik továbbvihetik ezt a szellemiséget,
és mint faluszépítők a település aprajának-nagyjának javára végezhetik tevékenységüket.
Mester-Kovács Erzsébet

Itt a farsang, áll a bál
Óvodánk hagyományai szerint minden évben sor kerül a farsang megünneplésére. Idén sem történt ez másképp, nagy
izgalommal készültünk erre a napra. A jelmezbált megelőző hetek a farsang jegyében zajlottak. Beszélgettünk a régi
népszokásokról, hagyományokról, előkerültek a bolondos
mesék, mint Az aranyszőrű bárány vagy a Kolontos Palkó, a
versek, mondókák, csúfolódók és dalos játékok
is a farsang hangulatát
idézték. Csodás álarcok,
mókás dekorációk készültek. A gyerekek kíváncsian kérdezgették egymást,
ki mi lesz a jelmezbálon.
Volt is nagy meglepetés,
amikor a nagy napon megérkeztek a hercegnők,
katicák, cicák, sárkányok,
tűzoltók, sellők, tündérek,
űrhajósok, pókemberek
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kellett döntenie az ügyről. Herbert Hofmann és az akkori bajor miniszterelnök,
Franz-Josef Strauß segítségével végül
sikerült meggyőzni a hatóságokat, így
1988. október 21-én teljesülhetett Gyuri
bácsi álma. Ez volt az első hivatalos partnerkapcsolat Magyarország és a Német
Szövetségi Köztársaság két települése
között.

rándulásokat, kiállításokat szerveztek a környék védett növényeinek és állatainak bemutatására.

és a gyerekek szívének kedves mesehősök. Sok-sok nevetéssel, vidám tánccal, tréfás versenyjátékokkal telt a délelőtt. Az
óvó nénik és dajka nénik is mókás jelmezekbe bújva mulattak
a gyerekekkel együtt, mindenki nagy örömére. Köszönjük a
szülőknek a sok-sok finomságot, az ötletes jelmezeket, és a
Gyémánt étteremnek a meglepetés farsangi fánkot! Ismét
egy csodás, vidám élménnyel gazdagodtunk!
Keszléri Gyöngyvér

Szentiváni Újság

Az emlékezés jegyében Pilisszentiván
polgármestere nevében is koszorúval
tisztelegtek Gyuri bácsi emléke előtt,
Franz Uome pedig – visszatekintve a két
község közötti partnerkapcsolat alakulására – felidézte Bauer György életútját.
Bauer György 1931. január 23-án született
Pilisszentivánon. 1937 és 1940 között a
helyi népiskolába járt, majd a budapesti Jakob Bleyer Gimnáziumban tanult.
Miközben Gyuri bácsi édesanyját és két
nővérét magyarországi németként sok
más családdal együtt már 1944-ben kitelepítették Marktleugastba, ő csak
1945-ben jutott el a községbe. 1956-ban
nősült meg, felesége, Elisabeth pilisvörösvári származású volt. A házasságból
két lányuk és egy fiuk született. Németországba érkezve Bauer György először
ácsnak tanult, majd 1964-től szakmát váltott és az akkori BELG, ma Bayernwerk
céghez került. 1988-as nyugdíjazásáig itt
dolgozott a műszaki irodán.
Az átélt események miatt az volt a vágya, hogy hidat építsen magyar hazája
és új lakóhelye között, ezért feleségével
együtt kezdettől fogva fáradhatatla-

2021. február

nul munkálkodtak a községeink közötti partnerkapcsolat érdekében. Erre
jó alkalmat kínált, amikor 1985-ben a
pilisszentiváni vegyeskórus fellépett
Ludwigschorgastban. A kórus hatalmas
sikert aratott, a fellépés feledhetetlen
élmény volt a kórustagok számára, akik
addig nem ismerhették a szabadságnak
ezt a fokát. Bauer György ekkor végleg
eldöntötte, hogy minden erejével a két
község közötti partnerkapcsolat létrehozásán fog munkálkodni.
Még két év telt el, amíg Marktleugast
képviselő-testülete 1987-ben hozzájárult az 1985. július 27én beadott kérelemhez. Az első akadály
ezzel elhárult. Ezután
a pilisszentiváni községi tanács tagjainak
is engedélyezniük kellett a partnerkapcsolatot, ami az akkori
kommunista
rendszerben nem volt
olyan egyszerű, mert
a magyar kormánynak

