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Végső búcsú Kabar atyától

Szeretett Kabar Atyánk, életének 88., papságának
65. évében türelemmel viselt hosszú szenvedését
befejezve 2016. január 9-én hazatért a Mennyei
Atya házába.
Január 16-án, szombaton történő temetése napján
hideg, de szép napos idő volt. A barokk építésű
Szent László király
templomban és a
templomot
körbeölelő sírkertben
nagyon
sokan
gyűltünk össze, hogy
végső
búcsút
vegyünk a közel
negyedévszázadig
lelkiéletünket
szolgáló
lelki
atyánktól.
Kabar
Sándor
plébános úr halála
egy
nagyon
küzdelmes
élet
befejezése volt.
A két világháború között 1928. május 20-án,
Budapesten született. A II. világháború befejezését
követően a kereszténység üldözése idején is
felmerte vállalni papságát, így Esztergomban
szentelték pappá 1951. június 17-én. Káplánként
Balassagyarmaton szolgált 1951 és 1953 között,
kántor-karnagyként Budapest –Angyalföldön 1953
és 1954 között, plébánosként Etesen 1954 és 1957
között. Az 1956-os szabadságharc leverését
követően 1957-58-ban börtönbüntetését töltötte.
Kiszabadulása után 1958 és 1960 között Esztergom

belvárosban lett káplán, 1960-61-ben plébános
helyettes ugyanott. Közben óraadó tanár volt az
esztergomi szemináriumban 1958 és 1961 között.
1961-től 1965-ig az esztergomi szeminárium zene
– és énektanára, majd 1965-66-ban káplán Püskin.
1966-tól 1972-ig káplán, kisegítő lelkész, plébános
helyettes,
majd
plébános
Drégelypalánkon.
1972 és 1976 között
lelkész
Dunaszentpálon,
1976-tól
1981-ig
pedig Dunaszentpálon,
1993-ban
került
hozzánk és haláláig
plébánosként szolgált.
Áldozatos munkájának
elismeréseként 1999ben pápai prelátusi
címet kapott.
Kabar atyánk
különleges, igen nagy
jellemű ember volt. Súlyos, fájdalmas betegsége
ellenére is misézett a hideg templomban, majd
mikor erőt vett rajta egyre súlyosbodó betegsége,
akkor ágyban fekvő betegként is a plébánián
tartotta a szentmiséket.
Temetési szentmisét Székely János püspök úr
celebrálta, jelen volt a Kaposvári Püspök úr,
valamint községünk szülöttje, Majnek Antal
ferences rendi Munkácsi Püspök úr is.
Az egyházi főméltóságokat több mint negyven
plébános ölelte körbe. A szertartást jelenlétével
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Tímár Pál református lelkész is megtisztelte
leányával, aki szintén református lelkész.
A szentmisét követő temetési szertartás után, a
számos egyházi és civil vendégek a Hotel Pilisben
kaptak meghívást.
Az AGAPÉ derék asszonyainknak köszönhetően
nagy elismerést nyert. Köszönet minden segítőnek,
akik munkájukkal és adományaikkal, példaértékű
összefogással hozzájárultak a vendéglátás
sikeréhez.
Kabar Sándor plébános úr 1993-ban került
községünkbe, aki a lelki életünk gondozásán túl,
mint „építőmester plébános” is beírta nevét egyházi
történelmünkbe. Nagyon hosszú lenne felsorolni az
általa szervezett és személyesen vezetett építkezési
– felújítási munkákat, ezért örök emlékezet okáért
csak néhányat:

- Az 1992-ben elkezdett templomunk teljes
tetőcsere, toronysisak, külső vakolási munkák
befejezése.
- Az 1823-ban épült kápolnánk teljes felújítása
- Nagytemplomunk belső tűzkár utáni teljes
felújítás
- A belső lábazati cement vakolat leverése, majd
vízszigetelési munkák elkészítése
- Plébániánk teljes felújítása
- A plébánia udvarán lévő gazdasági épület
felújítása
- A templomhoz vezető út kőburkolatának
elkészítése
- A ravatalozó előtti tetőszerkezet elkészítése
- A templom újra bádogozása
- Szintén a templomnál az ablakok felújítása
- A templomtorony és a főhomlokzat felújítása

Szlovák nemzetiségi ülés

Pilisszentlászló
Szlovák
Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testülete2016. január 26án 17.00 órai kezdettel ülést tartott.
Jelen voltak: Franyó Rudolf elnök
Hornyák Józsefné elnök-helyettes
Dombai Gáborné képviselő
Pilisszentlászló Önkormányzat részéről:
Tóth Attila polgármester
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
részéről:
Dr. Gerendás Gábor jegyző
Bartha Enikő irodavezető
Tamás Attiláné számviteli vezető
Meghívottak: Ferencsák Annamária óvodavezető
A 3. napirendi pont tárgyalása miatt
.

Franyó Rudolf elnök: köszöntötte a
polgármestert, a jegyző urat, a megjelent
képviselőket és a hivatal dolgozóit. 17.20-kor
megnyitotta az ülést és megállapította, hogy a
Képviselő-testület határozatképes, 3 képviselő jelen
van. Ismertette a napirendi pontokat, majd kérte,
hogy szavazzanak a napirend elfogadásáról.
Pilisszentlászló
Szlovák
Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen
szavazattal a napirendet elfogadta.

Franyó Rudolf: javasolta, hogy a jegyzőkönyvhitelesítő Dombai Gáborné legyen.

Pilisszentlászlói
Szlovák
Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testülete a javaslatot 3
igen szavazattal egyhangúlag elfogadta.

1. Elöterjesztés a Pilisszentlászlói Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló 1/2015, nemzetiségi
önkormányzati határozat módosításáról
Előadó:
Franyó
Rudolf
nemzetiségi
önkormányzat elnöke
Franyó Rudolf elnök: ismertette az előterjesztést.
A költségvetést a hivatal szakembere állította össze.
747 ezer forint költségvetési állami támogatást
kapott tavaly a Nemzetiségi Önkormányzat, volt 22
ezer forint tartalékuk. Kaptak továbbá a települési
önkormányzattól 117 500 forint, támogatást.
Felkérte a képviselőket, hogy szavazzanak az
előterjesztésben szereplő határozati javaslat
elfogadásáról.
A Nemzetiségi Önkormányzat 2015. évi részletes
költségvetését a határozat melléklete szerinti
tartalommal elfogadta.
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2. Előterjesztés a Pilisszentlászlói Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről
Előadó:
Franyó
Rudolf
nemzetiségi
önkormányzat elnöke
Franyó Rudolf elnök: Ismertette az
előterjesztést. Esetleg a betervezett 745
ezer forintot kaphatják, ehhez jön a 3
ezer forint kamat, tehát a végső szám a
határozati javaslatban a 748 ezer
forint. Felkérte a képviselőket, hogy
szavazzanak
az előterjesztésben
szereplő
határozati
javaslat
elfogadásáról.
Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testülete a
javaslatot 3 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadta.
Tóth Attila polgármester: megkérdezte, hogy a
feladatalapú támogatást elköltötte
e?
Tamás Attiláné pénzügyi ügyintéző válasza: a
feladatalapú támogatást még nem költötték még el,
azt április 30-ig kell elkölteni.
Dombai Gáborné képviselő: az óvodát szerette
volna támogatni belőle.
Dr. Gerendás Gábor jegyző: ez az állami
támogatás, de van még az önkormányzattól
kalendáriumra kapott 117 500 forint.
Franyó Rudolf elnök: Az idei kalendáriumot is
lehetne ebből az összegből támogatni, hiszen azért
kaptuk az önkormányzattól.
Minek minden évben új naptár!! - jegyezte meg
bölcsen Hornyák Józsefné elnökhelyettes.
Elmélkedését ezekkel, a szavakkal fejezte be:
„szeretné, ha nem kalendáriumot készítenének
belőle”!
Franyó Rudolf elnök: a kalendáriumot idén is ki
fogja adni a saját költségén.
Dombai Gáborné képviselő: javasolta, hogy
nemzetiségi ruhát készítsenek belőle.
Tamás Attiláné pénzügyi ügyintéző megkérdezte,
hogy a szlovák nemzetiségi önkormányzat idén is
indul Szlovák Alapítvány pályázatán?
Dombai Gáborné képviselő: tervezik, hogy
indulnak a pályázaton.
Foto:
NO
EZJozefSchwarcz
AZTÁN A CSÚSZTATÁS!!!
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A valóság az, hogy énekkarunk ruházatára szóló
pályázata 400 000 forintot „kóstál”.
Franyó Rudolf elnök: szavazásra bocsátotta az
önkormányzattól a tavaly kalendáriumra kapott
117.500 Ft nemzetiségi ruhák vásárlására
való fordítását.

Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testülete 3
igen
szavazattal
egyhangúlag
megszavazta a 117. 500 Ft. összeg,
nemzetiségi ruhák vásárlására való
elköltését.

3. Előterjesztés a „Vadvirág”
Napköziotthonos Óvoda alapító
okiratának módosításával való
egyetértésről
Előadó: Franyó Rudolf a Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke.
Franyó Rudolf elnök: ismertette az előterjesztést.
Három alternatíva van, hogy mi legyen a neve az
óvodának Pilisszentlászlón. Szerinte az óvodának
nem a neve a lényeg, hanem, hogy milyen
intenzíven folyik ott a szlovák oktatás. Akármilyen
szép szlovák nevet adhatnak neki, de ha az
oktatásban ez nem jelenik meg, nem érnek vele
semmit. A települési önkormányzatai Képviselőtestületi ülésen valaki hosszúnak találta a
Pilisszentlászlói Vadvirág Napköziotthonos Óvoda
elnevezést. Akkor lehet gond, ha esetleg pályázni
akarnak, és nincs benne az óvoda nevében, hogy
szlovák.
Tóth Attila polgármester kiegészítette: az Alapító
okiratban szerepel és ez a lényeg. A pályázatokhoz
csatolni kell azt is.
Franyó Rudolf elnök: szimpatikus elnevezés a
Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda.

