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Múltunk őrzői

MEGNYÍLTAK A MÚZEUMOK
2021. november 26-án, pénteken délelőtt egy álom vált valóra: ünnepélyes keretek
között megnyitották Pilisszentiván múzeumait, a Pilisszentiván története a római
korban című kiállítást és a bányász emlékszobát a régi zsellérházakban,
a József Attila út 9–11. szám alatt.
A megjelenteket Balasi Anikó kulturális referens, az önkormányzat munkatársa köszöntötte, aki a múzeumok létrejöttében oroszlánrészt vállalt a kezdetektől a megnyitó napjáig
(az elvégzett feladatokról ő maga írt legutóbbi
számunkban – a szerk.). Utána Poppréné Révay
Gyöngyi polgármester mondott beszédet. Felidézte, hogyan lett az évekkel ezelőtti „merész
álomból” valóság. Elmondta, hogy a nyolc-
kilenc évvel korábbi bizottsági üléseken került
szóba először a régi zsellérházak sorsa, amikor
is a bontás mellett döntöttek. „Mindannyian
sajnáltuk volna, ha egyszerűen csak elveszik a
múltunk egy darabja. […] Ahogy a mesékben
is vannak csodák, úgy a falu életében is megtörténnek azok a dolgok, amiket én csodáknak
nevezek.” A bontásra végül nem került sor,
sőt 2019-ben a Magyar Falu Program keretén
belül, a helyi identitás erősítésére irányuló
pályázaton támogatást nyertek a felújításra,
majd 2020-ban a kistelepülési önkormányzati
rendezvények támogatására további egymillió
forintot. Felmerült a gondolat, hogy az egyik
házban az akkor már javában zajló régészeti
ásatás során feltárt római kori leleteket, a másikban a település bányászati emlékeit mutassák be, így megkezdődött a kiállítások komplex
megtervezése.
Amellett, hogy az épület őrizze és ápolja múltunk egy-egy részét, a házak eredeti jellegének
megőrzése is fontos szempont volt a tervezés
során. „Hosszú és nehéz folyamat volt mindenki számára, de higgyék el, az eredmény, amit
hamarosan látni fognak, mindent megért. […]
Legyünk nagyon büszkék, hogy ebben a kicsi
faluban lehetőségünk van mostantól megmutatni gyermekeinknek a 2000 évvel ezelőtti
római kori élet bizonyítékait […], és a falunk
történelmében oly fontos bányászatról mél-
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tóképpen megemlékezhetünk. [...] Történelmi pillanatok ezek, úgy érzem”.
Beszéde végén Poppréné Révay Gyöngyi köszönetet mondott mindazoknak,
akik részt vettek abban, hogy az álom megvalósulhasson. Ezután Prosek Zoltán, a Ferenczy Múzeumi Centrum igazgatója és Repiszky Tamás, az ásatás vezetője mondott rövid beszédet, majd Bodor Tibor hárfaművész kelta zenével
színesítette az átadót.
A bányász emlékszoba bejáratánál Kovács Zoltán, a Pilisszentiváni Helytörténeti Egyesület elnöke beszédét hallgathatták meg a résztvevők. Kovács
Zoltán elmondta, hogy az egyesület céljai között már régóta szerepelt egy
állandó bányászati bemutatóhely kialakítása, így óriási megtiszteltetés számukra, hogy az önkormányzat partnerként kérte fel az egyesületet a kiállítás
létrehozásához. „Remélem, hogy az együtt gondolkozás, a közös cél érdekében végzett munka meghozta gyümölcsét, és a most megnyíló kiállítás elnyeri mindenki tetszését” – tette hozzá az elnök. Az ünnepélyes átadó végén
Szemere János plébános megáldotta a kiállítóhelyeket, majd a nemzeti színű
szalagok átvágása után mindenki megtekinthette a tárlatokat.
Az eseményen részt vett Csenger-Zalán Zsolt országgyűlési képviselő, a képviselő-testület tagjai, a hivatal dolgozói és Marlok Tamás, az első Hárs-erdei
lelet megtalálója (az ő írását is előző számunkban olvashatták – a szerk.).
A Köztársasági Elnöki Hivatalt Haszonicsné dr. Ádám Mária főigazgató képviselte. A kiállításmegnyitón dr. Kovács Péter, a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem professzora, a kiállítás kurátora is jelen volt. A Ferenczy Múzeumi Centrum képviseletében megjelent dr. Lauter Éva igazgatóhelyettes, dr.
Ottományi Katalin, a régészeti kiállítás másik kurátora és Sima Gábor gyűjteménykezelő. Részt vett továbbá Radosai Györgyné, a Pilisi Nyugdíjas Bányász
Szakszervezet elnöke és Bánhidi József, a Bányász Szakszervezeti Szövetség
és a Dorogi Szénmedence Kultúrájáért Alapítvány Kuratóriumának alelnöke.
A falu lakosai közül is sokan eljöttek, sőt szomszédos településekről is érkeztek érdeklődők.
A Szentiváni Újság fotóit
a pilisszentivan.hu honlap galériájában tekinthetik meg. A megnyitóról
készült felvétel a PilisTV
YouTube-csatornáján látható.

Galéria:

Videó:

Szentiváni Újság
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A képviselő-testület decemberi
döntései

Köszönetnyilvánítás

Ülésezett a Pilisi KÖTET

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
Hélei Károlyt utolsó útjára elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek, valamint
azoknak, akik gyászunkban bármilyen formában osztoztak.
A gyászoló család

Január 5-én Pilisszentivánon megtartotta az idei év első ülését
a Pilisi KÖTET. Az egyeztetésen részt vett Menczer Tamás, a
Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára is. Poppréné
Révay Gyöngyi, a KÖTET elnöke, Pilisszentiván polgármestere
a tárgyalóasztalnál köszöntötte a települési polgármesterek
mellett dr. Öveges Kristóf kapitányságvezetőt és Tolnai Ildikót,
a Pilisvörösvári Rendőrőrs őrsparancsnokát is.

Megszülettek

A találkozó kiemelt témája volt a vörösvári rendőrőrs új épületének megépítése. Az állami kezdeményezésű tervek megvalósításához Pilisvörösvár önkormányzata vállalta, hogy egy új telket biztosít az őrs számára, az építkezést az állam finanszírozná.
Menczer Tamás arról tájékoztatta a résztvevőket, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő megkezdte az építkezés fedezetéül
szolgáló ingatlan eladási folyamatát.

Gréczi Levente
2021. 11. 05.
Anyja neve: Dr. Kóka Dorottya
Apja neve: Gréczi Milán
Hanulics Réka
2021. 11. 07.
Anyja neve: Kicska Klára
Apja neve: Hanulics István
Hadi Csepke Annabella
2021. 11. 16.
Anyja neve: Galba Annamária
Apja neve: Hadi Tibor
Horváth Teréz
2021. 11. 29.
Anyja neve: Nagy Fanni
Apja neve: Horváth László
Babay Zora
2021. 12. 13.
Anyja neve: Dr. Gál Bianka
Apja neve: Babay Kristóf

Az önkormányzat várja a jelöléseket
a Pilisi Len díjra

1% a civileknek
Idén is rendelkezhetünk adónk 1%-áról a civilek
javára. Kérjük azokat a szentiváni civil egyesületeket, melyek fogadhatják az 1%-os felajánlást,
vegyék fel a kapcsolatot szerkesztőségünkkel.
Szentiváni Újság

Helyreigazítás
A 2021. novemberi számunkban megjelent,
Pánczél Tivadarné Ági néniről készült cikkünk
bevezetőjében tévesen írtuk, hogy Ági néni Pilisszentiván legidősebb lakója. Ági nénit az önkormányzat a legidősebb lakók között köszöntötte.
A hibáért az érintettek és minden olvasónk szíves elnézését kérjük!
Szentiváni Újság
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Pilisszentiván Község Önkormányzatának képviselő-testülete
2021 októberében egy új díj alapításáról hozott határozatot.
(A rendelet teljes szövege lapunk 14. oldalán olvasható, illetve megtalálható az online Szentiváni Újságban, ami a községi
honlapról érhető el.) A díj annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, szervezetnek adományozható, aki, illetve amely Pilisszentiván természeti értékeinek védelmében kiemelkedő tevékenységet folytatott, folytat. A díjazottak személyére bárki
tehet javaslatot, magánszemély és szervezet egyaránt. A javaslatot minden évben február 28-ig lehet megtenni, az átadásra
május 10-én, a madarak és fák napján, vagy közvetlenül a madarak és fák napjához kapcsolt ünnepség keretében kerül sor.

December 13-án tartotta meg a 2021-es év utolsó rendes ülését
Pilisszentiván képviselő-testülete. Elsőként a lejárt határidejű
határozatokról szóló beszámolót fogadta el a testület, majd a
Danubia Zenekarral kötendő közszolgáltatási szerződés tervezetét tárgyalták. A szerződés szerint az önkormányzat bruttó
6 350 000 forint közszolgáltatási díjat fizet támogatásként a zenekarnak, azzal a céllal, hogy Pilisszentiván kulturális, művelődési
élete gazdagodjon. Ennek fejében a zenekar ingyenesen látogatható koncerteket ad majd a településen a jövő év folyamán ifjúsági koncertek, szépkorú közönség számára szervezett koncertek
és egyházi ünnephez kapcsolt előadás keretében. Továbbá két
weboldal elérhetőségét biztosítják szintén ingyen, mely egyrészt
az énekórákhoz nyújt támogatást, másrészt a regisztrációval rendelkező lakosság részére koncertek lesznek elérhetőek.
Téma volt a bányászmúzeum épületének használatbaadása a
Pilisszentiváni Helytörténeti Egyesület számára. Az épület az önkormányzat tulajdona, a megállapodásban azt rögzítik a felek,
hogy milyen módon működtesse az egyesület az emlékszobát.
Egy másik döntés értelmében a Helytörténeti Egyesület beszámolója alapján az egyesület részére az önkormányzat 1 000 000
forint támogatást nyújt a bányász emlékház pincéjében kialakítandó kiállítási tér munkálatainak elvégzésére.
Tárgyalták a képviselők az iskola és a templom közötti terület
tervezési koncepcióját, melyet az egyházközség tagjaival egyeztetve alakítottak ki. Ez alapján a koncepció alapján kérik be a
tervezési ajánlatokat, melyet majd a képviselő-testület tárgyalni
fog. A terv az, hogy a két épület között egy közösségi tér jöjjön
létre, mely rendezvények, szabadtéri misék, koncertek, előadások, közösségi programok rendezésére nyújtana lehetőséget. A
beruházást az önkormányzat pályázati forrásból kívánja megvalósítani.