Ezután megkezdődhetett a hivatalos
kapcsolat a két község között, amelyet
hamar megtöltöttek élettel. Mindkét
oldalról látogatásokat és találkozásokat
szerveztek, amelyek máig feledhetetlenek. Mindenki tudta, hogy Marktleugast
anyagilag előnyösebb helyzetben van,
ezért nem volt kérdés, hogy támogatniuk kell a magyarországi testvértelepülést. Bauer György ezen a területen
is aktív volt, és a marktleugasti képviselő-testület, a kitelepített magyarországi
németek, valamint számos cég és üzletember segítségével olyan adománygyűjtést szervezett, amely máig párját ritkítja. Gyuri bácsi kitartása, makacssága és
vasakarata nélkül nem jöhetett volna
létre a máig fennálló partnerkapcsolat.
Hálásan és büszkén emlékezünk meg
Bauer György kivételes elkötelezettségéről, amelynek testvérkapcsolatunkat
köszönhetjük.
Michael Laaber
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PÁLYÁZAT
A PILISI LEN
MEGMENTÉSÉÉRT

Ötszörösére nőtt a kiszökő kutyák után kiszabható bírság
Az idei évtől 75 ezer forintra emelték az állatvédelmi bírság
alapösszegét a kedvtelésből tartott állatok esetében. A 2021
januárjában hatályba lépett módosítás értelmében legalább
ennyit kell fizetnünk, ha megsértjük az állatvédelmi törvényt,
például a kutyánk kiszökik az utcára. Ez csak az alapösszeg:
jogszabálysértésenként további szorzókkal is számolni kell, a
jegyző vagy a kormányhivatal ez alapján állapítja meg a büntetés teljes összegét, ami akár a 300 ezer forintot is elérheti. Az
intézkedések célja a felelős állattartás ösztönzése.

Mit tegyünk, ha kóbor kutyát látunk?
Ha kóbor vagy kiszökött kutyára leszünk figyelmesek,
és azt szeretnénk, hogy a hatóságok intézkedjenek
ez ügyben, akkor ne valamely közösségi oldalra posztoljuk, hanem jelentsük hivatalosan. Pilisszentivánon
a következő elérhetőségeken tehetünk bejelentést
kóborló ebek (vagy egyéb állatvédelmi ügy) esetén:
Szűcsné M. Adrienn menhelyvezető:
06-70/619-9311, uromimenhely@gmail.com
települési jegyző:
06-26/367-322, jegyzo@pilisszentivan.hu
A büntetés kifizetése nem mentesít a további jogkövetkezmények
alól, tehát ha például a kiszökés után az állatvédelmi hatóság úgy
ítéli meg, hogy az ebet nem megfelelő körülmények között tartották, nincs alkalmas kutyaháza vagy rossz a kerítés, a bírság mellett
ezek pótlására vagy építési munkákra is kötelezheti az ebtartót. A
chip és az oltás hiánya esetén szintén kiszabható bírság, és kötelezhetik a gazdát a chip beszerzésére és az oltás pótlására.
Pilisszentivánon helyi rendelet is szabályozza az állattartást
– tudtuk meg dr. Peller György jegyzőtől. A rendelet az ebtartásra vonatkozóan kimondja, hogy bekerítetlen ingatlanon tilos
kutyát szabadon tartani, és bekerített ingatlanon is csak úgy
tartható szabadon, hogy onnan ne juthasson ki a szomszédos
ingatlanra vagy közterületre – erről az állattartó köteles gon-

Fotó: Mizik Marcell

doskodni. Az utcafronti kerítésnek zártnak kell lennie, hogy
azon az eb ne tudjon kinyúlni vagy kibújni. Közterületen csak
pórázon vezetve, szájkosárral lehet sétáltatni az állatot. Az eb
által okozott sérülésekért az állattartó tartozik felelősséggel.
Szűcsné M. Adrienn menhelyvezető kérdésünkre elmondta, hogy
Pilisszentivánról havonta egy-két jelzés érkezik az Ürömi Állatotthonhoz. Minden jelzésre reagálnak, de fontos, hogy aki kint kószáló kutyát lát, lehetőség szerint fogja meg vagy kövesse az állatot.
Amíg a jelzett helyszínre kiérnek, addig az eb nagy távolságot meg
tud tenni. A befogás után ellenőrzik, rendelkezik-e a kutya chippel,
megkapta-e a szükséges oltásokat. A chipezett állatok gazdáit értesítik, a regisztrálatlan kutyákat a menhelyen tartják, ezek az állatok oltás, chipbeültetés után örökbe fogadhatóvá válnak.
Szentiváni Újság

INGYENES ÜGYVÉDI KONZULTÁCIÓ!!!
Budapesti ügyvéd vagyok 10 éves gyakorlattal. 1 éve Solymárra költöztem, így már helyben
is (Solymár, Templom
tér) fogadom szeretettel
leendő ügyfeleimet.

