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Vivát Tibor Atya

Isten éltesse Kedves Tibor Atyánkat!
Mondtuk szívbeli jókívánságainkat, Fajcsák Tibor
lelkipásztorunknak, március harmadik vasárnapi
szentmisét követően a pálos rendi testvérek által
épített templomunk előtt rögtönzött ünnepségen.
A mindig jó kedélyű plébánosunk a jegyzett írások
szerint immár a huszonnyolcadik, és egyben
legszimpatikusabb lelkiatyánk. Tibor atya, aki
mint Szentendre – Izbég római katolikus hívők
lelki gondozója, a szintén szeretett Kabar atyánk
halálát követően 2016. év elején került hozzánk.
Így, azóta két plébánia hívőinek lelki gondozója, és
látja el a hivatali feladatát.
Tibor atyáról, csak nagyon röviden:
Anyai nagyapja a régi Horthy hadsereg műszaki-
hadmérnöki tisztje, aki Baja városában teljesítette
katonai szolgálatát.

A II. világháborút követő rendszerváltáskor, nem
csak kegyvesztett, de családostól üldözött lett.
Apai ágon Fajcsák Mihály, utódja, aki 1705-ben
felvidékről, (az akkori történelmi Magyarország
területéről) Csák Máté földjéről (Csák fajbeli – Faj-
csák) Kömlőre települt. Édesapja szintén Kömlőn
született, neves gazdálkodó családban ezért, mint
jómódú család sarja a szocializmus üldözöttje lett.
Tibor atyánk, a sors által megedzett szülőktől
nővérét követően második és egyben az utolsó
gyerekként született 1 969. március. 1 4 – én.
Budapesten az Országház szomszédságában élt.
Általános iskolai tanulmányait a Szemere utcai
iskolában végezte.
Középiskolai tanulmányait az igen jó nevű, Eötvös
gimnáziumban kezdte, és ott fejezte be, majd jó
eredménnyel sikeres érettségi vizsgát tett.
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Mária Hrúz

Élete legmeghatározóbb döntése történelmi
Magyarországunk első városában, Esztergomban
lévő, Szemináriumba való jelentkezése volt.
A hatévi képzést követően 1997 júniusában
felszentelték. Plébánosságát Budapesten a
Batthyányi téren lévő igen szép múltú Szent Anna
templomhoz tartozó hívők szolgálatával kezdte.
Érdekességként meg kell említenem, hogy
megboldogult édesanyja földi maradványai az
altemplomban kerültek elhelyezésre, 2018 őszén.
A halotti szentmisét, Tibor atya tartotta.
A Szent Anna templomból háromévi szolgálat után,
Soroksár Nagy Boldogasszony templomába került.
Soroksáron két évig volt a hívők lelkipásztora.
Innét a sors 2002 – ben a hozzánk közeli Izbégre
vezérelte. Mint az, köztudott, Izbég egy „kicsit” a

miénk is, hiszen sok falubelink került le az idők
folyamán. Tehát sokan vagyunk szentlászlóiak,
akik már az óta ismerjük Tibor atyát.
Lelki életünk fellendülése, az egyre inkább
anyagiasabb világban, nagyrészt Tibor atyánk
odaadó, lelkes szolgálatának köszönhető.
Befejezésül, mi mást kívánhatnánk szeretett Tibor
atyánknak, mint azt hogy Isten éltesse őt közöttünk
nagyon sokáig!
Napjainkban sajnos egyre inkább kezd elterjedni a
mondás, mely szerint; „hit nélkül meg lehet élni”.
Az ilyen mondásra, elméletre, hittársaim nevében
bátorkodom válaszolni:
- „Lehet, hogy hit nélkül meg lehet élni, DE
MINEK???”
Hitközösségünk nevében: tisztelettel: F. R.

Felszabadítás, vagy megszállás
1945. április elején ért véget a II. világháború
Budapest ostroma volt a háború magyarországi
szakaszának legpusztítóbb eseménye, melyet
joggal „második Sztálingrádnak” tituláltak. A
magyar főváros bevétele után a Dunán átkelő
szovjet csapatok előrenyomulását már csak a
fehérvári kétségbeesett német ellentámadás (1945.
február 1 3.) és a Nagybajom környékén elnyúló
harcok akadályozták, a frontvonal áprilisra
túlhaladt az országon, azonban ez valószínűleg
nem 4-én, hanem legalább egy héttel később történt
meg, Nemesmedves falu térségében. A második
világháború harci cselekményei mintegy hét
hónapon keresztül zajlottak hazánkban, a
bombázások, szárazföldi csaták és a Budapestet
romba döntő borzalmas ostrom becslések szerint a

nemzeti vagyon negyven százalékát semmisítették
meg. Máig zajlanak viták arról, hogy a szovjetek
erőszakoskodással, málenkij robottal kísért
bevonulása mennyiben tekinthető felszabadításnak,
különösen úgy, hogy a Vörös Hadsereg itt
tartózkodása előkészítette a talajt a kommunista
hatalomátvételhez.
A nyilvánvaló negatívumok sorolásakor azonban
azt sem szabad elfelejtenünk, hogy a Tolbuhin és
Malinovszkij marsalok vezette szovjet csapatok
véget vetettek a nyilas diktatúrának, a német
megszállásnak és a háború borzalmainak. Más
kérdés, hogy ezt újabb megszállás, egy újabb
zsarnoki rendszer, a kommunista diktatúra követte.

Losonci Miklós

A II. világháborús évek községünkben
1939. szeptember 1 -én a német hadsereg
megtámadja, és hat, hét alatt legyőzi
Lengyelországot. Ezzel elkezdődött a II.
világháború, az emberiség történetének
legvéresebb hat éve. A Pilisszentlászlói
katonaképes férfiak is megkapják a behívó
parancsot, és mennek! Sokan közülük örökre. A
halálba.

A magyar csapatok 1941 . június 27-én indultak a
szovjet-német frontra. Pontosan nem lehet
megállapítani, hogy csak a Don –kanyarban hány
pilisszentlászlói esett el, de a túlélőbajtársak
elbeszélése alapján 4-5 lehet a számuk. A háború
tovább folytatódik, és újabb áldozatokat követel. A
frontvonal elérkezik hazánk határához.
Pilisszentlászlón szerencsére véráldozatot követelő
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hadműveletek nem voltak. Öt bomba esett
községünk területére. Tényként állapíthatjuk meg,
hogy a német katonák községünkből sem állatokat,
sem egyéb javakat el nem vittek. 1 944
augusztusában
valóban három
német katona
lovakat jött
rekvirálni, de
Dombai Lajos bíró
Merényi Lipót
jegyzőn keresztül
– aki jól beszélt
németül – kérte a
beszerzőket, hogy
község
szegénységére
való tekintettel ne
vigyenek el lovakat. Hogy emberségből, vagy
egyéb okból, de egy biztos, hogy nem vittek el egy
lovat sem.
December 20-án nyilas karszalagos katonák jöttek
Pilisszentlászlóra. Községházán a nyilvántartásból
kikeresték a leventekorúakat, majd kidoboltatták,
hogy azonnal jöj jenek el községháza elé. Kb. 30
fiatal jelentkezett. Kiadták a parancsot: a
következő nap főbelövés terhe mellett
mindegyiknek jelentkezni kell egy általuk kijelölt
budapesti laktanyában. Dombai Lajos bíró lement
Szentendrére, a csendőrségre, és kérte a
parancsnokot, hogy ne vigyék el még őket, a
községnek szüksége van rájuk. A parancsnok
látszólag beleegyezett. Másnap azonban megjelent
két csendőr, és azok már nem tűrtek ellentmondást!
Menni kellett! Több napi koplalás és fagyoskodás
után a csoport vezetője, Kovács Géza (Éci) hamis
szabadságlevéllel 24-ére, karácsonyra hazahozta a
fiatalokat. Ezt az eseményt személyesen mesélte el
nekem Kováts Géza, de a csoport tagja közül is
többen megerősítették. Karácsony táján egy
délelőtt a Rózsa-hegy oldaláról hosszú katonasor
ereszkedett le a falu elé. Csak amikor beértek a
faluba, akkor látták a lakosok, hogy magyar
katonák. Fegyverük alig volt lőszerük csak egy-
kettő. Kb. 360 húzódott meg ekkor a faluban.
Pilisszentlászlóra az első orosz katonák december
26-án délutáni órákban érkeztek. Ezek egy 4-5
főből álló járőrcsapatnak voltak a tagjai. Miután
áttekintették a helyzetet, egy félóra múlva Hupek

