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Önkormányzati támogatásban nem részesülő cenzúramentes havilap
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Pilisszentlászlói Hírmondó 1

Augusztus 20.
Augusztus 20.
államalapító Szent István 
király ünnepe, nemzeti 
ünnep, Magyarország 
hivatalos állami ünnepe, 
egyben az új kenyér 
ünnepe.
Augusztus 20. az egyik 
legrégibb magyar 
ünnepnap, Szent István 
király napja, a keresztény 
magyar államalapítás, a 
magyar állam ezeréves 
folytonosságának 
emléknapja. Uralkodása 
idején István még 
augusztus 15-ét,
Nagyboldogasszony 
napját avatta ünneppé, 
akkorra hívta össze 
Fehérvárra a királyi 
tanácsot és tartott 
törvénynapot. Élete 
végén a beteg király ezen 
a napon ajánlotta fel az

Valószínűleg a 
tatáijárás vagy a török 
idők alatt veszett el, 
majd 1590 körül a 
raguzai dominikánus 
kolostorban találtak rá. 
A Szent Jobbot, 
amelynek 
ereklyetartóját 1862- 
ben készítették, a 
második világháború 
végén a Szent 
Koronával együtt 
nyugatra menekítették, 
és 1945. augusztus 18- 
án hozták haza. Ma 
Budapesten, a Szent 
István-bazilikában 
őrzik.
1945 után augusztus 
20. egyházi ünnepként 
1947-ig ünnepelhették 
nyilvánosan, az akkor 
több százezer embert 
vonzó Szent Jobb

országot Szűz Máriának, és 1038-ban ő maga is 
ezen a napon halt meg. Az ünnep keltezését Szent 
László király tette át augusztus 20-ára, mert 1083- 
ban VII. Gergely pápa hozzájárulásával ezen a 
napon emeltették oltárra István király relikviáit a 
székesfehérvári bazilikában, ami szentté avatásával 
volt egyenértékű. Szent István király ünnepének 
megtartásáról már az 1222. évi Aranybulla első 
pontja is rendelkezett.
A legenda szerint István ereklyéjét 1083-as szentté 
emelésekor épen találták meg koporsójában. 

körmenetet a következő évben már betiltották.
A kommunista rendszer azonban félt a 
megszüntetetésétől, ezért inkább tartalmilag 
változtatott rajta. Munkaszüneti napnak 
meghagyta, de tartamilag az új kenyér ünnepének 
nevezte el.
Később az alkotmány napjaként ünnepelték.
1990- ben a rendszerváltáskor ismét visszakapta 
régi dicsőségét.
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Örökre elment

2021. augusztus 6-án kísértük utolsó útjára 
Katalint.
Katalin ősi pilisszentlászlói szülők gyermeke, az 
évszázadokkal ezelőtt elkezdett nyilvántartás 
szerint Katalin 4822-nek született, 1954 november 
17-én Pilisszentlászlón. Édesapja Franyó Pál, 
édesanyja (aki még közöttünk van) betöltötte már a 
90 esztendőt. Katalin születését követő vasárnapon 
lett megkeresztelve Szapori János akkori 
plébánosunk által. Keresztszülei Kocskovszkí 
István és Homyák Anna szintén helyi lakosok 
voltak. Halálával ismét apadt létszáma a helybeli 
lakóinknak, valamint a példaértékű keresztény 
életet élők száma is csökkent. Katalin a helyi 
általános iskolába kezdte iskolás éveit, és itt is 
fejezte be. Középiskolai tanulmányait befejezve 
1974. június 22. kötött házasságot a szintén helyi 
születésű Dombai Józseffel, békés szorgalmas 
életet élt. Szorgalmuknak köszönhetően igen hamar 

kezdték el építését családi fészküknek, mely kitartó 
munkájuk által hamar elkészült. Katalin iskolai 
végzettségének köszönhetően később ebben a 
házban látta el a helyi „postamesteri” feladatott 
sok-sok éven át.
Házasságukból egy leány és egy fiúgyermekük 
született, akik már mindketten békés családi életet 
élnek szülőfalujukban.
A helyi „postamesteri” feladatot látta el 
évtizedeken át, családi házában. Minden 
ügyfelének segített, mindenkihez volt egy-két 
kedve szava. Hangos szó, száját el nem hagyta. 
Igen kedves volt, jószívű és barátságos. Tavasszal 
megbetegedett, korházba is került. Nagy 
türelemmel viselte betegségét, és nagyon hitt 
gyógyulásában. Igen sokat imádkozott 
teremtőjéhez. Az erős hite által türhetőbbé váltak 
utolsó napjai. Elmondhatjuk, hogy Katalin 
testvérünk keresztényi életet élt! Legyen neki 
könnyű szülőfaluja földje! A gyászoló család 
nevében engedjék meg Tisztelt olvasóim, hogy 
megköszönjem mindazok részvételét, akik Tibor 
atya szép búcsúztatásával elkísérték Őt utolsó 
útjára. Igen fájdalmas szívvel búcsúzott tőle; 
édesanyja (Kati néni), félje Jóska, lánya Kati, fia 
Józsi és azok családja, hat unokája (Zalán, Enikő, 
Hanna? Mira, Milán, Ádám) Albi, Testvérei ( Joli, 
Magdi), azok családja, keresztlányai, apjuk 
unokatestvérei, minden rokona, barátai, kollégái, 
mindenki, aki ismerte szerette.

FR

Nagy emberek bölcs mondásai
12 idézet Tibor atya gyűjteményéből

- Kidőlt keresztnek nem emelnek kalapot.
- Minden ellenségünk halandó.
- Az egyetlen dolog, amit egy jó tanáccsal 
tehetünk, hogy tovább adjuk.
- Az ember nem annyi, amennyi, hanem ami kitelik 
belőle.
- Az elmés mondások többnyire ismétlések.
- Az öregek nem fiatalodni szeretnének, most 
akarnak fiatalok lenni.
- Gyilkosság a kritika szélsőséges formája.

- Az érdemtelenül szerzett hírnév megvetéssé 
változik.
- Nem lehetünk mindannyian hősök! Kell lenniük 
olyanoknak is, akik a járdán állnak és tapsolnak.
- Majdnem mindenki arra fecsérli életének egy 
részét, hogy olyannak mutassa magát amilyen, nem 
tud lenni.
- Bor be, ész ki.
- A döntő ütést mindig balkézzel viszik be.
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Hozzászólás Nagy Zoltán leveléhez
Szerintem is katasztrófa, hogy az emberek a 
gépkocsit, hűtőszekrényt, mosógépet, fürdőkádat, 
abroncsot, stb. Az erdőbe viszik. Én hatvanéves 
koromig dohányoztam. A gyufát mindig eldobtam, 
de a csikket, egyet sem egész életemben. Mert azt 
már láthatóan túl nagyméretűnek tartottam.

A gyufásdobozról meg nem is beszélve. Nálam 3 
éves korom óta a gyufaszál a felső határ. Nem az 
iskoláim után váltam ilyenné. így születtem. Már 
óvodás koromtól sem, dobtam el egyetlen szalvétát 
sem.

Losonci Miklós mérnöktanár

Ne csak a rosszat, a jót is vegyük észre
A Pilisszentlászlói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület Szent László tiszteletére 2021. június 26- 
án megkoszorúzta a településen lévő Szent László 
szobrot. Ez volt a jó hír, hogy a települést szolgáló 
önkéntesek tisztelettel emlékeztek meg a település 
névadójáról. Az már azonban szomorú dolog, hogy 
a koszorút ismeretlen személyek eltávolították. A 
Szent László szoborról a polgárőrség koszorúját 
valaki vagy valakik valamiért eltüntették. Sajnos ez 
rossz és ezt is észre kell venni. Nem tudni, aki ezt 
tette milyen okok vezették a rossz cselekedetre.

Pilisszentlászló, 2021-08-06
Pilisszentlászlói Polgárőr- és 
Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Idézet
Évtizedekkel ezelőtt olyan mondatokat 
tulajdonítottak Lenin „elvtársnak”, amelyeket ő 
sosem mondott ki; „Ami nem megy, azt nem 
szabad erőltetni!” Nehéz elképzelni a proletár 
diktatúra megalkotójától, hogy ez a mondat valaha 
is elhegyta volna az ajkait.
Az egyetlen „többpárti” választásokon csak 21 % 
-ot szereztek.
A többséginek csúfolt bolsevikek ezután 
rohamozták meg a hatalmon lévők központját. A 
cár volt „téli palotáját.” A Kerenszki kormány 
székházát. Akik persze Szibériában száműzték a 
Romanov családot, ahol viszont Lenínék 
végeztették őket. (Nyugat - európai testvéreik 
előtte nem fogadták be őket.) A lenini 
„fokozatosságra” is állandóan hivatkoztak a múlt 

rendszerben. A gyakorlatban ez úgy nézett ki, hogy 
amíg a legális kormány tagjai aludtak ők átvették 
fegyverrel a hatalmat.
Végül egy mai példa a „lenini fokozatosságra”. 
Kezdetben voltak az el - vagy lehúzható ablakos 
tömegközlekedési járművek. Amit az utasok 
szabályozhattak.
Később ezeket felszerelték a vezető által 
szabályozott klímával is. Végül eltűnnek az utasok 
által szabályozható ablakos járművek. Majd a 
főnök megmondja, hogy mi a jó nekünk. Szabad 
levegő helyett gépi.