Cégünk komplett
rezsinullázó beruházásokkal,
felújításokkal foglalkozik.
Ha CSOK-ot, állami támogatást, hitelt akar,
teljeskörűen intézzük. Ha új családi házat
szeretne, támogatást, hitelt, papírokat intézzük.
Bővebb felvilágosításért hívjon vagy írjon!
tel.: 30 603 4379
e-mail: xxlpartner@hotmail.com
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Tavaly ősszel egy újabb európai uniós pályázaton nyertünk, e támogatás segítségével folytathatjuk munkánkat. Erre nagy szükség is van, hiszen a tavaly meghosszabbított 25 éves Európa Diploma számos új ajánlással jelölte ki az utat a következő évtized
természetvédelmi kezelési, kutatási, valamint ökoturisztikai
fejlesztési feladataiban. A magyarországi célterületeken a Szárazgyepek endemikus növényfajainak megőrzése a Pannon és
Alpesi biogeográfiai régió határterületén című LIFE-pályázat
célja elsősorban az, hogy javítsa négy, a régió szárazgyepeiben
élő, veszélyeztetett, bennszülött, illetve ritka növényfaj természetvédelmi helyzetét.
Ezek a fajok a magyarföldi husáng, a magyar méreggyilok,
a tátorján és a pilisi len. A pályázatban a magyar partnereken
(Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, Pilisi Parkerdő Zrt.)
kívül két szlovák szakmai szervezet is részt vesz: a Strátna
Ochrana Prírody és a BROZ.
A pilisi len teljes világállománya a Szénásokon, a Budai-hegység
Natura 2000 területen fordul elő. Az elmúlt hat évben a kutatások szerint jelentősen csökkent az állománya, ezért sürgetővé
vált olyan természetvédelmi beavatkozások tervezése és megvalósítása, melyek a faj hosszú távú fennmaradását segítik.

Fogadja szeretettel ingyenes ügyvédi konzultációs
ajánlatomat, mely

30 PERCES (7.500 Ft értékben)

ÉPÍTKEZŐK, FELÚJÍTÓK FIGYELEM!

A Pilisszentiván feletti Szénás-hegycsoport Európa diplomás területen a Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság és a Pilisi Parkerdő Zrt. munkatársai Pilisszentiván Önkormányzatával karöltve folyamatosan azon dolgoznak, hogy a különleges élővilágot
megóvják az utókor számára. Ez azonban itt, Budapest közelségében nem könnyű feladat.

és amely felhasználható:
ingatlanügyek (adásvétel, ajándékozás, közös tulajdoni viták), követelésbehajtás (kölcsöntartozás, elszámolási viták), házassági ügyek (válás, vagyonmegosztás, gyermekelhelyezés), birtokviták, céges ügyek
(felszámolás, cégalapítás)
Időpont-egyeztetés és bővebb információ:

Dr. Heim László ügyvéd
+36 (20) 560-6630
dr.heim.laszlo@gmail.com

Szentiváni Újság

Pilisi len, fotó: DINPI

dulókat inkább a pályázati támogatásból megújuló, Nagykovácsiból induló Nagy-Szénás tanösvényre, és a Pilisszentiván
határában található, felújított Jági-tanösvényre irányítani, hogy
a pilisi len élőhelyét óvjuk a túlzott terheléstől. Az Iváni-hegy
tetején, az Ördög-torony felett húzódó Borbás-gerincen korlát
és rönksor kihelyezésével szeretnénk védeni a pilisi lent és élőhelyét – a megannyi védett és fokozottan védett fajjal együtt.
A budai-hegységi projektterületen feketefenyves foltok kivágásával biztosítjuk a pilisi len fényigényét, valamint a számára
megfelelő mikroklimatikus viszonyok biztosítása érdekében őshonos fafajokat és cserjéket ültetünk az erős napfénynek kitett
kopár területeken. A növény populációjának megerősítésére az
élőhelyén magszórásos szaporítást is végzünk.
A pilisi len egy gombafajjal él
együtt, mely nélkül a növény
elpusztul. Ezért a kutatások
során az állományfelmérések
mellett gombatani vizsgálatokkal és az éghajlati változások pilisi lenre gyakorolt hatásainak feltárásával próbáljuk
kideríteni a növényfaj állománycsökkenésének okát.
Karlné Menráth Réka