János lovas kocsiján elindultak vissza
Szentendrére.
Másnap december 27-én délelőtt huszonkét kozák
katona apró termetű lovakon érkezett

Pilisszentlászlóra.
Leszállva a
lovakról
barátságosan
üdvözölték az
összesereglett
embereket. Nagy
volt az öröm,
mindenki örült,
hogy puskalövés
nélkül érkezett el
a háború vége.
Lassan a magyar
katonák is

kimerészkedtek a térre. Nem esett bántódásuk, akik
nem tudtak civil ruhát szerezni, azokat bekísérték
Szentendrére leigazolás végett. Hogy mi lett a
további sorsuk, nem tudjuk. Január 7-én kb. 300
főre tehető csapat érkezett lovas kocsikkal, illetve
gyalog, velük 4 ágyú és pár aknavető. Az ágyúkat
Dobogókő irányába állították ahonnét még
támadást, várhattak. Harcra azonban nem került
sor. Február vége felé vonultak el csak három fő
rendfenntartót hagytak községünkben. A háború a
pilisszentlászlóiak számára véget ért. Ezt a boldog
pillanatot azonban sokan nem élték meg a háború
áldozataként porladnak valahol messze kedves
szülőfalujuktól, szeretteiktől;
Holba István, Kiss István, Kovácsik István,
Kovácsik Pál, Mikula János Németh István, Petkó
János, Tomcsek András, Varga András,
Visnyovszkí Márton, Kosznovszkí Fülöp,
Vrchovina József, Kocskovszkí János,
Kosznovszkí Fülöp Vrchovina József, Kocskovszkí
János, Petkó Lajos, Kosznovszkí György, Franyó
István, Hornyák Károly. Szvoboda János, Vasvár
Vilmos.
Megemlítendő, hogy Vasvári Vilmos főerdész, és
Szvoboda János kőművesmester nem katonaként
esett el. A háború vége felé a front átvonulása után
szedték össze az úgynevezett málinky robotra sok
községbelivel együtt lettek elhurcolva. Ez viszont
már egy másik történet….
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Jelen volt képviselők Tóth Attila polgármester, dr.
Illés György alpolgármester, Kiss Mónika
alpolgármester, Vanyák Imre alpolgármester,
Hicsák János, Petkó Gábor és Rudolf János
képviselők
Hivatalból jelen voltak az
ülésen: dr. Dóka Zsolt aljegyző,
Dr. Bartha Enikő irodavezető,
Tamás Attiláné számviteli
vezető.
Tóth Attila polgármester
köszöntötte a Képviselő-
testület tagjait, a Szentendre
Közös Önkormányzati Hivatal
munkatársait és a vendégeket.
A Képviselő-testület a napirendi
pontokat 7 igen szavazattal
elfogadta.

1. Előterjesztés az önkormányzat
2018. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendelet módosításáról
Tóth Attila polgármester: elmondta, az már biztos,
hogy az önkormányzatnak is kell plusz forrást
hozzátennie, ez várhatóan 5%-os plusz költséget
fog a községnek jelenteni.
Dr. Illés György alpolgármester: javasolta, hogy
az első és a második napirendi pontot ne együtt
tárgyalják. Most a 2018. évi költségvetés
módosításáról kellene beszélniük.
Tóth Attila polgármester: elnézést kért, elismerte,
hogy eddig tényleg a második napirendi pontról
beszélt.
Rudolf János képviselő: jelezte, hogy a 2018. évi
költségvetés átnézésekor derült kio számára, hogy
tavasszal csőtörés volt az óvodában, ami több mint
fél millió forintjába került az önkormányzatnak.
Kérdése az volt, hogy ebből a kárból mennyit
térített meg a biztosító?
Tóth Attila polgármester válasza: emennyit, mert
csőtörésre nem terjedt ki a biztosításuk.
Petkó Gábor képviselő: megjegyezte, hogy a
biztosító csak a kiömlött víz által történő kárt
fizetné, térítené meg, de jelen esetben a víz
belefolyt a patakba.

Hicsák János képviselő megjegyezte: ezek szerint
víz okozta kár nem volt, a csővezeték javítása
került fél millió forintba.

Rudolf János képviselő, továbblépve
előadta, hogy tavaly többször is szóvá
tette, miszerint a téli
rezsicsökkentést, a 12. 000 forintot
nem kommunikálták eléggé a
lakosság felé. Az igénylés
lehetőségét is a nyári
szabadságolások idejére tették,
ráadásul a hivatalban is nyári
szünet volt a határidő
lejáratakor. Több mint száz
ingatlan nem kérte a 12. 000
forintot. Szerinte a testület hibája
(meg lehet nézni, hogy kié a
nagyobb), hogy több mint 1 . 200.
000 forintot kellett az államnak

visszautalniuk. Ez az összeg itt
maradhatott volna a faluban. A csapadékvíz

elvezetéssel kapcsolatban leírták, hogy 2017-ben
17. 630.350, - forint, értékben valósult meg. Nem
látja, hogy mi az, ami ekkora összegből
megvalósult?
Kiss Mónika alpolgármester: megjegyezte,
szerinte egy nullát elírtak, és csak 1 ,7 millió
forintról van szó.
Rudolf János képviselő: tízen átnézték a
költségvetést, ez csak neki tűnt fel?
Képviselő-testület, a rendelet-tervezetet 6 igen,
1 nem szavazattal elfogadta.

2. Előterjesztés az önkormányzat 2019. évi
költségvetésről szóló önkormányzati rendeletének
megalkotásáról
Több felszólaló közt Rudolf János képviselő:
elmondta, hogy a 2018. évi maradvány
146.500.000 forint. Tavaly nyáron már felvetette,
hogy el kellene indítani az egészségház
közbeszerzését. Meg is ígérték, hogy rövidesen
kiírják a pályázatot. Polgármester úr akkor még azt
is mondta, hogy idén januárban elkezdődik a
kivitelezés. Erről jegyzőkönyv és hangfelvétel is
készült. Ehhez képest február, vége van. Mindenki

Szemelvények
A Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő – testületének 2019. február 26-án 18.00 órai

kezdettel megtartott üléséről.
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tudja, hogy hetente mennek fel az építőanyag árak,
a munkadíjak. Durván, havi 2-3 millió forintot
buknak azzal, hogy nem kezdődött el sem a
csapadékvíz elvezetés, sem az egészségház építés
kivitelezése. Van olyan önkormányzat, aki már át is
adta az egészségházát, Pilisszentlászlón pedig még
el sem kezdték a munkát.
Továbbiakban előadta, hogy véleménye szerint a
jövőben sincs arra esély, hogy a településen utak
épüljenek, talán egyedülálló módon,
Magyarországon. Későbbi felszólalásában azt is
hozzáfűzte, hogy szerinte az elfogadásra váró
költségvetésben vannak olyan tételek, amik nem
feltétlen kellenének oda. Ilyen például a
Ribnyicska területszerzésre elkülönített 800.000
forint. Ezt lehetne egy útpályázat önrészre is félre
tenni. Feleslegesnek tűnik ott tartani a 800.000
forintot, mivel a következő évben nem látható
ennek eredménye.
Tóth Attila polgármester: egyetért képviselőtársa
felvetésével, és ha lesz olyan pályázat, amihez
szükség lesz erre a pénzre, akkor a Ribnyícskáról
hozott testületi határozatot egy újabb testületi
határozattal felfüggesztik.
Nyolcvannégy hozzászólás, válaszadást követően,
Képviselő-testület a 2019 évi költségvetési rendelet
– tervezetet 5 igen, 2 nem szavazattal elfogadta.
A több funkciós gumiborítású sportpálya
használatáról, napirendi pont előterjesztését,
szintén Tóth Attila polgármester ismertette.
Az ingyenes használhatóság idejével kapcsolatban
több javaslat is érkezett, derék képviselőnktől.
Rudolf János képviselő, nagyon logikus
okfejtéssel megjegyezte, hogy ebből a pénzből utat
is építhettek volna (de a testület másképp döntött).
Továbbiakban megkérdezte: ha az ő javaslatát
fogadták volna el, és megépült volna egy út, akkor
útdíjat is szednének?
Tóth Attila polgármester: nem. Az állagmegóvás
szempontjából tartja fontosnak, hogy díjat kérjenek
a sportpálya használatáért. Ezért is tartott erről
lakossági fórumot és kérdezte meg képviselő társait
is.
Rudolf János képviselő, néhány hozzászólás után
megjegyezte, hogy már most szabályzatok vannak,
hogyan vihet be üveget, ehet, cigarettázhat.
Problémát csinálnak maguknak, mert valakinek ott
kell ülnie, és figyelni Nyilván 1500 óradíj alatt erre
nem kapni embert, és ennek mégy Tb. és adó