Losonci Miklós
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A kínai vakcinától...
...az álhírteijesztők szerint nem lehet gyerekünk. Kell hozzá egy 
Ez az összes többi vakcinára is igaz.

házastárs is.
Losonci Miklós

Köszönet a segítségért
Polgárőrség címére érkezett 2021-07-25 21-óra 58 perckor

Mihics József úr elnök és Farkas Viktor úr 
erdészetvezető részére
Köszönettel fordulok Önökhöz. Ma délelőtt a falu 
erdőzáró sorompója előtt néhány méterrel 
figyelmetlenül belekormányoztam a kocsinkat egy 
kerítésmenti vízelzáró jól kialakított kisméretű 
aknájába.
Saját erőből képtelen lettem volna kijutni belőle. 
Óriási szerencsénkre a sorompó körüli ellenőrzést 
végezték a helyi polgárőrök az erdészekkel együtt. 
Tőlük kértem segítséget, akik tétovázás nélkül 
kezdtek kimenteni minket a szorult helyzetből.

A kocsijuk emelőjével kezdtek neki, de még egy 
kollégájukat is odahívták, akinek hatásosabb 
krokodilemelője volt. Végül az ottani 
telektulajdonos farakásából kért hasábfákkal 
sikerült kidúcolni a kocsi kerekét.
Köszönöm kedves Mindnyájuknak az emberséges, 
segítőkész lelkületet.
Teijeszteni fogom az Önöknél szerzett 
tapasztalatunkat.— a korunkban sajnos már alig 
fellelhető segítőkészségről.

Üdvözlettel: Solymár Éva

Lezárt sorompó, elakadt gépkocsi,
avagy a Polgárőrség mai jócselekedetei

2021-07-25-én 11 óra 40 perckor polgárőrségtől 
egy személy segítséget kért, hogy a kis rigó 
vendéglő sikárosi úton lévő erdei sorompóval lezárt 
területről gépjárművével nem tud kihajtani. 
Egyesületünk értesítette a Pilisi Parkerdő ZRT 
erdőrendészetét, ahonnan azt a választ kaptuk, 
hogy kiengedhetjük a gépkocsit, de hívjuk fel a 
behajtási szabályok jövőbeni betartására a 
figyelmét. Két polgárőrünk ment a helyszínre, ahol 
a parkerdőbe való behajtás szabályairól 
tájékoztatták, figyelmeztették a gépjárművezetőt.

Ezt követően kinyitották a sorompót és kiengedték 
a gépjárművet.
Még be sem fejezték a segítségnyújtást, amikor egy 
idős hölgy kért segítséget mivel gépkocsijával egy 
vizes árokba hajtott. Olyan szerencsétlenül történt 
mindez, hogy a járműve bal első kereke beszorult 
az árokba. Se előre se hátra nem tudott kihajtani. 
Egyik polgárőrünk emelővel megemelte a gépkocsi 
elejét és a közeli ház tulajdonosától fa alátétet kért. 
A megemelt gépjármű kereke alá helyezett alátét 
segítségével aztán sikerült a járművet kiemelni és 
kihajtani vele. Polgárőrségünk ehhez a művelethez 
a falugondnoknak a segítségét is igényelte, aki 
készséggel segített a bajba jutott idős 
gépjárművezetőn. Ismételten bebizonyosodott, 
hogy polgárőrségünkre szükség van a 
településünkön.

Pilisszentlászlói Polgárőr- és Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület
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Folklór fesztivál Bánkon
55. Nógrád Megyei Nemzetiségi Találkozó és a 
Magyarországi Szlovákok 25. Országos Folklór 
fesztiválja 2021 augusztus 1. került megrendezésre. 
A jubielumi műsor a „FELCSENDÜLŐ DALUNK 
VISSZAHOZZA FALUNK” gálaműsorban ismert 
folklór családok léptek fel Bánkról, Szarvasról, 
Tótkomlósról, Püspökhatvanból, Salgótarjánból, 
Budapestről, Vany arcról Piliscsévről, Csömörről és 
Kiskőrösről. További fellépők, is sokan voltak: A 
Komjáthi Nővérek Énekcsoport -Vanyarc, 
Tremonol Mandolin zenekar- Tótkomlós, 
Furmicska Néptáncegyesület - Csömör, Csibij 
Banda - Ácsa, Püspökhtvani Hagyományőrző 
Egyesület - Püspökhatvan, Tessedik Táncegyesület 
- Szarvas, Tücsök Zenekar - Salgótarján, 
Szivárvány Néptáncegyüttes - Kiskőrös, 
Csavszvanné Vass Edit - Szarvas, - Mótyán Tibor 
Szarvas. Félhétkor kezdődött, Szlovákiából 
érkezett Varannói szlovák testvéreink folklór 
műsora.
Kisérő programként említést érdemelnek a 
gasztronómiai specialitások, és a Galéria a 
kerítésen, mi ezek vagyunk - fényképkiállítás.
A szervezők közül említést érdemelnek: Bánk 
Község Önkormányzata, Bánki Szlovákok 
Nemzetiségi Önkormányzat, Nógrádi, Hevesi 
Szlovákok Egyesülete.

A rendezvény fő támogatói: Határon Túli 
Szlovákok Hivatala, Bethlen Gábor Alapkezelő 
Zrt., Magyarországi Szlovákok Országos 
Szövetsége Közhasznú Alapítvány.

A képen a második sorban balról a második, 
Hollemé Racskó Erzsébet, az Országos Szlovák 
Önkormányzat elnöke, majd Paulik Antal, szlovák 
nemzetiségi szószóló az Országgyűlésben, és 
Kraszlán István, az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma Köznevelési Nemzetiségi 
Főosztályának nemzetiségi főtanácsadója.

Ugray Évi
“A szamár azt mondta a tigrisnek: " A fii kék."
A tigris azt válaszolta: " Nem, zöld a fű."
A beszélgetés kiindult, és mindketten úgy 
döntöttek, hogy rendezik a különbségeiket, és 
elmennek az oroszlánhoz, a dzsungel királyához.
Még mielőtt az erdőbe ért volna, ahol az oroszlán 
ült a trónján, a szamár elkezdett kiabálni:
- " Felség, igaz, hogy a fű kék
Az oroszlán így válaszolt: " Rendben, a fű kék." 
Szamár sietett és folytatta: A tigris nem ért 
velem egyet, és zavar, kérlek, büntesd meg őt."
A király ekkor kijelentette: ” A tigrist 5 év csenddel 
büntetik."
A szamár boldogan ugrott, és folytatta a lépkedését, 
boldogan és ismétlődve:

-"A fű kék"...
A tigris megkapta a büntetését, de először 
megkérdezte az oroszlántól:
-" Felség, miért büntetsz engem? Végül is zöld a 
fű."
Az oroszlán így válaszolt: " Sőt, zöld a fű."
A tigris megkérdezte: Akkor miért büntetsz 
engem
Az oroszlán így válaszolt: " Ennek semmi köze 
ahhoz a kérdéshez, hogy a fa kék vagy zöld. A 
büntetés azért van, mert egy ilyen bátor és 
intelligens lénynek, mint te, nem lehet időt 
vesztegetni egy szamárral, és aztán jön, hogy ezzel 
a kérdéssel zavarjon."
A legrosszabb időpocsékolás az, hogy vitatkozik az 
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ostoba és fanatikussal, aki nem törődik az 
igazsággal, hanem csak hite és illúziói 
győzelmével.
Sose pazarold az időd értelmetlen 
beszélgetésekre...
Vannak emberek, akik bármekkora bizonyítékot is 
mutatnak, nem képesek megérteni, és másokat 
elvakít az önzés, a gyűlölet és a frusztráció, és az 

egyetlen dolog, amit akarnak, hogy igazuk legyen, 
még ha nem is az.
Amikor a tudatlanság üvölt, az intelligencia 
elhallgat. A békéd és a nyugalmad többet ér...” 
Ismeretlen szerző.
A fenti tanmeséhez Ugray Évi kedves közlése által 
jutottam.