Az utolsó, szociális támogatással kapcsolatos napirendet zárt
ülésen tárgyalta a testület.
Szentiváni Újság

Ízelítő a községi könyvtár új könyveiből
A könyvtár ajánlása 2022. január – A népi kalendárium szerint Boldogasszony hava
Peter Vegas:
Félsz a sötétben? A sötét
jobban fél tőled!

Christian Sepp:
Zsófia Sarolta – Sisi
szenvedélyes húga

Mártonffy Zsuzsa:
Akiknek két anyja van

Ann Cleeves: Hollófekete

Mindenki fél valamitől. De vajon
a sötét nem fél tőled? Dehogynem! Ismerkedjetek meg a sötéttel, aki a könyv végére már nem
is tűnik olyan félelmetesnek.

A javaslatot a polgármesternek címezve, papíralapon lehet
benyújtani az önkormányzatnál, és tartalmaznia kell az ajánló
szervezet pontos nevét és elérhetőségeit, valamint a kitüntetésre javasolt személy vagy szervezet pontos nevét, a javaslattétel indokát és a méltatást. A beérkezett javaslatokat a polgármester közvetíti a bíráló bizottság soros ülésére.

Szentiváni Újság

Döntés született a TOP Plusz-1.2.1-21 kódszámú, Élhető települések című pályázattal kapcsolatban is. Kiválasztotta a testület a
céget, mely a projekt-előkészítő tanulmány összeállításával kapcsolatos feladatokat, valamint nyertes pályázat esetén a projektmenedzsmentet végzi. A beérkezett ajánlatok közül a Pro Regio
Kht.-ét fogadta el a testület. Ehhez a pályázathoz szükséges
továbbá a pilisszentiváni 1480 hrsz.-ú ingatlan rekultivációs engedélyes tervének elkészítése. Ezzel kapcsolatosan a területről a
környezetvédelmi vizsgálatot elkészítő IMSYS Kft.-től kért be árajánlatot az önkormányzat, tekintettel a pályázat szűkre szabott
benyújtási határidejére (2022. január 14.). A pályázathoz nem
szükséges engedélyes terv, de az úgynevezett projekt-előkészítő
tanulmány összeállításához igen. A pályázaton legfeljebb 300
millió forintos 100%-os támogatás igényelhető. A pályázat konkrét tartalma: szennyezett földtani közeg és felszín alatti víz környezetvédelmi hatósági előírások szerinti kármentesítése, szen�nyezett anyagok elszállítása, ártalmatlanítása. Az önkormányzat
célja, hogy a tulajdonában álló 1480. hrsz.-ú ingatlan rekultivációját elvégezze, és egy teljes mértékben hasznosítható ingatlan
birtokosa legyen. (Részletek a polgármesteri interjúban.)

Mártonffy Zsuzsa könyvében
olyan élettörténeteket ismerhetünk meg, amelyek segítenek,
hogy az előítéleteinken, a félelmeinken vagy akár a romantikus
elképzeléseinken túllépve jobban
értsük az örökbefogadás világát.

2022. január

A király jegyese volt, végül egy
trónvárományos herceggel kellett
beérnie. Zsófia Sarolta hercegnő
életrajza egy szenvedélyes és
bátor nő megindító története.

A magányos, kiközösített Magnus
Tait vendégeket vár szilveszter
estéjén, de azok csak nem jönnek. Másnap reggel meggyilkolt
tizenéves lány holttestét találják
meg a közelben, és a gyanú
Magnusra terelődik.

Erin Entrada Kelly:
Helló, nagyvilág!

Egy napon négy gyerek sorsa keresztezi egymást. A könyv egyedi
hangon beszél a barátságról,
hogy szükségünk van egymásra.
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ÉVÉRTÉKELÉS ÉS TERVEZÉS
Az új esztendő első számában arra kértük Poppréné Révay Gyöngyi polgármestert,
hogy értékelje az elmúlt év eseményeit, eredményeit
és meséljen a 2022-es év terveiről.
Év elején számot szokás vetni az elmúlt
esztendővel, ezért arra kérem, mondja el,
milyen volt a 2021-es év Pilisszentivánon.
Nagyon érdekes visszatekinteni, hiszen
most februárban lesz második éve, hogy
a járvánnyal együtt kell élünk. A 2020-as
egy nagyon nehéz év volt, ismeretlenként éltük meg az egészet, egyáltalán
nem lehetett tervezni. Ehhez képest jött
2021, ahol már sokkal többet tudtunk a
járványról és a helyzet kezeléséről. Azt
kell mondjam, hogy nem volt olyan rossz
a 2021-es év, sokkal jobban tervezhető
volt, mint az előző. Értem ezalatt például
a bevételek alakulását: több állami támogatást kaptunk olyan területeken, ahol
Pilisszentiván eddig nem kapott – gondolok a gyermekétkeztetésre vagy a kulturális támogatásokra. És itt rögtön meg
kell említenem a pályázatokat. Minden
évben pályázunk, általában 4-6 pályázatot adunk be, összeségében 65 és 100 millió forint között. Ebből a szempontból is
sikeres év volt 2021, hiszen 71 millió forintot nyertünk, ezzel ki tudtuk egészíteni a
bevételeinket. Azon kellett gondolkozni
a képviselő-testülettel, hogyan tudnánk
ezt olyan területeken hasznosítani, amivel a legtöbb lakosnak a kedvére tudunk
tenni.
Sikeresnek gondolom az évet abból a
szempontból is, hogy megvalósult egy,
még korábban elnyert pályázatunk, az új
kiállítóterek átadása a József Attila utca
9–11.-ben, a régi zsellérházakban. Ez egy
több mint tíz hónapos előkészítő munka
eredménye, ezúton is köszönöm a kollégáimnak, hiszen nagyon sok mindent
kellett ahhoz elintézni, hogy november
végén megtörténjen az átadás. Ezáltal
nemcsak gazdaságilag gyarapítjuk a
falut, hanem a szellemi tőkére is hangsúlyt tudunk fektetni. A két kis házzal
szép örökséget hagyunk gyermekeinkre, unokáinkra, és megőrizzük múltunk
egy-egy szeletét. Öröm számomra az
is, hogy meg tudtuk tartani az ünnepeinket és a rendezvényeket, március 15-
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től a napfordulón és október 23-án át
az adventig. Minden olyan eseményt,
ami megszokott Szentivánon, ha kicsit
más formában is, de meg tudtunk tartani. Igyekeztünk semmit nem elhagyni, inkább kivittük a szabadba. Nagyon
fontosnak tartom a közösség életében
ezeket a rendezvényeket, mostanság különösen. Az embereknek szükségük van
arra, hogy találkozzanak. Közösséget
teremteni csak akkor lehet, ha erre alkalmakat is adunk. Sok kolléga munkájával
sikerült olyan színvonalon megrendezni
ezeket, hogy a lakosok elégedettek voltak. Reméljük, idén is így lesz, legalábbis
mi így készülünk.
Miket tart a tavalyi év legnagyobb eredményeinek?
A már említett múzeumok mellett fontos volt a Ságvári utca befejezése, melyhez megnyertük a 30 milliós pályázatot,
majd leaszfaltoztuk a teljes utcát. Így
egy nagyon kulturált, valóban szépen
felújított utcánk lett, amely biztonságos
a közművek szempontjából és az aszfalt
minősége miatt is. Ez nagyon nagy eredmény, ráadásul a pályázat fedezte a teljes

kivitelezést. Megújítottuk az Óvoda utcában a bukkanót is, így most már nem
veszélyes az autók számára. Még tavaly
eldöntöttük, hogy idén tavasszal megcsináljuk a Gentherm parkoló leszakadt
útpadkáját, az is egy komoly beruházás
lesz. Tavaly idő hiányában ezt a kivitelező nem tudta elvégezni, ezért került át az
idei évre. Szintén pályázati beruházásból
biztonságosabbá tudtuk tenni az óvoda
udvarán a hinta alatti területet. Emellett
szeptemberben elkezdődött az orvosi rendelő felújítása, olyan munkákkal,
amelyek nem zavarták az orvosi rendelést, csak novemberben költöztek el onnan a védőnők. A munkálatok jelenleg is
zajlanak, várhatóan tavaszra készülnek el
vele. Hétfőként mindig bejárás van, ahol
a műszaki ellenőr végignézi az elkészült
munkákat. Most a liftakna készül, a két
rendelő belső falai megvannak, a gépészet, az elektromos kialakítás, burkolás
van hátra és maga a lift beépítése. Ezt
is nagy dolognak tartom, hiszen ez egy
régóta várt felújítás, bővítés. Tervezünk
idehívni majd szakrendeléseket, mint
például reumatológia, kardiológia vagy
gyógytorna, erre is lenne igény.