vonzata is lesz. Jó, ha a 3. 000 forintos bérleti díj
kijön 0 forintra.
Tóth Attila polgármester: szerinte ez ebben a
felállásban nem kudarc. Az, hogy van egy
keretrendszer, ami mentén a sportpályát használni
kell, és társadalmi felelősségvállalásként leírják,
hogy nem gyújthat, tűzet a pályán, az nem
korlátozás, és nem túlszabályozottság
Rudolf János képviselő: ha lenne ott út, akkor
tudnának azon közlekedni. Szerinte ilyen egyszerű
lenne.
Tóth Attila polgármester: érti ő, hogy Rudolf
Jánosnak ez a problémája, és nem magát a
beruházást tartja kudarcnak. Azt tartja kudarcnak,
hogy a pénz nem arra fordítódott, amit ő szeretett
volna. Ilyen értelemben elfogadja, hogy ő
kudarcnak tartja. Magát a beruházást és a
hozzátartozó döntéseket és határozatokat nem
tarthatják kudarcnak. Az, hogy nem valósult meg
az, amit Rudolf János szeretett volna azt tényleg
értelmezheti képviselő társa kudarcnak.
A Képviselő-testület, a határozati javaslatot 5 igen
és 1 nem szavazattal elfogadta.
8. napirendi pontként, az egyebekről esett szó.
Vanyák Imre alpolgármester: megkérdezte, hogy
Kékes és Petőfi utcák utólagos javítására van e
előrelépés?
Tóth Attila polgármester: elmondta, hogy igen
van, mert Kiss Mónika alpolgármester asszonnyal
közösen megtalálták a kivitelezőt, akivel
megnézték a kérdéses utcákat. A kivitelező cég
vezetője elismerte hibájukat. Szeretnék azokat
kijavítani.
Hicsák János képviselő: megjegyezte, lehet, hogy
jó ajánlatot tudnának tenni a martaszfalt
koptatórétegének felvitelére is.
Tóth Attila polgármester: kifejtette, hogy nagyon
sok pénzről beszélnek. Egy négyzetméter
kopóréteg felrakása szegélykővel együtt 1 5-20 ezer
forint körül van Ezt a 150 millió forintos Béke
utcai pályázatukból tudja.
Hicsák János képviselő megkérdezte, hogy miért
lett a futballpályánál a kerítés lebontva?
Tóth Attila polgármester: azért, mert elkezdődött a
sportpark kivitelezése, és a kerítés beljebb fog
kerülni.
Rudolf János képviselő: mikor lesz új kerítés?
Tóth Attila polgármester: pontosan nem tudta
megmondani. Most földmunkát végeznek, mert
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Pilisszentlászlói Polgárőr- és Önkéntes Tűzoltó
Egyesülete 2019. március 9-én tartotta meg a 2019.
évi közgyűlését.
A közgyűlést a Pilisi Parkerdő Zrt. Szentendrei
Erdészet Sikárosi Erdészházban tartottuk meg.
A közgyűlés levezetését és elnökség beszámolóját
Mihics József elnök
tartotta meg
valamint a 2018.
évi pénzügyi
beszámolót és
2019-évi
költségvetés
ismertetését is
A közgyűlésünk két
fő híján teljes
létszámú volt,
illetve egy pártoló
tagunk (rendőr) is
jelen volt.
A 2018. évi
értékelésénél ki lett
hangsúlyozva, hogy
az egyesületünk a különböző rendezvényeket
felkészülten, professzionálisan biztosította. E
megállapításokat több alkalommal a szervezők,
illetve a rendőrség képviselői is kihangsúlyozták,
illetve jelezték felénk. Az egyesületünk 2204 órát
teljesített, 53 órát közösen a rendőrséggel, 43 órát a
Duna-Ipoly Nemzeti Park munkatársával. A helyi
közoktatási intézmények oktatási épületeiken kívüli
részvételeiknél is a felügyeletükben többször
közreműködtünk közmegelégedettségre.
A rendőrséggel, körzeti megbízottal közös
szolgálatokról, az együttműködésről is szó esett,

valamint a 2019. évre tervezett eseményekről,
feladatokról.
Az egyesületi elnök a beszámolóban kitért az
önkéntes tűzoltói feladatokra, ismertetésre került
Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Vác
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018. augusztus

21 -27 között
felügyeleti átfogó
ellenőrzése. Az
egyesületi
elnökünk
ismertette a
természetvédelem
mel kapcsolatos
aktuális
feladatokat. Dr.
Illés György
(alpolgármester)
felügyelő
bizottság elnöke
rövid értékelés
után javasolta a
pénzügyi

beszámoló illetve költségvetés elfogadását. Az
egyesület 2018. évi gazdálkodásáról szóló
beszámoló, illetve a 2019. évi pénzügyi tervezet
elfogadása egyhangúlag történt a tagság részéről. A
megjelent tagok egyetértésben fogadták el az
elnökség részletes beszámolóját.

Pilisszentlászló, 2019. március 9.

Pilisszentlászlói Polgárőr- és
Önkéntes Tűzoltó Egyesület

vízszintes területeket kell kialakítani.
Rudolf János képviselő: az a gond, hogy a kutyák,
macskák most be tudnak oda járni.
Tóth Attila polgármester: eddig is be tudtak
menni.
Rudolf János képviselő. Ő decemberben

megcsinálta a kerítést, hogy ne tudjanak odamenni
az állatok.
Hicsák János képviselő: véleménye szerint ennyi
sportépítkezést a környéken senki sem csinált.
További kérdés, észrevétel nem lévén Tóth Attila
polgármester az ülést 19. 50 órakor bezárta.

Polgárőrségi Hírek
Évértékelő közgyűlés
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Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesületünk
ügyelete március 20-án 18:45-kor kapott
bejelentést arról, hogy Pilisszentlászló Sikárosi
útról nyíló Zólyomi út Nyesett Bérc fölötti részen
az erdős terület aljnövényzete nagy kiterjedésű
részen ég. Azonnal négy fővel a helyszínre
mentünk. A helyszínt terepjáróval lehetett a
sötétben megközelíteni, az erdészettől Tóth Kristóf
vitte csapatunkat az égő erdős részhez.

A már kint lévő Szentendre Hivatásos Tűzoltóság
és Visegrád Önkéntes Tűzoltóság a tűz
megfékezését és elfojtását szakszerűen végezték. A
Szentendre Hivatásos Tűzoltóság helyszínen lévő
parancsnokának irányításával megkezdtük mi is a
beavatkozást lapátokkal a tűz továbbterjedését, a
parázs elfojtását végeztük. A tűzoltását nehezítette
a rossz látási viszonyok, a köves talaj , a lejtős
domborzati viszonyok, az áthatolhatatlan, szúrós
bozótosok, és leginkább a vízhiány. Több órás,
heroitikus küzdelemmel sikerült a tüzet eloltani.
21 :50-órakor a Szentendre Hivatásos Tűzoltó
parancsnok engedélyével a helyszínről levonultunk,
aki megköszönte közreműködésünket. A tűzesetet
egy arra futó vette észre, s jelezte a tűzoltóság
részére. A tűzesetet nagy valószínűséggel emberi
felelőtlenség okozta. Cca. 3 hektár erdei
aljnövényzet égett.

Pilisszentlászlói Polgárőr- és
Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Nagy terjedelmű erdőtűz a
Pilisi Parkerdő területén

Résztvevők Mihics József, Sárai György,
Kocskovszki István, dr. Bak Imre, és Franyóné
Pálinkás Margaretta voltak.

A hulladékgyűjtési akció végén a résztvevők jó
hangulatban elfogyasztották a frissen készült sajtos
baconos virslis kiflit.

Valamennyi önkéntesünknek köszönjük a részvételt
és a kitartást, egy jó hangulatú, vidám csapat gyűlt
össze ezen a közös erdészet- polgárőrség TeSzedd
eseményen.
Az erdők tisztán tartása érdekében, mivel az erdős
részeket gyakran szemelik ki maguknak az illegális
szemetelők, Polgárőr- Önkéntes Tűzoltó
Egyesületünk kiemelten fontos feladatának fogja
tekinteni a jövőben is a környékbeli erdők
megfigyelését.