Pilisszentlászlói
Szlovák
Nemzetiségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
3
igen
szavazattal egyhangúlag Pilisszentlászlói Vadvirág
Óvoda megnevezés mellett voksolt.

4. Előterjesztés a Nemzetiségi Önkormányzat, a
Szentendrei Közös Ömkormányzati Hivatal, és
Pilisszentlászló Község Önkormányzata között
fennálló
együttműködési
megállapodás
felülvizsgálatáról.
Előadó:
Franyó
Rudolf nemzetiségi
önkormányzat elnöke.
Franyó Rudolf elnök: ismertette az előterjesztést.
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Az önkormányzatok közötti együttműködéssel
elégedett, jó a kapcsolat közöttük. Egy észrevétele
volt az együttműködéssel kapcsolatban. Szeretné,
ha a számítógép az Új Szlovák Ház helységében
lenne, nem a Községházán. Az együttműködési
megállapodásban is szerepel, és ha valaki használni
szeretné, akkor nem zavarná a hivatal dolgozóit és
a képviselőket sem. Ha úgy látják, hogy ez nem
megoldhetó, akkor maradjon minden így, ahogyan
eddig volt. Nekik nem olyan sok az
adminisztrációjuk, meg tudják oldani ezt
máshogyan is.
Tóth Attila polgármester: a települési
önkormányzat 2016 –os költségvetésében van egy
nagyobb összeg betervezve, ami egy
kamerarendszert és az ahhoz kapcsolódóan egy
informatikai fejlesztést tartalmaz. Ennek a
függvényében lehet majd kialakítani és elhelyezni a
számítógépet.

Pilisszentlászlói
Szlovák
Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Pilisszentlászlói
Nemzetiségi
Önkormányzat,
Pilisszentlászló Község Önkormányzata és a
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal között
létrejött együttműködési megállapodást a határozat
mellékleteszerinti tartalommal elfogadja.
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Előadó: Hornyák Józsefné, Dombai Gáborné
képviselők
Franyó Rudolf elnök: Ismertette az előterjesztést.
Felkérte a képviselőket, hogy szavazzanak az
előterjesztésben szereplő határozati javaslat
elfogadásáról.

Pilisszentlászlói
Szlovák
Nemzetiségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete
3
igen
szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot
hozta:

Pilisszentlászlói
Szlovák
Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon
szándékát, hogy 2016. június 18-án az általa
megszervezésre kerülő Szlovák Nemzetiségi Napot
és a Pilisszentlászló Község Önkormányzata által
szervezendő Pálos Találkozót közös rendezvény
keretében kívánja megtartani, és a Pálos
találkozóhoz 150 000 Ft támogatást nyújt
Pilisszentlászló Község Önkormányzata részére a
Nemzetiségi
Önkormányzat 2016.
évi
költségvetése terhére.
Felelős: nemzetiségi önkormányzat elnöke,
polgármester
Több napirendi pont nem lévén az elnök az ülést
17. 50 órakor bezárta.

5. Előterjesztés a Szlovák Nemzetiségi Nap és a
Pálos találkozó Pilisszentlászló Község
Önkormányzatával
való
együttes
megszervezéséről és támogatásáról.

Hírek a községházáról

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő –
testülete 16. január 26-án ülést tartott.
Jelenlévő képviselők: Tóth Attila polgármester, dr.
Illés György alpolgármester, Vanyák Imre
alpolgármester, Hicsák János, Petkó Gábor és
Rudolf János képviselők.
Távol volt: Kiss Mónika alpolgármester
Hivatalból jelen voltak az ülésen: Gerendás
Gábor jegyző, Bartha Enikő irodavezető, Tamás
Attiláné pénzügyi munkatárs
Meghívottak: „Előterjesztés a Vadvirág
Napköziotthonos Óvoda alapító okiratának
Foto:
JozefSchwarcz
módosításáról”
c. napirendi ponthoz Ferencsák

