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Franyó Rudolf a Pilisszentlászlói Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat elnökének és Mihics
József a Pilisszentlászlói Polgárőr- és Önkéntes
Tűzoltó Egyesület elnökének közös
kezdeményezésére megkerestük Bozó Tibor
dandártábornokot, az MH Altiszti Akadémia
parancsnokát, hogy Pilisszentlászlói Vadvirág
Óvoda kisgyermekei látogatást tehessenek az
Altiszti Akadémián, és bepillantást nyerhessenek a
mai honvédségünk életébe.
A szervezés lebonyolítását a polgárőrségünk

végezte. MH Altiszti Akadémia részéről Nagy
Sándor ezredes, törzsfőnök, szívélyesen vette a
megkeresésünket és 2016. szeptember 30-án a
délelőtti órákban kerülhetett sor a kisgyermekek
által már napokkal korábban hőn várt látogatásra.
A Pilisszentlászló Vadvirág Óvodából 35-fő
kisgyermek és 7-fő óvodai dolgozó kísérő, míg a
polgárőrség részéről 5-fő kísérő vett részt a
programban. Az óvodások a helyközi Volánbusszal
utaztak Szentendrére, ahonnan átsétáltunk az MH
Altiszti Akadémiára.

Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda
a szentendrei MH Altiszti Akadémiára

látogatott polgárőrségünk közreműködésével
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Az MH Altiszti Akadémián Boda Bálint zászlós,
Bukovinszkiné Apáti Nagy Éva őrmester fogadta a
küldöttségünket, és ismertették velünk a programot.
Különböző katonai járműveket, harcjárműveket
lehetett megtekinteni, amikre a gyerkőcök
felmászhattak és be is ülhettek, volt arcfestés, de
nem maradt ki a helyi katonai múzeum
megtekintése sem.
Az óvodás nebulók nagy örömmel és lelkesedéssel
vették birtokba a különböző katonai járműveket,
szemléltető eszközöket. A bátrabbak a kiképző
pálya egyes tereptárgyait is kipróbálhatták.
Bozó Tibor dandártábornok, MH Altiszti Akadémia
parancsnoka Nagy Sándor ezredes törzsfőnök a
bokros teendőik mellett időt szakítottak a
látogatásunkra. Meleg szavakkal köszöntöttek
bennünket. Mihics József polgárőrség elnökének és
Franyó Rudolf Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat elnökének „Jutastól Szentendréig”
című emlékkönyvet adtak át.
Franyó Rudolf saját könyveiből adott át néhány
példányt, illetve felajánlotta az MH Altiszti
Akadémiának, hogy könyvbemutató mellett saját
példányaiból átad egy-egy példányt az Akadémia

könyvtára részére, illetve kedvezményesen
vásárolhatnak az érdeklődők könyveiből.
Bozó Tibor parancsnok kiemelte, hogy fontos az
ilyen kezdeményezés és az Akadémia a jövőben is
nyitott az intézmények, gyerekek irányába.
A látogatást követően rendben, fegyelmezetten
visszatértek a kisgyermekek az óvodába, délután
kivétel nélkül mélyen aludtak, annyira kimerítette
őket a délelőtti kirándulás.
A polgárőrségünk megelégedettségére szolgált,
hogy közösen a Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzattal ilyen tartalmas programot
tudtunk szervezni Pilisszentlászlói Vadvirág
óvodásainak.

Köszönjük az MH Altiszti Akadémia
vezetőségének és minden részt vevő katonájának,
hogy lehetőséget biztosítottak óvodásainknak a
maradandó élményt nyújtó látogatásra!

Pilisszentlászló, 2016. szeptember 30.

Mihics József
elnök

Igen komoly, nagy rendezési, előkészületi munkát
követően 2016. szeptember 17 – én, szombaton,
esős, borús nap reggelén, ünnepélyes megnyitóval
vette kezdetét a tizenkét órán át tartó műsor.
A bevezető beszédet követően községünk
asszonykórusa kétnyelvű énekeket adott elő.
A félórás műsort követően Dr. Illés György
előadása által sok érdekes, eddig nem közismert
dolgot tudhattak meg a jelenlévők. Előadásában az
alaptól a harangokig ismertette a pálosok által
épített barokk stílusú templomunk történetét, amely
szorosan összefonódik a pálos rend és egyben
községünk kialakulásával és történelmével. A
tartalmas, kimerítő előadás után Dr. Bartha Zsolt,
községünk immár harmadik évtizedes háziorvosa
ült az orgonához, és egy órán át varázsolta el
csodálatos orgonajátékkal a zsúfolásig telt
templomom közönségét.

Szakonyi K. és Odor L. Hangversenydarabokat
adott elő. Őket a Búzavirág Daloskör váltotta fel és
előadásuk által gyönyörű félórában volt részünk.
A délelőtti műsort a Blaskó együttes egyórás
műsorával ért véget.
Kertész József úr a műsorvezetőnk a költészet
gyöngyszemei műsorában csodálatos szavalatokkal
ismertette a nemrég elhunyt Csoóri Sándor, és a
régebbi nagyjaink közül, Áprily Lajos hajdani
református lelkész, költő, és József Attila egyik
legnagyszerűbb költőnk verseit.
Sajnos csak félórányit tudta csodálatos hangjával
elvarázsolni a közönséget.
A szavalatok után a nagyhírű, régebbi alapítású
szentendrei Filibili Népdalkör lépett fel szépen
előadott repertoárjával.
Őket néhány egyéni fellépő követte, majd egy óra
hosszáig az ifjú tehetségeknek volt lehetőségük a

NYITOTT TEMPLOMOK NAPJA
Hangverseny maratón Pilisszentlászlón,

a templom orgonájának rendbehozatalára
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bemutatkozásra.
A Waldorf iskola igen komoly létszámmal, és nagy
odaadással képviseltette magát. A csoportos
fellépők után Hantos Andrea egyéni éneklését
halhattuk.
Andreát követve, a Szentmise kezdetéig Grylius D.,
Major G., Söptei Andrea szórakoztatta a

jelenlévőket. A zenés szentmisére, az énekkaros
asszonyainkon kívül a többi jelenlévő hívők is
csatlakoztak. A szentmisét követően egy órán át a
Szinnai család remekelt. A tíz fős Bocsák család
zenei műsora szintén nagy sikert aratott. Páljános

Anna (fuvola) orgonazenéje szintén tetszett a még
mindig nagyszámú közönségnek.
Befejezésül a zenés rózsafüzér koszorú volt
hallható, majd a Te Deum (ének)
A templomban az orgona-felújításra elhelyezett
perselyben százharmincötezer forint gyűlt össze.
Köszönet minden segítő és adományozó

Falutársunknak és külső támogató Barátainknak,
akik részvételükkel segítették a program
megvalósítását. Isten áldja meg Őket!

Fotó és szöveg: Franyó Rudolf

Nyugat – Európa vezetői most gyávák. Nagyon
könnyű dolog milliókat beengedni a folyamatos
népességrobbanásban élő muszlinok közül, de
minden egyén visszatoloncolása nagyon nehéz lesz,
és drága, de a megtartásuk még drágább. A
pilisszentlászlói Kürtös havi lap az utóbbi évben
minden illegális migrációval kapcsolatos írásomat
cenzúramentesen megjelentette. Amit a környék
egyetlen községi újságja sem vállalt fel. Ezek közül
a megszállás ellenes cikkeimet közlő Kürtösből
küldtem el néhányat a FIDESZ központnak, mert
ők a bal – liberálisokkal ellentétben azonnal
észrevették az „életveszélyt”, és azonnal

cselekedtek is. Hatékonyan. Ellentétben az
iszlamizáló ENSZ – szel, NATO – val, „Frontexel”,
ENSZ főtitkárral, USA elnökkel, pápával Junkers –
szel és Merkeller. Franyó Rudolf is azonnal
érzékelte a „végveszélyt” és teret adott az
ellenpropagandának. Köszönet érte. Májusi
írásomban tudósítottam az osztrák határ tíz méteres
készenléti sávjáról. Mai hír (szeptember 19.), hogy
ott is „szárnyas kapu” épül. Mellékelten csatolom a
miniszterelnöki Kabinetiroda levelét.