Pilisszentlászlói Polgárőr- és
Önkéntes Tűzoltó Egyesület

TeSzedd Akció

Fotó: Mihics József
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Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesületünk
ügyelete március 30-án 14:00-kor kapott
bejelentést arról, hogy Pilisszentlászló Szentendre
felé vezető útszakaszon állatvédők próbálnak egy
kutyát befogni. A helyszínre érve megállapítható
volt, hogy az átmenő forgalom nagy így a
rendőrség segítsége is szükséges, hogy az
állatvédők balesetmentesen befogják a kutyust. A
Polgárőrségünk által Szentendre
Rendőrkapitányság ügyelete lett értesítve ahonnan
egy járőr páros jött a helyszínre. A nagy átmenő
forgalmat rendőr-polgárőr által lassítva hosszas
várakozás meghozta az eredményt. Az állatvédők
által az úttest mellé kihelyezett befogó ketrecbe
bement a kutya, így sikeres volt az akció. A kint

Gondos előkészítő munkát követően megtörtént a
Béke, Petőfi utca, és az Iskolánk előtti főtérhez
tartozó útszakasz kátyúzása meleg aszfalttal.

Az út helyreállítás a lehetőségekhez képest jó
minőségben készült.
Kátyúzni, vagy újra aszfaltozni kérdés, vita tárgyát
nem is képezheti. Pénzügyi fedezet nélkül nem
lehet újra aszfaltozni utcáinkat.
„Arccal a vasútnak” – mondták elődeink a II.
világháborút követően. Nekünk, itt lakóknak, most
„arccal a csatornázásnak” jelszó szellemében kell
gondolkodnunk. Előbb a csatorna, majd utána
utcáink helyreállítása. A kérdés indoklása nagyon
egyszerű: - mert így logikus!

Tisztelettel: Franyó Rudolfépítőmester

Pilisszentlászló Egészségnap
A polgárőrségünk a községünk fő terét előző este
az önkormányzat kérésére le kordonozta a
parkolást visszatérően ellenőrizte.
Az egészségnapra érkező kamion és annak
logisztikai kísérő autói zökkenőmentesen tudtak
parkolni. A több órás rendezvényt nem zavarta
szabálytalanul parkoló gépkocsi.
Pilisszentlászló, 2019-03-21

Pilisszentlászlói Polgárőr- és
Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Kátyúzás

Kutya mentés Pilisszentlászlón
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A névtelen ló 2.
befejező rész

A katona hátára vágta a veszedelmes fegyvert.
Vállig belenyúlt köpenyének feneketlen zsebébe,
ott matatott valamit, kenyeret törhetett, mert
kenyeret szorított markában, miután sikerült
kiszabadítania kezét köpenye feneketlen zsebéből.
Harapott belőle, majd teli száj jal kérdezte:
- Vodka? Hol a vodka?
Felvidult erre Géza. Miután megkínálta őket a saját
részére készített kisebb üvegből, már ő tette fel a
kérdést:
- Adtok vodkáért cserébe lovat?
A géppisztolyos bizalmasan kacsintott. Valahol
Németországban még javában tartott a front, de itt,
a pilisi erdő alján egy szlovák anyanyelvű magyar
meg egy Szovjetunióhoz tartozó ukránul beszélő
katona összenézett, összekacsintott. Bizony ez is
történelem, csak ezt nem tanítják az iskolákban,
pedig e nélkül nem kerek a világ.
Megegyeztek, hogy alkonyatkor visszajön, hozza a
vételárat, ők meg a karám erdő felőli oldalához
hozzák a lovat. Egyezségüket kézfogással
megpecsételv
e elbúcsúztak
egymástól.
Géza
felesége
szüleit
meglátogatni
elindult a
faluba.
Azok nagy
örömmel, de
inkább
meglepetésse
l fogadták
vejüket. A
meglepetés
oka az volt,
hogy ők a
pilisszentkereszti harcok miatt csak nemrég
érkeztek vissza Pilisszentlászlóról. Rajtuk kívül
nagyon sok pilisszentkereszti család keresett és
kapott akkoriban menedéket a Pilisszentlászlón
lakó rokonoknál, ismerősöknél.
Gézát megkínálták a különböző rejtekhelyekről

már előszedett élelemmel, itallal. Evés, ivás közben
Géza elmesélte, mi járatban érkezett. Apósát nem
lepte meg beszédjével. Pilisszentkereszten is az
volt a helyzet, hogy sokan a front elől igyekeztek
elmenekíteni jószágaikat, akinek mégis eltűnt vagy
elrabolták, azok hasonló módon igyekeztek lovakat
szerezni.
- Előfordult olyan is, hogy saját lovát vásárolta
vissza pálinkáért vagy borért annak gazdája -
mesélte Stefán, Géza sógora.
- Mikor hazaértünk tőletek, rengeteg temetetlen
orosz katona feküdt az utcákon, kertekben,
udvarokban és a faluszéli mezőkön - folytatta a
beszédet apósa.
- Háromszor cserélt gazdát a falunk. A templomból,
illetve annak tornyából szó szerint kaszabolták a
szerencsétlen orosz katonákat az ott fedezékben
lévő németek. Szegény oroszoknak nem voltak
ágyúik, így könnyű fegyvereikkel nem tudták
kilőni a templomtoronyból a környéket uraló,
mindenre elszánt német katonákat. Végül a Pilis-

tetőre
felvontatott
ágyúval tudták
szétlőni a
tornyot. Addig
viszont
nagyon sok
szovjet katona
életébe került
a falu
végleges
elfoglalása… -
mesélte
Stefán, aki
mint népi
német a
„feketeruháso
knál” szolgált,

akiktől sikerült elszöknie és elmenekülnie
Pilisszentlászlón lakó nővéréhez.
Természetesen ott is keresték az oldalkocsival
érkező németek, de az első kutatásukat felületesen
végezték, így nem akadtak rá a kamrában az ágy
alatt lévő krumplis veremben elbujt Stefánra.
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Fotó: Németh László

Miután elmentek, nővére kisegítette őt a veremből,
majd azt mondta:
- Na, most már nyugodt lehetsz, mert elmentek az
SS katonák.
Stefán azonban ismerte volt bajtársait, ezért
megjegyezte:
- Elmentek, de nemsokára ismét visszajönnek.
Ezért némi élelemmel kimászott a ház szomszéd
udvar felőli ablakán és az erdővel határos udvarból
kikúszott az oltalmat nyújtó erdőbe.
Nem lehetett még nagyon távol búvóhelyétől,
mikor visszajöttek az őt kereső SS katonák. Ekkor
már mindent fölforgattak. Az ágy alatti vermet is
megnézték…
Nos, Stefán, mint képzet német katona mesélte el a
Pilisszentkereszti véres harcokat a szintén
katonaviselt sógorának.
Olyan mélyen merültek bele a beszélgetésbe, hogy
Géza szinte megfeledkezett feladatáról. Így, hát
gyorsan elbúcsúzott és elindult a major felé.
Időben odaért. Elhelyezkedett a megbeszélt helyen.
Nem kellett sokáig várnia. A szovjet katona
betartotta ígéretét. Még kantárt is szerzett, így
kantárszárral a kezében vezette oda a lovat. Géza
odaadta az előre kialkudott három üveg saját főzésű
szilvapálinkát.
Átvette a kantárszárat és boldogan indult hazafelé.
Hazafelé menet a vizes erdei úton már nem csak a
szántásra, de az erdei fuvarozásra is gondolt. Ha
most kitisztulna az idő - mint ahogy a fellegek
vonulásából látni lehet - a szél gyorsan szárítaná a
nedvességet. Nemsokára be lehetne menni,
fuvarozni a fát a vasráfos szekérrel.
Gondolataiba mélyedve elérte már a
Pilisszentlászló felé vezető ösvényt. Géza jól
ismervén minden zugát az erdőnek, így a sötétség
ellenére is még éjfél előtt hazaért.
Otthon már minden elő volt készítve, már
amennyire Géza anyagi helyzetéből kitelt. A
hosszúkás ház kamra felőli végéhez három, sárba
rakott terméskő kőfallal lekerített istállóban akár
két lónak is jutott volna hely. A jászolban volt
széna és répa. Miután Géza a jószágot a jászolhoz
kikötötte, az asszony ott állt mellette a lámpással, s
nézték a lovat. A petróleumlámpás fényénél már
látni lehetett, hogy sárga szőrű. Az asszony meg
akarta vizsgálni a derék lovacska homlokát, fejéhez
tartotta a lámpást. A ló orrát bántotta a