Annamária óvodavezető
Tóth Attila polgármester köszöntője után, a
Képviselő-testület a napirendi pontokat elfogadta.
1. Tájékoztató két ülés között történt
eseményekről
Előadó: Tóth Attila polgármester
Tóth Attila polgármester: megemlítette, a sikeres
Mikulás ünnepséget. Lezárult a KEOP pályázat, a
zárás megtörtént január 15 – én, megtörtént az
átadás-átvétel, a műszaki tartalmak, kifizetések
megtörténtek. A megalakult polgárőrséggel
kapcsolatban ismertette, hogy dr. Illés György a
felügyelő bizottság elnöke, ha valamilyen kérdés
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lesz ezzel kapcsolatban, ő tud érdemben válaszolni.
Beszélt a sikeres Szlovák Bálról, melyen
személyesen részt vett.
Dr. Illés György alpolgármester: Az elhunyt
plébános úr méltóképpen lezajlott temetéséről
beszélt, majd tájékoztatásul közölte, hogy az új
lelkész Fajcsák Tibor izbégi plébános lesz.
2. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati
határozatok végrehajtásáról
Előadó: Tóth Attila polgármester
Tóth Attila polgármester: ismertette az
előterjesztést. Megadta a szót Vanyák Imre
alpolgármesternek.
Vanyák Imre alpolgármester: a vis maiorral
kapcsolatban érdeklődött. Mikor lesz ebből, vagy
mikor lehet ebből kivitelezés?
Tóth Attila polgármester: logikusan tájékoztatta,
hogy a pályázat és a közbeszerzés fog
2016. május 31-ig rendeződni.
A kivitelezés a nyári melegben fog lezajlani, mert
jobb akkor a mart aszfaltot készíteni, mert a
melegben összeér.
Pilisszentlászló Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a határozatok végrehajtásáról
szóló jelentést elfogadta.
3. Előterjesztés az Önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
módosításáról.
Előadó: Tóth Attila polgármester
Tóth Attila polgármester ismertette az
előterjesztést. Több felszólalást követően,
összefoglalva azt válaszolta, hogy a jó
gazdálkodásnak köszönhetően anyagilag jól áll az
önkormányzat.
A Képviselő – testület a 2015. évi költségvetésnek
Bevételi főösszegét 171 454 eFt A Kiadási
főösszegét 171 454 eFt hat egybehangzó igen
szavazattal elfogadta.
4. Előterjesztés az önkormányzat 2016. évi
költségvetéséről
szóló
önkormányzati
rendeletének megalkotásáról.
Előadó: Tóth Attila polgármester
Tóth Attila polgármester: ismertette az
előterjesztést, majd megadta a szót Vanyák Imre
alpolgármesternek, aki az óvodával kapcsolatos
feladatokkal kapcsolatban megkérdezte, hogy
2015-ben, egy mínusz szám, 2016-ban pedig 7,3
millió forint kérdése, tehát az, hogy ennyi
támogatást kell adnia az önkormányzatnak az
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óvoda működéséhez?
Tamás Attiláné pénzügyi munkatárs: az
önkormányzatnak kell támogatást adnia az óvoda
működéséhez. Azért volt ott mínusz szám, mert
már eleve a magas óvónői létszámmal terveztek.
De utána már sikerült feltölteni az álláshelyeket, és
finanszírozni a kiadásokat.
Befejezésül ismertette, hogy 32 millió 102 ezer
forint a teljes éves támogatása az óvodának,
amelyben benne van az állami támogatás is.
A továbbiakban Tóth Attila polgármester
ismertette, hogy a költségvetésbe belekerült egy új
tétel. A nemzetiségi önkormányzattal közösen
szervezik meg a Pálos Találkozót, aminek a
lebonyolítására a nemzetiségi önkormányzat 150
ezer forintot ad a települési önkormányzatnak.
Megköszönte a Képviselő-testület nevében az
anyagi és fizikai támogatást.
A Képviselő-testület a rendeletet 6 igen szavazattal
elfogadta.
5. Előterjesztés a Nemzetiségi Önkormányzat, a
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal, és
Pilisszentlászló Község Önkormányzata között
fennálló
együttműködési
megállapodás
felülvizsgálatáról
Előadó: dr. Gereendás Gábor jegyző
Tóth Attila polgármester: ismertette az
előterjesztést. Kérdés észrevétel nem lévén
szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
Szavazás után meg állapította, hogy a Képviselőtestület a határozati javaslatot 6 igen szavazattal
elfogadta, és az alábbi határozatot hozta:
Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő –
testülete úgy dönt, hogy
1. a Pilisszentlászlói Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat,
Pilisszentlászló
Község
Önkormányzata és a Szentendrei Közös
Önkormányzati Hivatal közötti együttműködési
megállapodást a határozat mellékletét képező
tartalommal elfogadja,
2. felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti
együttműködési megállapodást kösse meg a
Nemzeti Önkormányzattal.
6. Előterjesztés Ribnyicska vizes élőhely
magvalósítása tárgyában
Előadó: dr. Illés György alpolgármester: röviden
ismertette az előterjesztést. A Ribnyícskára, mint
vizes élőhely helyreállítása készült egy előzetes
hatástanulmány. A természetvédelmi hatóság
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jóváhagyta a tervet. Klasszikus halastóként nem
működhet természetvédelmi területen.
A javaslat az, hogy a magántulajdonú földeket
folyamatosan az önkormányzat elcserélné más
földekre. Ez egy óvatos jelzés a lakosságnak. Még
az eladás is szóba jöhetne, de az előterjesztés
jelenleg ezzel nem foglalkozik.
Tóth Attila polgármester, miután
észrevételezés, kérdés nem volt,
szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot, melyet a Képviselőtestület 6 igen szavazattal
elfogadott és az alábbi határozatot
hozta:
Pilisszentlászló
Község
Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy
1. a Ribnyicska dűlőben lévő
Buláth Imre tervei szerinti vizes
élőhely helyreállítással érintett,
magántulajdonban lévő ingatlanok
tulajdonosai részére csereterületet ajánl
fel az Önkormányzat más külterületi
ingatlanaiból. A csereterület kijelölése az igények
beérkezte után történik meg.
2. felkéri a polgármestert, hogy az érintett
tulajdonosok értesítéséről gondoskodjon és a
válaszok ismeretében a további intézkedések
meghozatala érdekében, készítsen előterjesztést a
Képviselő-testület részére.
7. Előterjesztés a Pilisszentlászlói Polgárőr és
Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelméről
Előadó: Tóth Attila polgármester
Tóth Attila polgármester: ismertette az
előterjesztést. Dr. Illés György jelen volt a
Pilisszentlászlói Polgárőr – és Önkéntes Tűzoltó
Egyesület alakuló közgyűlésén, és ő a felügyelő
bizottság elnöke is.
Dr. Illés György alpolgármester: megosztotta a
Képviselő-testület tagjaival a legfontosabb
információkat az egyesülettel kapcsolatban. Konc
János kezdeményezte a polgárőr egyesület alapító
ülését, felkért embereket és javaslatot is tett arra,
hogy ki milyen feladatot lásson el ebben az
egyesületben. Azért ment erre a ülésre, mert sejteni
lehetett, hogy fognak kérni támogatást az
önkormányzattól. A polgármester úr tudtával és
beleegyezésével vett részt az ülésen. Az ülés gond
nélkül lezajlott, egy kis bökkenő volt, hogy akit
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felkértek a felügyelő bizottság elnöki tisztségére,
nem vállalta azt. Mivel a jelenlévők közül senki
nem akarta vállalni a felügyelő bizottság elnöki
tisztét, ezért vállalta el ő. A megalakulás után a
megválasztott alelnök, valamint az egyik
jegyzőkönyv hitelesítő azonnal lemondott erről a
tisztségről. A szervezők azt a megoldást
találták ki, hogy megalakulhat a szervezet
egy polgárjogi szerződéssel is, nem kell
feltétlenül közgyűlést tartani. Amint
megalakult a szervezet már is
bepanaszolták az elnököt, hogy ez
meg ez törvénytelen volt. A lényeg,
hogy a polgárőr egyesület
megalakulóban van. Úgy gondolta,
hogy abban a pillanatban, amikor
bejegyzik a cégbíróságon, akkor
meglesz az alapszabály, és mindenki
számára nyitott lesz, lehet csatlakozni.
Elmondta, hogy az egyesület tagjai már
munkába is álltak, a plébános úr temetésén
segédkeztek. A polgárőrség elnöke egy
körzeti megbízotti táblát adományozott az
önkormányzatnak.
Tóth Attila polgármester: a lényeg, hogy végül
tiszta helyzet alakult ki az egyesületen belül.
8. Előterjesztés a Vadvirág Napköziotthonos
Óvoda alapító okiratának módosításáról
Előadó: Tóth Attila polgármester
Tóth Attila polgármester: ismertette az
előterjesztést. Tájékoztatta a képviselőket, hogy a
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat a
Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda elnevezéssel értett
egyet.
Vanyák Imre alpolgármester: megkérdezte, hogy
kik szavazták meg az előterjesztést.
Tóth Attila polgármester: A Nemzetiségi
Önkormányzat egyetértési joga kell ahhoz, hogy az
alapító okiratot módosíthassa a települési
önkormányzat. Ha most ellentétesen döntenek,
akkor megint visszakerül a nemzetiségi
önkormányzat elé az előterjesztés.
A Képviselő-testület, elfogadta a Pilisszentlászló
Vadvirág Óvoda, alapító okiratot.
9. Előterjesztés a Helyi Esélyegyenlőségi
Program felülvizsgálatának elrendeléséről
Előadó: Tóth Attila polgármester
Tóth Attila polgármester: ismertette az
előterjesztést
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Rudolf János képviselő: érdeklődött, hogy ki
fogja ezt a felülvizsgálatot végezni, az
önkormányzat, a hivatal vagy megbíznak egy
szervezetet.
dr. Gerendás Gábor jegyző: ezt a felülvizsgálatot
a hivatal már elvégezte, ezt igazából egy
aktualizálást jelent, a jogszabályoknak való
megfelelést ellenőrzik.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot 6 igen
szavazattal elfogadta.
10. Előterjesztés az önkormányzati adóhatóság
2016. évi ellenőrzési tervéről
Előadó: dr. Gerendás Gábor jegyző
Vanyák Imre alpolgármester: megkérdezte, hogy
a gépjárműadó miért nem került bele az ellenőrzési
tervbe. A nem fizetőket szankcionálni lehetne a
forgalomból való kivonással.
Tamás Attiláné pénzügyi munkatárs: elmondta,
hogy a tavalyi évben a gépjárműadóból 4 millió 24
ezer forint teljesült, iparűzési adóból 16 millió 878
forint, a magánszemélyek kommunális adójából 9
millió 109 forint. Vagyis a gépjárműadóból van a
legkevesebb.
A Képviselő-testület a 2016. évi adóellenőrzési
tervet elfogadta.
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A 11. napirendi pontban, a település
önkormányzata, a nemzetiségi önkormányzat
kérésére, hozzájárult, hogy a nemzetiségi
önkormányzatnak kalendáriumra adott 117 500 Ft
támogatást az énekkar ruházatára költse el.
A következő napirendi pontot, a szociális tűzifa
pályázat elbírálását, zárt ülésen tárgyalták,
amelyről külön jegyzőkönyv készült. Ez a
jegyzőkönyv érthető okokból, nem publikus.
12. Egyebek
Rudolf János képviselő: előadta, hogy szeretné,
ha a helyi vállalkozókat az önkormányzati
munkáknál előnyben részesítenék. Legalább olyan
szinten, ha van egy munka, amit az önkormányzat
részére kellene végezni, például festés, vízszerelés,
vagy kandalló építés. Szeretné, ha helyi vállalkozó
kapna az önkormányzattól egy értesítést ajánlat
bekérésről. Ha a szentendrei vagy más település
vállalkozója olcsóbban végezné a munkát, akkor
csinálja ő, de legyenek a helyi vállalkozók
előnyben részesítve.
A fent témával kapcsolatban számos kérdést,
javaslatot követően polgármester úr az ülést 19.39
órakor bezárta.

Munkában a hókotró

Fotó: Franyó Rudolf

Megkésve bár, de beköszöntött a tél. Alig
kezdődött el a havazás, utcáinkon biztosítani a
balesetmentes közlekedést, munkába állt ügyes kis
hókotrónk. Mint az a képből is kitűnik, nem csak
az utcáinkon végzett derekas munkát Krkos Attila
az elmés szerkezetű „masinájával”, de a temetőkert
előtti parkírozót is használhatóvá tette. A
templomba járóknak, (akik egyre kevesebben
vagyunk) sem kellet havat taposva
megközelíteniük a templom bejáratát. Attila
munkájára a gép körül serénykedő Piroska néni
tette rá a pontot.
Attila mesteri munkájáról még kritikát nem
hallottam. Tehát önkormányzatunk hókotrással
kapcsolatos helyes döntését az eltelt idő is
bizonyítja.

Franyó Rudolf
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Blahoslavený Eusébius, pavlíni a
Senváclav

V stredu 20 januára 2016 sa uskutočnila v Bazilike
Minor v Marianostre slávnostná omša konaná na
počesť mena blahoslaveného Eusébia. Na omši sa
zúčastnil aj Rudo Fraňo s priateľmi zo Slovenska.
Omšu celebroval vacovský biskup Miklos Beer.
Senváclavanov na omšu pozval kospallagský farár,
otec Temesváry. Je tiež príslušníkom pavlínskeho
rádu (palos rend).
Rudo Fraňo mal dva
dôvody svojej účasti
na slávnostnej omši.
Prvým je priateľstvo
so
spomínaným
košpalgským
farárarom. A nie len
to. Obec Senváclav
dlhodobo
spolupracuje s obcou
Kospallag.
Pávi
krúžok sa pravidelne
sa zúčastňuje na
kultúrnych akciách v
Kospallagu.
Spomínanú
spoluprácu chcú prehlbovať aj v duchovnej oblasti.
Priniesť veriacim slovo božie aj v slovenčine.

Druhým dôvodom sú samotná pavlíni. Tu sa
musíme pristaviť práve pri Eusébiovi
Ostrihomskom. Narodil sa okolo roku 1200 v
Ostrihome. Pravdepodobne pochádzal zo
šľachtickej rodiny. Knižnice, knihy a Sväté písmo
pútalo viac jeho pozornosť, ako detské hračky a
nečinná zábava. Očividne obľuboval samotu,
obklopený knihami, zahĺbený do svojich
myšlienok. Po úspešnom ukončení štúdia ho
povýšili do funkcie kanoníka. V roku 1246 sa
Eusébius zriekol všetkého svojho majetku a so
súhlasom ostrihomského arcibiskupa odchádzal do
okolitých kopcov žiť životom pustovníka v jaskyni.
Na podnet vízie, ktorá sa mu zjavila počas
rozjímania, zjednocuje pustovníkov z okolitých hôr

a pri dnešnej dedine Kestúc, v Klastrompuszte
zakladá kláštor. Za patróna a svoj príklad si zvolil
sv.Pavla, prvého pustovníka. Umiera v ním
založenom kláštore v roku 1270. V roku 1308
pápež Klement V. potvrdil pre Rád pavlínov regulu
sv. Augustína. Charakteristický pre tento rád je
kult Matky Božej. Je to spojené aj s tým, že mali v
správe mnoho mariánskych svätýň. Napríklad na
území dnešného Slovenska spravovali mariánske
pútne miesta v
Šaštíne a Mariánke
pri Bratislave. Aj v
súvislosti
s
nariadením Jozefa II.
v roku 1786 o
zrušení rozjímavých
rádov sa centrom
pavlínov sa stáva
Poľsko. Do Poľska
prišli už v roku 1382.
Vtedy im bol
zverený do opatery
obraz Panny Márie
privezený z Ruska,
pre ktorý bol
vybudovaný kostol a kláštor na Jasnej Hore v
Čenstochovej. Dnes vo svete pôsobí asi 54
pavlínskych kláštorov v ktorých žije okolo 500
mníchov. Pre porovnanie - pred tureckými vpádmi
žilo len na území vtedajšieho Uhorska 900
mníchov. V súčasnosti pôsobia na Slovensku v
Topoľčanoch, Trnave a Vranove nad Topľou. V
Maďarsku obnovili kláštory v Budapešti,
Márianostre, Petőszállás a Pécsi (Päťkostolie).
A práve Pilíšske vrchy boli od vzniku rádu
pavlínom akýmsi ich centrom. Okrem Kestúca mali
kláštory na Mlynkoch, Huti ale aj v Senváclave.
Senváclavania sa dodnes hlásia k tejto tradícii. Na
jún roku 2016 pripravujú stretnutie „pavlínskych“
obci. Kde sú chcú pripomenúť svoju slávnu
duchovnú a kultúrnu minulosť.