FR

Zarándoklat

A COVID járvány miatti határzár feloldását 
követően, kihasználni a lehetőséget néhányan 
Sarlós Boldogasszony ünnepére zarándoklatra 
indultunk. Fő célpontunk, a Zólyomba 
Rózsahegyre vezető út feletti Staré Hory - Öreg 
Erdő feletti Óhegyen lévő Sarlós Boldogasszony 
búcsújáró hely volt. A kegyhelyről amit 
néhány szőri elolvasás után sikerült megjegyeznem. 
A leírás szerint a 16. században említik először. 
Gótikus temploma már a 15. században (az 1 400 
években) megvolt. A főoltáron ma is látható 
gótikus Madonna szobor köré alakult ki a búcsújáró 
kultusz. Jordánszky Elek történész, archiológus 
szerint a templom már az 1 700-as évektől 
népszerű kegyhely, ahová különösen Sarlós 
Boldogasszony napján zarándokol a környék hívő 
népe, (most azonban lengyel, cseh, német, magyar) 
beszédet is hallottunk a szlovákon kívül. A múlt 
század közepére a kegyhelyen rózsafiizéres 
keresztút épült, ahol az álomások közötti út lépcsői 
a rózsafiizér tizedes tábláját idézik fel.
A községben parkolási lehetőséget nagyon nehezen 
találtunk, pedig jóval idő előtt érkeztünk.
Volt időnk körülnézni még mise előtt a 

templomban, majd részt vettünk a misén is. Mise 
után indultunk el leküzdeni a mintegy ezer 
méternyi szintkülönbséget. A plébános atyák öreg, 
vagy fiatal mind gyalog velünk a néppel, együtt 
bandukoltak reverendájukban a nagy hőségben. 
Nem irigyeltük őket mert mi ha nem is 
félmeztelenre vetkőzve de csak egy szál rövidujjú 
ingben, bele tudtunk húzni a következő pihenőig, 
ahol ki volt szélesítve az ösvény, sőt még pihenő 
padok is voltak.
- Igyekezzünk, hogy legyen ülőhelyünk biztattuk 
egymást. Mi úgy gondoltuk, hogy elsőként leszünk 
fönt a kegyhelyen lévő oltár előtti téren. Mire 
azonban lihegve felértünk csak imitt-amott kaptunk 
volna egy-egy ülőhelyet. Ezért inkább a tér melletti 
erdőben lévő termés köveken kerestünk ülőhelyet, 
miután szomjunkat oltottuk a szentkút vizéből. 
Nem is tudom mikor, vagy egyáltalán láttam-e 
annyi reverendákba, miseruhákba öltözött papot és 
ministránst. A jó hosszúra sikeredett misét 
becsülettel végig néztük-hallgattuk, de az áldozást 
követően visszaindultunk a kocsijainkhoz, majd a 
párkánynál át a hídon Esztergomon át haza.

FR
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Gyerektelen felhomályosítók
Még mit nem? Aki nem válal gyereket, az ne is 
akarja nevelni őket. A leszbikusok és 
homoszexuálisok „felvilágosítása” felbújtással, sőt 
megrontással egyenértékű. Van de nem akárki aki a 
saját hét gyerekét operáltassa ellenkező neműre. Ne 
más országok, más szüleinek gyermekeit. 
Összeurópai megrontásra szövetkeztek. Egyedül 
minden farkas gyáva, de falkában könyörtelen 

gyilkosokká válnak. A világ egyetlen gyermeke 
sem igényli az öregek felvilágosítását. Egymástól 
akarnak tanulni, nem öreg leszbikusoktól és 
homoszexuálisoktól. Akik a nemzet és a család 
helyett, a perzerviót és abertációt képviselnék, és 
tanítanák. A szerelem felfedezése a fiatalok joga. 
Nem nemzeteken kívüli megrontásoké!

Alapfogalmak
Magyarország nem Afrika és nem Ázsia. A kisfiúk gyermekek nem kísérleti állatok, hanem emberi 
nem kislányok, a kislányok nem kisfiúk. A teremtmények. Szentek.

Losonci Miklós

Tisztelt telektulajdonosok!
Az Önkormányzat és a Polgárőr Egyesületünk is írt 
a PARLAGFŰ-vel kapcsolatban. Kérték a parlagfű 
irtását (kaszálását, stb.) Most én, mint magánember 
kérem, hogy véletnül se ártsunk sem 
gyermekeinknek, sem a felnőtteknek, sem ne 
betegítsünk meg másokat (ne legyenek allergiásak). 
A Béke utca végén lévő sportpálya környékén, 
farakás mellett, és a Waldorf iskolától kifelé több 
telken virít a parlagfű. Kérem, hogy mielőtt a 
jegyző, a településünkön ellátná a parlagfűvel 
kapcsolatos hatósági feladatát (bejárás, 
szankcionálás) kérem, hogy a telek tulajdonosok 
vágják le a parlagfüvet. Mellékelek egy- két 
fényképet, mely nem a teljed ki a teljes területre.
Köszönöm (Vďaka, danke schön) az allergiások és 
az egészséges emberek nevében.

Gotthilf Schweickhardt

Nem hiszem el, hogy a gyermekre nem lehetne vigyázni
A mai napon egy igen érdekes és számomra 
érthetetlen dolgot láttam. Az, hogy egyes szülök a 
kisgyermeküket a kormány mögé és maguk elé 
ültetik, azt már többször láttam Pilisszentlászlón. 
Az egy egyszerűnek tűnő közlekedési 
szabályszegés. Azonban, amit ma délelőtt láttam az 

még ezen is túlment. Az egyik utcában 
tereprendezést végez egy kb. 20 - 30 %-os lejtésű 
telken egy munkagép. Az utcáról ezt nézi egy fiatal 
asszony. Amint közelebb értem, értetetlenül álltam 
az esettel szemben. A munkagép vezetője a gép 
kanalában szállított földet. A gép biztonsági karja a 



8 | TRUBNIK • KÜRTÖS VIII. évfolyam • 8. szám • 2021. augusztus

vezető előtt megfelelő helyzetben van ahhoz, hogy 
a biztonsági berendezés működjön. A vezető előtt 
egy kis piros sapkát láttam, melynek viselője egy 
kisgyermek volt. Úgy látszott, hogy Ő az aki 
dolgozik, s a gép kezelője csak a „fotelt” biztosítja. 
Feltételezem, hogy a fiatal asszony a kisgyermek 
édesanyja volt, s a gépkezelője feltételezhetően az 
édesapja. Ez amellett, hogy legalább 
munkavédelmi szabályok megsértése komoly 
veszélyt jelent a kisgyermekre.

A kisgyermeknek biztos nagy élmény lehetett, 
hogy ott ülhet. A gépkezelőnk úgy látszik nagyon 
bízik magában, hogy ilyen szituációt megengedhet 
magának. A kisgyermek még nem rendelkezik 
teljes körűen veszélyérzettel. Nagyon megráz 
mindenkit, ha egy kisgyermeket ér komoly baleset, 
ezt megelőzni komoly szülői gondolkodást s 
felelősséget jelent.

Gotthilf Schweickhardt

Olcsó Húsnak Híg a Leve!

A Pilisszentlászlóiakkal együtt nagyon örültem, 
hogy a Béke utcában lévő régi temető rendbe lett 
téve és az ott örök álmukat alvók rendezett 
környezetben lehetnek. A nem olvasható fej fák 
helyett meg lehet tekinteni az ott nyugvók névsorát.

A kereszt, a vésett névsor mind nagyon szép és 
méltó emléket állít elődeinknek.
Az azonban már akkor sem tetszett, hogy a méltó 
rendezéshez egy olcsó, rövid ideig fennmaradó fa 
"híd" készült, mely esőben ráadásul csúszós. Most 
valószínűleg egy autós nem értékelte azt a munkát 
és energiát, melyet belefektettek a Szentlászlóiak. 
Nem hagyta az ott nyugvókat pihenni. Röviden a 
híd tönkre lett téve. A fa nem volt elég erős, ahhoz, 
hogy kibíija a ránehezedő súlyt és természetesen a 
fa áthidalóhoz való rögzítés engedett. Egyszerűbb 
lett volna a térköves megoldás a fa helyett. Jó 
lenne, ha valamilyen betonos megoldást találni 
végleges megoldásként, ami természetesen pénzbe 
kerül. így mindig biztosítható lenne az, hogy 
biztonságosan meglehessen látogatni a nyughelyét. 
Mellékelem a képeket.

Balázs Dombai
Kedves Gotthilf Schweickhardt nem tudom mért ír 
valótlan dolgokat, "olcsó húsnak híg a 
leve"...először meg kéne győződni a dolgokról és 
utána posztolni. Ráadásul mivel Ön polgárőr a 
faluban rossz helyen parkoló autókról önnek- 
önöknek kellene gondoskodni...

Gotthilf Schweickhardt
Tisztelt Dombai Balázs! A polgármester úr 
kijelentette, hogy az autókkal kapcsolatos 
problémát majd a Szentendrei közterület-felügyelet 
megoldja. Nagyon szívesen felvilágosítom a 
polgárőrség feladatrendszeréről, amennyiben ezt

Ön igényli. Akkor megtudhatja, hogy kinek a 
feladata a köztereület rendjének szabályozása, 
(zárójelben megjegyzem, hogy nem a Polgárőségé.) 
Most itt az eredménye. Egyébként bármilyen a 
faluban meghirdetett közösségi munka van, azon 
részt veszek.