Tátorján, fotó: Klébert Antal

Magyarföldi husáng, fotó: Csonka Péter

Magyar méreggyilok, fotó: DINPI

A projekt során olyan alternatív megoldásokat alkalmazunk,
amelyek úgy teremtenek lehetőséget a turizmus és a technikai
sportok számára, hogy egyúttal csökkentik a taposási károkat
és biztosítják a fajok élőhelyeinek háborítatlanságát, populációinak megerősödését. Igyekszünk a Szénások területén kirán-

Ez az elnyert uniós pályázat egészen 2027 elejéig tart,
így Pilisszentiván lakói is tapasztalni fogják a település
határában húzódó természeti területen folyó feketefenyő-kitermeléseket, ültetési munkálatokat, kutatási
tevékenységet. Kérjük a kedves lakosokat, mindenki
fokozottan figyeljen a védett területre vonatkozó szabályok betartására, hogy még hosszú generációkon
keresztül gyönyörködhessünk a pilisi len virágzásában,
mely településünk egyik legnagyobb kincse, és amelynek fennmaradása elsősorban rajtunk múlik.

2021. február
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FAKIVÁGÁSOK A KUCZMAG-RÉTEN
Pilisszentiván önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a község zöldterületeinek
gondozására. Annak érdekében, hogy szép környezetben élhessünk,
nemcsak a zöldfelületek arányára, hanem azok minőségére, a fák
biológiai állapotára is figyelnünk kell. A községben a faállomány
gondozása szakértők bevonásával történik.
Mi okozhatta ezeknek a
fáknak a károsodását?

A közelmúltban készült el Pilisszentiván fakatasztere. Ez
egy olyan adatbázis, mely nemcsak a fák darabszámáról,
hanem azok állapotáról is információt ad a falu vezetői
és a szakemberek számára. A faállomány feltérképezése
során kiderült, hogy a Kuczmag-réten számos fa élet- és
balesetveszélyes, ezért ezek kivágása indokolttá vált. A
kivágások és az új fák telepítése kapcsán Németh Kristóf
favizsgáló és faápoló szakmérnököt, okleveles gazdasági
agrármérnököt kérdeztük.
Hogyan döntik el, mely fákat kell kivágni?
A szakemberek számára a fakataszter elkészítése után
vált ismertté a veszélyes állapotú fák darabszáma, faji eloszlása és veszélyességük mértéke. Ezen adatok birtokában lehet mérlegelni, hogy mely helyszíneken érdemes a
kockázatos állapotú fákat frissen ültetett fákkal helyettesíteni. Az ideális települési faállomány nem veszélyezteti
sem a lakosságot, sem a vagyonbiztonságot.
Azért az ijesztő, amikor egyszerre több fát is kivágnak. Ez
biztos, hogy indokolt?
Igen, csak indokolt esetben vágunk ki fát. És bár ijesztő lehet egyszerre több fa eltűnése, azt is figyelembe kell venni,
hogy a fakivágás költsége abban az esetben marad vállalható szinten, ha az egy helyszínen végzett munkák nem apró
részletekben, hanem nagyobb ütemben valósulnak meg.

A Kuczmag-réten a
fák élőhelye az utóbbi években drasztikusan megváltozott
a víz hiánya miatt. A
nyár- és fűzfélék állapota jelentősen romlott, számos száraz és
csúcsszáradt egyedet
találtunk. A rét egyik
oldalán egy olyan fasor húzódik, amelynek minden fáján
taplógombák nőnek, ez előrejelzi a törés kockázatát. A
fasorban kettétört törzsek és letört vázágak is láthatók,
ezért szakmailag szükségszerű a kivágásuk egy új fasor
telepítése előtt.
Tehát ültetnek új fákat?
Igen, már a fakivágással párhuzamosan történik telepítés is. A rét biztonságossá tétele, majd az új telepítések
türelmet és sok munkát igényelnek, míg az új fák meg
nem erősödnek. Ha a természet is úgy akarja, évtizedekig
költségmentesen vagy alacsony költségen fenntartható
faállomány alakulhat ki a réten.
Szentiváni Újság