JozefSchwarz
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Boldog Özséb pálosok és
Pilisszentlászló

a hitnek az egyház szolgálatába fogja állítani. A
jelenlegi Kesztölc fölött Klastrompusztán kolostort
alapított. Patrónusnak Szent Pált, első remetét
választotta. Ebben a kolostorban fejezte be földi
életét 1270-ben.1308-ban V. Kelemen pápa a
pálosok reguláját Szent Augusztus regulája szerint
megerősítette. A rend kultikus szentje Szűz Mária.
Ez a Mária tisztelet azzal is kapcsolatos, hogy sok
Mária ereklye volt birtokukban. A mai Szlovákia
területén számos helyen búcsújáró
Franyó Rudolfnak két indoka is
Mária kegyhely volt. Például
az ünnepi szentmisén való
Sastyinban és a Pozsonyhoz közeli
megjelenésre. Elsőként az említett
Mariankán. II. József a
kóspallagi pálos plébánossal való
szerzetesrendekkel kapcsolatos
barátság. De nem csak az.
rendeletei alapján 1786-ban
Pilisszentlászló
Szlovák
megszüntetett pálosok központja
Nemzetiségi Önkormányzat és a
Lengyelország lett. Lengyel
Kóspallag Szlovák Nemzetiségi
területre már 1382-ben kerültek
Önkormányzat már régóta szoros
pálosok.
Akkor
bízták
kapcsolatban áll. Pilisszentlászló
gondozásukra az oroszoktól hozott
Nefelejcs énekkara számos
Szűz Mária képet. Ebből a célból
alkalommal igyekezett színesebbé
épült a Cestochowában lévő Jasna
tenni a Botos Katalin szlovák
Horán a kolostor.
nemzetiségi elnök asszony által
rendezett kultúrműsorokat. Az
Fotó: Jozef Schwarz Jelenleg a világon 52 pálos
kolostor működik, melyekben 500
említett együttműködést, a lelki
szerzetes él. A török hódoltság előtt, csak az akkori
élet területén is szeretnék elmélyíteni.
Ezért szlovák nyelven is szeretnék hirdetni a Nagy Magyarországon 900 szerzetes élt. Jelenleg
Szlovákiában Topolcsánban, Nagyszombaton,
hívőknek Isten igéjét.
Varnón, és Toporcon. Magyarországon Budapesten,
Másik indok a magányos pilisi remetékből alakult Márianosztrán, Petőfiszálláson és Pécsett újították
pálosok. Itt meg kell állnunk éppen az esztergomi fel kolostoraikat.
Őzsébnél. Az 1200–as évek körül. Előkelő nemesi
családból származott. Könyvtárban a Szent írás Éppen a pilisi hegyek voltak a pálosok
kötötte le inkább a figyelmét, mint a gyerekjátékok megalakulásának központjai. Kesztölcön kívül
és más szórakozás. Szemmel láthatóan szerette az Pilisszentkereszten, Pilisszentléleken, és a mai
egyedüllétet, körberakva könyvekkel, elmélyedve Pilisszentlászlón (Kékesen) voltak kolostoraik.
saját gondolataiban. Tanulmányai sikeres A Pilisszentlászlóiak őrzik emléküket, ápolják
befejezése után kanonoki funkcióba emelték. 1246- hagyományukat.
ban Özséb saját vagyonát feláldozva az esztergomi 2016 júniusában rendezik találkozását a „pálos”
érsek beleegyezésév a környékbeli hegyekbe településeknek. Melyen meg akarnak emlékezni
saját dicsőséges lelki és kulturális múltjukra.
vonult, és ott barlangba lakva remeteéletet élt.
Ott látomásától ösztönözve az a gondolatérlelődött
Marika Vavrecká
meg benne, hogy ő ezt a ezt a temérdek nagyságot
2016. január 20-án szerdán valósult meg
Márianosztrán a pálosok bazilikájában Boldog
Özséb névnapja tiszteletére tartott szentmise. A
szentmisén szlovák barátaival Franyó Rudolf is
megjelent. A szentmisét, Beer Miklós Váci püspök
úr celebrálta. A Pilisszentlászlóról érkezett Franyó
Rudolf Temesvári Benedek kóspallagi pálos
plébános úr meghívásának tett eleget.
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Kedves rejtvényfejtők Magyarország legmagasabban fekvő a szlovákok által is lakott
település megfejtése a függőleges 1. sor. (bal oldali)
A jobb oldali rejtvény megfejtése az előbbi helység tengerszint feletti magassága méterben
van elrejtve.
Megfejtésnek, csak a település nevét és tengerszint feletti magasságát kérjük névvel és
címmel, telefonszámmal ellátott zárt borítékban a „JÁNOSÍK” italboltba eljuttatni
szíveskedjenek. Az első három, akinek a borítékát kihúzzuk, értékes könyvvel lesz
megajándékozva. A negyedik – ötödik vigaszdíj egy – egy üveg pezsgő. A sorsolás
időpontjáról mindenkit kiértesítünk.

Losonci Miklós mérnök
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Nemzeti lakás stratégiánk

A fogamzásgátló tabletta bevezetése óta, ötven
éve folyamatosan sokkal több gyerekszoba épül,
mint ahány gyerek születik. Ez a tendencia kapott
most új lendületet. Hazánkban legalább egymillió
eladó üres lakás, ház található. A tökéletes
ingatlanokra kellene a tízmilliós támogatást
megadni, nem újabb egymillió ház felépítésére. A
tanyavilág eltűnt. A falvak elnéptelenednek,
miközben egyre több lesz bennük a lakatlan, üres,
tönkremenő ház. Magyarország kísértet országgá
válik az egyre több új és régi elhagyott ház miatt.
„Az építőipar fellendíti az egész társadalmat”.
Szerintem a gyerekvállalás szaporítaná a
társadalmat és nem a lakásvállalás, ami eltereli a
figyelmet, időt, pénzt, energiát a „gyerekáldásról”,
népesedésről. Eleve helytelen a kivételezés.
Egységesen kellene az áfát 27-ről 20%-ra
csökkenteni.
Először a Fidesz be akarta tiltani a disznóhúst a
gyermekétkeztetésben, aztán 27-ről levitte az áfáját
5%-ra, az összes többi termék és szolgáltatásét
miért nem? Az utcánkba, ahol lakom, a házak
kétharmada üres. 40 ház van a „Viola” utcában, de
csak kettőben van gyermek. Minden huszadikban!
A Fidesz fantasztikusan kezeli a katasztrófa
helyzeteket, árvizet, migrációt. A baj akkor

kezdődik, ha a víz és a leendő terroristák szintje
időlegesen csökken. Akkor belvíztározókat akar
építeni, hogy a belvíz ne tudjon kifolyni az
országból, pedig az aszályig az a víz már régen
elszivárog, elpárolog fél év alatt. Miközben minden
folyónkból korlátlan mennyiségű öntözővizet lehet
felhasználni a legnagyobb szárazság idején is. A
belvíztározók
területe
növénytermesztésre
használhatatlan, elpocsékolt értéket jelentene.
Növelve a szúnyogok számát és a malária újbóli
megjelenésének esélyét, amit az Alföld lecsapolása
szüntetett meg. Egyszóval a tökéletes állapotban
lévő egymilliós üres lakás és házállományunk
megvételére kellene a tízmilliós támogatást a
háromgyerekeseknek adni nem újabb egymillió ház
felépítésére, és hagyni, tönkretenni a
lakásállományunkat. Elvéve az építkezéssel a
fiatalok éveit a „nemzetgyarapítástól”. A tízmilliós
kölcsön újabb csapda:”Kölcsönt ne adj, ne végy!
A kölcsön elveszti önmagát, el a barátot, és
tönkreteszi a gazdálkodást”.
Shakespeare: Hamlet

Tisztelettel:
Losonci Miklós mérnök

Szlovák nyelvvel közös szavaink
„H – CH ” – val kezdődő szavak

Habilitovať – Habilitálni, habkať – kapkodni,
hajduch – hajdú, hala – hall, haló – halló,
halucinnovať – hallucinálni, halušky – galuska,
hangár – hangár, harfa – hárfa,
harmonický – harmonikus, harmonika –
harmonika, harmonikár – harmonikás,
hazardný – hazárd, hebrejčina – héber, hegelovský
– héberi, hej – hej, hektár – hektár, hektárový –
hektáros, hektolitrový – hektoliteres, Helena –
Ilona, helikoptera – helikopter,
hemžit – hemzsegni, Henrich – Henrik, herbár –
herbárium, hermetecký – hermetikus, heroický –
heorikus, hexameter – hexaméter, historia –
história, hlas – hang, hlasite – hangosan, hmkať –

hümmögni, hokej – hoki, hokejista – hokista,
Holandsko – Hollandia, holdovat – hódolni,
homogenny – homogén, horda –horda, hospitácia –
hospitálás,
horoskop – horoszkóp, hotelový – hoteli, huncut –
huncút, huncútský – huncútos,
husár – huszár, husita - huszita, husitizmus –
huszitizmus, huta – huta, hygienický – higénikus,
hymna – himnusz, hypnotizer – hipnotizőr,
hysterik – histérikus, (férfi) hysterička –
hisztérikus (nő) chánchaos – káoszos, chloroform –
chloroform.