Szentiváni Újság

Fontos eredmény – ahogy az elmúlt
számban említettem már –, hogy tavaly
decemberben végre újra összeült a Pilisi
KÖTET, a környékbeli polgármesterekből
álló társulás, és januárban rendkívüli ülést
tartottunk, ahol Menczer Tamás államtitkár tájékoztatott minket, hogyan halad a
rendőrőrs épületének ügye. 2017-ben volt
szó először arról, hogy Pilisvörösváron
egy új rendőrőrsöt kellene építeni, hiszen
a jelenlegi épület korszerűtlen, felújításra, átépítésre szorul, és úgy gondoljuk,
ez a helyzet nagyon méltatlan a rendőrök
munkájához. Próbáltuk a Pest megyei
főkapitánysággal, a budaörsi rendőrkapitánnyal és a polgármesterekkel is megtámogatni a projektet, de egy ideig állt a dolog. Nyilván nagyon sok pénz kell ehhez,
de talán most elindul valami. Kértem az államtitkár és dr. Vitályos Eszter országgyűlési képviselőjelölt segítségét is. A terv az,
hogy a régi szigetszentmiklósi rendőrségi
épületet értékesítik, annak az árából meg
lehet építeni a pilisvörösvári rendőrőrsöt.
A telket Pilisvörösvár város ajánlotta fel
az építkezéshez, most felgyorsultak a dolgok, meghirdették a szigetszentmiklósi
ingatlant. Valószínűleg január közepén
lezárul ez a folyamat, és akkor látni fogjuk, hogy mennyiért lehet eladni, onnantól jöhet a következő lépés – a bejárás,
tervezés stb. Ez előrelépés lenne, hiszen
egy ilyen gyönyörű, gazdaságilag fejlett,
közbiztonságilag is nagyon kiemelkedő
környéken megérdemelnék a rendőreink
a munkájukhoz méltó körülményeket.
Ahogy Ön is említette, immár két éve
együtt élünk a járvánnyal, megtanultunk
újratervezni. Ám tervezni így is kell, pláne
egy önkormányzatnak. Hogyan készülnek
2022-re?
Ez most valóban olyan, mint az útvonaltervező – állandó az újratervezés. Egy
nagy pályázatot szeretnénk beadni, ezzel
kezdtük az évet, a TOP Plusz 1.2.1.-21 Élhető települések című pályázaton indulunk,
30 és 300 millió forint közötti az elnyerhető összeg. Van az iparterületen egy
területünk, négy évvel ezelőtt vásároltuk
meg. Nagyon kedvező helyen van, de a
föld több mint fele meddőhányó. Itt szeretnénk egy rendes iparterületi telket kialakítani. Önerőből ezt nem tudjuk megtenni, hiszen majdnem teljes talajcserére
van szükség, el kell hordani azt, amit kicserélünk. Régóta vártunk már egy olyan
lehetőségre, hogy egy barnamezős beru-
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házáshoz pályázatot adhassunk be, most
elérkezett. Ez egy kiemelt pályázat lesz, a
terület teljes rekultivációjára irányul, tervezéssel, lebonyolítással, beleértve a közművek kivitelezését is. Emellett a Magyar
Falu Program keretében is jelentek meg új
kiírások, a képviselőkkel arról tárgyalunk
január folyamán, hogy mely területeken
induljunk. Szeretnénk útfelújításra is pályázni, például az ipari parknál, a belső
szervizút tervei készen vannak, de a megépítésére pályázni kell. Megpróbálom a
tankerülettel felvenni a kapcsolatot, mert
az iskola tetőszerkezetének felújítására is
szükség lenne, de arra az önkormányzat
nem pályázhat, csak a tankerület. Jelenleg tehát még zajlik annak az eldöntése,
hogy pontosan milyen pályázatokon indulunk.
Ahogy az előző számban is említettem,
tervben van az is, hogy az iskola és a
templom közötti területet az egyházzal
együttműködve szeretnénk parkosítani,
közösségi térré alakítani, külső rendezvényhelyszínnek alkalmassá tenni. Ezt is
pályázatból tervezzük, de még tisztázni
kell, hogy az egyház, az önkormányzat
vagy esetleg közösen tudjuk ezt megtenni. Tehát amit tudunk, kiegészítünk pályázatokból, fejlesztésekre törekszünk, van
sok apróbb feladat is, amit szeretnénk
megoldani. Ilyen többek között további
gépek vásárlása a községgazdálkodás
számára. Folytatódik a zöldfelület megújítása a faluban, január-februárban megtörténnek a fakivágások a tó körül, ezek
nem tűrnek halasztást, hiszen beteg,
balesetveszélyes fákról beszélünk. Ezzel
egyidejűleg a faültetés is folytatódik. Remélhetőleg a vízi tanösvény is elkészül
idén. Minden lehetőséget megragadunk,
hogy fejlődjünk, fejlesszünk.

Mi a helyzet a közösségi rendezvényekkel?
Úgy tervezzük, hogy a nemzeti ünnepeinket és nagy rendezvényeinket, mint a
napforduló, meg fogjuk tartani. Emellett
tervezzük a kisebb rendezvényeket is: költészet napja, idősek napja, nagykoncertek
stb. A járvány itt van velünk, védekezünk,
ahogy tudunk, de nem lehet, nem szabad
az embereket elzárni egymástól. Gyarapszik a rendezvényeink sora egy új eseménnyel: a madarak és fák napján tartjuk
a Pilisi Len díj átadó ünnepségét, ezt egész
napos rendezvénynek tervezzük. Tavaly
decemberben megállapodást kötöttünk
az Óbudai Danubia Zenekarral egy hároméves szerződés keretében. Ez azt jelenti,
hogy mi támogatjuk őket évente egy bizonyos összeggel, ennek fejében ők egy
nagykoncertet adnak a Napforduló Fesztiválon, további két kisebb szimfonikus
koncertet tartanak, az egyiket az idősek
napja alkalmából, a másikat a karácsonyi
időszakban, egy tavaszi időpontban pedig
templomi koncert is lesz. Az ifjúság zenei
nevelésébe szintén bekapcsolódnak: ők
„tornatermi koncerteknek” hívják, de az
iskola aulájában lesz, egy interaktív zenei
előadás keretében, az iskola minden tanulójának részvételével, a tanév folyamán
több alkalommal. A megállapodás keretében a tanárok hozzájutnak olyan interaktív zenei tananyaghoz, amit a zenekar
készített, ezt tanóráikon felhasználhatják.
Ezek mellett minden hónapban feltölt a
zenekar egy videótárba zenei anyagokat
a profin rögzített koncertfelvételeiből,
melyet szentiváni regisztrációval a helyi lakosok otthonról élvezhetnek majd. Ez egy
sokoldalú megállapodás tehát, mindenképpen egy előrelépés kulturális téren,
reméljük, örömmel veszik majd az itt élők.
Palkovics Mária

Köszönet a támogatásért
A Pilisszentiváni Nyugdíjas Egyesület az év végi rendezvényük tombolasorsolására felajánlott nyereményeket ezúton köszöni a támogatóknak:
Braunné Ági, CBA, Csali Csárda, Elektro Gama, Gyémánt Étterem, Heidi
óvoda (Marcsi), Hilda Cukrászda, Huber Anna, id. Komp Károlyné, ifj. Komp
Károly, Jókenyér pékség, Klinger Tamás, Markos Ferenc, Mimó Étterem, Mr.
Reisen Kft., Peller Istvánné, Peredi Tivadarné Jurica Regina, Pilisszentiván
Község Önkormányzata és Polgármesteri Hivatala, Richolm Péter, Sándor
László (Pilis Tours), Schuck György Cukrászda, Schuck Tibor, Statner zöldséges, Szabados Emese, Szabados Mónika, Szebenik Szabolcs, Tóth Zoltán
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VÉGET ÉRT A HARMINCÉVES HÁBORÚ
Mégis lesz kárpótlás Solymáron és Pilisszentivánon
Harmincéves történet végére került pont azzal, hogy 2021. december 14-én az Országgyűlés
elfogadta a solymári és pilisszentiváni kárpótlásról szóló törvényt. A hosszú küzdelem
történetét és az érintettek számára legfontosabb tudnivalókat foglaljuk össze önöknek.

is. A módosításokkal kiegészített verziót az Országgyűlés december
14-én 141 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül elfogadta. A 2021. évi CXLV. számú törvény 2022. január 1-jén hatályba lépett.
Lényege, hogy pénzbeli, föld- vagy vegyes kompenzációt kaphatnak a
kárpótlási jeggyel rendelkező solymári és a pilisszentiváni lakosok, a
törvényben rögzített feltételekkel. A pénzbeli kompenzáció igen nagyvonalú, 50-szeres mértékű, tehát 1000 forint névértékű jegyért 50 000
forint kompenzációt lehet kapni. Földkárpótlásnál 1000 forint névértékű jegy 1 aranykoronát ér. A visszamaradt szentiváni akácosokat nem
lehet kiadni, mivel erdőművelési ágúak. A szentiváni földigénylők így
csak a környező falvakban kaphatnak földet, melyet művelni kell, és öt
évig nem lehet eladni.

További információk a kárpótlás folyamatáról
Mindannyian hallottunk már azokról
a történelmi igazságtalanságokról,
melyek a 20. században történtek az
állam elrendelésére vagy jóváhagyásával: önkényesen koboztak el vagyont,
földet, házat, telepítettek ki és át embereket. A tulajdont érintő károk mellett sokaknak hadi és politikai káruk is
keletkezett, nem beszélve életek derékba töréséről, vagy akár elvesztéséről. A rendszerváltást követő években
aztán számos olyan törvény született,
amelyek ezen károk legalábbis anyagi
jellegű enyhítésére szolgáltak – illetve
szolgáltak volna –, ezt a folyamatot
nevezzük kárpótlásnak. Solymár és a
solymáriak is többszörösen érintettek
voltak az önkényes elhurcolásokban,
vagyonelkobzásban. Családokat raktak ki otthonukból és űztek külföldre

mindennemű ellentételezés nélkül, másoktól teljes vagyonukat, ingatlanjukat
vették el különböző formákban – házat, földet, akár vállalkozást.