Tisztelettel:
Losonci Miklós

Bűnösök közt cinkos, aki néma
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Fotó: Franyó Rudolf

Fotó: Franyó Rudolf
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Utóirat
A világot nem kell újra kitalálni. Aki ide akar
jönni, vegyen magának vízumot és biometrikus
útlevelet. Ezekkel az engedélyezett ideig
tartózkodhat hazánkban, de nem telepedhet le és
nem vállalhat munkát, állampolgárság és
letelepedési, valamint munkavállalási engedély
hiányában. Kivétel a valódi házasság, nem a
névleges, a közös gyerek. Arányosan. Ahány
magyar házasodik be Bangladesbe, annyit
engedjünk be mi is. Minden európai határon vissza
kell állítani a törvényességet. Úgy, ahogy ezt a
FIDESZ kormány megoldotta. Már minden ország

újra ellenőrizze határait: a svédek, a dánok, a
németek, franciák, az osztrákok, a magyarok, a
szlovének, horvátok, macedónok, bolgárok. Egy év
illegális migráció miatt már csak elméletben él
Schengen, de már minden belső határ le nem lesz
zárva. Másfélmillió muszlin szétverte a
félmilliárdos Európát. Sehol, soha nem vállaltuk,
hogy a föld minden emberének minden
problémáját a mi kötelességünk MEGOLDANI.
Erre nem is lennénk képesek.

Losonci Miklós

Két "gyüttment"
Falunk szenátorai ülést tartottak szeptember 20-án.
Két éve gyakorolják a polgármesterrel a helyi
hatalmat. Ebben az időszakban a Kormány
vidékfejlesztési politikájának köszönhetően,
községünk cca. 1 50 millió forint vissza nem
térítendő támogatásban részesült.
Ez nagyon sok pénz, lehet, hogy a Polgármester úr,
aki egymaga dönthet a kivitelezésekről, ettől
MEGSZÉDÜLT. Sorra kötötte meg túlárazott, igen
sok esetben fiktív műszaki tartalmú átalánydíjas
szerződéseket.
Hiába a könnyen jött pénzeső, ha nem az a célja,
hogy hasznosan legyen felhasználva. Nagy baj az,

ha gyorsan kell költeni, felelőtlenül, lepapírozni,
határidőre kerül amibe kerül.
Lehet, ezt unta meg HICSÁK és RUDOLF
képviselő úr, amikor nem fogadta el a Polgármester
beszámolóját a Vis Major pályázattal kapcsolatban
(ÚTÉPÍTÉSEK). Egy érdeklődő lakótárs részéről
hangos bekiabálás: „szégyen, hogy két gyüttment
képviseli tisztességgel a falut.”:
A Polgármester és alpolgármesterek (három is van
belőlük) arcára ráfagy a mosoly, a többiek
tapsolnak.
Az igazi bonyodalom ekkor kezdődött, hiszen a
megszokott forgatókönyv felborult, a jelenlévők is
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szót kaphattak, és kérdéseket tehettek fel. Nem sok
köszönet volt benne.
Polgármester mosta kezeit, mint PONCIUS
PILÁTUS, végig hazudta az egész estét, olyan
képtelenségeket állítva, hogy a Belügyminisztérium
rendelte el az 500 Ft/m2 egységárat a fűkaszálásra.
Gondolom a testületi ülésen jelenlévő Hivatal
munkatársai és Jegyző úr csak lojalitásból nem
cáfolták meg ezeket a képtelen állításokat. További
nagy vidámságot okozott a Polgármester azon
állítása miszerint „AZ EGÉSZ FALU EL VAN
CSÚSZVA”.
Ezt követően felvázolta és el is fogadtatta a
testülettel (a két gyüttment nem szavazta meg)
további 6 millió Ft kell a 48 millió már kifizetett Ft
mellé arra, hogy az utakat a víz el ne mossa, na
meg 48 millió forintot.
Nem jó hír a Honvéd és Béke utca lakóinak, hogy
egy árva forintot sem terveznek útjaik
karbantartására, felújítására.
Itt meg kell jegyezni, erre volna lehetőség abból a
közel 20 millió keretből, ami a
Belügyminisztériumból várható. A Polgármester
mégis a tűzoltó szertár felújítására tett javaslatot,
amit szintén elfogadtak elöljáróink.
Nem kell ezen csodálkozni, hiszen mindannyian
tudjuk, a Rózsahegy utca, ahol a Polgármester és
alpolgármester ingatlana található, tökéletes aszfalt
burkolattal, macskakövezve és vízelvezetéssel
rendelkezik. Nekik nem kell a gépkocsijuk, tengely
sérülésérők tartaniuk, amikor nagy ritkán haza
látogatnak.
A Gerle utcai lakótársaknak a Polgármester azt
ígérte, hogy a következő évi VIS MAJOR keretből
lesz felújítva utcájuk. Most már csak az a kérdés,
hogy lesz - e katasztrófa esemény a közel jövőben,
és azt honnan tudja Polgármester. Jó lenne velünk,
lakókkal is megosztaná ezeket, az információkat
annak érdekében, hogy időben megvédjük
pincéinket, garázsainkat, udvarainkat a várható
özönvíztől. Tyúkjainkat és kóbor kutyáinkat is
elzárnánk, menekítenénk, nehogy a tojásnagyságú
jégesőtől sérüléseket szenvedjenek.
Szó volt a testületi ülésen még „ÖKLELŐ
BIKÁKRÓL”, olyan Önkormányzati közutakról,
amelyek az ingatlan nyilvántartás szerint nem is
léteznek, mégis közpénzből épülnek.
A Petőfi utcában történt birtokháborítás és
önkényes földfoglalás is okozhat némi

bonyodalmat a későbbiekben.
Hosszas vita azonban akkor alakult ki, amikor a
bitumenes emulzió optimális kötésének
hőmérséklete került szóba. (Lehet a jelenlévő
érdeklődők tűrő képességét, szondázták. Nem lett
volna meglepetés, ha valaki elküldi őket a . . .)

Összességében érdekes testületi ülés volt, ajánlom
lakótársaimnak, vegyenek részt az üléseken, ezért
nem kell fizetni, mégis jókat derülhetnek helyben,
nem kell Budapestre utazni egy kabaréba.
A jó hír az, hogy Ifj . Petkó Gábor képviselő úr
feleségével már ketten szervezik fő állásban
Pilisszentlászló kulturális életét.