Franyó Rudolf
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„Alkalmi szószaporítás”

(Szemelvények Ropolyi Lajos graforizmáiból)

Az út amit megtettünk …
… vagy amit megtehettünk volna, varázslatos volt,
mert az úgy volt, mint a mesebeli pénz; Hol volt,
hol nem volt. Szóval, ahol mi jártunk, ott általában
nem volt. Amikor volt, akkor is hamar lába kelt,
mert azt mondták, hogy az útra kell. Így aztán
tovább róttuk az ismeretlen utat, keresve egy jobb
forrású kutat.
Most, hogy megint tankolni kell, a pénztárcánk
romokban hever.
További jó utat Haver!

Amikor kellene, akkor épp nem találjuk vagy nem
abba a zárba való. (Lásd a földi mennyország
kulcsa).

(Haszon)kulcs
A kulcs általában fontos és hasznos, mert;
Zárttá teszi a zárhatatlan és őrzi az őrizhetetlent.
Külön kategóriát jelentenek a titkos zárak kulcsai,
amelyek örök titkokat is őrizhetnek. (Pl.,
örökkévalóság).

Sehol senki …!
Aki, mint a mesében, akkor és ott rátermetten;
megcsinálná,
példát mutatna,
rendet tenne,
Igazságot osztana,
Csak úgy egyszerűen és természetesen mint a
mesében.

Az egyéb haszonkulcsokat viszont forgassuk
bátran. (Olajozás a sikamlósság határáig
megengedett!)

Álom(ittasan)
Azt álmodtam, hogy elégedett vagyok magammal,
a környezetemmel, a világgal. Ettől különleges
zavarba jöttem, mert belém hasított, hogy akkor
Időben az időről
valójában már semmi dolgom. Felrémlettek
Reméljük jó időben, és ha kell időről - időre is bennem a próféta költő ide vágó sorai; „Nekem
szólunk, mert az idő kiszámíthatatlan. (Az nincsen vágyam, nincsen akaratom, mert amit
időszámításra még is makacsul ezt használjuk!) Te akarsz, én is azt akarom.”
Ezt különösen az idősek tudják, akik feje felett már
eljárt az idő. Persze idővel ez is megszokható. Csak Most ébredés után még félig álomittasan azon
nem árt időben felkészülni, mert mindent a maga tépelődöm, hogy ki lehet az a Te, akinek az akaratát
idejében.
el tudnám fogadni?
(Bezzeg az én időmben!)
Álomban azonban még ez is megtörténhet!

A kulcs általában felesleges és haszontalan, mert;

Tájékoztató a Pilisszentlászlói
Polgárőr- és Önkéntes Tűzoltó
Egyesület megalakulásáról

A múlt év utolsó napjaiban, községünkben
megalakult a Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó
Egyesület. Pilisszentlászlón korábban már két
alkalommal volt arra elhatározás, hogy helyi
polgárőr egyesület működjön. Először a 90-es évek
második felében, majd a 2010-es évek elején, de e
próbálkozások kárászéletűek voltak.

Egyesületünkbe hölgy tag is belépett, ami külön
örömmel töltötte el az egyesület többi tagját.
Egyesületünk főbb céljai: közterületi járőrszolgálat,
figyelőszolgálat,
jelzőőri
szolgálat,
rendezvénybiztosítás, belvízvédelmi tevékenység,
természetvédelem,
környezetvédelem,
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/kísérési/ lehetőség biztosítása a rászorulóknak.
temetőbiztosítás, hulladékgyűjtés.
Jelzőőri feladatokat kívánunk ellátni a helyi Törekedünk a területileg illetékes rendvédelmi
(rendőrség,
tűzoltóság,
idegenrendészet,
óvodánál és iskolánál.
katasztrófavédelem,
bevándorlási
és
Az önkormányzat által szervezett rendezvények állampolgársági hivatal) szervekkel a jogsértő
biztosítása, ha erre felkérést kapunk (Pilisi Ősz, cselekmények megelőzésére. A rendőrség és a
búcsú, sportrendezvényeknél).Temető biztosítás polgárőrség között kölcsönös információcsere
Halottak és a Mindenszentek napi megemlékezések folyamatos fejlesztésére, biztosítására. Kiemelt
idején. Hulladékgyűjtés a környezetvédelem feladatunknak tekintjük, ha van rá igény, a helyi
területén egyesületünk a működési területén a postai kézbesítők biztosítását a nyugdíjak
járőrözések során fokozottan ellenőrzi a kiosztásakor.
zöldterületeket, a környező erdőket. Az egyesület
tagjai részt vesznek a lakókörnyezetünk szeméttel Egyesületünk bírósági nyilvántartásba vétele
folyamatban van.
szennyezett területeinek megtisztításában.
Ezúton is köszönjük az önkormányzatunk
képviselő-testületének, hogy támogatták azon
megkeresésünket, hogy az egyesületünk nevében a
„Pilisszentlászlói” elnevezést használhassuk,
továbbá, hogy az egyesületünk székhelyének a
címe a Községháza lehet. Továbbá azt is köszönjük
Tervezzük az egyesületi tagoknak és más érdeklődő az önkormányzatunknak, hogy az egyesületünk
állampolgárok
részére
a
Szentendrei megindításával kapcsolatos költségekhez anyagi
Rendőrkapitányság bevonásával közbiztonsági támogatást biztosít.
oktatás megtartását is.
Egyesületünk bírósági bejegyzését követően
Egyesületünk legfőbb feladata a bűnmegelőzés. A együttműködési megállapodást kívánunk kötni az
polgárőrségünk bűnmegelőzési tevékenysége Országos Polgárőr Szövetséggel, Pest-megyei
Szövetséggel,
a
szentendrei
három erős pilléren nyugszik: rendszeres Polgárőr
járőrözéssel szolgálja a közterületek biztonságát, rendőrkapitánysággal a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel, s
szűkíti a bűnözés utánpótlási vonalait, hangsúlyt nem utolsósorban a helyi önkormányzatunkkal.
helyezve a gyermek-és ifjúságvédelemre,
neveléssel alakítva ki egy erkölcsösebb generációt, A polgárőrség működésének alapja az önkéntesség,
amely tudatosan képes elutasítani a kábítószereket, a meggyőződésből, minden ellenszolgáltatás és
s a bűnöző életmódot. Nagy hangsúlyt fektetünk a díjazás nélkül való tenni akarás legyen. Erősíteni
gyermek- és ifjúságvédelemre. Szezonális kívánjuk a polgárőr mozgalom egységét. Ne
programokat is szervezünk. Nyáron fel kell engedjenek abból az elvből, hogy a polgárőr csak
készíteni a gyerekeket, hogy a szünetben is a büntetlen előéletű állampolgár legyen, aki élvezi
legjobb tudásuk és odafigyelésük szerint lakóközössége bizalmát és megbecsülését, akinek
közlekedjenek, mert hajlamosak teljesen életvitele kiállja környezete kritikáját, aki a
kikapcsolni a szünidő kezdetével. Télen szintén mozgalom célkitűzéseivel egyetért, aki felelősséget
nagyon fontos a saját és környezetünk érez a közrendért és a közbiztonságért. A polgárőr
egészségének, épségének megőrzése. A hideg miatt tevékenységünk alapja a személyes példamutatás.
az utak csúszóssá válnak, fokozottan oda kell Magatartásunkat az önkéntes jogkövetés jellemzi.
Szolgálatunkat úgy kívánjuk ellátni, hogy
figyelni.
Tervezzük az „Éjjeli őrjárat” című programot (az fellépésünket ne érezzék az állampolgárok
együttműködő
szervekkel
egyeztetett zaklatásnak. Polgárőreink nem várhatnak előnyöket
helyzetértékelés és kockázatelemzés alapján polgárőri mivoltával összefüggésben. A
történő szolgálatszervezés, közvetlen védelmi polgárőrségünk által felvállalt bűnmegelőzési
Pest Megyei Polgárőr Szövetséghez pályázatot
kívánunk benyújtani, s ha a pályázatunk
eredményes lesz az elnyert pályázatot
üzemanyagra, polgárőr eszközök és ruházat
vásárlására fordítanánk.
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feladatok teljesítésével a jövőben is elsőbbséget
élvez a vagyon elleni bűncselekmények
megakadályozására való törekvés. Ennek
érdekében ellátjuk településünk, lakókörnyezetünk
vagyonbiztonsága, a bűncselekmények megelőzése
érdekében vállalt járőr és figyelőtevékenységünket.
Aktívan részt kívánunk venni az önkormányzatunk
helyi
közbiztonsági
célkitűzései
megfogalmazásában
és
a
feladatok
végrehajtásában. Megőrizzük az egyesületek
összetartását,
cselekvési
egységét. A
polgárőrségünk jövője és a folyamatosság
fenntartása érdekében törekedni kívánunk a fiatalok
és a nők megnyerésére, kezdeményezzük polgárőri
felvételüket, gondoskodni fogunk értelmes és
céltudatos feladatokkal történő megbízásukra.
Aktívan, felkészülten és kezdeményezően
képviseljük polgárőr egyesületünket a lakossági és
egyéb fórumokon.