A kitelepítések nem érintették olyan mértékben a pilisszentivániakat, mint a solymári svábokat – tudtuk meg
Marlok Bélától –, viszont a
településen is elkoboztak hat
családi házat, kisvállalkozást,
és itt is be kellett szolgáltatni
földeket a Rozmaring Mgtsznek. A földek nagy részét az
érintettek már visszakapták
részaránytulajdonként. A még
ki nem adott aranykoronákat
(Ak) a korábbi 2020 XL. törvény
alapján nem lehet már földre,
erdőre váltani. Viszont a földhivatalhoz határidő nélkül be
lehet nyújtani pénzbeli igényt
50 000 forint/Ak értékben.

Az időhúzásnak az Igazságügyi Minisztérium vetett véget, amikor is elvette a
Rozmaring Mgtsz-től a földalap-kijelölés jogát, és átadta a Budai Járási Földhivatalnak. Sajnos ezzel kecskére bízta a káposztát, mivel a földhivatal jogellenesen
jelzálogot jegyzett be kb. 45 hektár földre, néhány azóta megszűnt kis bank részére. Ezen kívül elsőséget biztosított a volt Rozmaring Mgtsz tagoknak kb. 90
hektár nagyságban, és így a kárpótlási földalap 57 hektárra csökkent az 1994-es
266 hektárról. Ez ellen fellépve az érdekegyeztető fórum bírósághoz fordult, és
2018 végén meg is nyerte a pert. A Közigazgatási Hivatalnak és a Budai Járási
Földhivatalnak azonban két év sem volt elég az új földalap kijelöléséhez, így a
2020. évi XL. törvény alapján földjeink 2021. január elsején állami tulajdonba kerültek.”
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Solymáron a termőföldkárpótlás harminc évig nem zárult le. A solymári érintettek azonban három évtizeden keresztül küzdöttek, mire a 2021 decemberében
elfogadott törvény rendezte ügyüket, és vele együtt a pilisszentiváni kárpótlásra
várók ügyét is.
Marlok Béla, a kárpótlás ügyének intézésére alakított Solymári Érdekegyeztető
Fórum elnöke így emlékszik vissza a kezdetekre: „A »háború« 1991 nyarán kezdődött, országos szinten az első kárpótlási törvény megjelenésével, helyi szinten
pedig a Solymár Szövetkezet kiválási nyilatkozatával. Ez utóbbit 1991. december
16-án fogadta el visszamenőlegesen a Rozmaring Mgtsz közgyűlése, de földterületet nem adott hozzá – szerintünk törvénytelenül. A harminc év első félidejében, 1991 és 2006 között a Solymár Szövetkezet és a Solymári Érdekegyeztető
Fórum több bírósági perben is hősiesen harcolt a helyi földekért. Sajnos a Legfelsőbb Bíróság 2006-ban visszaadta a már megszerzett földeket a Rozmaring
Mgtsz-nek.
A második félidőben újból a Rozmaring Mgtsz-nek kellett volna elkészítenie a
földalapunkat, de ezt sikeresen elodázta 2015-ig – néhány értékesebb földterületet kicsemegézve. Nagyobb földveszteségeket jelentettek az állami kisajátítások, amelyek kártérítési összegéhez viszont nem jutott hozzá a Rozmaring
Mgtsz. A kisajátítási összeget állami letétbe helyezték.

A solymári és szentiváni kárpótlásról szóló törvény pontosan meghatározza a kompenzációra jogosultak körét, a kompenzáció
módját, és megszabja az igényre, a jogosultság meghatározására és a tulajdonjog megszerzésére irányuló eljárások rendjét. A törvény teljes szövege itt olvasható:
Január 28-án, lapzártánk után, de még az újság megjelenése előtt kerül
sor egy kárpótlással kapcsolatos lakossági tájékoztató fórumra a solymári polgármesteri hivatal nagytermében. A rendezvényen az Agrárminisztérium jogi főosztályának vezetője, dr. Andréka Tamás – a 2021.
évi CXLV. törvény kidolgozója – és dr. Szánthó György, a Földhivatal
osztályvezetője ismerteti a törvényt, felvázolja a jogosultak lehetőségeit és a teendőket, továbbá válaszol a felmerülő kérdésekre. A rendezvényt élőben közvetíti a PilisTV, a felvételt utólag is meg lehet nézni
a tévében, illetve a PilisTV YouTube-csatornáján.
Annak érdekében, hogy minél egyszerűbb legyen az ügyintézés, a szervezők rendszeres tájékoztatást küldenek az aktuális teendőkről azoknak az érintetteknek, akik megadják
e-mail-címüket. Amennyiben erre igényt tartanak, itt adhatják meg elérhetőségüket:
A kompenzációra való jogosultság megállapításához a kérelmek beadási határideje 2022. március 31. A kérelmi űrlap
megtalálható lesz a pilisszentiváni polgármesteri hivatalban
és letölthető innen:
Szentiváni Újság

2022

Komposztálható hulladékok:
A januári két zöldhulladék-szállítás
alkalmával kizárólag a fenyőfákat
szállítjuk el. Biológiailag lebomló
hulladék a csomagolási hulladék
gyűjtésére szolgáló zsákba nem keverhető. A zöldhulladékot közvetlenül a komposztálótelepre szállítják,
ezért az egyéb zsákban kihelyezett
hulladékot nem gyűjtjük be.
A komposztálható hulladék
elszállításának 2022-es időpontjai:
január 14., 28., április 12., május 10.,
június 14., július 12., augusztus 9.,
szeptember 13., október 11.,
november 8.
Újrahasznosítható hulladékok:
A szelektív hulladékot bármilyen
áttetszőbb zsákban elszállítjuk
(kék, lila, sárga, zöld, szürke stb.),
a fekete szín kivételével. A kihelyezhető mennyiség korlátozott,
maximum 1 m3. A szállítás minden
esetben reggel 6 órától kezdődik, a későn kihelyezett szelektív
frakciókért gépjárművet nem áll
módunkban visszafordítani.
Az újrahasznosítható hulladék
elszállításának 2022-es időpontjai:
január 20., február 17., március 17.,
április 21., május 19., június 16.,
július 21., augusztus 18.,
szeptember 15., október 20.,
november 17., december 15.
Az üveghulladék elszállításának
2022-es időpontjai:
január 5., február 2., március 2.,
április 6., május 4., június 1.,
július 6., augusztus 3.,
szeptember 7., október 5.,
november 2., december 7.
A kommunális hulladékszállítás
napja: szerda

Az évekig tartó pereskedés és alkotmánybírósági beadványok miatt bár a kárpótlás elmaradt, a termőföld jelentős részét sikerült megóvni attól, hogy ügyeskedők kezébe kerüljön. A kárpótlás ügye végül 2021-ben vett fordulatot, miután több politikus, országgyűlési képviselő és miniszter felkarolta a solymáriak
ügyét. Több egyeztetést követően 2021 decemberében került az Országgyűlés
elé a törvényjavaslat a kárpótlásról. Az előterjesztéshez – Marlokné Cservenyi
Magdolna korábbi solymári NNÖ-elnök javaslatára – Ritter Imre, az Országgyűlés német nemzetiségi képviselője kiegészítő és módosító indítványt nyújtott be,
ami többek között kiterjesztette a jogosultak körét a pilisszentiváni károsultakra

Szentiváni Újság

Hulladékszállítás

2022. március 1-től kizárólag a
jogosultságot igazoló matricával
ellátott edényekben kihelyezett
hulladékokat gyűjtjük be!
A szolgáltató a változtatás jogát
fenntartja!

2022. január

Jablonkay Sándor, Menczer Tamás államtitkár, Bogár Sándor és Marlok Béla
az Országháznál a törvény elfogadásának napján
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MINDIG AZ ARANY KÖZÉPÚTON

ekként kell helyes döntéseket hoznia nap mint
nap, számtalan alkalommal, ez nagy kihívás.