Dombai József
2016 09 24. Pilisszentlászló
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Gyütt– mentek
Kik azok? Az egész emberiség. Egyes mindenevő
majomszerű őseink a kagylóevésre is szakosodtak.
Így egy évmillió alatt az összes óceán összes partját
végiggyalogolták. Bemerészkedve a szárazföldi
területekre is. Azóta is vándorol minden nép
minden irányban.
Egyfelől ez biztosítja a vérfelfrissítést. Másfelől
viszont eljuttatja az egyenlítői géneket a
sarkvidékekre is. Ahol azok teljesen életképtelenek,
Így károsak. A hunok a mai Mongóliából eljutottak
Galliáig, Itáliáig, de vissza is húzódtak legalább
félútig. A „magyarok” is „hibridek” voltak. Ma
szavaink minimum fele finn-ugor eredetű. A
legősibbek.
A gyümölcstermesztés, de mindenekelőtt az
állattenyésztés szavai viszont 25% - kal képviselik
a türk nyelvcsaládot. A maradék negyed rész szláv,
germán, latin eredetű. A honfoglalók „hét törzse”
biztosította a keveredést. Beolvasztották a Dunán –
túli szlávokat és az alföldi avarokat, de nem
integrálták őket, hanem ők maguk „integrálódtak”.
Befejezték a kalandozásokat és a nomadizálást.
Letelepültek, akár a helyi szlávok.
Áttértek az istállózó állattartásra. Szalma, széna,
kasza, káposzta, stb. szavaink bizonyítják a szlávok
integráló hatását. Akárcsak a kemence, kémény
szavunk is. Azt, hogy tőlük vettük át ezek építését,
ami sátorban, jurtában nem, de házainkban a
legoptimálisabb. A környező szláv népek után mi is
keresztények lettünk, hogy „integrálódjunk a
legyőzöttekhez”. Ahelyett, hogy momadizálásra
késztettük volna őket. István felesége bajor volt,
László édesanyja lengyel. Mátyásé magyar, de
édesapja román. Felesége cseh volt, majd egy
nápolyi, de gyereke egy bécsi nőtől született. A
kunok is igazi gyütt – mentek voltak, de
nemzetalkotókká váltak. A mongolok viszont
annyira „terrorista” módon viselkedtek, hogy
többet sosem tűrtük meg őket. A törökök szintén
elnéptelenítették az országot. A vallási
szembeállásuk miatt. Utánuk minden keresztény
nemzetiség sikeresen „integrálódott”. Az aradi 1 3
közül több volt a nemzetiségi” mint a magyar: 5
német nevű + 1 szerb nevű + 1 horvát nevű + 1
örmény nevű = 8 idegen nevű volt, de mind magyar
szívű. Bennük is volt magyar vér, úgy ahogy a

magyar nevűekben is „nemzetiségi” vér. Görgey és
Kossuth félig cipszer volt. A katasztrofális
Dembinszky (tölgyesi) és a zseniális Bem
lengyelek voltak. Több gyütt – ment tábornokunk
volt, mint magyar. Rátermettségük okán: tavaszi
hadjárat, Buda visszafoglalása, Erdély
felszabadítása Görgey és Bem vezénylete alatt
zajlott. Ráadásul Görgey azonnal letette a fegyvert,
mielőtt a 200 ezres orosz túlerő népirtást
okozhatott volna. Sőt pont előttük,
megakadályozandó a megtorlást. A magyar
forradalom eleve az osztrák forradalom
megsegítésére robbant ki, és Jelasic miatt lett
belőle szabadságharc, nem Kossuth miatt. Bár ő
Világos után egyetlen bűnbakot csinált, a
harcmezők hőséből, Görgeyből, aki még fej
horzslövéssel is végrehajtotta Buda
visszafoglalását.
Bécset háromszoros túlerő védte, ez Schwechát –
nál vereséget mért Mógáékra. Az olaszok az első
világháborúban még ellenségek voltak a
másodikban már szövetségesek. MIÉRT MÁS A
MIGRÁNS VÁLSÁG! A DEMOGRAFIA MIATT.
Az utolsó száz évben másfél milliárdról, hét és fél
milliárdra nőtt az emberiség létszáma, de a
keresztény fehérek már reprodukálni sem akarják
magukat. Vagyis a sötétbőrű országok 5 – 7 szer
népesebbek, mint száz évvel ezelőtt. A
NÉPESSÉGROBBANÁS GYORSUL. A NATO, a
frontex, a parti őrség behozza a megszállókat. A
pápa, az ENSZ főtitkár, Obama, Junker, Schulz,
Merkel sorfala között. Nem az a kiadás, amit a
migránsok megesznek. BÉNÍTJÁK AZ IPART,
KERESKEDELMET, MEZŐGAZDÁLKODÁST,
UTAZÁST, SZÁLLÍTÁST, BIZTONSÁGOT.
Megölték „Schengent”. Ott is kerítés lesz, ahol
előtte nem volt. Járványok, káosz, stb.

Tisztelettel:
Losonci Miklós
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Kell egy csapat.....
A Pilisszentlászlói KÖRKÉP közpénzből
finanszírozott legutóbbi kiadványának 16. oldalán
" futball hírek " szerepeltek.
Mielőtt e híreket kommentálnám, meg kell
állapítani a kiadvány jó minőségű papírból készült,
zöld szinü ,kellemes tapintású.
Évente egyszer-kétszer ,legjobb esetben 2 havonta
megjelenik hiszen "
EGYÜTT ÉLÜNK,EGYÜTT
VAGYUNK,VALAMIÉRT MIND ITT
LAKUNK",
Ez, van akihez eljut, vagy nem.
Visszatérve a futball hírekre miszerint " Sajnálattal
tudatjuk, hogy a szentlászlói futball csapat idén
nyáron feloszlatta önmagát, az a véleményem,
hogy a legnagyobb felelősség a Polgármesteré.
Azért merem ezt a leghatározottabban állítani, mert
még megválasztása előtt a foci csapat vezetését
neki átadtam, az eszközök, felszerelések
átvételének jegyzőkönyvi dokumentálásával.
A volt FALU-LAP-ban (azóta megszűnt , az is
kapott évente néhány millió forintot az
Önkormányzattól) igért fűt-fát, fellendülést,
sportéletet , törvényes működést és még a csillagos
eget is fényes nappal.
Ezt követően Dr. ILLÉS GYÖRGY akkori
polgármesterrel, jelenlegi alpolgármesterrel
lepaktálva BETELEPÍTETTÉK a Budai SE-et.
Valami bűzlött, ezért megalakították a
Pilisszentlászló SE-et.
A foci pályára és az öltöző épületre "használati
szerződést" kötöttek, ami jelenleg is joghatályos.
A nagy baj az, hogy semmi nem úgy működik,
ahogy azt ígérték és amit vállaltak.
SÖTÉT DOLGOK EZEK !
Szeretném felhívni a község vezetőinek figyelmét
arra, hogy a sportpályát, az öltöző épületet az
állami támogatás mellet helyi születésű lakok
építették kétkezi munkájukkal.
Ennek elherdálása, elidegenítése
megengedhetetlen.
Vagyunk jó néhányan (jelenlegi vezetőink közül
egy sem) a faluban, akik részt vettünk ebben a
közösségi munkában és vannak olyanok is akik
sajnos már nincsenek köztünk.

Tisztelt Polgármester, tisztelt Képviselők!

ALKOTNI nemesebb dolog, mint BITOROLNI .
Fentiek alapján Polgármester úr felszólítom Önt, a
következő testületi ülésen terjessze elő a nem
működő Pilisszentlászló SE-el megkötött ingatlan
hasznosítási szerződés azonnali hatályú
felmondását.
Minárik Ede (Garas Dezső) mosodás egyetlen
szenvedélye a foci volt,
soha nem akart polgármester lenni. A suszter
maradjon a kaptafánál !

Dombai József
2016. 09. 27.

Pilisszentlászló

Böjte Csaba testvér vicce
Az öreg néni letérdel Szent Antal szobra elé:
- Kérlek szépen küldj nekem száz lejt, nagy
szükségem van rá!
Meghallja ezt egy elvtárs, és azt mondja neki:
- Ejnye mama, nem gondolja, hogy a mi
felvilágosult világunkban szégyen egy szobor előtt
imádkozni, azt képzelve, az segíteni tud? Tudja
mit? Inkább adok én a pártom nevében ennyi
pénzt! - ezzel benyúl a zsebébe, de csak 98 lej van
nála, azt neki is adja. Az anyóka megszámolja,
majd újra Szent Antal elé térdel:
- Köszönöm Szent Antal, hogy ilyen gyorsan
meghallgattál, de legközelebb ne az elvtárssal
küldd a pénzt, mert lám-lám két lejt ellopott
belőle!

Nagy Alexandra: Valóban derűs az ég! című
viccgyűjteményből idéztem
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Gyere, kóstold meg a Pilis hagyományos ízeit!

