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A Pilisi szlovákok bálja

A pilisi szlovákok hagyományos bálját idén
Piliscsév rendezte. Az 1999-ben indult nemes
kezdeményezés óta az idei, már a 18. batyubálja
volt a pilisi szlovákságnak. Az idei bál
előzményeként szomorúan olvastuk Dr. Illés
György a Pilisi szlovák bálok „örökös”
főszervezője internetes értesítését, mely szerint
településeként csak húsz főt tudnak fogadni.
Néhány helyi aktivistánk, Petkó Judit, Sárai Kornél
és Varga Gusztáv felvette a kapcsolatot, a
pilisszentkereszti
Galda
Levente
népi
előadóművésszel, akinek közreműködése által,
további húsz fő mehetett a már tradicionálissá vált
találkozóra. Ezzel az ügyeskedéssel, dupla
létszámmal sikerült jelen lenni a rendezvényen,
melynek helyszíne: a dorogi, József Attila
Művelődési Ház volt. Két busszal szinte egyszerre
érkeztünk, ahol a bejáratnál a szokáshoz híven
rövid italokkal, pogácsákkal és kisebb
emléktárgyakkal kedveskedtek vendéglátóink. Mi,

Pilisszentlászlóiak, két helyen tudtunk
elhelyezkedni. Az idősebbekből álló csoport a
földszinten kijelölt helyen, a fiatalok a helyszínre
pazar rálátással bíró galérián találtak maguknak
helyet. A megjelent vendégek köszöntése után
kezdődött az igen tartalmas és jól sikerült ünnepi
műsor. Majd annak befejezése után kezdődött a
tánc. A zenészek éjfélig húzták a talp alá valót.
Éjféltől kezdődött a tombolahúzás, a sorsolni
valókhoz,
a többi
településhez
és
magánemberekhez hasonlóan Pilisszentlászló
Község Önkormányzata, és Pilisszentlászló
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata is
hozzájárult. A főnyereményt az egy hetes külföldi
üdülést Mogyorósbányáról érkezet vendég nyerte.
A tombolahúzást a jövőre rendezésre kerülő
rendezési jog kisorsolása követte. A kalapból
kihúzott papíron Sárisáp volt olvasható. Jövőre
tehát Sárisáp büszkélkedhet a rendezési joggal.
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Hírek a községházáról
Szlovák nemzetiségi ülés

Pilisszentlászló
Szlovák
Nemzetiségi
Önkormányzat Képviselő –testülete 2017. január
24-én 17 órakor ülést tartott. Az ülésen Franyó
Rudolf elnök, Hornyák Józsefné elnök-helyettes,
Dombai Gáborné képviselő, Pilisszentlászló
Önkormányzat részéről: dr. Illés György
alpolgármester. Szentendrei Közös Önkormányzati
Hivatal részéről: Bartha Enikő irodavezető
Tamás Attiláné számviteli vezető.
Franyó Rudolf elnök: Köszöntötte a
megjelent képviselőket és a hivatal
dolgozóit. 17,00-kor megnyitotta
az ülést és megállapította, hogy a
Képviselő-testület
határozatképes, 3 képviselő jelen
van. Ismertette a napirendi
pontokat.
Kérte,
hogy
szavazzanak
a
napirend
elfogadásáról.
Pilisszentlászló
Szlovák
Nemzetiségi
Önkormányzat
Képviselő-testülete 3 igen szavazattal
a napirendet elfogadta. Franyó Rudolf
elnök javaslatára a jegyzőkönyv-hitelesítő
Dombai Gáborné lett. A Képviselő-testület a
javaslatot egyhangúlag elfogadta.
1. Előterjesztés a Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat 2017. évi költségvetésről.
Előadó: Franyó Rudolf ismertette az
előterjesztést. Elmondta, hogy az állami
költségvetésben meghatározott működési célú
állami támogatás 774 213 forint, a saját bevétel
(kamat) pedig 3 000 forint, így összesen a
nemzetiségi
önkormányzat
2017.
évi
költségvetésének dologi kiadása 777 231 forint.
Felkérte a képviselőket, hogy amennyiben nincs
kérdésük, akkor szavazzanak az előterjesztésben
szereplő határozati javaslat elfogadásáról.
Pilisszentlászló Nemzetiségi Önkormányzat
Képviselő-testülete 3 igen szavazattal egyhangúlag
az alábbi határozatot hozta: Pilisszentlászló
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 1. a Nemzetiségi Önkormányzat 2017.