Klára Klára reagált Gotthilf Schweickhardt 
bejegyzésére: „Olcsó Húsnak Híg a Leve!” A 
Pilisszentlászlóiakkal együtt nagyon örültem, hogy 
a Béke utcában lévő régi temető rendbe lett téve és 
az ott örök álmukat alvók rendezett környezetben 
lehetnek. A nem olvasható fejfák helyett meg lehet 
tekinteni az ott nyugvók névsorát. A kereszt, a vésett 



2021. augusztus • 8. szám • Vili, évfolyam TRUBNIK • KÜRTÖS | 9

névsor mind nagyon szép és méltó emléket állít 
elődeinknek. Az azonban már akkor sem tetszett, 
hogy a méltó rendezéshez egy olcsó, rövid ideig 
fennmaradó fa "híd" készült, mely esőben ráadásul 
csúszós. Most valószínűleg egy autós nem értékelte 
azt a munkát és energiát, melyet belefektettek a 
Szentlászlóiak. Nem hagyta az ott nyugvókat 
pihenni. Röviden a híd tönkre lett téve. A fa nem 

volt elég erős, ahhoz, hogy kibírja a ránehezedő 
súlyt és természetesen a fa áthidalóhoz való 
rögzítés engedett. Egyszerűbb lett volna a térköves 
megoldás a fa helyett. Jó lenne, ha valamilyen 
betonos megoldást találni végleges megoldásként, 
ami természetesen pénzbe kerül. így mindig 
biztosítható lenne az, hogy biztonságosan 
meglehessen látogatni a nyughelyei.

Nagyobb volt a füstje mint a lángja
Bizony, bizony nagyobb volt a füstje mint a lángja, 
mert semmi jelentősebb kár nem érte Krkos Attila 
falugazda és Petkó Gábor képviselőnk igen szép, 
dicséretes alkotását. A képen is látható „enyhe 
rombolást” valami oknál fogva, de nem 
feltételezhető, hogy szándékosan követte el valaki.

Bartha Enikő Jegyzőhelyettes úrhölgynek 
köszönhetően lett kihasználva a kormányunk által 
meghirdetett kereszt felújítási pályázat, amire igen 
komoly pénzügyi fedezetet kaptunk. A már fent 
jelzett Attila és Gábor igen szép munkát végeztek.
A híd deszkáit is igen komoly szerekkel

A „hidacskán” mint a 
képen is látható 
három-négy deszka 
mozdult el.
Amennyiben az alig 
félórás munkát, mely 
mindössze tizenkét 
szöget igényelt akárki 
elvégzi, akkor ez nem 
is lett volna téma.
A hidacska ott állt 
árván, mint az 
elhagyott lövészárok 
a fronton. Miután 
megtörtént a javítás, 
Dombai Gábomé

tartósították rohadás 
ellen, erről magam is 
meggyőződtem.
Nem igazán
kőművesség a 
mesterségük, de 
azért tartós és a 
szemnek is tetszetős 
munkát végeztek. 
Mindezek ellenére 
igazat kell adni 
annak a sok,sok 
véleménynek, hogy a 
betonba helyezett 
térkő lett volna az 
egyszerűbb és

Jutka Szlovák nemzetiségi elnökasszonytól tudtam 
meg internet által, hogy megtörtént javítása az 
ominózus „hidacskának”. Ezt igen derék dolognak 
tartva, első kérdésem szintén interneten keresztül 
az volt, hogy; az javította meg aki elkövette? Erre 
nemes egyszerűséggel azt a választ kaptam, hogy 
IGEN. Ez igen korrekt válasz volt, köszönet érte.
Ami a rongálást illeti szerintem biztos, hogy nem 
szándékosan történt. Ezt a félórás munkát akár 
melyikünk elvégezhette volna.
Az „OLCSÓ HÚSNAK HÍG A LEVE” mondás 
nem való ehhez a létesítményhez!
Szlovák önkormányzatunknak, de leginkább 
Dombai Gábomé Jutka elnökasszonyunknak, és 

stabilabb megoldás.
Attila kérésemre még a „kistemcsiben” végső 
nyugalomra került elhunytak családi neveit is, 
ÖRÖK EMLÉKEZET OKÁUL gránit táblába 
belevéste, a hiteles dokumentumok alapján nem 
kevés munkám által kigyűjtött sok száz elhunyt 
családi nevét. Azt viszont tudomásul kell vennünk, 
hogy a rendelkezésre álló pénzből, ezt idegen 
vállalkozó ilyen színvonalon el nem végezte volna!

Emberek vigyázzatok ne degradáljátok a 
példaértékű cselekedeteket!

Tisztelettel. F R építőmester
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A kutya is...
... jó dolgában vész meg. Mi negyvenöt évig éltünk 
megszállás alatt. Totális elnyomásban. Itt Keleten. 
Bár anyagilag egyáltalán nem jártunk rosszul. 
Kaptuk az olajat, cserébe átvették az almánkat.
Ezalatt Nyugat Marsai segélyt kapott, és totális 
szabadságban dőzsőlt. Nekünk véget ért a 
megszállás harminc évvel ezelőtt, nekik akkor 
kezdődött. Minden keresztény köteles muszlimokat 
letelepíteni! Vallják. A pápával együtt. A német 
keresztény (CDU, CSU) kormány harminc éve 
iszlamizál. A zuhanás még nagyon fölényes 
élmény, de a leérkezés halálos lesz. Mi a fenének 

gyerekekkel erőlködni, amikor az egész világ tele 
van „fölösleges” gyerekekkel. Egyszerűen csak 
családostól át kell engedni nekik Nyugat - Európát. 
A helyzet máris visszafordíthatatlannak látszik.
Aki leszbikus vagy homoszexuális az büszke lehet 

magára vallja még a pápa is. Még fel is vonulgathat 
az évenkénti büszkeség napjain.
A családosok viszont sülyedjenek el szégyenükben. 
A saját gyerekeikkel együtt a hivatalos nyugati 
álláspont szerint. Megvesztek!!!

Losonci Miklós

Pilisszentlászló is segített a palotajátékok biztonságában

A Visegrádi polgárőr egyesület felkérésére részt 
vett a Pilisszentlászlói polgárőr egyesület a 2021- 
es Visegrádi Nemzetközi Palotajátékok 
biztosításában. A rendezvény biztosításában a 
helyi polgárőrökön kívül a Pest Megyei Készenléti 
Motoros járőrök (4 fő) valamint három fő 
Pilisszentlászlói polgárőr vettek részt. A Fő 
utcában felépített sátrak és az ott elhelyezett áruk 
biztonságát éjszakánként 5 fő Visegrádi polgárőr 
szavatolta. Napközben a Visegrádi Egyesület 
vezetőjének eligazítása alapján vettek részt a 
biztosítási feladatokban a más településekről 
érkező polgárőrök is. A polgárőrök a Palotajátékok 
területén járőröztek ezzel biztosítva a rendezvény 
résztvevőinek felhőtlen szórakozását. A 
Palotajátékok biztonsága érdekében többek között 
részt vettek a beléptetési feladatokba, azok 

biztosításába. Minden nézőnek, szórakozónak 
érvényes védettségi bizonyítvánnyal kellett 
rendelkeznie ahhoz, hogy részt vehessen a 
programon. Esetenként szükség volt a beléptetési 
előírásokat meg nem értőkkel szembeni határozott 
fellépésre. Vasárnap összesen 12 polgárőr 
szavatolta a látogatók biztonságát. Felkészültek 
arra az estre is, ha a rendezvényt a hirtelen 
bekövetkező zivatar megzavarná és a látogatókat 
rendezetten kell kimenekíteni. Ez a biztosítás ismét 
egy jó példáját mutatta a Pest Megyei polgárőrök 
kölcsönös együttműködésének.

2021-07-11 Pilisszentlászlói Polgárőr- és
Önkéntes Tűzoltó Egyesület



Boj pri Jelšave (1868.)

Samo Chalúpka (1812 -1883.)

Poniže Jelšavy 
zelené moravy, 
a na tých moravách 
vejú dve zástavy.

čata sa za čatou 
rúti na Slováka 
a hromom udiera 
junák na junáka.

A valí sa, valí 
dolu do doliny: 
tam popolom ležia 
slovenské dediny

A to naše vojsko 
samopalmi páli: 
a Turek za Turkom 
z badalíj sa valí.

Nad jcdnmi zástavou 
blyští sa kríž svätý, 
pod krížom slovenské 
šíkom stoja čaty.

Cendzia ostré šable, 
práskajú kopije, 
a krv svojich synov 
zem slovenská pije.