petróleumlámpás bűze. Füleit hegyezte, fújt,
horkantott az asszonyra.
- Hej , Róza, így nehezen fog megbarátkozni veled
ez a jámbor jószág… - jegyezte meg mosolyogva,
de inkább némi kárörvendően halk nevetéssel
Géza.
- Ne gúnyolódj olyan elégedetten, inkább mond
meg a nevét! - Zsörtölődött az asszonya. Géza
csodálkozva ránézett:
- Ezt bizony igazán elfelejtettem megkérdezni.
- Nos, ezt is jól elrontottad, most mihez kezdünk
vele.
- Hej , Rózika, nem a váci vásárban voltam. Ott
világosban meg lehet nézegetni a tartását, járását,
megvizsgálni lábait, fogait. Megállapítani korát. Ha
tetszik, lehet alkudozni, vagy más lovak körül
érdeklődni.
- A nevét akkor is megkérdezhetted volna.
- Miket gondolsz? Nem értesz te ahhoz. Nem volt
ott már sem szó, sem beszéd, sietni kellett. Mit
bánom én, mi a neve. Majd adok én neki.
- Ahogy én ismerlek, gondolom, azt sem kérdezted
meg, milyen nyelven ért ez a jószág - feleselt
vissza az asszony.
- Bizony azt is elfelejtettem megkérdezni. Majd
megtanítom őt magyarul, téged meg móresre, ha
nem hagyod abba. - Igyekezett mosolyogva véget
vetni a társalgásnak a napi küzdelmében elfáradt
Géza.
- Mivel sárga színű, legyen a neve is Sárga. -
Javasolta felesége, szintén békés mosollyal.
Géza fáradtsága ellenére még megcsutakolta,
igazgatta sörényét, mintha szüreti felvonulásra
készülne vele…
Sajnos nem sokáig maradhatott új gazdájánál a
most már Sárga névre hallgató ló. A háborút
követően az állami szektornak is nagy szüksége
volt a lovakra. Néhány év múlva rendelet jött a
tanácsházára, mely szerint a községből bizonyos
számú lovat át kell adni az Államnak. A
tanácselnök elvtárs összeírta névsorát azoknak,
akik kötelesek voltak lovukat, vagy lovaikat
kocsistul, szerszámostul levinni a budakalászi
gyűjtőhelyre. Ez viszont már egy másik történet…
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Fotó: Franyó Rudolf

Fotó: Pálinkás Margaretta

Március 17. már több éven keresztül ellátogatunk
Kőhegyre. Tiszteletünket tesszük a Petőfi –
emlékműnél.
Szentendre Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
működése óta, nevében is koszorút helyezünk el.
Az utóbbi időben, sajnos nem igazán kedvezett az
időjárás.

Idén, viszont nagyon kedvező volt, így szép
számmal vettünk részt.
Cserkészekkel énekeltünk együtt. Szentgyörgyi
Péter méltatta Petőfi Sándor életútját.
Gombos Piroska igen szép hosszú verset adott elő.
Hudek Mihály a cserkészek megalakulásáról
kapcsolatos élményeket osztotta meg az ünnepség
résztvevőivel.
Az ünnepi műsort követően, a Szentedre Gyökerek
Baráti Társaság jelenlévő tagjaival szalonnát
sütöttünk.
A legnagyobb népi költőnk által megírt:
„Megmásztam a hegyet, a nagy hegyet” című
versében megírt valóban csodálatos, panorámás
helyen.
Késő este indultunk haza ki kocsival, ki gyalog.
Ismét, új igen szép élményekkel gazdagodva.

Tisztelettel, Vanyák Gáborné

Szentendre Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat Hírei

Március 17. koszorúzás Kőhegyen

Nemzeti ünnepünk
A Szentendrei Petőfi Kulturális és Hagyományőrző
Egyesület már több mint 40 éve működik. Minden
pénteken a programban különböző előadók tartanak
előadást. Már több mint 1 5 éve szóba került, hogy
jó lenne, ha Petőfi szobor létesülne Szentendrén. Öt
év is eltelt mire a kulturális bizottság kijelölte a
templomdombi helyet.
Pál János Ervin társadalmi munkában elkészítette a
gipszmintát. Ez anyagilag nagy segítség volt.
Ismerőseim és kisiparos társaim összeadták az
anyagiakat. A szobor talapzatát Dragon József
készítette el. Minden év január1 – én és március 15
– én a Szlovák Önkormányzat és a Petőfi egyesület
koszorút helyez el a szobornál.
Idén, előtte városi ünnepség volt a főtéren színes
műsorral, huszáros felvonulással, a katonai főiskola
zenekarának közreműködésével.
Templom - dombon a Petőfi szobornál
háromnegyed – tizenkettőkor koszorúztunk, a

Szentendre Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
nevében.

Tisztelettel: Vanyák Gábor Szentendre Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.



12 | TRUBNIK • KÜRTÖS VI. évfolyam • 4. szám • 2019. április

Fotók: Mihics József

Nőnap

Szentendre Szlovák Önkormányzat március 12.
nőnapot tartott, melyre szép számmal megjelentek
anyák nagymamák, és férfiak is.
Az ünnepi műsor énekkel és köszöntéssel vette
kezdetét.
Vanyák Gábor a szlovák önkormányzat elnöke

nagyon megható, szép verssel, és virággal
kedveskedett a nőknek.
Gombos Piroska az állandó verselőnk igen derűs
hangulatban két verset is elszavalt. Ezek a versek,
valóban jó kedvre derítették a jelenlévő nőket és
férfiakat.
A Derűs hangulatot, egy kis délutáni zsúr követte.
Felelevenítettük, a régi emlékeket, tisztelettel
adóztunk azoknak, akik már nem, lehettek
közöttünk.
Emlékeinkben a jelent, s talán a jövőnket is
megbeszélve, szívélyes búcsút vettünk egymástól.
Az igazán egyszerű, de annál meghittebb
műsorunkat, Hornyák Józsefné Manyika és Németh
Lászlóné Boriska is megtisztelte. Jelenlétüket, ezen
soraim erejével is megköszönöm.

Tisztelettel, Vanyák Gáborné

Hosszú huzavona után, végre elkezdődtek a
Ludovit Stúr emlékmű alapozási munkálatai.
A munkálatokról egy szlovák hetilap így tudósít:
…. Betónový základ vyhotovil skúsený stavbár
Rudko Fraňo zo Senváclavu (MR)…
….Betonalapozást, Franyó Rudolf tapasztalt
építőmester, a magyarországi Pilisszentlászlóról
végezte…

Huzavona

A lant hangját legszebbnek csak azt mondja, aki
sosem hallotta gyermeke gügyögését.
VALLUVAR

Jó orvos is lehet csapnivalóan rossz beteg.
OSCARWILDE

A szívet azért rejtette el az Isten, hogy senki se
lássa.
GÁRDONYI GÉZA

Senkinek sem kötelessége, hogy szeressen – de
senkinek nincs joga hozzá, hogy gyűlöljön.
KARINTHY FRIGYES

De szánalmas látvány, hogy ez a sok ember mind
nemzetiszínű szalaggal a nép érdekében jelszóval
igyekszik a húsosfazékhoz.
VICTOR HUGO

Gondolatok
Az év minden napjára a bölcsektől
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VINCE (Ferreri) hitvalló. Meghalt 1419. Ünnepe:
április 5. A nagy egyházszakadáskor fél Európának
volt keményszavú prédikátora ez a spanyol
domonkos. Szónoklatai gyújtottak. Valenciában az
összes zsidók keresztény hitre tértek. A Szentírást
csaknem kívülről tudta. Isten a szóbeli meggyőzés
erejével, a jövendölés és csodatevés adományával
is kitüntette. A valenciai keresztény férfiak között
ma is él ez a mondás a zsémbes asszonyokra:
„Igyál, Szent Vince, vizet.” Vincetius a latinban:
győző.

MARIANNA (boldog) hitvalló. Meghalt 1 645.
Ünnepe: április 27. Dél-Amerikának szentség
hírében elhunyt leányát szülőhelyen Quitó Lilioma
néven tisztelik. Otthonában valóságos zárdai életet
élt; legfőbb örömét az imádságban, vezeklésben és
a jótékonyságban lelte. Marianna a Zsidó Mária és
Anna nevek összetételéből keletkezett.