Így szólt a Pilisszántón megrendezésre kerülő
ünnepi rendezvény felhívása. Pilisszántó,
Pilisszentkereszt, Pilisszentiván és Pilisszentlászló
kapott meghívást. A meghívásunknak eleget téve

egy kisebb csapattal mi is részt vettünk és
biztosítottuk a megjelent szereplők és vendégek
részére az ételeket. Mind a négy csapat sajátságos,
a településükön élő elődjeik ételeiből választott,
amit ott helyben főzött, majd kóstolóként kínálta a
kora délután érkező szereplőknek és vendégeknek.
Mi pilisszentlászlóiak a polgármester asszonnyal
történő előzetes megbeszélés szerint juhtúrós
sztrapacskát készítettünk. A háromzsáknyi krumpli
megpucolásához és kézzel való reszeléséhez derék
asszonyaink már a kora délelőtti órákban
nekiálltak. Voltak, akik a hagymát tisztították,
vagdalták. Egyikük szalonnát aprított, majd pirított.
A férfiak hordták a vizet, szították a tüzet.
Két asszonykánk egy zsáknyi krumpliból a nálunk
tradicionális „krumplibabát” (reszelt krumplival
összekevert lisztes keverék, egyszerű pléh tepsiben
szétkent zsírra, egy kisuj jnyi vastagságban
elkenegetve, majd kemencébe kisütve) elkészítését
vállalta és készítette el. Mire szállingózni kezdtek
a vendégek, mindkét étellel elkészültünk.
Ételeinkkel nagy sikert arattunk. A „krumplibaba”
fogyott el elsőnek, de röpke egy órán belül a
juhtúrós sztrapacskának is nyoma veszett, annyira,
hogy nekünk nem is jutott. Na, de sebaj ,
válogattunk és kértünk a barátaink által készített,

szintén finom káposztás lepényből, bablevesből,
mákos nudliból, a svábgombócos húslevesből, és
ettünk még bajor krumpli salátát fasírttal.
A kihagyhatatlan SZÁNTÓI BEJGLINEK is nagy
sikere volt.
A 15 órától kezdődő műsorban elsőként Lévai
Tímea – Popper Ádám Duó: Picuri Muri lépett a
színpadra. Őket sorban a Pilisszántói Pávakör,
majd a Studenka és a Pántlika Táncegyüttes
fellépéseiben gyönyörködhettünk.
Az együttesek szép szerepléséből kitűnt, hogy nem
kezdők ezek a pályán. Az előadásuk komoly
felkészülést igényelt.
A pilisszántói nyugdíjas asszonyok humoros
előadásukkal méltán érdemelték ki a többszöri
vastapsot, ami természetesen az előkészítőnek is
kijárt. A színpad előtti hagyományőrző dekorációk
is dicséretesek és példaértékűek voltak.
1 7. 30 órától a Pilisszentiváni Fúvószenekar már
kezdéskor óriási sikert mondhatott magáénak.
Mikorra már mi is összepakoltunk és élvezhettük
volna a vigadalmat, megérkezett a buszvezetőnk,
így kedves vendéglátóinktól búcsút véve,
hazaindultunk.
A jól sikeredett találkozón négy polgárőrünk is

részt vett és munkájával hozzájárult a sikerünkhöz.
A nagyon jól sikerült rendezvény ékes bizonyítéka
Pilisszántó Község Önkormányzata és Pilisszántó
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat közötti szoros
kapcsolatnak.

Pilis asztalánál
Egyél, igyál, mulass!



10 | TRUBNIK • KÜRTÖS III. évfolyam • 10. szám • 2016. október

Mogyorósbánya Község Önkormányzata és
Mogyorósbánya Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzata közös, példaértékű összefogással
idén is megrendezte a most már tradicionális
szüreti felvonulást és az azt követő ünnepi műsort.
Az utcákon a koradéli órákban számos, gyönyörű
lovak által húzott, feldíszített kocsik, rajtuk férfiak,
legények, asszonyok, lányok. Ilyen látvány fogadta
a községbe érkező vendégeket. A kocsik között
díszes, korhű öltözetben gyönyörű, fölpántlikázott
paripákon ügető férfiak, legények, lányok, és
pónilovon lovagoló, gyermeküket kísérő
fiatalasszonyok. A végtelennek tűnő hosszú
kocsisorban nem csak a helyi lovas gazdák, és
hozzátartozóik találhatók. A környékbeli
városokból, Esztergomból és Dorogról, valamint
számos községből is itt vannak és részt vesznek a
felvonuláson az egymást jól ismerő lovas gazdák.
A biztonságos felvonulást két rendőrségi és két
polgárőri járőr kocsi és személyzete biztosítja.
Az ünnep egyik főékessége, a VINUM ISTER –
GRANUM REGIONIS BORLOVAGREND is
képviseltette magát.
Drapák Károly úrtól testvértelepülésünk, Muzsla

többszöri polgármesterétől, a borlovagrend egyik
alapítójától sok mindent sikerült megtudnom a
rendről. Károly barátom információi alapján
oldalakat tudnék írni erről a nemes szándékról, de
igyekszem néhány sorban csak a lényeget.
A vidék szőlő - és borkultúrája, az itt élő népek
közös múltja, a megújuló baráti kapcsolatok és a
Mária Valéria Híd, átadása által 1 7 magyarországi
és nyolc felvidéki szőlész által fogalmazódott meg
a borrend létrehozásának gondolata. 2004-ben
jegyezték be a fent említett borlovagrendet. A
Borrend emblémája az esztergomi Bazilika a Mária
Valéria Híd a párkányi szőlődombok, szőlőfürtök
és egy boros kancsó alkotják. Ez a jelkép együttes
van a zászlón, az egyenruhán és az érmen is.
Ruhájuk a korabeli megyei tisztségviselők

díszruhája alapján készült. Zászlós boruk a
királyleányka. A térségüket főleg a Neszmélyi
Borvidék és a Párkányi Borvidék települései
határozzák meg.
A Borrendnek jelenleg közel 50 rendes tagja van és
28 tiszteletbeli tagja.
Nos, Drapák úr beszédjét befejezvén, a színpadra
egy hordó bor került, melyet Havrancsik Tibor
személyesen „vert csapra”. A meghívott és
„hívatlan” vendégeknek alkalmuk nyílt
megkóstolni a zászlós bornak kinevezett
királyleánykát. A borozást követően
Mogyorósbánya óvodásai csodálatos szlovák
népdal repertoárjukat adták elő.
Dicséretes és példaértékű a község óvónőinek és
dajkáinak a szlovák nyelv megtartása érdekében
kifejtett munkája. Sajnos Mogyorósbányánál

Szüreti felvonulás
Hagyományos szüreti rendezvény
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nagyobb szlovák őslakóssággal bíró településeken
is ritkán látni ilyen eredményes műsort, amilyenben
itt volt lehetőségem gyönyörködni. A kulturális
műsort Gyurgyik Tibor fellépése követte. Ezt
követően a Szabadtánc csoport kápráztatta el a
nézőket. Fellépésük után a barátoktól, ismerősöktől
elbúcsúzván, a párommal hazaindultam.

Pilisi Ősz rendezvényen is részt vett
a polgárőrség

2016. szeptember 24-én délután az új szlovák
házban lévő kiállításnál Kocskovszki Istvánné,
Soláry Józsefné, Kocskovszki István polgárőrök
vigyáztak a kiállítandó grafikákra, festményekre.
Mihics József polgárőr közös szolgálatot látott el
Kuczmog József c.r.ftzls körzeti megbízottal,
járőrözést végeztek a községben. A rendezvény
alatt rendkívüli esemény nem történt.

Pilisszentlászlói Polgárőr- és
Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő
testületének 10/2011 .(IX.1 5) önkormányzati
rendelete az avar- és kerti hulladékégetésről:

5 §. (1 ) bek. A lakosság és a levegő tisztaságának
védelme érdekében az avar- és kerti hulladék
égetése a település egész területén, egész évben
kizárólag heti két napon hétfőn és pénteken 8-
21-óra között megengedett.