Z dedín krv pobitých 
ku Bohu tam volá, 
okol dedín pole 
už len púšť je holá.

Samopalmi páli, 
kopijami kole: 
tečie krv turecká 
prez jelšavské pole.

A nad druhou mesiac 
svieti si zvysoka, 
pod mesiacom Turci, 
tá zbojnič divoká.

Hojže, ľudia, zle je! 
Beda našej hlave: 
už to naše vojsko 
pätí ku Jelšave;

Nie je to mrákava: 
kone to tam práša, 
a na totých koňoch 
bystrá Slovač naša.

Kopijami kole 
a Šabľami seká: 
a Slovák víťazí 
a Turčín uteká.

A Turkov — tých vám je, 
ako dreva v lese;
len dobre, že ich tá 
zem božia unese:

ku Jelšave pätí, 
Trn ek za ním letí: 
škoda, večná Škoda 
tých slovenských detí!

Ani sa tam blesky 
na kríž neblýskajú: 
to naši Slováci 
šabľami zvíjajú.

Poniže Jelšavy 
zelené moravy, 

a na tých moravách 
viali dve zástavy.

a našich len zo žmeň: 
oj, Bože náš. Bože! 
Ak ty nepomôžeš, 
ktože nám pomôže?

Nebojme sa, bratia, 
hoj, nebojme sa my, 
čím j e šabľa v pästi 
a čím Boh nad nami

A tá naša Slovač 
ako ľúta búrka, 
hodila sa nadol 
a padla na Turka.

Už len jedna veje: 
nad tou je kríž svätý 
pod ním sa slovenské 
modlia Bohu čaty.

A surmity hrajú, 
pália samopaly: 
nad Muráň—dolinou
hory sa ozvali;

Čím je Boh nad nami 
a čím šabľa v pästi: 
nebude si Turčín 

pánom nasej vlasti.

Hodila sa nadol, 
ako búrka z neba: 
vzala ona, vzala

Turka medzi seba.

A mesiac — ten si už 
nesvieti z vysoka — 
padli Turci, padla 
tá zbojnič divoká.

zadunelo pole 
pod kopyty koňom: 
čata sa za čatou 
niti Turek po ňom;

A od Mútna tmavá 
valí sa mrákava, 
a v tej mrákave sa 
na kríž poblyskáva

Hoj, vzala ho ona 
vo dva boky zrazu: 
pohan, teraz teba 
vydá Boh na skazu

A surmity hrajú 
Slovákom ku sláve 
oj, bol vám to za boj, 
ten boj pri Jelšave.

A jolsvai csata 1868.)

Samo Chalupka_(1812 -1883.)

vágnak,

Odalent Jolsvánál, Sorok, sorok után 
seregünk,

Hömpölyög, hömpölyög Amott a

üde, zöld szín réten, 
lőnek,

rá a szlovákokra, odalent a völgyben. fegyverekkel

nézd, amottan távol villáiként csapnak le Szlovák falvak némán török, török után,
zászlók lengnek éppen, 
ledőlnek.

ifjak az ifjakra. kifosztva nagy körben lovukról

Nézd, az egyik felett, 
lőnek,

Éles szablyák csengnek, Holtak vére kiált Fegyverekkel

szent kereszt az égen, 
vívnak.

lándzsák csapnak vissza. Istenhez felfelé lándzsáikkal

Szlovák ifjak sora. fiainknak vérét Falvak körül a rét ömlik a török vér
Csatasorba, készen. szlovák föld beissza. már az enyészeté sok pogányt lebírnak.

És a másik felett. Hej, emberek, baj van! Nem, nem sűrű felhő Lándzsáikkal
vívnak
félhold a magasban. Jaj szegény fejünkre. lovak pora amott szablyáikkal
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fordította: Papanek László

alatta törökök, 
keresztény, 
haramiák, hadban.

seregünk immáron

Jolsvánál megy tönkre:

Nyergükben szlovákok

villámgyors harcosok

győzött a

dísze a világnak.

Van belőlük elég. Jolsva felé futnak Még a villámok sem Odalent Jolsvánál,
mint fa az erdőben török száll utánuk. sújtnak a keresztre. üde zöld szín
réten
jó, hogy Isten földje kár a legényekért. ezek a mieink. nézd, amottan
távol, 
elbúj a erőben. pusztulás vár- rájuk. szablyáik lengetve zászlók lengtek
délben.

Maroknyian vagyunk, Ne féljünk testvérek. És a mi szlovákunk. Csak egy
zászló leng már:
Istenünk. Istenünk! mi mindent megtettünk féktelen viharral szent kereszt
felette,
Ha Te nem segítesz, Kezünk szablyát fogja veti reá magát alatta szlovákok
ki lészen most velünk? és az Úr felettünk. s harcra kél a haddal imádkoznak
rendre.

Töröksípok zaja, Míg az Úr az égben, Rávetette magát Mi lett már a
holddal?
fegyverek dörögnek. míg a szablya kézben. múlt vihar az égből kialudt a fénye

Murány völgye felett nem lesz a török itt körbefogta amazt Földön a sok
pogány
hegyek mennydörögnek úr ezen a népen nem fél ellenségtől nincs már
dicsősége.

Feldübörög a rét. Mutnától sötétség, Hej de körbe fogta Töröksípok
hangja
patkók dobogása, fekete fellegek. be is kerítette szlovákoknak
szól már:

száguld már a török, bennük, mint reménység pogány mostan immár ez volt ám a nagy harc.
rémisztő mozgása. a kereszt feldereng. végzetét sejtette csata volt Jolsvánál.

Levelezés
KEDVES RUDI! Túri-Kovács Béla 

Kedves Rudi!
36+12+9=57 könyv egyetlen ember tollából! Igen 
nagyra értékelem ezt az írói teljesítményt. Nagyon 
szépen köszönöm a KATONAKÖNYV-t! A 
gondos csomagolás külön köszönetét érdemel. 
Ahogy már írtam: "Kis falu nagy embere vagy". 
Helyesbítek: a Pilis ez idő szerinti legnagyobb 
íróját tisztelhetjük benned. Bárcsak lenne időm 
több könyved olvasására is!
Ismételt köszönettel és szíves köszöntéssel:
D. P a 1 i

Hálásan köszönöm,hogy Bakos doktor
közvetítésével megkaphattam a legújabb 
könyvedet.
A könyv olvasása nekem és feleségemnek is 
épülésére szolgált.
Sok sikert kívánok további írói munkásságodhoz! 
Szívélyes üdvözlettel: Túri-Kovács Béla
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KEDVES RUDOLF!
Köszönettel megkaptam a legújabb KÜRTÖS-t. 
így ismét látókörömben van ez a kedves pilisi 
község, ahol én is ténykedtem 4 évig a külterületi 
erdőben (Ispán hegyig és Büki pusztáig is eljutva). 
Miben tudnék a továbbiakban segítségedre lenni? 
Jó egészséget, jó munkát, jó szerkesztést kívánva, 
Dobay Pál erdőfőfelügyelő

Kedves Rudi!
Gratulálok a Kálvária elgondolásához, majd 
létrehozásához.
A jövő történelemkönyvébe az emberek 
megbecsülése beíija nevedet és a jó Isten szeretete 
talentumod megsokszorozásáért elkísér egész 
életeden át.
Köszönöm a megtiszteltetést, hogy “Apák napi “ 
írásomat újságokban közölted.
További eredményes munkát kívánok, barátsággal: 
Dietz Feri.

KEDVES RUDI!
„Jó tett helyébe jót válj!” Hadd viszonozzam a 
mellékelt könyvecskével a KATÓN AKÖNYV-ET 
Magyarázat hozzá. -
Nagybátyám - dr. Dobay Miklós sebész - önként 
jelentkezett tábori orvosi szolgálatra a Don ment 
harcok idején. Volt ereje naplót írni e nem 
mindennapi időszakban. Műtősnője - herceg 
Windischgraetz Natália - szintén feljegyzéseket 
készített ekkortájt. Előbbit megörökölte, utóbbit 
Bécsből megszerezve, - nyomtatásban 
ismegjelentek. Had - és orvostörténeti értékük 
mellett kortörtételileg is érdekes olvasmány leget, 
ha elolvasásra érdemesíted. A lényeg a hátsó 
borítólapon van. Időt takarítasz meg ha csak ezt 
olvasod el.
Jó egészséget, jó munkát és kevesebb meleget 
kívánva:
Esztergom, 2021, júl. 25.

Ismeretlen ismerős, kedves Rudolf!
Örvendő szíwel-lélekkel, kéretlen szeretettel 
küldöm -idős korom kivételesen alkalmi 
versét.. .mert nemesítő-irigyelhető történt 
erdő-ligetes-békeszigetes szűkebb pátriátokban: 
Kálváriát szentelhetett, 
bölcs Tibor atya. Gazdagodtatok, -önszorgalomból 
is...
Jómagam a Kürtöst régóta olvasom 
Mogyorósbányán, aranyos Pálinkásék jóvoltából 
már postaként kapom, és mit mondjak, hogy ne 
udvaroljak., ha késik, szinte hiányzik. A Kürtösöd 
törekvésében, szerkesztésében vállalásában 
méltó kürt, hiányt tölt be, ahol kell, ahogy lehet... 