Dr. Gábeli Mártát októberben Pilisszentivánért emlékéremmel tüntették ki, ennek
apropóján beszélgettem vele. Az első találkozásunk a gyerekeim betegsége miatt
elmaradt, másodszor a doktornő nem felejtette el megkérdezni, hogy vannak.
Megértését, emberközpontú hozzáállását személyesen is megtapasztalhattam.
Mi indította el az orvosi pályán?
Amióta csak emlékszem, mindig orvos akartam
lenni. Óvodás korom óta lenyűgözött az orvosi
rendelőkben tapasztalható rend, tisztaság és a
fertőtlenítő illata.
Beteljesültek az álmai? Még mindig lenyűgözi az
illat?
Igen. Nálam a rendelőben rend és rendszer
van, és azt gondolom, hogy a fejemben is rend
van. A mai napig imádom a fertőtlenítő illatát.
És ami még lenyűgöz, az az emberek sokszínűsége. Engem érdekelnek az emberek, szeretem
hallgatni az élettörténetüket, motivációjukat.
Jó dolog meglátni és megérteni az összefüggéseket.
Meséljen egy kicsit. Hogyan alakult a pályája, és
hogyan jutott idáig?
Az orvosi egyetemet Budapesten végeztem.
Diplomám megszerzését követően gyesen voltam, majd a harmadik lányom megszületéséig a
gyógyszeriparban dolgoztam, több mint öt évig,
de már egyre kevésbé szerettem ezt a munkát,
és egyre jobban éreztem a belső késztetést a be-

tegellátás felé. Ekkor döntöttem úgy, hogy visszatérek az eredeti célomhoz és
gyógyítani fogok.
Ez biztosan nagy lépés volt mind a saját, mind a családja életében.
Igen, de racionális és jó döntés volt. A Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszékén lettem családorvos rezidens. Csillaghegyen kezdtem a gyakorlatot, dr.
Antal András volt a mentorom, akitől nagyon sokat tanultam, mind szakmailag, mind emberileg. A mai napig nagy szeretettel és tisztelettel gondolok rá.
Egyúttal remélem, hogy az én rezidenseim is így emlékeznek majd rám.
Miért éppen Szentivánon kezdett el dolgozni?
Férjem, dr. Gábeli Tamás rokonai Pilisszentivánon éltek, néhányan itt élnek
még ma is. Gyakran jöttünk látogatóba hozzájuk. Ekkor tetszett meg a falu
rendezettsége, az itt élő emberek kedvessége, hagyománytisztelete, segítőkészsége és életszeretete. A rezidensképzés végéhez közeledve hallottam,
hogy Nagy Ágnes doktornő a nyugdíjba vonulását tervezi. Ez 2007-ben volt,
azóta dolgozom Pilisszentivánon.
Tizenöt éve. Mit szeret a legjobban a hivatásában?
Nagyon szeretem, hogy nemcsak pillanatfelvételt látok egy-egy ember életéből, hanem valódi családorvosként a családok életének részese lehetek.
Látom az unokát, szülőt, nagyszülőt, és hallom a gondolataikat ugyanarról az
eseményről más-más szempontból. Nagyon jó érzés, hogy kikérik a véleményem egy-egy fontos döntés előtt, megbíznak bennem. Felemelő tudni, hogy
a betegeim gyógyulásában én is jelentős szerepet játszom, és az is, amikor azt
mondják: köszönöm a segítségét, doktornő, igaza volt a betegségem kapcsán.
De biztosan találkozik sok nehézséggel is a munkája
során…
Persze, sok-sok elvárásnak kell megfelelnem. Egyszerre kell jól képzett, naprakész ismeretekkel
rendelkező szakembernek, megértő pszichológusnak, családterapeutának és határozott hivatalnoknak lennem, aki magabiztosan igazodik el a
jogi szabályozás útvesztőiben. Mindezt türelemmel, megértéssel és gondoskodó odafordulással
téve.
Gondolom, a már évek óta tartó járványhelyzet
csak nehezítette a munkát. Stresszesebb ez az időszak, mint általában?
Úgy érzem, hogy jelentősen több a stressz a járványhelyzetben. Önmagában a háziorvosi munka,
az, hogy az ember háziorvosként egyedül, minden
segítségtől, konzultációs lehetőségtől távol van, és
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Vannak könnyebben felállítható diagnózisok, és
vannak nehezebben megfejthető betegségek.
Háziorvosként egyébként is nehéz a helyzet, hiszen limitált a diagnosztikus lehetőségünk. Sok
vizsgálatot nem kérhetünk, és a szakorvoshoz
jutás is egyre nehézkesebb. Tehát ez a teher is
egyre nagyobb.
Pedig legtöbben a kórházi dolgozókat sajnáljuk…
Mindenkinek nehéz ez a helyzet, ami most van.
Azt azonban tudnunk kell, hogy a kórházakban
többen vannak szakorvosok, a diagnosztikus
lehetőségek széles tárháza is rendelkezésre áll
(labor, röntgen, UH, CT), és még így is gyakran
sok időbe telik egy-egy diagnózis felállítása,
kezelési terv kidolgozása. Ehhez képest háziorvosként egyedül, gyakran azonnal kell dönteni sok kérdésben. Nagy a felelősségünk. De
természetesen nem vethető össze a kórházi és
a háziorvosi munka, egyik sem könnyebb, mint
a másik. A kettőnek egymást kiegészítve kell
működnie.
Véleményem szerint amin a járványhelyzet leginkább rontott, az az emberek énközpontúsága
és türelmetlensége. Ha az ember képes a környezetére nagyobb bizalommal és nyitottsággal tekinteni, az sok esetben a saját panaszait is
csökkenti. Így lesz a másoknak nyújtott segítség
duplán terápiás hatású. Hiszek a személyes találkozások erejében, szeretem érezni a másik ember jelenlétét. A testtartás, arckifejezés, járás és
a megjelenés összképe már nagyon sokat elárul
a másik ember aktuális testi és lelki állapotáról.
Ebben a járványhelyzetben az elmaradt találkozások hiányoznak. A telefonon történő konzultáció persze sokat segít, de mégis személytelen,
és sok esetben csak fokozza a távolságot.
Ezzel azt sugallja, hogy az orvoslásnak csak egy
része a testi panaszokkal való foglalkozás?
Igen, így van. Hiszek abban, hogy az embert a saját környezetében, családjában,
testi-lelki egységében kell nézni. Ez a szép a
háziorvoslásban, hogy ezt itt meg lehet tenni.
Nagyon divatos ma a holisztikus szó, de egy
családorvos valóban holisztikus orvos, pont
ezért, mert a családban a testi-lelki egészség
helyreállításában próbál közreműködni. Ez a
holisztikus szemlélet van jelen akkor is, amikor
a betegeim hozzák a különböző szakorvosi leleteiket, az általuk felírt recepteket, de azt mondják, addig nem veszik be, míg le nem ülünk és át
nem beszéljük, hogy ezek a gyógyszerek valóban tudnak-e működni együtt.
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Miért fontos, hogy a páciensei lelki egészségével is foglalkozzon?
Azt gondolom, ha az ember egyensúlyban van, ha béke van a lelkében, és
jól érzi magát a bőrében, akkor sokkal kevesebb testi tünete van, vagy sokkal kevésbé koncentrál a testi tüneteire. Ha lelkileg nincs stabil állapotban,
diszkomfortérzete van a munkája vagy a kapcsolatai miatt, akkor ezek a
problémák testi tünetek formájában megjelennek, vagy a meglévő testi tünetek súlyosabbak lesznek, mintegy magyarázatul szolgálva a lelki
diszkomfortérzésnek.
Abban is hiszek, hogy ha az ember jobban fókuszál egy-egy panaszára, akkor
azt sokkal súlyosabbnak éli meg, mint amilyen az valójában, hiszen ez tölti ki a
mindennapjait. Ha sikerül ebből a beszűkült állapotból egy kicsit kimozgatni,
akár egy sétával, akár környezetváltozással, vagy más emberek társaságával,
akkor ezek a fájdalmak csökkenni fognak, már attól, hogy a fókusz lekerül róluk. Természetesen ettől nem fog meggyógyulni a gyomorfekélye, de kisebb
szerepet fog játszani az életében, ezzel kevésbé súlyos tüneteket fog produkálni, és a gyógyulási folyamat is elindul. Fontos tudnunk: ha csak a rosszra
fókuszálunk, sötétnek fogjuk látni az életünket, a jövőnket. Ahhoz, hogy ezen
változtassunk, néha elegendő csak nézőpontot váltanunk, néha pedig arra
van szükségünk, hogy kimenjünk a természetbe sétálni, kirándulni. Ha több
időt töltünk együtt a szeretteinkkel, beszélgetünk a barátainkkal, akkor a pozitív élményeknek köszönhetően jobbnak és sokkal pozitívabbnak látjuk az
életünket.
Hogyan tudjuk a fókuszt a jó dolgokra irányítani?
Ha szépre gondolunk és szép dolgokkal vesszük magunkat körül, akkor a világot is szebbnek látjuk: szerintem ezt kell fejben helyre tenni, eldönteni, hogy
mit akarok látni, mit akarok észrevenni, hogy akarom érezni magam. Igenis van
erre ráhatásunk, és ha képesek vagyunk más nézőpontból rálátni a dolgokra,
akkor már lehet, hogy nem is olyan rossz a helyzet, és valami pozitív születhet
belőle. Orvosként valóban hiszek a gyógyszerek szükségességében és pozitív
hatásában, de nagyon hiszek a lelki kiegyensúlyozottságnak az egészség megtartásában és a betegségek kialakulásában játszott szerepében is.
Tehát a gyógyításban is egyensúlyozni kell a testi és a lelki oldal között, meg kell
találni az arany középutat?
Mindig az arany középúton kell járni. Szerintem az egyik legnehezebb, hogy
megtartsuk a józanságunkat és logikus gondolkodásunkat. Ez az, amit sokszor nagyon hiányolok az emberekben. Én magam törekszem rálelni az arany
középútra a munkám során és az életem más területein is – kisebb-nagyobb
sikerrel.
Önnek milyen tevékenységek jelentenek feltöltődést, kikapcsolódást?
Az igazi feltöltődést a családommal töltött idő jelenti. A közös nyaralások,
síelések fontosak a számomra. Egy jó beszélgetés a barátokkal, kirándulás,
utazás jól kikapcsol, akárcsak a süteménysütés. Legkedvesebb időtöltéseim
az olvasás, színházi előadások, hangversenyek, koncertek látogatása. Sajnos
ez utóbbiak elérhetősége mostanában elég nehézkes és nem is veszélytelen.
Milyen tervei, céljai vannak szakmailag?
Mindig tele vagyok tervekkel, de ezekről kabalából nem szoktam beszélni.
Mit szeretne még elérni az életében?
Mindig fontos volt számomra, hogy a gyermekeim boldog, kiegyensúlyozott
emberek legyenek. Szeretném, ha ez így lenne, valamint ha láthatnám az unokáimat is hasonló emberré fejlődni.
Mester-Kovács Erzsébet
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előzésével, szűk élettérben csak extrém
kockázat mellett tarható fent.