(2) bek. Minden más napon továbbá munkaszüneti
napokon, hétvégi pihenőnapon (vasárnap) és
ünnepnapokon (pl. nemzeti ünnep) TILOS az
égetés.

Hazánkban széles körben elterjedt „népbetegség” a
kerti hulladékok és az avar égetése. Kevesen
tudják, hogy ez a tevékenység mennyire káros a
környezetre és az emberi egészségre. Az értékes
szerves-anyagból az égetés során hamu keletkezik,
mely csak korlátozottan alkalmas talajerő-
utánpótlásra, nagyobb mennyiségben egyenesen
rombolja a talaj humuszkészletét. Ezzel szemben
komposztáláskor maradéktalanul elbomlanak a
növényi részek és hasznos humusz keletkezik. Egy
átlagos kerti tűz, melyben vegyesen égetünk avart,
fűnyesedéket és gallyakat, légszennyezést okoz. A
nagy szennyezést elsősorban az váltja ki, hogy
alacsony a tűz hőmérséklete, így aminek égni
kellene nem ég el, vagy csak félig. Például a

Néhány gondolat a kerti avar, növényi hulladékok égetésről
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Fotó: Rudolf János

Szabálytalan állattartás,
bikatámadás Pilisszentlászlón

2016. szeptember 11 -én 18:30-órakor a
polgárőrség elnökének telefonjára érkezett
bikatámadásról bejelentés. A Petőfi Sándor utca
végén lévő telkükön egy nagymamát unokájával
támadott meg egy felbőszült bika. A megtámadott
nagymama unokájával a saját udvarukra menekült
be a bika elől, akik segítségére a nagypapa szaladt
segíteni. A helyzetet látva ő is jobbnak látta, ha
nem megy a bika megfékezésére. Szégyen a futás,
de hasznos.
A bikát később odaérkező tulajdonosa fékezte meg,
és vitte el a helyszínről. Szerencsés módon az

növényi részekben lévő szén ugyan oxidálódik, de
csak részben, és szén-dioxid helyett mérgező szén-
monoxid keletkezik

Valamennyi kerti hulladék és avar komposztálható
(talán a diófa-, gesztenyefa levelek a kivételek). A
folyamat során az elhalt növényi részeket
mikroorganizmusok bontják le és alakítják át a
szárazföldi élet nélkülözhetetlen anyagává,
humusszá. A humusz hosszú távon tárolja és a
növények számára könnyen felvehető formában
adagolja azokat az ásványi anyagokat, melyek a
növekedéshez szükségesek. De talán ennél is
fontosabb, hogy a tömegének sokszorosát kitevő
víz megkötésére, tárolására képes. A komposztálás
során elkerüljük a hatalmas légszennyezést, értékes
humuszhoz, növényi trágyához jutunk.

Komposztálni mindenki tud. Mindössze néhány
négyzetméter árnyékos helyre és egy kis időre van
szükségünk a kertben. A komposztálás alapvető
szabálya a komposztálandó anyag megfelelő
aprítása, a komposzt rendszeres keverése, nedvesen
tartása és a tűző nap elleni védelme. Fontos, hogy a
komposzt közvetlen kapcsolatban legyen a talaj jal,
hiszen a lebontó mikroorganizmusok onnan
„költöznek” bele.

A komposztálás folyamata általában 1 év, de
bizonyos növények, vastagabb ágak komposztálása
ennél több időt is igénybe vehet. Nélkülözhetetlen
szerszám a vasvilla vagy ásóvilla, mellyel a
komposzt keverését végezzük. Hasznos
segédeszköz a komposztálóedény, aprítógép.
Aki a kerti hulladék égetésére vonatkozó
előírásokat megszegi a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 1 06.
§-a alapján környezetvédelmi, a levegő védelméről
szóló 306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet 34. § (1 )
bekezdése alapján levegőtisztaság-védelmi
bírsággal, a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó
szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a
tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és
balesetbiztosításáról szóló 259/2011 .(XII.7.) Korm.
rendelet szerint tűzvédelmi bírsággal sújtható.

Pilisszentlászlói Polgárőr- és
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
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ijedtségen kívül személyi sérülés nem történt.
A polgárőrségünk részéről késedelmet nem tűrő
módon két tagunk a helyszínre érkezett, a
rendőrség kiérkezéséig biztosították a helyszínt. Az
egyesületünk azonnal értesítette a rendőrségi
megyei ügyeletet is, akik a Szentendrei

Rendőrkapitányságra továbbították a bejelentést.
Rövid idő alatt a helyszínre érkezett a Szentendrei
Rendőrkapitányság járőrei, akik rögzítették az
esettel kapcsolatos bejelentést.

Mihics József
pilisszentlászlói őolgárőrség elnök

103 éve: Fektetve vagy lógatva?
Szentendre és Vidéke, 1 91 3. szeptember 21 .
„Glatz Sándor állatorvos feljelentette majdnem az
összes mészárosokat és henteseket a
rendőrkapitánynál, hogy egyebek között a húst a
piacon felállított sátraikban függve és nem fektetve
tartják. […] Néhány nappal később meg dr. Péchy
Henrik városi tiszti főorvos tett feljelentést az egyik
mészáros ellen, hogy a húst fektetve és nem függve
tartja. Szegény mészárosok most igazán nem
tudják, hogy mit tegyenek.”
Azért ilyen "összehangolt" rendelkezés ma is
tapasztalható, ugye?

Pilisi ősz Pilisszentlászlón
Csodálatos napsütötte idő köszöntött 2016.
szeptember 24 - én a hegykatlanban elhelyezkedő,
mégis a legmagasabban fekvő községünkre.
Mintha az égiek is üdvözölni
szerették volna szeretett
falunkat. Idén került
megrendezésre 15. alkalommal
a már tradicionálisnak
nevezhető falunap. Az első
falunap 2002-ben azzal a nemes
céllal került megrendezésre,
hogy szeretettel közelebb hozza
egymáshoz a községünkben
lakó különböző nemzetiségű és
hitű embereket. E nemes
szándékú program igazából
szombaton kezdődött a főtéri
iskolánk udvarán.
Elsőként délután két órakor
György Kata grafikáinak és festményeinek
kiállításának megtekintésével a szlovák házban

kezdődött a rendezvény.
A polgármesteri köszöntőt követően, az Anyatejes
Világnap keretein belül az idei újszülöttek

köszöntése és díszemléklapok
átadása már az iskolában történt.
A Napraforgó együttes Szüreti
bál című interaktív műsora a
szomszédos Óvoda udvarán volt
megtekinthető. Ürmös Ildikó
Baba kiállításának megnyitójára
át kellett sétálniuk a kedves
vendégeknek az iskolába.
A műsor egyik fénypontja
Nefelejcs énekkarunk
énekcsokrának hallgatása volt. A
műsorhoz szorosan
hozzátartozott a”Kóstolja meg
pogácsámat, nagymamám is így
sütötte! ” Ezen hagyományőrző

műsor főszereplői derék asszonyaink voltak, akik a
maguk sütötte pogácsáikat kínálgatták. Az előadás
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Foto: dr. Illés György

és a kínálás szintén
az iskola udvarán
történt. Alig telt el
tízpercnyi idő
asszonyaink
szereplését
követően, máris
színpadra léptek a
Kékvölgy Waldorf
iskola diákjai, a
rövid de nagyon
tartalmas műsorból
kitűnt a gondos
felkészülés.