TIBOR (TIBORTIUS) vértanú. Meghalt 450
körül. Ünnepe: április 1 4. A legenda szerint Szent
Cecíli vőlegényének, Szent Valeriánnak volt öccse
és követte annak példáját nemcsak a megtérésben,
hanem a vértanúságban is. Életéről azonban semmi
bizonyosat nem tudunk. Csak annyi bizonyos, hogy
I. Paschalis pápa (817-24.) ereklyéit Szent Cecília
templomába vitette át, s jelenleg is ott pihennek.
Tibor a latinban: Tibur városából való.

BÉLA = Bela = Bel török név. Ősi alakja a kunban
„bila” lehet. Béla volt a Taksony korában
beköltözött volgai bolgár vezér neve. Eredete nincs
tisztázva. A XVIII. Század végén Adalberttel
azonosították. Szt. Adalbert = Szt. Béla püspök
vértanú. Meghalt 997. Ünnepe április 23. Szent
Béla = Szent Adalbert Magyarországnak és az
esztergomi egyházmegyének védőszentje. Béla az
óbolgárban fehér.

Keresztneveink
Jeles napok védőszentek

Az Irigység
Hana Košková

Úgy tartják, hogy az irigység a gyűlölet
édestestvére. Nógrád megyében háromszáz
esztendővel ezelőtt a molnár céh főbírája és egyes
bírái előtt értesítést, mely két testvér között
feltámadt irigységet mutatja be. Az egyikük, az
egyik faluban éldegélt, a másik, akit már kiskorától
fogva mindenki szeretett a családban, a szomszéd
településen.
Sámuel kitanulta a molnármesterséget, de mint

céhlegénynek nem fűlött a foga a gabonával
megrakott nehéz zsákokat vinnie, kezét a korpás
zsákokba mélyeszteni és ebből jottányit sem
viszontlátni a tányérján. A kölcsönkért aranyakból a
Buda-völgyben, Divény környékén vízimalmot
kezdett építtetni a felfogadott ácsmesterekkel.
Maga felügyelte a munkát. A legnehezebbnek a
jóféle vulkáni kőzetből származó malomkerék
beszerzése bizonyult. A mesterséghez szükséges
eszközök megvásárlásában a többi molnár nyújtott
segítséget. Az ügyes kezű mesterek tavasszal

kezdtek neki a munkának és őszre be is fejezték. A
malom az újdonság illatát árasztotta és a mester
elégedettsége nagyon is érthetőnek bizonyult.
Sámuel az első éj jel, amit a malomban töltött,

többször is kiment és onnan csodálta az ácsok és az
asztalosok keze munkáját. Bántotta, hogy testvére
egyetlen alkalommal nem jött el megnézni az
építkezést és még csak annyit sem mondott:
„Tudod testvérem, örülök, hogy ilyen szépen
gyarapodsz! ” Sőt, ő üzent neki, meg is látogatta az
egyik vasárnap, templomból hazafelé, de amannak
felesége már a kapuban közölte vele, Jancsi, a férje
nincs odahaza. Állítólag a juhokat ment megnézni
és azt sem tudja, ma haza jön-e egyáltalán. Még
azt is megkérdezte sógornőjétől, hogy a völgy
melyik oldalán lehet, de az asszony csak rántott
egyet a vállán és becsapta Sámuel előtt a kaput.
Még csak be sem hívta. A fiatalember leszegett
fej jel, szomorkás gondolatok közepette ment haza a
malomba. Az úton földművesekkel találkozott,
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akikkel beszédbe elegyedett. Amazok örültek neki,
hogy a gabonát ezentúl nem kell messzire
szállítani, hiszen a malom a falutól csak néhány
lépésnyire van. Sámuelnek, felfogadott segédeivel
együtt mindig volt munkája. A falusi fiatalok is
járogattak hozzá. Táncoltak, vidám történeteket
meséltek, no meg
a kísértetekről is
szó esett, és
amikor a
legénynek
szerfelett
munkája akadt,
segítettek is.
Csak Jancsi a
testvére nem jött
el hozzá. A
malomban már
két kövön folyt
az őrlés és az
árokban érkező, a
kerék hajtására
szolgáló víz is
elegendőnek bizonyult. Amikor a víz mozgását
szabályozó kapu zárva volt, a fiatalok és a
gyerekek ide jártak fürdőzni, ilyenkor a völgyet
vidámság és nevetés hangja töltötte be. Az egyik
este a malom mellett Jancsi sétált el. Az irigység
akkorára nőtt benne, mint a malom környéki
útilapu. Mérgében köpött egyet és a vadcseresznye
fa mögül figyelte a gyerekeket.
A malomba Dorka is járogatott a többi fiatalhoz

hasonlatosan. A leány, a feje köré tekert copfjával
különbözött a többiektől, akik befont hajukat
leeresztve viselték.

Hosszas tűnődés után Sámuel végre
megszólította:
-Szerettem volna megkérdezni tőled, nem tudnál
nekem macskát szerezni. Észrevettem, hogy egerek
jelentek meg a malomban. Csapdákat állítottam fel,
de azt tanácsolták nekem, a macska többet
megfogna belőlük.
Dorka egy hét múlva jött el legközelebb, de a

cicus mellett egy darab mákos rétest is hozott és
mind gyakrabban kezdte látogatni a legényt. A
fiatalok egyre bensőségesebben tekintettek
egymásra. lassan eljegyzésüket kezdték tervezgetni
és később az esküvőt. Az első kihirdetéskor, mikor

a plébános úr bejelentette, hogy Sámuel, a
tiszteletreméltó molnár és Dorka a házasság
kötelékét kívánják választani, a templomban
jelenlévő Jancsi, a testvére olyan hangosan
csikorgatta fogait, hogy azt odafent a karzaton is
hallani lehetett. Amaz zöld volt az irigységtől,

miként okozhatna
kárt testvérének.
A bejelentett
házassági
szándék
rettenetesen
felbőszítette.
Hazament,
félrelökte a
füstölt oldalassal
és hajában főtt
krumplival
készített fazekat
és nekitámadt
asszonyának:
-Nem tudsz
másfélét főzni

vasárnap?
-Mit süssek, talán kacsát, mint a testvéred, a
malomban?
Jancsi úgy megdühödött, mint még korábban
sohasem:
-A gazdag Dórát veszi feleségül. Meg kellene
akadályoznunk. Elterjeszthetnéd az asszonyok
között, hogy az én testvérem nem olyan szent, mint
amilyennek látszik.
-Ne tarts semmitől, majd kitalálok valamit, - hajolt
felé alattomos mosollyal élete párja.
Eltelt egy hét, kettő is és Dorka nem mutatkozott

a malomban. Sámuel ki sem látszott a munkából,
de az egyik este csak elment a falu másik végére.
-Dorka, miért kerülsz te engem? Mit jelentsen
mindez?
-Azért. A faluban úgy tartják, mással jársz. Láttak
téged, többen is.
A molnár hófehér lett és nem akarta megérteni a

hallottakat.
-Én mással?! Az Úristen a tanúm, hogy ez nem
igaz! Itt változzam kővé, ha becsaptalak!
Dorka látta annak arckifejezéséből, hogy igazat

beszél.
Eljött a tél. A molnár csak akkor tud őrölni, ha víz
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is van hozzá, de most olyan hideg kerekedett, hogy
csakúgy recsegett, ropogott minden. A víz a patak
fenekéig befagyott, őrlésről szó sem lehetett.
Sámuel éj jel, nappal törte a jeget a patak jókora
szakaszán, aztán a malomkerék csak megmozdult
és a segédek vidám nótázása közepette újfent
őrölhették a búzát.
Az egyik januári éj jelen, az esküvőjük előtt egy

nappal, Sámuelnek el kellett mennie az egyik távoli
malomba, valami eszközért. A malomban Dorka
mellett csak az egyik kapatos segéd maradt, aki
csak akkor eszmélt fel, mikor az égő padlás

darabjai kezdtek a fejére hullani. Megrettent és
nekiállt a hatalmas tüzet oltani.
Reggel, mikor Sámuel hazaért, vízimalma helyett

csak üszkös romokat talált. Abban a
szempillantásban addig hollófekete haja megőszült.
Dorkával két esztendő alatt a patakon egy kicsit
feljebb új malmot építettek fel, nem messze attól,
ami teljesen leégett. Jancsi csak jóval később, a
halálos ágyán ismerte be a gyújtogatást.

fordította: Papanek László
illusztráció: Miroslav Regitko

LEVELEZÉS
Kedves Rudolf!