Az alábbi cikkben a fakivágási és faápolási kiírásokkal és annak szakmai
hátterével kapcsolatban, a konkrét munkák és a faállomány-kezelés
általános metodikáját illetően olvashatnak tájékoztatást.
A mi célunk a fák és az épített értékek ös�szehangolása olyan kompromisszumok
mentén, hogy az észszerű, fenntartható,
az emberek számára biztonságos, az állományban kezelt fák számára pedig (minél
kisebb beavatkozással) élhető legyen. Ez
az az állapot, amikor a félig mesterséges
környezet lenyűgöző, de az ember által
könnyen megközelíthető és kiszámíthatóan használható.
Ha városi vagy települési környezetben
a fákkal nem csinálunk semmit, akkor
a zöldfelület értékét veszti, kockázatos és fenntarthatatlan lesz. Mindaddig
legalábbis, amíg el nem éri az őserdő
állapotot kb. 700 éves távlatban. De ott
nincsenek meg a jelenleg emberileg megszokott funkciók, és csak a legszerencsésebb faegyedek élik meg az idős kort. A
fákkal tehát törődni kell.
Egy leegyszerűsített modell szerint fakivágás öt okból történhet:
• ha favizsgálati jogosultsággal rendelkező (ez bármely önkormányzati és az
országos szabályzásnál is szigorúbb!)
szakember számára egyértelműen életés balesetveszélyes a fa,
• ha a fa akusztikus tomográffal történő
vizsgálata során, annak kiértékelése kap-

csán a törzs valamely keresztmetszeten
jelentős törésveszéllyel bír,
• ha a fa gyökérstabilitás (dynaroot vagy
pulling test) vizsgálata során kiderül,
hogy a fa gyökérzete gyenge, a kidőlés
veszélye jelentős,
• ha a fa más egészséges vagy értékes
fát/fákat veszélyeztet, akár növekedésével más fába belenőve vagy azt elnyomva; akár terebélyes, rossz állapotú koronájával az alatta felnövő értékes vagy
fiatal és egészséges állapotú, hosszú
távon biztonságosan fenntartható egyedek tekintetében,
• ha a fa épített értékeket tesz tönkre
növekedésével, vagy veszélyeztet rossz
állapotával.
A leegyszerűsített faápolási modell alapján a rövid és hosszú távon fenntartható
fák kezelése eltérő módon történik. A
faápolás során szakszerű kézi fűrésszel
történő metszéseket végzünk, indokolt
esetben motoros fűrésszel kiegészítve
(pl. nagy méretű sérült ág teljes levágása). A metszés célja a biztonságosabb,
erősebb és ellenállóbb lombkorona kialakítása a vagyon- és személybiztonsággal érintett részeken. Ennek során
eltávolítjuk a száraz, korhadt, gombás,
nagyobb sérüléssel rendelkező ágakat és
koronarészeket, illetve a fák érdekében a
parazitákat és félparazitákat (fagyöngy,
fakín, borostyán stb.). Indokolt estben,
nagy méretű és értékes, vagy történelmi
háttérrel bíró, különleges fák esetében
koronabiztosítást is beépítünk.

Vegetációs időszakon kívül
végzett aktuális faállománykezelési munkák 2021–2022

Alászorult tölgy a Slötyi mellett (2021)
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Januárban 4 nagy méretű, élet- és balesetveszélyes nyárfa kivágására kerül
sor a Slötyi-tó körül, illetve a tűzoltóság
pavilonja mellett. A faegyedek mindegyike fokozottan balesetveszélyes volt. 32

A korábbi munkálatok során egyrészt
azon fákon történt beavatkozás, amelyek
abiotikus behatás során (főként a 2017-es
szélvihar következtében) megsérültek.
Ennek kapcsán megtörtént a menthetetlen fák kivágása, a sérült koronarészek eltávolítása és a fák egyensúlyának helyreállítása. Második csoportot jelentették a
csúcsszáradt fák, ezek esetében a száraz
ágakat és koronarészeket távolítottuk el,
főként a sétálóút fölött és a nyílt tereken.
Harmadik kategóriába a gombafertőzött, szövetileg meggyengült, illetve törzsén vagy vázágain fizikailag meghasadt
fák tartoztak, itt a koronaegyensúlyra
való törekvés mellett a benntarthatóság
előnyeit és hátrányait értékelve született
döntés, például hogy a parkoló autók,

utak irányában egy bennmaradó élet- és
balesetveszélyes részeitől megszabadított fa túlzott visszavágás esetén is
maradjon, ha a kivágás mértéke túlzott,
vagy megmaradása a beljebb álló fák kidőlését akadályozza.
A fák lecserélése a fent részletezett
okokból többéves (évtizedes) folyamat
lesz, most az előzetes koronaredukció a
közvetlen balesetveszély kockázatának
csökkentése érdekében történt. Ezen a
területen mind a klíma, mind a területhasználat (sport és rekreációs cél) megváltozása kapcsán indokolt a fák ritkítása
és a diverzitás növelése, ezt a munkát
kezdtük meg most.
Németh Kristóf
okl. gazdasági agrármérnök
favizsgáló és faápoló szakmérnök

Mi lesz veled, Jági-tó?
Akusztikus tomográffal bevizsgált, vágásra ítélt,
de nem kivágott fa kettétört (2021, nem Szentiván)

fán végeztünk akusztikus tomográffal
vizsgálatot, és ennek eredményeképpen
ezen fák eltávolítását a legsürgősebb feladatok közé soroltuk.
További 16 közepes és rossz állapotú
nyárfát és zöldjuhart is ki kell majd vágni
a szakmailag indokolható nagyobb jó érdekében. Ezen fák mindegyikét azért kell
eltávolítani, hogy egy vagy több, lombkoronája alá szorult tölgyfa, cseresznyefa
vagy szelídgesztenye szép fává érhessen,
vagy éppen egy egészséges nyárfa felnövekedhessen. A fákat eredetileg Markos
Ferenc jelölte ki kivágásra az állomány érdekében. A település fáinak kezelése során felállított prioritásokat kezelve most
jutottunk el oda, hogy ezeket közösen
átnézve és újraértékelve a valóságban is
megléphessük.

Falubeli sétáink egyik kedvenc célpontja – egyben tanösvényünk fontos állomása – a Jági-tó. Most viszont azt, aki arra
jár, szomorú látvány fogadja, hiszen a tómederben szinte
egyáltalán nincs víz.
Sajnos van okunk aggodalomra, de csodálkozni nem igazán
lehet ezen, hiszen nem véletlenül kongatják a vészharangot a
globális klímaváltozás miatt és – ezzel összefüggésben – hazánk egyre szárazabb éghajlata kapcsán. Az Országos Meteorológiai Szolgálat jelentése szerint a 2021-es év volt az egyik
legszárazabb 1901 óta, és az ezt megelőző évek sem örvendeztettek meg minket túl sok csapadékkal. A 2021-es csapadékhiányt Magyarország nagyobb tavai, mint a Velencei-tó,
a Fertő tó, de még a Balaton is megsínylette, nem szólva egy
olyan kicsi víztestről, mint a Jági-tó.
A Jági-tónak hosszú évek óta nincs tápláló forrása, csak a
csapadékvíz töltögeti. Illetve töltögetné... Ám két-három

Szakszerűen ápolt vadgesztenye (2019)

éve szinte semmi hó nem esik, pedig ennek olvadása jelentős vízutánpótlást biztosítana a tó számára. Emellett sajnos
eső is kevés esik, ami pedig van, az általában egyszerre zúdul
le nagy mennyiségben. Az ilyen özönvízszerű esőket a talaj
nem tudja jól továbbítani a mélyebb rétegek felé.
A tó élővilága sincs könnyű helyzetben. A mocsári teknősök
remélhetőleg a megmaradt iszapban át tudtak telelni, de a
halak vagy a vízben fejlődő „apróságok”, mint például a szitakötők lárvái, már nem ilyen szerencsések. A menetrend szerint a tóhoz érkező kétéltűek is nagy bajban lesznek, ha nem
találnak vizet jól megszokott szaporodóhelyükön.
Előfordult már korábban is, hogy a Jági-tó kiszáradt, például
2003-ban, majd újratöltődött. Bízzunk abban, hogy jönnek
még csapadékosabb évek, amelyek segítenek a tó vízszintjét
visszaállítani, hogy újra pezseghessen benne az élet.
Karlné Menráth Réka, Tóthné Becsei Katalin
Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Pilisi Len Látogatóközpont

A Slötyi-tó közvetlen
környezetében végzett munkák
A tó körüli faállomány sokáig nem volt
kezelve, ezért kialakulatlan erdőként kezdett funkcionálni, amely a közlekedés- és
vagyonbiztonságot figyelembe véve,
valamint az élet- és balesetveszély meg-
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A Jági-tó 2018 júniusában

2022. január

A Jági-tó 2021 szeptemberében
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RENDELET A PILISI LEN DÍJ
ALAPÍTÁSÁRÓL

A BÁNYÁSZOKRA EMLÉKEZTÜNK
December 4. a bányászok védőszentjének, Szent Borbálának
az ünnepnapja. Szentivánon hagyományosan ilyenkor megemlékezést tartunk a bányász emlékműnél, ahol a koszorúk elhelyezése mellett a bányamunkálatok során elhunyt bányászok
emlékére is mécsest gyújtunk.

Pilisszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2021. (X. 12.)
önkormányzati rendelete a Pilisi Len díj alapításáról és adományozásának rendjéről
Pilisszentiván Község Önkormányzata attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként a jelen és az utókor elé, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 42. §-ában, valamint a Magyarország címerének és zászlójának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011.
évi CCII. törvény 22. § (1) bekezdés d, pontjában és a 24. § (9) bekezdésében kapott törvényi felhatalmazás alapján Pilisi Len díjat
alapít, és ezen elismerés adományozásának feltételeit és az eljárás rendjét az alábbiakban szabályozza:

A Pilisi Len díj
1. §(1) A Pilisi Len díj adományozható annak a magyar
vagy külföldi állampolgárnak, szervezetnek, aki, illetve amely Pilisszentiván
természeti
értékeinek
védelmében kiemelkedő
tevékenységet folytatott,
folytat.
(2) A Pilisi Len díj évente
egy alkalommal adományozható, amelyet a madarak és fák napján, május
10-én, vagy közvetlenül a
madarak és fák napjához
kapcsolt ünnepség keretében kell átadni.
(3) A Pilisi Len díj külön erre
a célra készített díszoklevél, egyedi, témaspecifikus
kerámiaplakett és hétköznapokon is hordható dísztű. Az elismerés pénzjutalommal nem jár.
(4) A Pilisi Len díj posztumusz is adományozható.
A Pilisi Len díjat ebben az
esetben a közeli hozzátartozónak kell átadni.
(5) Pilisi Len díj nem adományozható olyan személy
részére, aki a képviselő-testület aktív, megválasztott
tagja, illetve a község hivatalban lévő polgármestere.
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Az elismerések adományozásának
rendje
2. §(1) Az elismerés adományozására javaslatot minden év február 28-ig lehet megtenni.
A díjazottak személyére bárki tehet javaslatot, magánszemély és szervezet egyaránt.
(2) A benyújtás formai követelményei és a
felterjesztés benyújtásának módja: a javaslatot a polgármesternek címezve papíralapon
szükséges benyújtani. A dokumentumnak
tartalmaznia kell az ajánló szervezet pontos
nevét, a kitüntetésre javasolt személy vagy
szervezet pontos nevét, a javaslattétel indokát, a méltatását, valamint a javaslatot tévő
elérhetőségeit.
(3) A helyi egyesületektől, érdekképviseleti
szervektől és önkormányzati intézmények
vezetőitől, valamint az állampolgároktól
közvetlenül érkező kezdeményezéseket a
polgármester közvetíti a bíráló bizottság soros ülésére.

(4) Az adományozás helyszínét az önkormányzat határozza meg. A díjátadó megszervezése az önkormányzat feladata.
(5) A beérkezett javaslatok megismerését
követően bíráló bizottság dönt az abban az
évben díjazottról. A bíráló bizottság dönthet
arról is, hogy adott évben nem oszt ki elismerést. A bíráló bizottság döntése meghozatalakor tekintettel kell legyen a helyi közvéleményre.
(6) A bíráló bizottság tagjai, kinevezési rendjük: a bíráló bizottság 3 főből áll. A bizottságba 1 főt delegál Pilisszentiván Község
Önkormányzata, 1 főt delegál a Duna–Ipoly
Nemzeti Park Igazgatósága, és 1 főt delegál
a Pilisi Parkerdő Zrt.
(7) Az önkormányzat delegáltjának megbízatása a soron következő önkormányzati választásokig tart. A Duna–Ipoly Nemzeti Park
Igazgatósága és a Pilisi Parkerdő Zrt. delegáltjának megbízatása a visszahívásáig tart.

Az elismerés visszavonása

Vegyes és zárórendelkezések

3. §(1) Az elismerést vissza lehet vonni,
ha az abban részesített közösségellenes magatartása miatt arra érdemtelenné vált, így különösen, ha magatartásával sérti a jó erkölcsöt, vagy
büntetőjogilag felelősségre vonták.

4. §(1) Az elismerésben részesítettekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.

(2) Az elismerés visszavonásáról a bíráló bizottság dönt. Az elismerést vissza
kell vonni, ha az elismerésben részesítettet a bíróság a közügyek gyakorlásától eltiltotta.

Idén a megemlékezésen részt vett Menczer Tamás államtitkár,
a Bányász Szakszervezeti Szövetség, a helyi nyugdíjas bányász
szakszervezet tagjai, Poppréné Révay Gyöngyi polgármester,
az önkormányzat képviselői, a német nemzetiségi önkormányzat, a tűzoltó-egyesület és a helytörténeti egyesület képviselői,
a 944. sz. Szent Borbála Cserkészcsapat és sok civil érdeklődő.
Az ünnepi megemlékezés a Himnusz eléneklésével kezdődött a
Pilisszentiváni Fúvószenekar kíséretével. Ezután dr. Mirk Mária,
a szentiváni német nemzetiségi önkormányzat volt elnöke köszöntötte a megjelenteket. Mirk Mária nagyapja, Marlok János
is bányász volt, az ő visszaemlékezései alapján megidéződött
előttünk a bányászélet egy-egy pillanata: „A bányában három
műszakban dolgoztunk, reggel hattól kettőig, kettőtől tízig
és este tíztől reggel hatig. [...] Általában akkor ettünk, amikor
füstszünetet tartottunk. Mikor robbantottak, füst keletkezett,
és az idő alatt, amíg a füst felhúzódott, ettünk. Mert minden
percet ki kellett használni.”
Kovács Zoltán, a Pilisszentiváni Helytörténeti Egyesület elnöke beszélt a bányászat múltjáról és arról, hogyan lett Borbála
napja a bányászat ünnepe. „Itt nálunk, Szentivánon a második
világháború végéig igen nagy kultusza volt Szent Borbálának. A
kezdetekről nincs információnk, de azt tudjuk, hogy 1903-ban
a Jóreménység utcánál, a mai orvosi rendelővel szemben a bányászok felépítették maguknak a kis Borbála-kápolnát, melynek maradványai 2010-ben kerültek elő. [...] Az Erzsébet-akna
dolgozói műszak előtti imádkozásra használták a kápolnát,
Borbála-napkor pedig misét és körmenetet tartottak, amihez
a bányászok díszegyenruhába öltöztek, és fehér ruhás, koszo-

rús lányokkal együtt
körbehordták a feldíszített Borbála-szobrot.” A világháborút
követően egy ideig
nem
ünnepelték
Borbála napját, a
rendszerváltás után
kapott újra fontos
szerepet.
A
bányászsorsról
Teicht Dalma előadásában hallhattunk egy verset, majd Menczer Tamás, a külgazdasági és külügyminisztérium államtitkára mondott néhány szót.
„Azon gondolkodtam, hogy a bányászokról mi jut eszembe
elsőként, és a válasz az, hogy a megbecsülés. Ugyanis a bányászok szorgalmas, sokat dolgozó emberek, akik kockázatot vállaltak nemcsak magukért, hanem a közösségükért is. Meggyőződésem, hogy azok, akik szorgalmasak, sokat dolgoznak és
kockázatot is vállalnak a közösségért, minden megbecsülést,
köszönetet és tiszteletet megérdemelnek. [...] Nagyon fontos
és nagyon örömteli, hogy itt Pilisszentivánon emlékeznek a bányászokra, ápolják a hagyományokat, mert az a közösség erős,
és annak a közösségnek van jövője, amelynek múltja is van, és
ápolja a múlttal kapcsolatos hagyományokat. Mivel Pilisszentivánnak van múltja, amire emlékeznek, éppen ezért van jövője
is. Annak pedig külön örülök, hogy a közelmúltban létrejött bányász emlékmúzeumot a Magyar Kormány is támogathatta.”
Az ünnepség zárásaként mécsest gyújtottak a harminchét,
munkája során elhunyt szentiváni bányász emlékére, és elhelyezték az emlékezés koszorúit, majd a fúvószenekar kíséretével felcsendült a bányászhimnusz.
Palkovics Mária

(2) Az elismerésekkel járó juttatások fedezetét a hivatal költségvetésében biztosítani kell.
(3) A díszoklevél, a kerámia és a dísztű formáját és tartalmát a képviselő-testület határozatban állapítja meg, amelyet ezen rendelet
függelékeként kell kezelni.

A Szentiváni Újság fotói
megtekinthetők a honlap
Galéria menüpontjában.

5. §Ez a rendelet 2021. november 1-jén lép hatályba.
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ADVENT SZENTIVÁNON
Sok színes programon vehettünk részt az adventi időszakban, ezekről most összefoglalót
készítettünk: milyen események színesítették a településen az ünnepvárást?
November 27-én, szombaton délelőtt a Generációk házában
közösen készíthettünk adventi koszorút, amelyhez az alapanyagokat az önkormányzat és a katolikus közösség biztosította. Évek óta hagyomány, hogy az elkészült koszorúk egy
részét Szentiván idős lakosai ajándékba kapják. Ugyanezen a
napon délután felragyogott az első adventi gyertya a Fő téren.
December 4-én, szombaton a második gyertyát is meggyújtottuk, vasárnap délelőtt pedig a Mikulással vonatozhattak a gyerekek. A közös vonatozás kalandosan indult, az útviszonyok
miatt késve, és először autóval érkezett a nagyszakállú, de
végül senki sem maradt ajándék nélkül. Délután a Mikulás ellátogatott a nagycsaládos egyesület adventi vásárába is, ahol
szebbnél szebb és finomabbnál finomabb kézműves termékeket lehetett vásárolni. Sötétedés után tűzzsonglőr szórakoztatta a megjelenteket mutatványaival.
December 11-én, szombaton délután már advent harmadik
gyertyája égett, este pedig Pilisszentiván karácsonyfáját díszí-

tettük. A közös fa állításának ötlete a tavalyi pandémia idején
fogalmazódott meg Balasi Anikóban, az önkormányzat kulturális referensében, hogy a távolságtartás ellenére mégis legyen mód együtt ünnepelni. Akkor még házhoz ment a guruló
karácsonyfa, most viszont a Fő téren együtt díszítették fel a
falu civil szervezeteinek és intézményeinek képviselői csengettyűszó kíséretében, melyről az Ágról Ágra Családi Zenekar
gondoskodott. A hagyományteremtő közös díszítésen szívesen láttak mindenkit, aki a saját díszét szerette volna feltenni
a fára. Cserébe ajándékként Pilisszentiván felirattal díszített
mézeskalácsot kaptak, így az egyforma kalácsok is
az összetartozást jelképezik a szentiváni otthonokban. A PilisTV hangulatvideót készített a közös díszítésről.