A hagyományőrzés csúcspontja a népi kézműves
foglalkozások, kézműves vásári forgatag, szüreti
mulatság, szőlőtaposás, szüreti bál az óvodakertben
került megrendezésre. Az egyórás „Jámbor
szándék” rendhagyó jótékonysági árverés a
templom orgonájának felújítására a főtéri iskola
termében került sor.
A közel egy tanórányi Csimota Ringató Óvoda
Bábszínház előadása a Waldorf óvodában történt. A
kisdedek sikeres műsorát Kárász Eszter és az
Eszter-lánc mesezenekar –Kétszer volt, hol nem

volt előadása
követte.
Az este hat órakor
kezdődő
Mesterségünk
címere: „óvni,
nevelni, tanítani,
lelket gondozni”
műsor vezetője,
Kertész József úr
beszélgetett
Ferencsák
Annamáriával és
Pornói Istvánnal.
A vasárnapi műsor a 8.30 órakor kezdődődő
Római Katolikus szentmisével a Nagytemplomban,
és a Református Istentisztelettel – a Kápolnában
kezdődött.
Délután a Kincskereső játék szereplőit lehetett látni
a nagypálya környékén, ahol az eredmény
megfejtése után üdítővel és étellel szolgálták ki a
túrán teljesítőket.

JÖVŐRE ÚJRA UGYANITT-UGYANÍGY!

Tudományos alapokon nyugvó valóság vagy csak
tanmese sakkot szeretőknek.
Ma már történeti valóságként tartjuk számon a
Krisztus előtti évezredekből fenn maradt
„Sahramé”-ban olvasható változatokat a sakkjáték
születéséről. A költő Firdauszi jó néhány legendát
leír, többek között a búzaszemekét is. Ezek bizony
hihetetlenek számunkra még ma is, mert a
megörökített verziókból nem következtethető ki,
inkább csak magyarázható a sakk eredete.
Éppen azért érdemes elmélyednünk a
búzásbesenyői lelkipásztor kutatásainak
matematikai alapokra helyezett okfejtésébe.
Fáraók sírkamrájában, piramisok belsejében már az
1932. évi mezopotámi ásatások során, mint erről az
ásatásoknál jelen lévő világbajnok Capablanka
beszámolt, sakkfigurákat találtak. Különleges
szenzációt keltettek a II. Ramszesz fáraó
piramisából napvilágra került sakkbábok, melyek
nem Krisztus előtti évszázadokból, hanem jóval

régebbről származtak. Új
megvilágítást kap hát a sakkjáték eredetétől
származó elmélet. Minden az eredetire vonatkozó
eddigi feltárás: India, Kína,- Egyiptom,- Perzsia,-
Görögország, - Ural, mind – mind csak hipotézis,
hiszen legendákon alapul.
Az Egyiptomból származó sakkjátékot ábrázoló,
vagy a SZENET és ENKOMI nevezetű bábjátékok,
mint a sakkjáték utódai, nem szolgálnak döntő
bizonyítékként. A jelenkori elméleti próbálkozás is
messze elmarad a modern sakkjáték eredetének
elfogadható tudományos bizonyítástól.
A sakkjáték eredetével kapcsolatos hiteles
történetet csak korabeli tudósítás alapján lehet írni.
Mindeddig még senki nem tudta biztosan
megjelölni azokat a forrásokat, amelyek a sakkjáték
történetének megírásában felhasználhatók. A
Szentírás reális időszámítási rendszerének
felfedezése kapcsán az egyiptomi piramisoknál
végzett kutatások alapján, arra az eredményre

Nem igaz a búzaszem legenda?
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Fotó: Franyó Rudolf

juthatunk, hogy a gezehi piramisok szolgáltak
forrásul a Szentírás időszámítási rendszerének, és a
sakkjáték eredete is a gizeai piramisok naptári
időkörökkel kifejezett méreteiben található. A
sakkjáték eredetének tudományos feltárása a
következő 3. törvényszerűség dedukciója alapján
megy végbe:
1 . A figurák közötti matematikai reláció
2. Az egyiptomi piramisok eredeti méretei
3 . A sakkjátékban lévő időkörök
A sakkjáték óegyiptomi eredetét a Kheopsz és
Khefres piramisainak időkörökben kifejezett

méretei bizonyítják.
A sakkjáték matematikai értékének a piramisok
méreteivel való egyezősége alapján végérvényesen
kimondhatjuk, hogy a sakkjáték az „Élet házában”,
Memphisz szentélyeiben
született meg. Azért, hogy benne kifejlődjön az
emberi élet örökké tartó küzdelme, öröme,
szépsége, és dicsősége!
A jövőben sakk sztorikat, feladványokat is
megjelentetünk. A jó megoldásokat díjazni is
fogjuk.

Matt két lépésben:
világos K h1, V g4, B a2, F d1
Sötét K e3, H h4, c3, d4

Megoldás leadható a Jánosíkban minden hó végéig!

A. L. C.
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Sorok tükörképem alá
Van, aki hit és csalódott

És most falja álmai mocskát
Számolja rabságának múló idejét

Rossz fogait csikorgatva kémleli a jövőt

De én sosem hittem álnok hitszegőknek
Ezért évszázadok óta rothadó hullahús az étkem

Reményem is a hullajelöltek reménye
Kínlódó tétovázásom hernyó – lázadás

Meghúzzák a kordont lapuló szívem körül
Elmémet megszögezik a számba rondítanak

Mosatlan mancsuk belemarkol féltett kincseimbe
És kiteregetnek, mint szennyes alsóneműt

Hittem volna én is, most lenne mit hazudnom
Palástolnám kapzsiságomat

Ígérnék vörös koncokat botor hiénáknak
És a WC- csészébe öntözném tapsukat,

kitüntetéseiket.
Sunyin magasztaló kritikáikat

Kérkednék gazemberségemmel és a tükörben
Leköpném arcomat melyen most egykedvű

kétségbeesés
Váltakozik zilált eufóriával.

A.L. C.

Sakk sztorik
Misztikus álom!

Elias Canetti író egyik regényének hőse, azt
álmodta, hogy sakkvilágbajnok lett és azután a
remeteéletet választotta. Álmát elmesélte
barátainak. „Amerikában senki sem tudta kiejteni
a nevemet: Fischerel. Úgy hívtak: Mister Fischer”.
A regény 1935 – ben jelent meg, amikor még meg
sem született Robert Fischer, aki 1972 – ben
világbajnok lett, hogy utána remeteségben
bujdosson a világ szeme elől. A legnagyobbról
szóló sztorikat a következő számban folytatjuk.

1956. október 23.
Mint minden ember, Nagy Imre is „megosztó
személyiség” volt. Az orosz megszállás után
ellenezte a mezőgazdaság kollektivizálását, viszont

törvényt hozott a magyarországi németek minimum
90 százalékos kitelepítéséről, aminek idősebb
Antall József lett a végrehajtója. A gyakorlatban a
hazai németeknek körülbelül 50%-a lett kitelepítve.
Háromnegyed részben a nyugati megszállási
övezetekbe. Egynegyed részben a szovjet
megszállási övezetbe. Németországban. Sztalin
halála után „korrekciós” intézkedéseket hozott, de
Sztálin halálát gyásznappá kellett nyilvánítassa a
parlamentben. 1 955 – ben Rákosi kizárta a párt
vezérkarából, de ezután Rákosinak a Szovjetunióba
kellett emigrálnia. 1 956 júliusában Nagy Imre
október 23-án próbálta megfékezni az indulatokat.
Kádár volt ekkor még a szovjetellenesebb.
Hruscsovnak ennek ellenére Kádár volt a
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szimpatikus, mert fiatal volt, és ezért őt hívta ki
Moszkvába, és Nagy Imre lett később kivégezve.
November1 -én Nagy Imre már a „szabadság és
függetlenség” kivívása mellett kardoskodott a
rádióbeszédében.
Tárgyalásán a
vádakat tagadta,
de nem kért
kegyelmet. 1 958.
június 16-án
végezték ki.
Maléter Pál
Eperjesen
szlovák
evangélikus
értelmiségi
családban
született,
édesapja
Malatinszky
István
jogakadémiai
tanár. Édesanyja
Lakner Margit. Akkor még Malatinszky Pál először
Prágában orvosnak tanult a Károly egyetemen.
Később Budapesten a Pázmány Péter
Tudományegyetem orvostudományi karán folytatta
tanulmányait. Anyagi gondok miatt újra kénytelen
volt tanulmányait abbahagyni. Önként jelentkezett
katonának, majd
beiratkozott a
budapesti
Ludovika
Akadémiára.
Mint, hivatásos
tiszt Kassán
kezdett szolgálni.
1 944. május 2-án
megsebesült és
szovjet
hadifogságba
esett. Orosz
tudását
kihasználva
jelentkezett a
németek elleni harcra. Erdély területén vett részt a
partizánharcokban, majd Debrecenben az
ideiglenes Nemzeti Kormányt védő őrzőzászlóalj
parancsnoka lett. 1 945-ben mint