Bár lenne ilyen hangadója minden hangadásra 
figyelmes településnek! (Örülök Fecó emberré 
válásának még akkor is, ha (egykori indítója-, 

verseinek igazgatója-, gyomlálójaként, 
fájlalom, de nem bánom, hogy nem akart dudás 
lenni, fölismerhette: pokolra kell 
annak menni...)
Egyszóval innen tudok minden Kálváriátokkal 
kapcsolatos tudnivalót, s ez adta az ihletet: egy 
röpke óra alatt megírtam a fölismert Metaforát, a 
minden-ember Kálváriáját, két-soronként, a 
Stációkat. Fogadd szeretettel... (a szentelés 
emlékére küldöm.).
Tűnődöm, érdemes lenne néha lélekmadarakként 
összeröppennünk... hallgatag vénségem
megnyílna, tán még csicseregnénk is. (Nincs néha 
jelenésed nálunk?)
Jó egészséget és mindig ilyen tisztán dobogó 
szívet kívánok Neked: Mészáros István

MÉSZ ISTVÁN - íme, az ember-stációk
I.
-Ibis ad crusem! Keresztre mész!
Pilátus kezét mosva ítél.

II.
Utunkat súlyos kereszt törje 
kínokkal most és mindörökre.

III.
Először esve és ledőlve 
zuhanunk vérző idő-kőre.
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IV.
Anyánk fájdalmas arcát látva 
vigaszunk a lelkünk imája. 
V.
Gyötrelmes élet-teher-gondban 
hit-kvantum segíthet Simonnal 
VI.
Vér-verítékünket letörlő 
irgalmas Veronika kendő. 
VII.
Másodjára újra elesve 
tovább vonszol, húz még a 
Messze.

VIII.
A mennyekig asszony-sirámok 
suhognak, mint sikoly-sirályok. 
IX.
Azután harmadszorra is durván 
földre dönt a fájdalom-hullám.

Megváltás gyötrelmes lázában 
lelkünk fénylik, testünk ruhátlan. 
XI.
Átütve Vég-dárdával a test, 
idő-kereszten nem lélegez.

XII.
Kegyes a halál, ha gyors halál, 
ha imánk rejti, mennyire fáj... 
XIII.
Az Anya ölében már holtan 
ím, az ember, szíve nem dobban. 
XIV
Testét rejtené sziklasírja, 
-harmadnap nyitja hitünk titka.

Kedves Rudolf!

Ha már megtiszteltél azzal, hogy figyelmességként 
Neked küldött, sajátos világú Stációimnak, 
-melyeket szépséges falutokban a minap történt 
Kálvária-szenteléshíre ihletett - oldalnyi helyet 
adsz, hadd remélem, hoy elgondolkodtató, sorsunk 
lényegét megfesteni próbáló versemet többen jó 
szívvel fogadják-olvassák majd, ha a Kürtösben 

megjelenik. Amiért hálás vagyok Neked, a 
közlőnek, és legalább annyira hálás leszek az 
igazságon eltűnődő Olvasónak.
Hasznos lehet, amit most ketten cselekszünk, és 
szépbe foglalt hitünk is lehetne, ha remény-sugarat 
teremtve, ki-ki a maga léleklángja szerint derítené 
ember- kálváriánk borúját. Köszönöm figyelmetek!

Mindig jót, barátsággal: Mészáros István

Adám Katona
Ha más is érezte a penetráns dögszagot a Honvéd 
utca - Kossuth utca környékén: mivel nem volt 
jobb ötletünk, csütörtökön a rendőrségtől kértünk 
segítséget. Ki is jöttek pillanatok alatt egy 
keresőkutyával, és megtalálták a vaddisznó 
maradványokat az egyik elhanyagolt Kossuth utcai 
telek felső részén. Péntek délután elástuk a tetemet, 
így megszűnt a bűz.

Értéktárunk
A tegnapi nap folyamán Esztergom-Budapest 
segédpüspöke megáldotta a Pilisszentlászlói 
Kálváriát. A kálvária kb. egy év alatt készült el, a 
stációk képei Olaszországban készültek. Most már 
nemcsak a természet szépsége, hanem a rossztól 
való megszabadulás is adott Pilisszentlászlón. 
Érdemes megtekinteni és a település 
nevezetességei közé felvenni, mint amit érdemes 
látni, érezni.

Gotthilf Schweickhardt
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Ismét elkezdődött a parlagfű szezon
A Pilisszentlászlói Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület idén is figyelmet fordít az évente 
visszatérő problémára. Ez nem más, mint a 
parlagfű. A növény lassan kezd virágozni, termést 
hozni, s ezzel együtt meggyötri azokat, kik 
allergiásak a növény pollenjére, településünk 
biztonságához hozzátartozik az is, hogy 
védekezzünk a parlagfű ellen. Sokkal egyszerűbb a 
növényt még mos virágzás előtt lekaszálni, mint 
hogy a kisgyermekünk, az unokánk, vagy éppen mi 
kezdjünk bele a végelláthatatlan prüszkölésbe, az 
orrfújásba, vagy éppen a szem folyamatos 
könnyezésébe. Nemcsak saját magunk, hanem a 
többi lakost is kíméljük, védjük azzal, hogy 
védekezünk a parlagfű ellen. Egyesületünk kéri, 
hogy mindenki nézze át a kertjét, a területét (a nagy 
földterületen ez biztos gondot fog okozni) és vagy 
tövestől húzza ki a földből (természetesen 
védőkesztyűvel), vagy kaszálja le a füvet. Ezzel 
nemcsak megelőzzük a betegséget, hanem a

jogszabályban meghatározott és kötelezően előírt 
komoly pénzbüntetést is el tudjuk kerülni. Elsőként 
a jegyző, majd a NÉBIH ellenőrzi a területet. Ahol 
parlagfű található, ott kötelező a bírságolás és a 
tulajdonos kötelezése az irtásra, vagy a tulajdonos 
költségén kaszáltatják le a területet. Előzzük meg 
felesleges bírságolást és azzal járó idegeskedést.

Gotthilf Schweickhardt

Soha nem volt ilyen jó a Magyarország és 
Szlovákia közötti kapcsolat

Magyarország és Szlovákia között soha nem volt 
ilyen jó a kapcsolat, mint most - jelentette ki 
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 
2021. április 29-én a Győr-Moson-Sopron megyei 
Gönyűn, ahol Igor Matovič szlovák 
miniszterelnök-helyettessel és pénzügyminiszterrel 
átadták a Duna felett átívelő, két országot 
összekötő távvezetéket. Szijjártó Péter kiemelte, 
hogy a jó szomszédi viszony kifejezést már szó 
szerint érthetjük a két ország között, mert nem 
azzal foglalkozunk, ami szétválaszt, hanem azzal, 

ami összeköt. Hangsúlyozta, hogy a Gönyű és Bős 
(Gabčíkovo) közötti, másfél kilométeres, valamint 
a Sajóivánka és Rimaszombat (Rimavská Sobota) 
közötti, 23 kilométeres távvezetékekkel két ponton 
kötötte össze a két ország a távvezetékét, amelyek 
egyenként 400 kilovoltosak. Hozzátette, hogy ezek 
a távvezetékek nemcsak Magyarország, hanem 
egész Közép-Európa biztonságos energiaellátását 
javítják, hozzájárulnak a villamos energia átviteli 
rendszerű stabilitásának növeléséhez.

Slovenská Matica nap Párkányban
Néhányunkat, községünkből az a megtiszteltetés 
ért, hogy meghívást kaptunk az évente 
megrendezendő fent jelzett ünnepélyre. Pandémia 
előtti időkben ez a rendezvény, amin számos 
énekkar, a mieink is, és számos egyéni fellépő is fel 
lépett a Párkány nagy főterén felállított színpadra, 

most a Szlovák Anyácska szervezet székházának az 
udvarán került megrendezésre. Nem kevés fellépő 
és néző részvételével.
A rendezők, mint mindig, most is kitettek 
magukért!
Örültünk, hogy ismét együtt lehettünk szlovák ajkú
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testvéreinkkel, akik közül többnek az elődjeik 
Pilisből, vagy Magyarország egyéb tájairól 
települtek át az 1946-47. évi lakosságcsere 
alkalmával. Ugyanakkor volt alkalmunk 
olyanokkal is társalogni, nosztalgiázni, akik még 
szintén szülőfalunkban, vagy a szomszédos pilisi 
falvakban születtek, és gyerekként kerültek új 
hazájukba.
Hosszú kellemes beszélgetéseket követően, még 
világosban számos emberi sorssal agyunkban 
suhantunk át a Mária-Valéria hídon, és tartottunk 
vissza szülőfalunkba, Senváclavba.