Egyesületünk négy tagja (Mihics József, Mihics
Krisztián, Winkler László, ifj. Rudolf János) az
önkormányzat megkeresése alapján Kabar atya
temetésén a forgalom irányításában vett részt.
Az egyesület elnöke Tóth Attila polgármesternek
átadott egy „Rendőrség” „Police” üvegtáblát, hogy
az újonnan kialakítandó kmb-s irodánál a
bejárathoz helyezzék el, amit a polgármester
köszönettel fogadott el, s ígéretet tett arra, hogy
kihelyezik a táblát.
Ezúton is várjuk az egyesületünkbe belépni kívánó
feddhetetlen falutársaink jelentkezését!
Mihics József
egyesületi elnök

Nyelvcsaládunk
Amikor finneket hallunk beszélni azonnal érezzük
a nyelvrokonságot, pont olyan a hangzása mintha
magyarul beszélnénk, de garantáltan nem érthetünk
meg egyetlen szót sem, mivel egyetlen közös
szavunk sem létezik. Minden finn-ugor nyelv
jellemzője a magánhangzók legmagasabb
százaléka a többi nyelvhez képest. Északi
rokonaink feltűnően lassan és halkan beszélnek,
mimika és kézi gesztikuláció nélkül. Dél felé
haladva egyre hangosabbak az emberek és egyre
többet hadonásznak és grimaszolnak beszéd
közben. Több mint ötezer évvel ezelőtt éltek
utoljára együtt őseink. Ezért a haláról már nem a
halra gondolunk a veriről nem a vérre. Az
alapszókincsünk mégis finn-ugor eredetű.. A
családtagok, testvérek, ősfoglalkozások, évszakok
főnevei és az alapigék tartoznak ide. Beszédünk
több mint fele finn-ugor eredetű szavakból áll.
Negyede török eredetű szóból. A növénytermesztés
és az állattenyésztés kifejezései török eredetűek. A
törökök hétköznapi beszéde is ismerősnek tünik, de
teljesen érthetetlen a nagyobb hangerő és
gesztikuláció ellenére is. Ezzel ellentétben a szláv

nyelvekben rengeteg felismerhető szó van. Lásd az
újság „Szlovák nyelvvel közös szavaink” rovatát.
Ez az évezredes keveredés együttélés
következménye. Legtöbb ilyen szavunkról nem is
sejtjük, hogy szláv eredetű. Kapuszta, klobasza,
baran, stb. Anélkül, hogy beszélnénk egymás
nyelvét, egészen jól megérthetjük azt, hála a
számtalan felismerhetően közös szavunknak,
ellentétben a finn vagy török beszéddel, amiből
garantáltan semmit nem értünk, az évezredes
különélés miatt. Ráadásul a finn nyelv nem használ
szinte egyetlen nemzetközi szót sem. Ez is a
földrajzi elszigeteltségük következménye. A
Hekinentől
megszokott arcjátékból
és
taglejtésekből sem következtethetünk semmire.
Balaton szavunkról viszont nem is sejtjük, hogy a
szláv mocsár blatyinszko szóból származik, Pestről
és Pécsről sem, hogy a szláv piec – koho (kályha)
kifejezésből.
Ellentétben a kevésbé régi német spar - herd,
takarék – tűzhely szóval. Ez mind „smafu”.
Franciául Je mi en fou(zsó manfu) jelentése, hülye
vagyok hozzá. A tiiés (Tré szavuk viszont nem
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rosszat jelent, hanem”nagyont”.) A nagyon tré
kifejezésünk nem nagyon rosszat, csak nagyont
jelent. A gólya franciául sigogne – szigony,
kapisgáljuk miért ez a szó, viszont az olasz
értjükből származik. Egyszóval konyítunk hozzá. A
kony lengyelül, szlovákul lovat jelent. Amikor
konyít – fogatja a füleit, próbálja értelmezni, amit
nem teljesen ért. (Ami tönkre megy, azt ott
feldarabolják az eltüzeléshez.) A kész házat muszáj
bepucolni.
Mussein – németül kell tenni. A pucolaneum
viszont ókori római szó, a Vezuv hamuját nevezték
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így. Amit vízzel összekeverve betonszerű anyagot
kaptak. A cementégetést még nem ismerték, de a
pocolaneum segítségével még Aqvincumban is
képesek voltak teljesen víz át nem eresztő
vízvezetéket készíteni, ami nem cső volt, hanem
egy mesterséges patakmeder. Bár Pompejben ólom
vízvezetékcső is megfigyelhető. A grafit előtt
„ólomszöggel” írtunk, németül bleistift, lengyelül
az oluvek „olmocskát jelent.
Losonczi Miklós
mérnök

Részlet Franyó RudolfVAJZLIK, A REJTÉLYES PILISI BETYÁR c. könyvéből
- Jankót nem szabad kiengednünk! - mondták, és - Én nem megyek el innét!- jelentette ki
téged kedves Andris, minek zárjunk be? Menjél határozottan, majd folytatta:
vissza inkább az atyádhoz az erdőkbe. Jankó most - Ha nem zárnak be jószerével, akkor… - és
már így, vagy úgy, elszenvedi, minek hagynád előhúzta öve mögül az intéző korbácsát és
magad te is megkínozni?
csettintett vele.
Nos, a legény nem hagyta magát elzavarni.
- Akkor, mi lesz?
Havrancsik Jankót nem szabad büntetni! - mondta - Akkor elmegyek Stumf ágyához, és egész testét
határozottan.
szétverem ezzel a korbáccsal.
- Maguk engem kerestek, nem Jankót!
A férfiak megijedtek ettől a súlyos fenyegetéstől.
Vrabec, a darabontok közül a legidősebb, Az öreg Vrabec teljesen felpaprikázva kiadta a
tisztelettel nézett a felhevült ifjúra és szépen szólt parancsot:
hozzá:
- Emberek, fogjátok meg, és zárjátok be Jankóhoz!
- Add lejjebb a tisztességedet, kedves fiacskám! Aki nem fogadja meg a tanácsot, azon nem lehet
Nem tudod még, milyen a deres és az nem fog segíteni!
megkerülni! Jankó „olcsón” megússza, mert A darabontok szó nélkül vitték a mosolygó
mindegyikük rád fog vallani. Ha szót fogadsz Vajzlikot áristomba, amely egy magánházban volt.
nekünk, elszöksz az erdőbe. Amennyiben viszont - Azt a másikat nehogy kiengedjétek! – parancsolta
itt maradsz, akkor jaj a bőrödnek! Az intéző Vrabec.
fekszik, feje, akár a gabonamérő. Kegyetlen - Fura egy legény vagy te – mondták a darabontok
bosszút állna rajtad. Igaz, hogy téged kerestünk, no, Vajzliknak.
de megérted, nem találtunk. Menj tehát, amíg nem - Erőszakkal akarod magad megveretni?
lát meg valaki. Vajzlik meghatódott a jó indulatú Vajzlik szótlanul lépett be a kicsi sötét szobába,
szavakon.
amelybe Jankó volt bezárva. Fájó szívvel,
- Vrabec bátyám, nagyon köszönöm magának! – sóhajtozva távoztak a darabontok a gyerekkorú
mondta melegen.
fogolytól.
- Nem gondoltam, hogy ilyen jólelkű. De hiába, - Ma nekem, holnap neked! Sajnálkoztak azon,
Jankót nem érheti bot, amíg én élek. Azért kérem, hogy segédkezniük kell az urak oldalán a saját
engedjék el őt és zárjanak be engem.
fajtájukkal
szembeni
igazságtalan
A jó lelkű Vrabec haragudni kezdett.
igazságszolgáltatásban. Némán feküdtek le a
- Legényke, te kezded elveszejteni az eszedet! Én bejáratnál és beburkolóztak a darócködmönbe.
meg a türelmemet! – fűzte hozzá emeltebb hangon. Egyikük, mintha hallott volna valami zörejt és
- Ne kísértsél a bűnbe és tűnj el! – mondta valami mély dübörgést. Az őr felemelte a fejét,
szigorúan Vrabec.
hallgatódzott, de semmi. Biztos cséphadaróval
Az ifjú kétségbe esett:
dolgoznak a közelben. Csak az öreg Vrabecet nem
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miközben átölelte az árva gyönyörű fejét. A fiút
meghatotta a darabont melegsége, és szomorúan
sírva fakadt.
Az a sírás nem fájt neki, inkább vigasztalást hozott,
mert megtapasztalhatta, hogy nem haltak még ki a
jó indulatú emberek.
- Nos, csak tartsd magad, talán csak nem ölnek
A reggeli harangozáskor még sötét volt, valami meg! Nekem a fejembe kerülne, ha kiengednélek. csörömpölés hallatszott az áristom felől, majd mondta később és otthagyta a fiatal elítéltet.
dobbant valami.
Vrabec hangosan nevetett. Ez aztán a legény! Ezt
Ebéd előtt összeült a bíróság. Mivel súlyos vádat
követően megfordult és békésen horkolt.
A nap már magasan világított, mikor Vrabec írtak össze ellene, még a földesúr is megjelent.
kinyitotta szemét, felugrott és rászólt a darabontra. Négy, gyönyörű ló által húzott büszke hintón
érkezett.
- Mi van a gyerekekkel?
Kövér arca elkomorodott, mikor leszállt a hintóról
- Hozzál nekik tejet! Kemény napjuk lesz.
A darabont elment, és kis idő múlva teljesen és meglátta, hogy a darabontok és a helyi
elöljáróság szomorúan lehajtott fejjel fogadta a
megrémülve tért vissza.
- Őrmester úr! – kiáltott lihegve. - Jankó nincs ott, vádlottat.
Vattay földesúr köszöntésre sem méltatta őket.
elszökött! Vrabec bosszankodni kezdett:
- Mi az, hogy elszökött? Menj, ne álmodj! – Nagy gonddal lépett a lovakhoz és tenyerével
mondta mogorván és személyesen ment az megpaskolta őket.
áristomhoz. Mikor nem látták a darabontok, - Mi van velük, hogy így remegnek? – kérdezte
szigorúan a kocsistól.
elégedetten mosolygott magában.
- Nos, mit tettél, te csökönyös, önfejű? – kiáltott A kocsis levette szalagokkal díszített kalapját és
nyersen Vajzlikra, mikor meglátta az bizonytalanul válaszolt:
- Méltóságos úr, kérem, nem tudom.
ablaknyílásból kiszedett vasrácsot.
Vajzlik leült a priccsre és teli torokból nevetett. - Marha, nem tudod, és kinek kellene tudni, talán a
plébános úrnak? - ordított rá az élet-halál ura.
Csak úgy zengett hangjától az áristom.
- Látja, Vrabec bátyám! Nem akart lecsukni Véged van, ha történik velük valami, neked ámen,
szépszerével, bezárt erőszakkal. Nem akarta lógni fogsz az első fán.
kiengedni Jankót szépszerével, kiengedte őt Mikor aztán beindult a tárgyaló terembe, a padozat
erőszakkal. Így Jankó most ott van, ahová engem döngött nehéz teste alatt. Stumf összekötözött fejjel
követte őt.
akart, mehet elkapni őt.
Vrabec elküldte a darabontokat. Arca mosolyra - Nos, hol vannak azok a semmirevaló, duhaj
legények? – kérdezte mogorván, amíg helyet
váltott, ami elárulta őt.
- Ördögi emberke vagy, Andriskám! – kiáltotta foglalt a magas támlájú széken.
strázsamester
hápogó
hangon
elismerő tisztelettel, és forrón megszorította Vrabec
felvilágosította, hogy nem tudták elkapni csak az
jobbját.
egyiket, de az éjjel az is elszökött. Vattay ideges
- Kegyetlenül meg fognak kínozni!
lett, de Stumf lecsendesítette, hogy az a
Vajzlik megkomolyodott:
- Abból ne csináljon gondot magának, kedves főkolompos mégiscsak itt van. És Vrabecnak el
kellett megmagyaráznia, hogyan történt.
bátyám! – mondta szomorúan.
Vattay teljesen bevadult, nem ment a fejébe,
- Megölték a nővéremet, az édesapámat, öljenek
meg engem is! Úgy sincs senkim ezen a világon, hogyan tolakodhat valaki erőszakkal a deresre.
aki megsiratna. Keresztanyám és apám, meg - Hozzátok ide azt a kölyköt! Húzzátok ki a derest!
– parancsolta. Két darabont között belépett Vajzlik.
Farkas, lehetséges, de azok nem a véreim.
Lépése könnyű és biztos volt, akár az őzikének.
- Nem kár értem, bátyám.
A kemény „strázsamester” könnyei potyogtak, Gyönyörű fekete haja puhán lógott izmos vállára.
tévesztette meg a zaj, ő tisztán hallott minden ütést.
Mosolyogva tekergette dús bajuszát, és nyugodtan
jegyezte meg, csak úgy magában: - Az ördög
bordája ez a legény! Reggelre, biztos kiszabadítja
barátját. Kíváncsiságból egész éjjel nem hunyta le
szemét, és izgatottan hallgatódzott.
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Vattay sem tudta leplezni meglepetését.
- Milyen derék szörnyeteg! – sziszegte fogain
keresztül.
A darabont meglökte a legényt, hogy csókolná meg
kezét őméltóságának, de az meg sem mozdult.
Megállt a deres előtt és némán nézett édesapja
hóhérjára.
- Nos, lustaság, nem tudod kötelességedet? –
ordított rá Vattay.
- Kezet megcsókolni! - vezényelt Vrabec.
- Talán azért, mert megölte édesapámat! - szólt
emelt hangon, bátran Vajzlik.
A jelenlévők megdermedtek. Vattay kilépett az
asztal mögül.
- Mit ugat ez a kölyök? Kié ez a fattyú? – kiáltotta
gonoszan.
- Méltóságos úr kérem, ez Vajzlik fia, aki meg akart
engem ölni – válaszolta Stumf.
- Feküdj!
Vajzlik lefeküdt a deresre. A szabad erdők fiát
először kellett, hogy megérintse a rabszolgaság
pálcája és ugyanazon a deresen, ahol a
megboldogult édesapja kiadta ártatlan lelkét. A
legényke ismeretlen apja iránti emlékezete
könnyeket fakasztott szemére és megcsókolta a
könnyekkel áztatott derest.
- Üss!