zászlóaljparancsnok belépett a Magyar
Kommunista Pártba. 1 956 tavaszára ezredesnek
léptették elő. A forradalom idején, október 24-én
délben a Honvédelmi Minisztériumban vette át a

főügyeletet. A
Kilián
laktanyába
küldték, hogy
„rendet
csináljon”.
Érkezésekor
tűzharcba
keveredett a
felkelőkkel, de
később átállt az
oldalukra. Nagy
Imre
honvédelmi
miniszternek
nevezte ki és
előléptették
tábornokká.
Maléter

túlságosan megbízott a szovjetek szavában.
November 2-án tiszti gyűlést tartottak a Kilián
laktanyában, ahol tiszttársai és környékbeli
felkelőparancsnokok előtt meglobogtatta a délelőtti
parlamenti tárgyalás jegyzőkönyvét, amelyek során
a szovjet hadseregtábornok Malinyin azt ígérte, a

szovjet csapatok
legkésőbb 1957.
január 15-éig
kivonulnak az
országból. Bár a
tisztek
megpróbálták
lebeszélni,
Maléter
november 3-án
magyar
tárgyalóküldötts
ég tagjaként a
tököli szovjet
főparancsnokság
ra ment, ahol

nyomban letartoztatták. Január végéig náluk volt
fogságban, akkor átadták a magyar belügyi
szerveknek. Nagy Imrével és Gyimesi Miklóssal
együtt végezték ki 1958. június 16-án.
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Részlet Franyó RudolfVAJZLIK, A REJTÉLYES PILISI BETYÁR c. könyvéből

Szerencsére felhőtlen volt az égbolt, így a
holdvilágnál könnyedén ballagott a Zólyomi
országúton. Az éjszaka hátralévő részét a
selmecbányai leágazásnál lévő fogadóhoz tartozó
szénakazalnál töltötte. A felkelő nap sugarai, már
Zólyomkecskés település határában találták.
Selmecbányát elhagyva a Szikenica - patak
völgyében folytatta az útját barátai táborához.

Társai nagy örömmel fogadták. Miután elmesélte
a Saskőváralján történteket, nagyon együtt éreztek
vele.
- Saskőváraljára, és ha velem vagytok, számotokra
sincs visszaút.
- Ha úgy gondoljátok, eljöhettek velem a dunántúli
Pilisbe. Mindannyian helyeselték Vajzlik
elhatározását.
Amíg Vajzlik távol volt, ők sem tétlenkedtek.
Megsütötték a Hicsák által kifogott pisztrángokat,
amelyekből útravalónak is bőven jutott.
A közeli erdei tanyán vásároltak néhány zsáknyi
zabot a lovaknak. A kölcsönkért kaszával vágott
öregfűvel megtelt a kocsi szénával. Még bort és
rozspálinkát is vásároltak a derék tanyagazdától.
Miután megabrakoltatták a lovakat és
összeszedelőzködtek, elindultak úticéljuk felé.
Hontbagonyától már fel volt oldva a járványzár, így
estére már Gyügy község melletti fürdőnél ütöttek
tábort. Másnap a Vác felé vezető országúton már
könnyen gurult a szekér. A lejtősebb
útszakaszokon, a kocsin pihenve haladtak.
Ipolyságnál letértek az Ipoly völgyén vezető Szobi
útra. Délutánra könnyedén a Szobi révhez érkeztek.
Az átkelőnél lévő fogadóban ettek, ittak, majd a
Duna-partján álló kocsijukon és mellette töltötték
az éjszakát. Reggel a megbeszélt időben érkezett a
révész, aki segédjeivel átvitte őket a túloldalra.
Onnét már könnyedén értek Dömösre, majd azt
elhagyva a Lepence-patak mellett haladva elérték
Drobinoháék birtokát.
A család kitörő örömmel fogadta a vándorokat.
Őszi nap délelőttje lévén az egész család otthon
volt.

Andrist könnyes szemmel ölelte át szoptatós
dajkája. Az idős Drobinoha helyett elsőszülött fia
folytatta az erdőkerülő mesterséget. Az Andrissal
egyidős Gejza után született három fiú még otthon,
a gazdasági munkáknál segédkezett idős szüleinek.

A lakomát követő italozás közben az öreg
Drobinoha elmesélte, hogy Gejza beállt az erdei
szabadlegények közé, akik igyekeznek
megbosszulni a földesurak jobbágyok elleni
túlkapásait.
- Hol találjuk meg őket? - kérdezte Vajzlik.
- Mindenhol és sehol – válaszolta rejtélyesen.
- Nagyon helyes, amit mondtál, de ettől nem
lettünk okosabbak. - tekergette fejét a különben
szűkszavú, makacs Krkos.
- Azt csak tudod, hogy merre vannak leginkább?
Nos, erre Drobinoha elmondta, hogy Dobra-voda
(Jó-víz) hegyi forrás környékén bujkálnak.
- A mai napot és az éjszakát töltsétek itt. Enni –
inni, van mit. Aztán holnap kipihenve
nekivághattok a pilisi hegyeknek.
- Bizony ránk is fér egy kis pihenés, hiszen már
hetek óta csak loholunk – jegyezték meg többen.
Másnap a lovakat Drobinoháék gondjaira bízták,
majd élelemmel-itallal felmálházva nekivágtak a
Pilis Szent László pálos település feletti erdőknek.