A napokban kerül kezembe az általad szerkesztett
és kiadott Kürtös Pilisszentlászlói Hírmondó 2019.
márciusi száma.
Szívből gratulálok az esztétikus színes, szép
kivitelezéshez. Mindjárt a lap címe Szent
Lászlónak a győri káptalandombon lévő bazilika
déli részén Héderváry János püspök gótikus
kápolnájában látható fej-ereklye (herma) szép jól
sikerült, oda illő. A szentendrei Ferences
Gimnázium bejáratától baloldalra eső folyosón is
látható Bozsódy László és Urbán Teréz kerámikus
házaspár 1986-ban készült szép Szent László
kerámia fala. Biztos ismered, ha nem érdemes
megnézni.
Tetszenek a szemléletes híranyagok, a bátor kritikai
észrevételek a szépítésre váró feladatokról.
Érdekes az 1919-es „patkányforradalom leírása.
Dr. Kucsera Ferenc káplán mártírhalálában is
szerepelt egy Navarra Jenő segédjegyző, a járási
direktórium tagja, aki rábírta Chudi Ferencet a
hadügyi népbizottság szentendrei parancsnokát a
káplán megölésére. Ezért később életfogytiglani
fegyházat kapott.
Az újságodban szereplő Losonci Miklós rokona a
szentendrei Dr. Losonci Miklósnak Losonci Lilla
festőművész férjének vagy az egész csak
névrokonság?
Széleskörű ismeretek, érdeklődésre számottartó
információk közül lapod az országház építéséről, a

szent koronáról, a rendőrségi felhívásról, a
népszokásokról. Örömmel olvastam a Jánosík
cikkben Dúcz László barátomról szóló
megemlékezést.
Valóban igaz magyar, hazafi, őstörténet kutató,
solymász volt. Az ő nevéhez fűződik 1996-ban
Pomáz és Szentendre határában a Kursza-dombon a
honalapítási emlékmű felállítása saját telkén.
Három könyvét dedikálva megkaptam. Érdekes
tanulságos művek. További figyelemre érdemes jó
olvasnivaló megjelenését kívánom, és egyben
érdeklődöm, hogyan tudnék a következő
lapszámokhoz hozzájutni?

Üdvözöl: Dietz Ferenc

Tisztelt Olvasók!

A fenti levél írója, Dietz Ferenc úr, akinél szebb
kézírással bíró személlyel még nem találkoztam,
ősi szentendrei család sarja. A hajdani tisztiorvosi
szolgálat, legendás egyénisége. Szentendre volt
polgármesterének édesapja. Neves könyvgyűjtő,
történész, irodalmár, és sokáig sorolhatnám.
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„Ha lenne két életem”
Ideális állampolgár lehetnék. Az egyik énem
folyamatosan dolgozna. A másik folyamatosan
gyereket nevelne. Ezért a két célért harcol a
nemzetünk. Mire elérjük a 100% -os
foglalkoztatást, a gyerekvállalás 0%-ra fog
csökkeni. Németországban minden nőre 0,9 gyerek
jut. Ami tipikusan manipulált megvilágítás, hiszen
a férfiak 0 % - át gyönyörűen elpalástolja!
Házaspáronként 0,90 utód, ugyanis a vég kezdete.
50% - os foglalkoztatottság mellett minden nő
kényelmesen szülhetne és nevelhetné a gyerekeit.
Összetarthatná a családját. A férfiak pedig
versengés nélkül kereshetnék meg a fizetésüket a
család ellátására. Száz éve ez még pontosan így
volt. A válások aránya 0,1 % volt. A gyerekek mind
anyatejesek voltak, ellentétben a Kádár – rendszer
„tápos társadalmával. Azóta nincs nyugalom,
mindenki versenyez a pénzért, ami miatt a
gyerekvállalás minimális. A munkahelyek
megtartása gyerek mellett szinte lehetetlen. A
„színes bőrű” társadalmak foglalkoztatottsága
tizede a „sápadt arcúakénak”. A gyerekeik száma
viszont a legutolsó száz évben is tízszerese volt a
„fehér” országok teljesítményének. II. János Pál
pápa 120 országba eljutva hirdette az aburtusz és a
fogamzásgátlás tilalmát. Ratzinger sehol. Ferenc
pedig nyíltan liberális és globalista. A keresztény
populáció összeomlott. Életellenes elméletekből
életképtelen keresztény világ keletkezett. Ez alatt
Afrika és Ázsia nemzetei a lehető legkevesebb
munkával folyamatos népességrobbanásban élnek.

„Az igazság odaát van?” „Beáthe ignorancia” –
„Szépséges nem tudás.” Az analfabétáknak
statisztikailag nálunk is 4 gyerekük van
családonként. A nyolc elemit végzetteknek 3, az
érettségizetteknek 2, a diplomásoknak 1 és a
többszörös diplomások végleg lecsúsztak még az 1
gyerekről is. A tanulás és a munka ugyanis mindig
a gyereknevelés rovására megy. Fölösleges
ostobaságok megtanulása és előállítása helyett a
déli országok folyamatos népességrobbanást
produkálnak. Hülyék lennének iskolába és
munkába járni, amikor a civilizált nyugat annyira
elbutult, hogy az élet legfontosabb parancsát a
fajfenntartás törvényét sem fogja már fel.
Ellentétben a világ minden más élőlényével.
Egyetlen gyerekük mellett azért robotolnak 67 éves
korukig a németek, hogy mindent megadhassanak a
tizenegy gyerekes bevándorlóiknak. Nem
klímakatasztrófa van, hanem demográfiai
katasztrófa. Nem a fél fokos
hőmérsékletemelkedéstől van népességrobbanás,
hanem az afrikai és ázsiai népességrobbanás miatt
van fél fokos hőmérsékletemelkedés. „Nem a kakas
szavára kél fel a nap. Hanem a kakas szól merthogy
virrad.” A „gyarmatosítók” vezették be a
vízvezetéket, áramot, távközlést. Emiatt akkora
lelki furdalásuk van, hogy még egész Európát is
nekik akarják adni.

Tisztelettel, Losonci Miklós agrármérnök

Gondolatok a szemétszedésről
A szemetelés sajnos községünk külterületén is
gyakori. Különböző rendeletekkel igyekszünk tenni
ellene. Ennek ellenére, falunk külterületét sem
kerüli el az illegális hulladékkal való megcsúfítása.
A tiszta Magyarországért mozgalom felhívásának
eleget téve, helyi polgárőreink a Pilisi Parkerdő
Szentendrei Erdészettel karöltve csatlakoztak a
szemétgyűjtéshez. Az előre megbeszélt,
meghirdetett akción, sajnos mindössze négy férfi,
és egy nő vett részt. Az esős, szeles idő ellenére ez
a kis csapat, jelentős mennyiségű szemetet szedett,
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Fotó: Franyó Rudolf

Faluszéli kereszt

A Béke utca (Dedina – Falu) végén lévő kereszt és környéke gondos-szorgos kezek által idén
tavasszal is rendbe lett téve.

illetve mint a képen is látható gurított ki az út menti
szakadékból. A nem csekély mennyiségű hulladék,

azóta sem lett elszállítva. Ennek köszönhetően a
hulladék igen szépen gyarapodik. Miért is ne
gyarapodna, hiszen a sok kihordott autógumi,
legális lerakóhelyként kínálja magát.
Az odaadó maréknyi „társadalmi munkás” egyik
szeme sír, mert nem becsülik meg a munkáját! A
másik meg bizakodik, mert talán még sem volt
felesleges a zord időben való társadalmunkért
végzett munkája, hiszen most már nem gurítják
kapkodva a szakadékba az autógumikat, hanem
szépen, nyugodtan a többi mellé helyezik.

Fotó, szöveg: F M
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ATTÓL FÜGG
Az esős idő miatt nem tudtunk dolgozni, így kora
délelőtt betértünk az egyik kocsmába. - Korán van
még a sörhöz, mit iszunk, bort vagy pezsgőt? -
kérdeztem Lackót. Lackó gondolkodást színlelve,
szokásához híven jobb hüvelykuj ját nyalogatva

válaszolt: - Az attól függ… - Mitől? - … hogy ki
fizet.

ÓCEÁN
Keller Antal igazgató úr tanította nekünk a
földrajzot.

Humor

Szedd Magad!