TRUBNIK • KÜRTÖS | 17

A pálca lesújtott. Vajzlik egész testében
beleremegett.
- Nos, könyörögsz-e bocsánatért?
Vajzlik hallgatott. Második, harmadik ütés, de a
deresről a fájdalom egy szava sem hallatszott.
- Már magánkívül van, meg fog halni! – suttogták
meghatódva a jelenlévők.
Az öreg Vrabecnak patakokban folyt a könnye
lefelé az arcán.
- Kegyelem, méltóságos úr! – ordította
kétségbeesett hangon.
- Fiatal még a legényke, még nem is bérmálkozott.
Vattayt elkapta az érzéketlenség. Mint aki
megveszett, kiugrott magas támlájú székéből és
mocskos átkozódással kitépte a botot a darabont
kezéből és teljes erejéből háromszor csapott
Vajzlikra.
- Fogsz könyörögni? Jössz kezet csókolni, te, a
parasztok vipera fajzatja!– ordította, és ismét ütésre
emelte a botot. Az ítélő szobában egy szem nem
maradt szárazon. Vajzlik megmozdult és
négykézláb mászott le a deresről.
- Majd én megtanítalak, megpuhítalak, te istentelen
apától való fattyú!- folytatta a földesúr, és oldalt
lépve nyújtotta csókra jobb kezét.
Az összevert Vajzlik éppen csak lemászott,
nehezen szedte a levegőt, lábai csukladoztak. Úgy
tűnt, nem tud felállni. Közvetlenül Vattay előtt már
félig felemelkedett, megfogta a földesúr lábát a
bokája fölött, majd olyan erővel rántotta meg, hogy
őméltósága, hirtelen, akár a zsák, elterült a kemény
földön, erősen megütvén fejét.
Mindenki megdermedt. Az emberek megkövülten
álltak, és Vajzlik gyors lépésekkel kirohant a
helyiségből.
Nagy zűrzavar lett úrrá a helyiségben. Egyesek a
kövér Vattayt emelgették a földről. Mások a fiú
után akartak rohanni, és hogy nagyobb legyen a
felfordulás, hirtelen a kastély felől a harangok
félreverését lehetett hallani.
- Tűz van, tűz van! – kiáltozták az emberek kívülről
és a kastély felől eldördült a mozsár. Vattay
gyorsan kiment az épületből és szigorú hangon
hívta a kocsist:
- Miska! Lustaság, részeges, hol vagy? Száz botot
veretek a hátadra!
Nos, Miska sehol, a kocsi ott állt az országúton. A
gyönyörű lovak azonban vadul rángatóztak a
földön, haldokoltak. Vattay feje szinte szétrepedt a
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látványtól. Elkezdte emelgetni a lovakat, de azok
ismét összerogytak.
Kettő közülük már megdöglött. Mint az erdei vad
ment neki Vattay a körülötte lévőknek, akik
elfehéredtek az ijedtségtől.
- Zsiványok, gyilkosok, bekerítettek! - ordítozta
vadul.
- Gyújtogatják birtokaimat, megmérgezik
jószágaimat, és az életemre törnek! Megölöm,
felakasztom…! - és önkívületi állapotban leesett a
földre.
Mikorra felélesztették, már eloltották a tüzet. Óriási
volt a kár. Vattay szó nélkül felült új hintójára, és
mikor hazatért, megvizsgáltatta állatait és azok
takarmányát. Felesleges volt a kutatás, semmit nem
találtak.
Nehéz gondolatokba mélyülve visszavonult
szobájába, amely mindig zárva volt, oda senki nem
léphetett be. Ennek a szobának íróasztalán talált
egy fekete pecsétes levelet. Elkezdett forogni vele a
világ, mikor kinyitotta és elkezdte olvasni: Véreskezű zsarnok! Reszkess a bosszú miatt, amely
megsemmisít. Én ott vagyok mindenhol és sehol.
- Segítség, mentsetek meg! – tört ki hörgő
melléből, és mikor a cselédség berontott a szobába,
Vattayt már a földön találta.