Vajzlik nagyokat lélegezve elől ballagott. A
Dobra-voda forráshoz érve lepihentek, ittak a
frissítő vízből, majd a Pomáz irányába lévő
remetelakhoz indultak. Balról már hallani lehetett
az erdőszéli házak felől a kutyák ugatását.
Vajzlik azonban nem ment lej jebb, jobbra fordult a
Holdvilág árok feletti remeteszálláshoz. Néhány
száz méter után a sűrű bozótosban vezető ösvényen
valami fekete ugrott rá. Felemelte baltáját, nos,
akkor vette észre, hogy egy kutya és ismerős kutya,
mert kezeit nyaldosva boldogan ugrándozott rá.
- Te vagy az, Bodri? - szólt Vajzlik és
megsimogatta az állatot.
- Hogyan jöttél ide keresztanyáméktól?
Már szépen kitisztult az égbolt, mire az erdei
lakhoz értek. A kutya vakkantott, majd egy mély
hang kiáltott belülről:
- Te vagy az, Jankó?
Valjzlik hallgatott.
- Ki vagy te? – zengett újból a hang és abban a
pillanatban kilépett a kis házikóból egy alacsony,
de zömök alak.
- Azt nekem van jogom kérdezni tőled, hogy ki
vagy, hogy engedélyem nélkül foglaltad el a házat!
– válaszolta Vajzlik.
Az ismeretlen erősen füttyentett, aztán kacagva
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mondta:
- Azt mindjárt megmondom, de előbb kifizetem a
bérletet! – és nekiment Vajzliknak. Elkezdődött a
birkózás, amelyre még a Nap is kíváncsi volt, mert
bekukucskált a még lombos fák között.
Akkora már Vajzlik társai is odaérkeztek. Hornyák
ugrott oda elsőnek.
- Bízd rám, ez az én dolgom! – intette le Vajzlik. A
két birkózó egyre közelebb került a szakadék
széléhez. Már csak egy rövid lépés választotta el
őket a halálos szakadéktól. Oda leesni, az
mindkettőjük halálát jelentené. Vajzlik egy ügyes
fordulattal a szakadék fölé lógatta az ismeretlent.
Nos, most már megmondod ki vagy? – kiáltotta a
fülébe. A kérdezett lihegve megszólalt:
- Holba vagyok, Stefan, a közeli pálosok uralta
faluból, húzzál vissza! – mondta remegő hangon a
kérdezett. Vajzlik visszahúzta, majd kezet nyújtott
neki.
- Én meg András Vajzlik. Itt nevelkedtem, ezekben
az erdőkben. Te hogy kerültél ide?
- Menekülnöm kellett és Havrancsik, aki az
unokatestvérem, befogadott.
Ekkora odaértek társai, Vajzlik keresztanyjának fia,
Miska Mikusik. Az említett Jankó Havrancsik, akit
annakidején Vajzlik kiszabadított börtönéből és
Vajzlik szoptatós dajkájának fia, Gejza Drobinoha.
Vajzlik nem tudta, hogy a három új érkezett ember
közül kit öleljen át elsőnek. Sok ideje nem volt a
gondolkodásra, egymást félre lökdösve igyekeztek
hozzá gyerekkori barátai.
- Csakhogy itt vagy közöttünk! – mondták
boldogságtól sugárzó arccal egymás szavába
vágva.
A tízfős csapat, hamar összebarátkozott.
Néhányan tüzet raktak, Drobinoha, Havrancsikkal
nekiállt megnyúzni a magukkal hozott őzikét.
- Éppen jókor jöttetek – emelkedett fel nyúzás
közben Drobinoha. – Nagy szükség van most rátok.
Az este tudtuk meg a Vattaynál szolgáló bizalmas
emberünktől, hogy az este felkereste Vattayt
Tölgyesi földesúr. Vendégként érkezett, de a
háztetőn lévő veréb is tudja, hogy a pénzéért jött,
amellyel Vattay tartozik neki.

Neki viszont nincs pénze. A kurucok oldalán lévő
Vattaynak sokba került a háború. Nos, minek az a
paraszti csőcselék? - mondta neki Tölgyesi. Nekem
meg kell lennie annak a pénznek! Nekem mindegy,

hogy bőrrel, vagy anélkül, de meg kell, hogy
kapjam, mert férjhez adom a lányomat. Nos, úri
barátom, te nem tudsz segíteni magadon? Lám, én
huszonnégy óra alatt ötezer tallért találtam.
Egyértelműen kidoboltattam, hogy minden
gazdának fizetnie kell tíz tallért. Aki befizette jó,
aki nem, meg lett verve és mégis befizette. És te
nem teheted azt meg, urambátyám? Nos, mi másért
van az a csürhe a világon?! Így bizony, Tölgyesi
uram, a többit gondold ki.
- Elég, ne folytasd! – kiáltott fel Vajzlik.
- Mikusik, azonnal rohanj a faluba és tudd meg a
híreket, aztán igyekezz vissza! – adta ki az utasítást
keresztanyja fiának.
Miska felpattant és híreket megtudni elhagyta a

tábort. Alig fogtak hozzá a megsütött őzikéhez,
mikor kitüzesedett arccal, lihegve megérkezett
Miska Mikusik. Fenyegető üzenetet hozott Vajzlik
keresztszüleitől, amely szó szerint így hangzott:
- Légy átkozott Vajzlik, ha most mérlegelni fogod a
gyilkos urak elleni fellépést. A faluban tizenöt öreg
van bezárva a tömlöcbe, és holnap fogják ráhúzni
őket a deresre, azért mert a falu nem tudta
teljesíteni a földesúr parancsát, hogy minden gazda
tegyen le tíz tallért. Én, mint felbujtó a tizenhatodik
vagyok, de nem követelhetlek felszabadítónak. Mi
eltűrjük sajátunkat és vége lesz. Nos, Vajzlik,
aranyos Sólymunk, emlékezz, miért harcoltál!
Ébredj fel álmodból!
Vajzliknak felszökött a vér az arcába. Gyönyörű
szeme villámlott a haragtól.
Ütötte-vágta volna hűséges barátját, ha kéznél lett
volna, és mindezt csak azért, mert megmondta neki
az igazat!
Szent igazsága a népnek, kívánhatja-e vajon azt,
hogy zsivánnyá váljanak az emberek?.. .
Vajzlik kínlódott fájdalmában, holott senki nem
bántotta. Egész nap és egész éj jel bolyongott az
erdőkben, csak hajnalban feküdt le és keményen
elaludt.
Mikor felébredt, már magasra hágott fel a nap az

erdők fölé. Már déltájban járhatott az idő.
- És azokat verik! – kiáltott elkeseredetten,
magához vette baltáját, és szinte repült lefelé a
hegyen.
A vadászok által üldözött szarvas nem repül úgy,
mint ő repült a községháza „kínzókamrájához”.

(Folytatjuk)
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Az aradi tizenhárom
1849. október 6.

A kiegyezés után Magyarországon is beköszöntek a
„boldog békeidők”. A példátlan gazdasági
fellendüléssel, a milleneumi ünnepségekkel, a
parlament, a pesti Bazilika, a Hősök-tere, a Halász
– bástya, stb. felépítésével. Számtalan magyar
család házában egymás mellett függött Kossuth
Lajos és Ferenc
József arcképe,
de a valóságban
más volt a
helyzet. A
teljesség igénye
nélkül néhány
észrevétel. Az
1948 – as tavaszi
engedmények
többségét Bécs
visszavonta, és
megtámadta
Magyarországot.
A 170 – 170 ezer
fős hadseregek
nem tudták
döntésre vinni a kérdést. A 200 ezer fős cári
csapatok viszont esélytelenné tették az
ellenállásunkat. A világosi fegyverletétel Kossuth
véleményével ellentétben nem hazaárulás volt,
hanem a katonáink életének megkímélése. Görgey
az oroszok előtt tette le e fegyvert, de ez nem
lehetett garancia a megtorlás elkerülésére.
A kivégzettek száma 100 körüli volt. Köztük az
aradi tizenhárom, október 6-án. Összehasonlításul
1956 után 360 körüli volt a kivégzettek száma.
Nagyon érdekes viszont a szabadságharcosok
nemzetiségi összetétele. Kossuth édesanyja
szepességi német származású volt – „cipszer”

(jelentése szepességi). Kossuth apai ágon szlovák.
Görgey azonban apai ágon volt cipszer, de
Prágában szerzett vegyészmérnöki diplomát. Így
lett a szabadságharc lőporellátójából a fővezére.
„Fejlövése ellenére is töretlenül harcolt. Reál
politikus volt, ha lehetett győzött, ha kellett

visszavonult.
Kerülte a
fölösleges ember
veszteséget.
Dembinszky
számunkra kész
katasztrófa volt,
csak veszített,
sosem győzött.
Ellentétben a
rátermett Bem
Józseffel, aki
egész Erdélyt
felszabadította (a
szász részek
kivételével). A
vereség után

kikeresztelkedett és felvette a muzulmán hitet. Így
Isztambul tűzoltó parancsnoka lett. Ezért a
lengyelek később, mint muszlin hitre áttértet, nem
akarták keresztény földbe temetni. Egy mesterséges
tó, mesterséges szigetén tették fel szarkofágját
(kőkoporsóját) négy
kőoszlopra. Az aradi tizenhárom közül a legtöbb
német és magyar származású volt. Ötnek volt
német családneve. Damjanics szerb volt, Knézics
horváth, Lázár örmény. Szintén ötnek magyar
családneve volt. Klapka félig morva volt.
Menlevéllel távozott az országból.