Fotó, szöveg: F R

Útlevélben is anyanyelvükön
Országgyűlés - Bizottsági jelentések vitája / Az 
egyes hatósági eljárások egyszerűsítését szolgáló 
törvényjavaslat módosítása / Paulik Antal szlovák 
nemzetiségi szószóló örömmel és megelégedéssel 

üdvözölte, hogy a módosítás értelmében kérésre az 
útlevélben is feltüntethető lesz a nemzetiséghez 
tartozók neve az anyanyelvükön is.

Hozzászólás a „betyáros gyerekkor”- hoz
Egyik legelső emlékem az volt, amikor hároméves 
koromban édesanyánk szépen felöltöztetett engem 
és bátyámat. A vasárnapi katolikus miséhez.
Fekete rövidnadrág és lakkcipő. Fehér ing, zokni és 
kesztyű. Amíg ő is elkészült, kiengedett minket a 
ház elé, játszani. Akkoriban autók még nem voltak. 
Bár a házak három emeletesek voltak, közöttük 
csak földút volt, nagy pocsolyával. Mire indultunk 

volna már nyakig sárosak lettünk. Várépítés 
közben. A sebeinket mi is a nyelvünkkel 
tisztítottuk meg, mert az erdőben vagy a határban 
(víz, szappan, fertőtlenítő szer) nem létezett. A szél 
és a nap megállította a vérzést. Szárította a sebet. 
„Minden kis sebnek idő az orvosa” (Petőfi).

Losonci Miklós

Nevelő vírus
A „tisztes, három lépés” távolságot „az idők 
kezdete óta mindenki ismerte, de a lemért hosszát, 
a másfél métert a kórokozó kezdte betartatni 
velünk. Akárcsak, azt, hogy ne teljes hangerővel, 
hanem szinte csukott szájjal tüsszentsünk, 
köhögjünk. Ha lehet kimenve a házból, szobából. 
Ne szorongassuk boldog boldogtalan 
fertőtlenítetlen kezeit a saját fertőtlenítetlen 
kezünkkel. Ne lihegjünk egymás arcába, (kivéve a 
randevút, ahol a maszk és a másfél méter több mint 
kellemetlen.) Ne tolakodjunk, mert ettől meg is 
fertőződhetünk. Ne a világ végén vegyük meg, amit 

helyben is megkapunk. Az ókoriak még egymás 
könyökhajlatát szorongatták, nem egymás mindent 
megfogó kezeit.

Losonci Miklós
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Ötszáz eurót visz haza egy átlagos 

szlovák nyugdíjas
A tizenharmadik havi extra juttatásnak és a 
minimálnyugdíj erőteljes növelésének is 
köszönhetően Szlovákiában a nyugdíjasok nem 
tartoznak a szegénység által leginkább 
veszélyeztetettek kategóriájába.
Szlovákiában az átlagos öregségi nyugdíj március 
végére gyakorlatilag elérte az 500 eurót. Tehát 
magyar pénzbe átszámítva: 500 x 370 = a 185 000 
forintot. A Szociális Biztosító által folyósított 
499,40 euró épp 140 euróval haladja meg a tíz 
évvel ezelőtti szintet. Az idei átlagos 
nyugdíjemelés mértéke 2,6 százalék. Ezzel 
párhuzamosan a nyugdíjasok száma is 
érzékelhetően emelkedett: 2011-ben 953,5 ezer 
öregségi nyugdíjast tartottak számon, idén

márciusban viszont már 1,83 milliót. Pedig 
időközben fokozatosan kezdett kitolódni a 
nyugdíjkorhatár.

Elődeink Humora
A FORRÓ JÉG

János bácsi fogságba esett a második világháború 
végén, így társaival Szibériába került, ahol 
fakitermelésen dolgoztatták őket. Olyan hideg volt, 
hogy az ivóvizet is forralni kellett a fagy miatt.
Előfordult azonban egy hideg reggelen, mikor 
öntötték kannából a felforralt vizet a csajkába, 
hogy öntés közben jéggé fagyott, de olyan gyorsan, 
hogy még forró volt a jég, fejezte be mondandóját, 
nagyot szippantva pipájából, a szomszédban lakó 
János bácsi.

MILYEN JÓL NÉZ KI ÁNGYIKA

Élt a falunkban egy magas, sovány néni, aki 
viszont idős kora ellenére sok teltkarcsú fiatal 
menyecskét is kidolgozott munkabírásával.
Olyan temperamentumos volt, akinek, ahogy 
faluhelyen mondani szokás, a villám sem árthat.
Férjének öccse az 1947. évi lakosságcsere folytán, 
ahogy a hivatalos szervek nevezik, áttelepült az 
akkori Csehszlovákiába, a jelenlegi Szlovákia 
területére.

Hosszú évekig nem jöhettek onnét még látogatóba 
sem, de mi sem oda.
Az ötvenes évek végére konszolidálódott, a 
politikai helyzet, egyre több rokon, testvér, szülő 
kereste fel kölcsönösen egymást.
Eljött látogatóba a néni férjének édes öccse is 
Szlovákiából.
Hízelegve megdicsérte idős sógorasszonyát.
- Milyen jól néz ki, Ángyika! - voltak első szavai a 
kölcsönös üdvözlés után.
- Hát bizony nagyon jó az étvágyam! - válaszolta 
büszkén a sógorasszony.

HÉTFŐN A FŰ SEM NŐ

Az elmúlt évszázad, hatvanas években, de még 
hetvenes évek elején, nem használtak 
habarcskeverő gépet a családi házak építkezésein. 
Nagy keverőládákban keverték a szükséges 
habarcsot az építtetők és segítő rokonaik barátaik. 
Általában már hetekkel előtte egyeztették a 
kőműves szakemberekkel az időpontot.
A biztonság kedvéért még vasárnap délután is 
megbeszélte a másnapi munkakezdés időpontját az 
épülő ház gazdája a mesterekkel, akik megígérték 
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másnapi kezdését a ház külső vakolásának. 
Megnyugvással vitte haza a hírt László gazda 
feleségének, majd szóltak, üzentek a rokonoknak a 
hajnali kezdés ügyében.
Még egy második nagy malteros ládát is szereztek.
Mire jönnek a kőművesek, már telekeverik mindkét 
ládát jó erős külső vakoló habarccsal, azután már 
kényelmesen győzik kiszolgálni a kőműveseket.
így is tettek, pirkadatkor László elkezdte hordani a 
meszet a kertben lévő meszes gödörből.
Időben érkezett a segítség, a reggeli harangszóra 
mindkét láda tele volt keverve jó zsíros meszes, 
cementes habarccsal.
- No, jöhetnek a Béláék! - mondta megelégedetten 
nevét kőműves barátjának a gazda.
Az idő telt, Béláék nem jöttek.
- Menj, nézd meg őket a kocsmában! - mondta 
hangosan felesége.
- Jöjjenek minél előbb, hiszen emiatt vettünk ki 
szabadságot - morgolódtak a segítőkész rokonok.
László elindult a helyi italboltba ott találta a 
mestereket.
- Ne igyatok többet, gyertek, mert már bekevertük 
a maltert is, ahogy tegnap megbeszéltük!
- No, no, - szólalt meg nagy nyugalommal Béla - 
Mi csupán a munkát beszéltük meg tegnap, de olyat 
nem mondtunk, hogy előre keverd meg a maltert. 
Különben is moziba készülünk Pestre.
- Különben is hétfőn a fű sem nő - kontrázott 
barátja, miután kikérte a következő pohár italt.
Aznap nem is zavarták növésében a füvet.

KÍGYÓNYÚZÓ BUGYLIBICSKA

Az öreg Szilveszter bácsi elment Pistával fát 
termelni az erdőbe.
Az öreg ment elől, Pista bandukolt utána.
Szilveszter bácsi zsebéből kicsúszott a 
bugylibicskája.
Pisti észrevétlenül felvette, és zsebre vágta a 
bicskát, majd tovább bandukolt idősebb barátja 
után.
Egyszer Szilveszter bácsi elkiáltotta magát.
- Vigyázz, Pistike kígyó! - amit Pista is észrevett, 
majd baltájával levágta a haraszt között suhanó 
kígyó fejét.
Zsebéből kivett egy madzagot, amit ráhurkolt 
annak testére, és mint egy csintalan gyermek, húzta 
maga után.
Megérkeztek a hegytetőn lévő sziklás 
munkaterületre. Pista feltette egy lapos kőre 
kígyóját, majd nyúzni kezdte a talált bicskával.
Szilveszter bácsi szömyülködve nézte, nézte, majd 
megjegyezte.
- Ejnye, Pisti, aztán lesz e, étvágyad ahhoz a 
szalonnához, amit ezzel a késsel fogsz szeletelni?
- Ne izguljon, ez a maga kése. - amit azután 
odanyújtott szömyülködő idős barátjának, aki azt 
nagyon mérgesen elhajított az erdő sűrűjébe...