ISMÉT FARKASNÁL
Vajzlik arra rohant, amerre látott. Most már
tudomásul vette, hogy csak az erdőben tartózkodó
nevelőapjánál talál menedéket a biztos halált
jelentő botozástól.
Rögtön jobbra fordult, és Csikóvár felé vette útját,
de már hallotta a vészjelző harang zúgását. Mire
magasabbra ért az erdők felé vezető úton, látni
lehetett a kastély felől hömpölygő füstöt. Eddig
számára ismeretlen fogalmat kezdett érezni, a
kárörömöt.
- Bár csak ott égnétek utolsó lábatokig, ti sötét,
gonosz lelkűek! – sziszegte fogai között. – Hogy
még magnak való sem maradna belőletek!
Az a legény, aki olyan gonosz tudott lenni az
istentelen hóhérokhoz, ugyanabban a pillanatban,
nagyon hálás szívvel gondolt jótevőire. Nem tudott
elmenni tőlük búcsú nélkül.
Ezért visszafordult és szembenézve az állandó
veszéllyel, hogy bármikor elkaphatják őt az urasági
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emberek, elbúcsúzott keresztanyjától, a tanítótól és
a plébánostól. Mindegyikük örült, hogy egészben
látják őt, és örömmel adták áldásukat az útra.
Keresztanyja még hozzáakasztott egy tarisznyát teli
élelemmel.
A nagy szabadságérzettől nagyokat kurjantott
Vajzlik, mikor az erdő széléhez ért.
Nem is érezte, milyen hamar eltelt az idő, mire
felért a nyeregre.
A hiúz örömmel ugrándozott körülötte, és ő egyre
közelebb ért a barlang előtti kunyhóhoz.
Farkast nem találta ott. Talán Drobinoháéknál van.
Valószínű Jankót kísérte oda - gondolkozott
bizakodva Vajzlik, és elégedetten elterült a
kunyhóban lévő mohával bélelt ágyban.
Az átélt küzdelemtől elfáradva elaludt. Azt
álmodta, hogy nagyúr lett és ítélkezik a népnyúzók
felett. Akkor ráncok lepték el sima homlokát, melle
erősen emelkedett és szájából keményen jöttek a
parancsok: „Feküdj a deresre!” – A „nővéremért!”
– „Édesapámért!” – „ A szolgákért” – „Üss!” Aludt
és verejték serkent homlokán, hangja egyre jobban
felemelkedett. Erre felnyitotta szemét és
ismeretlenül nézett körül. Nem érzékelte, hol van,
de gyorsan feleszmélt. Örömében felordított. Ekkor
a barlangot eltorlaszoló szikla mögül hirtelen
előlépett nevelőapja, Farkas.
Vajzlik nem tudta, mi történik. Ekkor Farkas már
forrón csókolta arcát, homlokát.
- Csakhogy itt vagy, Andriskám! – zengett nagy
tisztelettel a hangja.
- Jó, hogy nem öltek meg azok a gyilkosok! – és
ismét megcsókolta.
Vajzliknak szinte kiugrott a szíve ettől a meleg
fogadtatástól. Szeméből ömleni kezdtek a könnyek
és csak ennyi szó jött ajkára: - Drága édesapám!
A forró üdvözlések után Vajzliknak mindent el
kellett mesélnie, ami történt vele a legutóbbi
találkozásuk óta.
Farkas örömét lelte a hallgatásban. Vajzlik nagyon
dicsérte jótevőit, védelmezőit, de egy szóval sem
említette saját magát. Ez a hivalkodás nélküli
egyszerűség tetszett Farkasnak a legjobban.
– Ez már nem gyerek, de férfi! – gondolta büszkén,
és kedvesen nézett neveltjére. Ugyanakkor
legjobban a bírósági tárgyalás érdekelte, amiről
nevetve beszélt Vajzlik.
- És igazán elesett az úr?
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- Igen, bizony! Elterült, akár a béka!
- És Havrancsik Jankó el akart szökni az
áristomból? – kérdezte Farkas.
- Nem akart a világért sem. Sírva, könyörögve kért,
hadd maradjon velem, de én nem engedtem neki.
Hajnalra kiütögettem a téglák közül a vasrácsot, és
erőszakkal küldtem ki.
- Teljesen szétzilálva érkezett ide, a hiúz szét akarta
tépni. Szép, szálas legény, jól tetted, hogy nem
engedted megbotozni. Mindig inkább szenvedj
magad, mint mások szenvedjenek miattad.
- Úgy is van! Ehhez
tartom magam.
- Azt a vörös
Stumfot,
hogy
sikerült
megvernetek?
–
kérdezte nevetve
Farkas.
- Nos, úgy, hogy sok
lúd disznót győz!
Jankó
jól
serénykedett benne.
Ő volt az első, aki
mellém állt. Jó erős fiú. Stumf vakon szaladt.
Benyúlt az öve alá és előhúzta az intéző korbácsát.
- Ezzel verte az intéző Miskát.
- És te kitépted a kezéből?
- Igen, de nem volt nehéz hátulról – szabadkozott
Vajzlik. Farkas elismerően nézett a legényre és
szívesen hallgatta elbeszélését a faluban
történtekről. Aztán elbújt a titkos alagútban.
- Ugye, kíváncsi vagy Andris, hová vezet ez az út?
– kérdezte nevetve.
Vajzlik nagyokat pislogott.
- Szeretném tudni, de ha nem szabad, akkor nem
kíváncsiskodom. – felelte vállvonogatva.
- Mindennek eljön az ideje. – mondta határozottan
Farkas.
- Majd ha felnősz. Most az a fő, hogy senki előtt ne
beszélj arról, amit láttál!
- Én soha nem pletykálok. - mondta határozottan a
legény és Farkas meghajolt szavai előtt.
- Egyelőre itt maradsz nálam. Megtanítlak, amire
szükséged van, aztán meglátjuk.Úgy is történt Egy
ölre való moha került a kunyhóban lévő régi mellé,
és eggyel több lakója lett a kunyhónak.
Nappal vadásztak az erdei vadakra, és esténként a
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szegényes kunyhó átváltozott iskolává. Az öreg
remete mindkettőben jeleskedett.
Vajzlikban viszont jó diákra lelt.
Így élték békességben életüket. Néhanapján eljártak
a Lepence-patak mellett lakó Drobinoháékhoz.
Vajzlik is lemerészkedett meglátogatni ismerőseit
Pomázra.
Így jutott tudomására, hogy Vattay földesúr a
felújított kastélyánál épített új kápolnát készül
felszentelni. A kastélyban és a községben nagy
sürgés-forgás támadt. Mesteremberek igyekeztek
befejezni
a
kápolnát.
Az
asszonyok
meszelgették
házikóikat,
szépítgették
az
iskolát, plébániát és
a templomot.
A fiatal férfiak és
az
ügyesebb,
nagykorú legények
lovaikkal
gyakorolták
a
püspöki hintó és kíséretének fogadását.
Mindenki várja a Pünkösdöt, amikor az
esztergomi püspök úr személyesen jön felszentelni
az elkészült kápolnát.
Nos, de minek örül a köznép? Hiszen parasztnak
még az árnyéka sem vetődhet abba a kápolnába.
Mindenki az ünnepi énekeknek, virágoknak és a
melegnek örül. Főleg ebben az esztendőben! Még
egyik telet sem ette meg a farkas, de ezt a mostanit
még egy egész farkas falka sem bírta volna
megenni. Váratlanul jött, mint derült égből a
villámcsapás és hosszú volt, mint a törökök uralma.
Előbb dér jött, aztán olyan hideg, hogy még a
tetőzsindelyek is pattogtak és tartott ez egészen
farsangig. Aztán jöttek a hófúvások, amik minden
vadat megindítottak az erdőből. A rókák a tyúkólak
körül ólálkodtak, az őzikék a csűröknél kerestek
fekhelyet. Csupán az úri lakosztályokban volt
meleg.
(Folytatjuk)
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A Pilisi szlovákok bálja

A pilisi szlovákok hagyományos bálját idén
Pilisszántó rendezte. Ez már a 17. bálja volt a pilisi
szlovákságnak. Pilisszentlászlóról soha nem
tapasztalt létszámmal érkeztünk. Az ötvenöt fős
busz kevésnek bizonyult, ezért néhányan kocsival
mentünk a Pilicsabán található sportcsarnokba. A
bejáratnál a szokáshoz híven pálinkával és házi
pogácsával fogadtak. Ezt követően sikerült egy
csoportban elhelyezkednünk.
Hetvenen lehettünk, de legalább két – három,
századnyi katonának való ételt, italt hoztunk.
Egymást kínálgatva ettünk, ittunk.
A megjelent vendégeket a rendezők nevében
Pilisszántó Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke, Papucsek Lajos üdvözölte, aki többek
között megemlítette, hogy a bálra megjelentek
száma ötszáz főnél is több. A Pilisszántói
Őnkormányzat nevében Csicsmancai Éva
polgármester asszony szólt, aki német származása
ellenére szlovákul is köszönteni tudta a vendégeket,
majd magyarul beszélt:
- Szeretném megköszönni Önöknek, hogy ilyen
sokan jöttek erre a bálra. Így teljesül közös célunk:
megőrzése és átadása az utódoknak a tradicionális

szokásainkat, nyelvünket és megerősítenünk szlovák
szövetségünket… . Szokásainkat,
énekeinket,
táncainkat, meg kell ismernie, és elsajátítania
megszeretnie az ifjabb generációnak, mert azok
csak így tudnak tovább élni. Morus Tamást idézve

nagyon bölcsen, kifejtette:

- A tradíció nem azt jelenti, hogy őrizzük a hamut,
de továbbadását a lángnak… Remélem ezen a
találkozón annyi láng lesz, hogy fel lobog a
tábortüzünk… - Ezekkel, a szavakkal nyitotta meg

a pilisi szlovákok bálját a rendező község
polgármester asszonya.
Majd elkezdődött a műsor, amelyben a
pilsszántói Pávakör, Studenka, és a Pántlika
táncegyüttesek léptek fel. A talp alá valót a
piliszentiváni fúvószenekar, majd folytatásban a
Pilisszántói Mosoly együttes játszotta. A
zenészekre panasz nem volt hiszen, felváltva
játszottak. A bálon együtt volt választóival falunk
első embere, Tóth Attila polgármesterünk, dr Illés
György alpolgármesterünk, kedves nejével és Petkó
Gábor képviselőnk, szintén kedves nejével. Az
éjféli sorsolás szerint jövőre Piliscsév rendezi a
most már hagyománnyá vált batyubált.

Fotó: Fuhl Imre
Impresszum:
A szerkesztőség címe: 2009 Pilisszentlászló, Petőfi S. u. 55.
Felelős szerkesztő - kiadó: Franyó Rudolf
E-mail: franyorudolf@citromail.hu | Tel.: 06 20 947-9243, 06 26 338-093
Nyomda, nyomdai előkészítés: Technova 2004 Kft. | technovaszentendre@gmail.com • 06 30 280 5189
Megjelenik havonta • Iktatószám: CE/15092-2/2015