Pilisszentlászló Községi Önkormányzat idén
márciusban szemétgyűjtési akciót szervezett,
községünkben. A nemes feladat végrehajtásában,
községünk „apraja – nagyja” részt vett. Szlovák
önkormányzatunk, és a Nefelejcs énekkarunk
szintén képviseltette magát. Mint mindig, most is
különösen dicséretes munkát végeztek a Waldorf
iskolánk tanulói, és az őket irányító kedves szülők,
és sokan mások.

Tudom, hogy szinte hihetetlenül hangzik, de több
mint száz darab, sok résztvevő gyereknél magasabb
zsák telt meg „gondtalanul”, eldobott szeméttel. A
nemes cselekedetben résztvevők, személy szerint
nem kívánták nevük leközlését.

Tisztelettel, FR

Fotó: Dobó Anna
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Fotó: Dobó Anna

- Pisti, melyik óceán ez – kérdezte a térképre
mutatva. Pisti mélyen hallgatott.
- így van bizony! Ez a Csendes –óceán!

AKKOR MIÉRT
Szintén ugyanabban a kerthelyiségben történt. A
szokásos esti sörözésnél az egyik helyi kőműves
kolléga odakérezkedett az asztalunkhoz, majd
együtt múlattuk az időt. Egymást váltva hordtuk
asztalunkhoz a söröket. Mikor, már jól
összemelegedtünk a kőműves kollégával, Lackó
megkérdezte tőle: - Ejnye Géza! Mit fog szólni a
feleséged, ha ilyen részegen térsz haza? - Jaj
kedves Lackó, nekem nincs feleségem! - Hátakkor
meg miért mész későn?

MIÓTAMEGFENYEGETTEK
Községünkből többen dolgoztak Szentendrén egy
komoly állami építőipari vállalatnál. A szentendrei
építkezésre új építésvezetőt neveztek ki. A már
nyugdíj előtt álló főnök Lénárd bácsi. Ebédidő
közben beszélget beosztottjaival. - Maga mióta
dolgozik a cégnél? – kérdi Béla bácsit. - Mióta
megfenyegettek, hogy kirúgnak. – válaszolta
huncutul.

A HÚSLEVES
Józsi bácsi a vasárnapi szentmise után, nem haza
ment, hanem a kocsmába tért be. Ott késő estig
elidőzött. Mikor hazatért házsártos felesége
megkérdezte:
- Nos, Józsi, megeszed azt a levest? Mert ha nem
beleteszem a húst és odaadom a kutyának…

A SAKKOZÓ KUTYA
Még a hetvenes években történt az akkori ÁFÉSZ
kocsma udvarán Lackó barátommal sakkoztunk.
Rexi névre hallgató kutyám ott ült mellettünk.
A sokadik sör után ismét én nekem kellet beállni a
sörre vágyók közé. Lackó unalmában a kutyámhoz
beszélt. Arrafelé jött egy turista. Ülőhely már csak
a mi asztalunknál volt, így engedelmet kérve odaült
Lackóhoz.
- No ezt igazán nem hittem volna, hogy a kutya tud
sakkozni. – szólt Lackóhoz. Lackó hüvelyk uj ját
megnyálazva, gondolkodott, majd kezével
legyintve kijelentette:
- Az ördögöt tudja… Ma már negyedszer áll
vesztésre…

MUNKAFELVÉTEL
Józsi, kőművesként a Szentendrei KTSZ*- ben
dolgozott, jobb kereset reményében munkahelyet
akart változtatni. Az egyik esős napon elment egy
másik építőipari vállalathoz. Mikor átázott
sapkájában belépett a vállalat irodaházának
előterébe, a takarítónő rászólt:
- Idefigyeljen, nem tudná levenni az átázott
sapkáját?
- Érdekes, - csodálkozott Józsi, - maguknál
fejméret után veszik fel a dolgozókat?

AZ ÜRES POHÁR
Belépve a helyi ivóba, felfigyeltem Lackóra, aki

üres pohárral az asztalán két kézzel a fejét
támasztotta.
- Szerbusz Lackó, látom üres a poharad. Kérsz még
egyet?
- Dehogy kérek! Mi a francot kezdjek két üres
pohárral?!

FELVÉTELI FELADAT
A felvételiknél, mindig sokat nyomott a latba a
protekció. Így volt ez a szocializmusban is. Erről
szól az alábbi anekdota, amely talán nincs is
messze a valóságtól.
Három diák felvételizett. Bement az első, akinek
hatalmas protekciója volt.
Megkérdezte tőle a bizottság:
- Mikor fejeződött be a második világháború?
- Hát talán a század közepe felé – mondta a
felvételiző.
- Zseniális, fel van véve!
Bement a második jelentkező, akinek volt egy kis
protekciója, a kérdés ugyanaz volt. A válasz:
- Valamikor a tavasz vége felé, tán májusban.
- Rendben, felvettük.
Bement a harmadik jelentkező, akinek egyáltalán
nem volt protekciója. A kérdés ugyan az volt:
- Mikor fejeződött be a II. világháború?
- Európában 1945. május 6.-án lépett érvénybe a
fegyverszünet, a japánok 1945 szeptemberében
kapituláltak.
- Hmmm. Hány embert vesztett a Szovjetúnió?
- Huszonkétmillió-hétszázezer-százkettőt.
- Hmmm. Név szerint?

A fenti esetek, az utolsó kivételével kicsit
kicizellálva ugyan, de valóban megtörténtek.

Tisztelettel, F R
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A római katolikus egyház március 25-én tartja
Jézus fogantatásának, illetve a születése hirül
adásának főünnepét. Ezen a napon emlékezünk az
angyali üdvözletre, vagyis arra a bibliai történetre,
amikor Gábriel arkangyal megvitte Názáretbe Szűz
Máriának a
megtestesülés
örömhírét: „. . .az Isten
elküldte Gábriel
angyalt Galileai
Názáret nevű
városába egy
szűzhöz, aki egy
Dávid házából való
férfinak, Józsefnek
volt a jegyese, és
Máriának hívták. Az
angyal belépett hozzá
és megszólította: -
Üdvözlégy
kegyelemmel teljes!
Veled van az Úr!
Áldottabb vagy minden asszonynál. – Üdvözlégy
kegyelemmel teljes! Veled van az úr! Áldottabb
vagy minden asszonynál. Ne félj , Mária, mert
kegyelmet találtál az Istennél! Íme, fogansz
méhedben, és fiút szülsz, akit nevezz Jézusnak.” Az
ünnep kialakulásában fontos szerepet játszott Jakab
ősevangéliuma, amely azt hirdeti, hogy a világ
teremtése, Jézus fogantatása és kereszthalála
ugyanazon a napon, március 25-én történt. Az
ünnep napját úgy számolták ki, hogy Jézus
születésének ünnepnapjától, december25-től,
visszaszámoltak kilenc hónapot, és így március 25-
e jött ki. Urunk születése hírüladásának ünnepét
692-ben említik először, amikor a III.
Konstantinápolyi zsinat helyesen ítélte a
nagyböjtben történő ünneplését. E jeles nap ihlette
az Üdvözlégy és az Úrangyala imádságokat.

Néprajz:
- A magyar lakta területen, sok helyen ezen a
napon oltják a fákat, hiszen a magyar
néphagyomány szerint Gyümölcsoltó
Boldogasszony az oltás, szemzés napja – mivel

Szűz Mária is ekkor
fogadta méhébe
Jézust. Krisztus
fogantatásának, az
angyali üdvözletnek
fényes napja a
természet erejének, a
termékenységnek
nagy ünnepe. Amint
a nap gyönyörű
magyar neve is
mutatja, a gazdák e
napon oltották a kis
fákat abban a hitben,
hogy Máriához
hasonlóan gazdag
termést hoznak

termőkorukban, s ha helyenként a metszést még
nem is kezdhették el a fagy miatt, jelképesen egy-
egy vágást ejtettek a fákon.
- „Fecskehozó” napként is számon tartották
március huszonötödikét: elérkezett a tavaszi
munkák ideje – intették a gazdákat az érkező
fecskék.
- Számos helyen, itt a Pilisben is, a déli Úrangyala-
harangszó idején sorra rázták ilyenkor a
gyümölcsfákat, hogy majd bőven teremjenek.
- Voltak területek, ahol a gazda ezen a napon
kiment a kertbe, és a gyümölcsfák törzsét kereszttel
jelölte meg.
- Dél-alföldiek szerint az ilyenkor szemzett fából
nem tanácsos másnak ágat adni, mert ezzel a
termést is odaadnák.

Gyümölcsoltó Boldogasszony