Megújult a Tájház teteje
A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., valamint Magyarország Kormányának támogatásával és a nemzetiségi,
valamint a települési önkormányzat anyagi hozzájárulásával 2021-ben megvalósult a Pilisszentiváni Német
Nemzetiségi Tájház teraszhelyisége feletti tető héjazatának teljes körű felújítása, melyre 1 000 000 forint
állami támogatásban részesültünk.

December 12-én, vasárnap délelőtt a gitáros énekkar adott adventi koncertet a templomban. A PilisTV
kamerái rögzítették az előadást, a felvétel megtekinthető a YouTube-on.

A civil csoportjaink, közösségeink és a falu lakói által
előszeretettel használt teraszhelyiség feletti tető az
utóbbi évekre teljesen elhasználódott. A szigetelés a
megfelelő alámunkálás hiánya miatt teljes egészében
megsérült, a tetőlécek és több gerenda is cserére szorult, valamint a cserepek is rossz állapotúak voltak. A
színpad feletti tető felújítása november végétől de
cember közepéig zajlott, a munkát a pilisszentiváni
Komplett Tető Kft. végezte.

Az utolsó gyertya lángja december
18-án, szombaton lobbant fel egy
rendhagyó, különleges gyertyagyújtás keretében. Az eseményről szintén készült
felvétel, ez is elérhető a
YouTube-on.

Bízunk abban, hogy a tájház továbbra is jó célt szolgál,
és minél több ember fogja élvezi az újonnan elkészült
tető alatt megtartott kulturális és közösségi rendezvényeket.

Szentiváni Újság

Richolm Erik
Pilisszentiván Német
Nemzetiségi Önkormányzata
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Impresszum

Év vége a tűzoltóknál
és a polgárőröknél

Munkatársak:
Lichtneckert Eszter olvasószerkesztő, korrektor
Mester-Kovács Erzsébet szerkesztő-újságíró
Palkovics Mária szerkesztő-újságíró
Sólyom Ági főszerkesztő
Szima Roland tördelő, fotós

Kicsit összefoglalva az ünnepi időszakot, szeretnénk lezárni, búcsút mondani a 2021-es esztendőnek. Az ünnepek alatt
is folyamatos volt járőrszolgálat-ellátásunk, valamint ügyeletvállalásunk, ezt köszönhetjük
önkénteseinknek, akik ebben az időszakban is
áldoztak szabadidejükből, ami megfizethetetlen. Ünnep ide, újév oda, készen álltak segíteni a
bajbajutottakon, ügyeletet vállaltak és reagáltak
a felmerülő feladatokra. Szenteste és karácsony
mindkét napján, valamint szilveszterkor is polgárőr járőreink vigyáztak ránk, míg mi ünnepeltünk, ettünk, ittunk, aludtunk.

Felelős kiadó: Pilisszentiván Község Önkormányzata
Nyomdai munkák: Virtuóz Kiadó és Nyomdaipari Kft.
Felelős vezető: Tolonics Gergely
Megjelenik havonta 1500 példányban.

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

2022/január

A lapszámot január 12-én zártuk.
A címlapon: Havas táj, fotó: Szima Roland

Következő lapzárta

2022. március 11.
A márciusi szám március 30-án jelenik meg.

Terjesztés

Az újság kéthavonta jelenik meg és minden pilisszentiváni
háztartásba eljut. Terjesztéssel kapcsolatos ügyintézés:
Balasi Anikó kulturális referens
balasianiko@pilisszentivan.hu, 06 30 126 1442

Hirdetési lehetőség
a Szentiváni Újságban
A Szentiváni Újságban továbbra is lehetőség van hirdetések
feladására. A lap nyomtatott formában kéthavonta húsz
oldalon jelenik meg, és minden szentiváni háztartásba
ingyenesen eljut.
Hirdetésmegrendelési igényüket telefonon vagy e-mailben
jelezhetik a következő elérhetőségeken:
06 30 971 3161
szentivaniujsag@buzamezo.hu
Hirdetési méretek és árak:
Hirdetési méret

Szélesség x magasság

Ár

1/1 (~A4 teljes oldal) 182 x 233 mm

40.000 Ft

1/2 (~A5 fekvő)

182 x 114 mm

20.000 Ft

1/4 (~A6 álló)

88,5 x 114 mm

10.000 Ft

1/8

88,5 x 54,5 mm

5.000 Ft

1/16

42 x 54,5 mm

2.500 Ft
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December 29-én, szerdán nem csupán az év utolsó karbantartását tartottuk, hanem szűk körben a szertárban zártuk az esztendőt. A rövid
összejövetelen apró ajándékcsomagot vehettek
át egyesületünk megjelent tagjai. A gyors évértékelést követően főtt virslivel és kolbásszal,
valamint alkoholos és alkoholmentes italokkal
láttuk vendégül társainkat. Az évzárón egyik
tagunk, Kocsis Ervin hatalmas ajándékkal lepte
meg egyesületünket. Egy Milwaukee akkumulátoros gépeket kaptunk tőle, így mostantól rendelkezünk korszerű akkumulátoros Milwaukee
flexszel, orrfűrésszel, valamint körfűrésszel,
fém- és fa-, valamint mindent vágó korongokkal, lapokkal és egy, a szettet magában foglaló
táskával. A közel félmillió forintos ajándék mindennapi szertár körüli munkánkat és a beavatkozásokat is jelentős mértékben megkönnyíti. A
támogatást a Vineko Kft.-től kaptuk, akik készségesen álltak rendelkezésünkre a tetőtéri ablakok
beépítésekor is. Köszönjük szépen a felajánlást!
A 2021-es év statisztikai adatainak feldolgozását kollégáink megkezdték. Nem mondható,
hogy az elmúlt esztendő eseménymentesen telt
volna egyesületünk önkénteseinek. Köszönjük
mindenkinek, aki támogatta elképzeléseinket,
vállalásunkat, köszönjük azoknak is, akik nem,
hiszen ők erősebbé tettek minket. Az előttünk
álló 2022-es évre is határozott céljaink vannak,
melyek természetesen a pilisszentivániak biztonságát szolgálják. „Szabadidőnket szívesen
feláldozzuk, de szeretteinket soha!” Marad ez a
jelmondatunk idén is, hiszen nincs ennél szebb
és találóbb néhány szó, mely egyesületünk tagjaira jellemző. Boldog új évet kívánunk!
Pilisszentiváni Polgárőrség
és Tűzoltó Egyesület

Szentiváni Újság

1848. március 15. tiszteletére

Március 11. péntek, 17 óra

AZ ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉS PROGRAMJA:
PROGRAMJA
17 óra, Fő tér: Koszorúzás

17 óra 30, Iskola aulája: Ünnepi műsor

Beszédet mond: Poppréné Révay Gyöngyi polgármester
Fellép: Farkas Annamária népdalénekes
és a Dunazug Együttes táncosokkal bővített formációja
Közreműködők:

Pilisszentiváni Fúvószenekar

Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola növendéke
Hagyományőrző lovasok

Légy tee is márciusi ifjú! Nemzeti
N
színű karperec
kézműves csomagok a rendezvényhelyszínen.
rendezvényhelyszínen

Kozmetikai eszközök gyártásával foglalkozó cég új munkatársat keres
Csatlakozz hozzánk

Mérlegképes könyvelő
pozícióba, részmunkaidős állásra!

FELADATOK:
• Teljes körű könyvelési feladatok ellátása
• Analitikus nyilvántartás vezetése és egyeztetése (tárgyi
eszköz, vevő, szállító)
• Havi, negyedéves és éves zárások, bevallások készítése
• Adóbevallások, éves beszámolók,
statisztikák elkészítése
• Likviditási terv készítése
• Cégen belüli egyeztetés
• Valamennyi üzleti esemény felügyelete és könyvelése
ELVÁRÁSOK:
• Mérlegképes könyvelői végzettség
• Többéves releváns számviteli szakmai tapasztalat
• Alapos IT felhasználói ismeretek, kiváló Excel-tudás
• Analitikus és komplex gondolkodásmód
• Jó kommunikációs és együttműködési készség
• Precíz, önálló munkavégzés
• Hatályos számviteli, adózási jogszabályok naprakész
ismerete és alkalmazása

2022. január

• Hatályos számviteli, adózási jogszabályoknak megfelelő magyar könyvelői program felhasználói ismerete
• Német és/vagy angol tárgyalóképes nyelvtudás
ELŐNY:
• Kereskedelmi és/vagy üzemgazdálkodási végzettség
• Adóügyi tanulmányok
• Infor LN ismerete
AMIT NEKED KÍNÁLUNK:
• Hosszú távú munkalehetőség egy stabil hátterű, német
anyavállalattal rendelkező cégnél
• Munkába járás támogatása
• Azonnali munkakezdés
• Versenyképes fizetés
MUNKAVÉGZÉS HELYE:
Pilisvörösvár
JELENTKEZÉS:
Fényképes önéletrajzokat a steckl@ionto.hu e-mail-címre
várjuk!
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