Részletek, az Elődeink humora I-IV. Köteteimből, 
melyekben „örök emlékezet okául” a valóságban 
megtörtént humoros eseményeket foglaltam írásba.

FR

László Juszt - Hogy is van ez Trianonnal?
Már megint Trianonra emlékeznek!
Rendben. Akkor emlékezzünk Széchenyi szavaival, 
aki a XIX. század elején a mintegy 65 (!!!) 
százaléknyi “nemzeti kisebbséggel” való 
kiegyezést így követelte: “S ha mi nem ismerünk 
indulatos felhevültünkben józan czélt és mértéket 
midőn magyarságunkat megkedvelteim (!), 
terjeszteni akarjuk, miképpen kívánhatunk tót-, 
horvát-, oláh-, rácz-, német-ben hidegvért, 
mérsékletet?”
Emlékezzünk, hogy az osztrák-magyar monarchia 
51 millió lakossából 46 százalék volt szláv 
(szlovák, rutén cseh, morva, horvát, lengyel). Volt 

6 százalék román. Német 23 és magyar 20 százalék. 
Természetesen ugyanez volt az arány a hadsereg 
tisztikarában és legénységében is.
Mi ez, ha nem a tökéletes vakság az ország 
vezetőinek részéről? A főnemesség nem akart 
Bécsnek ellentmondani. Hiszen előtte meg kellett 
volna békülni a nemzetiségekkel. Meg kellett volna 
adni a románoknak, horvátoknak, szlovákoknak, 
szerbeknek a szabad nyelvhasználatot, a szavazati 
jogot és még - horribile dietu! - az autonómiát is. 
Akkor inkább vesszen minden!
És így is lett.
És emlékezzünk arra is, hogy az egykori
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Magyarország veszteségei A KÁRPÁT MEDENCE NEMZETEI
w'j.yj ElcsnliíT Etiildl Ebtől

Ir-uM Mirt népesség 1Í6| magyar

Ausztria 4 02Ů 292 0Q0 25 ODO

Sz-H-Sz 20 629 152&00Ů 459 000
KiróMÜl

Csahsziovákia 61846 3517 000 1Ů72O00

Rominij 102 013 5237 000 1064 000

LtASytOúrSřftg 509 50 non

Magyarok (14 millió) 
Románok (5,5 millió)
Szlovákok (3,S millió)
Morvátok (2,8 millió)
Szerbek (1,5 millió)

Ukránok-ruszinok (1,1 millió)

Horvátországban, - amelynek része volt 1910-ben a 
mai Szlovénia is - mindössze 4, nem tévedés négy 
százalék volt a magyar lakosság aránya. A nyolc 
horvát megye közül Verőcében 14, Szerémben 7, 
Pozsegában 6, Belovár-Körösben 4, Modrus- 
Fiumében 0,9, Zágrábban 0,4, Varasdban 0,2, Lika- 
Kravaban 0 százaléknyi magyart találunk A 
magyar Szent Korona országainak 1910. évi 

népszámlálása c. 1912-ben megjelent kötete 
szerint.

A fenti táblázat nem szorul magyarázatra!
Lehetőségeink téves megítélése a magyar uralkodói 
elit sok évszázados “hagyománya”. Csak azt nem 
fogja fel a mai elit sem, hogy ez a politika vezetett 
Mohácshoz, Világoshoz és Voronyezshez is...

Szarvasgombás ételek főzőversenye
Július legeslegutolsó napján 
Jászszentandráson az IPA, 
Nemzetközi Rendőrszövetség 
magyar szekciójának
jászszentandrási szervezete 
immár nyolcadik alkalommal 
szervezte meg a
szarvasgombás ételek főző- és 
sütőversenyét az alapító 
Arthur Troop emlékére. A 
szarvasgombás főzőverseny 
természetesen
Szarvasgombász Szövetség és 
Szarvasgombász Lovagrend 
részvételével valósult meg.

Az IPA (International Police 
Association) Nemzetközi 
Rendőrszövetség egy
barátságon alapuló szervezet, 
melynek tagjai a világ 5 

egymást, hiszenkontinensén, jelenleg aktív és nyugalmazott rendőri 
erők közösségéből áll. Közel 100 országban 
mindegy 360 000 tagja van. Bármily furcsa a 
rendőrök nemcsak nyomozni, hanem barátkozni és 
szórakozni is szeretnek.

Nos Pilisszentlászlón is 
néhány an tagjai vagyunk a 
fentiekben röviden leírt IPA 
szövetségnek, így mi is 
meghívót kaptunk a Nemzetközi 
Rendőrszövetség által rendezett 
szarvasgombás ételek
főzőversenyére. Mint szlovák 
nemzetiségű községből érkezők 
a Szlovákiából érkezett csapat 
mellett voltunk és nekik 
szurkoltunk. Az
eredményhirdetésnél igen nagy 
volt örömünk, hiszen a sok 
induló csapatok közül Szlovák 
versenyzők nyerték el az igen 
nagy értékű különdíjat. Az 
eredményhirdetést követően 
igen kellemesen elbeszélgettünk, 
váltott nyelven, jól megértettük 
ugyanolyan jártasak voltak a

magyarban, mint mi a szlovákban.
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565 éve történt
NÁDORFEHÉRVÁRI DIADAL 1456. Július 22- 
én győzedelmeskedtek Hunyadi János várvédő 
vitézei és Kapisztrán János keresztes seregei a 
Nádorfehérvárt 
ostromló II. 
Mehmed szultán 
hadai felett. 
Konstantinápoly, 
a Bizánci
Birodalom 
egykori 
központjának 
elfoglalása után, 
az öntelt II. 
Mehmed szultán 
állítólag 
kijelentette, hogy 
a következő háborúja során reggelijét 
Nádorfehérváron, ebédjét Budán, vacsoráját pedig 
Bécsben kívánja majd elfogyasztani. Mindennek 
dacára Magyarországon az összefogásnak csupán 
minimális jelei mutatkoztak. Európát ebben az 
időszakban már nem jellemezte a 13. században 
még tapasztalható közös kereszténységi tudat. Bár 
III. Callixtus személyében 1455 áprilisában egy 
elkötelezett egyházfő ült Szent Péter székébe, az 
európai keresztes had toborzása kevés sikerrel járt. 
A sorsdöntő támadás idejére egyedül a 
Magyarországra küldött Kapisztrán János szerzetes 
ért el eredményt, aki 30 000 főnyi irreguláris 
seregével később a győzelemben is nagy szerepet 
játszott. A tétlenség miatt Szilágyi Mihály 
várkapitány és sógora Hunyadi saját költségén 
kellett szembenézzen a várható török támadással. 
Callixtusnak tehát minden oka megvolt a 
pesszimizmusra, amit a déli harangszót elrendelő, 
isteni segítségért könyörgő imabulla is tükrözött. 
119 Tehát a déli harangszó még jóval a 
Nádorfehérvári diadal előtt lett elrendelve. Szilágyi

Mihály várkapitány 7 000 főnyi várőrséget 
toborzott. Hunyadi János birtokai erőforrásait
felhasználva további 12 000 katonát tudott

hozzátenni. Ezen 
kívül, Kapisztrán 
János katonailag 
képzetlen, keresztes 
paraszti hadaira 
lehetett számítani. 
Bár Mehmed ereje 
kapcsán túlzóak a 
150 000 fős
létszámról szóló 
jelentések, túlzás 
nélkül állíthatjuk, 
hogy reguláris, jól 
képzett csapatai -

szpáhik, janicsárok - kitettek 20-30 000 főt, ezt a
létszámot azonban legalább kétszeresére 
duzzasztották a folyamatosan csatlakozó akindzsi 
és aszab egységek. Hunyadi és Szilágyi 
csapatainak, többszörös túlerővel kellett 
szembenéznie. Ehhez közeledtek segítségükre 
Kapisztrán János keresztes csapatai. A diadal az 
összefogásnak köszönhető. Mehmed alvezérei 
súlyos mulasztást követtek el, azzal, hogy a 200 
hajóból álló flottát a Duna és a Száva szemben lévő 
partjait nem biztosították. - így aztán Hunyadi 
seregei kiépíthették állásaikat, naszádjaikkal és 
szerb dereglyék segítségével megsemmisítették a 
hajózárat. Kapisztán szerb-magyar felkelő seregei 
pedig megjelentek a Száva túlpartján. A 
fejlemények nyomán a szultán döntő rohamra 
szánta magát, és a támadás során seregei kis híján 
megszerezték a várat. A legenda szerint a 
hadiszerencsét Dugovics Titusz hősiessége 
fordította meg. Hunyadi és Kapisztrán a diadalt 
követően a pestis járvány áldozatai lettek.
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