évi elemi költségvetésének főösszegét 777 213 Ftban határozza meg az alábbi bontásban: Működési
célú bevétel: 777 213 Ft Dologi kiadások: 777 213
Ft 2. a Nemzetiségi Önkormányzat 2016. évi
részletes költségvetését a határozat melléklete
szerinti tartalommal elfogadja. Határidő: azonnal.
Felelős: nemzetiségi önkormányzat elnöke.
2.

Előterjesztés a Pilisszentlászló
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat,
Pilisszentlászló
Község
Önkormányzata és a Szentendrei
Közös Önkormányzati Hivatal
között fennálló együttműködési
megállapodás felülvizsgálatáról.
Előadó:
Franyó
Rudolf
nemzetiségi önkormányzat elnöke
ismertette az előterjesztést. Nem
javasolta az együttműködési
megállapodás módosítását. Nagyon
pozitívnak tartotta az együttműködést.
Felkérte a képviselőket, hogy
amennyiben nincs kérdésük, észrevételük,
szavazzanak az előterjesztésben szereplő
határozati javaslat elfogadásáról. Pilisszentlászló
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 3 igen szavazattal egyhangúan az alábbi
határozatokat hozta: Pilisszentlászló Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy dönt, hogy a Pilisszentlászló Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat, Pilisszentlászló
Község Önkormányzata és a Szentendrei Közös
Önkormányzati Hivatal között létrejött, a
Képviselő-testület által a 2/2016. (I.26) Kt. Sz.
Határozattal,
a
Szlovák
Nemzetiségi
Önkormányzat által az 5/2016. (I.26.) számú
határozattal
jóváhagyott
együttműködési
megállapodást felülvizsgálta, annak tartalmában
nem kíván módosítani., ezért változatlan
tartalommal fenntartja.
3. Egyebek
Tamás Attiláné számviteli vezető: tájékoztatta a
nemzetiségi önkormányzatot, hogy a 2016. évi
feladatalapú támogatásból még 386.000 forint áll
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rendelkezésre, amit április 30-ig kell felhasználni.
Illetve 117 500 Ft-ot kaptak a nemzetiségi ruhákra.
Franyó Rudolf elnök: véleménye szerint mivel
Szlovákia különböző területeiről érkeztek elődeink,
átfedések ugyan vannak, de speciális népviselet
egyik szlovák ajkú faluban sincs. Vannak olyan
területek, ahol német ajkú testvéreinkkel
keveredtünk így nem csak egymás népszokásait, és
egyes szavakat, de népviseletet is átvettünk. Tamás
Attiláné számviteli vezető: tartalékképzés már
nem lehetséges, a kapott támogatásokat el kell
költeni. A működési támogatást 2017. december.
31-ig, a feladatalapú támogatást pedig várhatóan
2018. április 30-ig kell felhasználni. Franyó
Rudolf elnök: elmondta, hogy már tavaly is
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felmerült, hogy meglátogatnák az erdélyi szlovák
településeket kapcsolatfelvétel céljából, és mivel
útba esnek, a Békéscsaba, Szarvas, Tótkomlós, és
környéki szlovák ajkúakat is felkereshetnék, ahol a
Nefelejcs együttes is felléphetne. Továbbiakban
szó esett még az idei évben megrendezésre kerülő
Szent László napi rendezvény teveiről. A
rendezvényre megszeretnék hívni, a faluból
elszármazottakat. A részvétel ingyenes lesz,
ugyanakkor a „miheztartás” végett regisztrációhoz
kötött kell legyen, mert csak a megjelentek
létszámának birtokában lehet korrektül
megszervezni a rendezvényt. Több napirendi pont
nem lévén, az elnök az ülést bezárta.

Pilisszentlászló Község
Önkormányzat
Képviselő-testületének ülése
Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
ülését követően, szintén a Szlovák Házban, ülést
tartott.
Jelen lévő képviselők: Tóth Attila polgármester,
Kiss Mónika alpolgármester, dr. Illés György
alpolgármester, Vanyák Imre alpolgármester,
Hicsák János, Petkó Gábor és Rudolf János
képviselők.
Hivatalból jelen voltak az ülésen: dr. Dóka Zsolt
aljegyző, Bartha Enikő irodavezető, Tamás
Attiláné számviteli vezető Kondácsné Nagy
Ágnes testületi referens. Tóth Attila
polgármester: a képviselő-testület ülését 18,08
órakor megnyitotta. Szeretettel köszöntött minden
jelenlévőt. Dr. Illés György alpolgármester:
javasolta, hogy 1 perces néma csenddel
emlékezzenek a veronai autóbusz áldozataira,
valamint dr. Torgyán Józsefre, aki Pilisszentlászló
nagy barátja volt és ő volt az első miniszter, aki a
faluban járt. Tóth Attila polgármester: kérte, hogy
mindenki álljon fel és tisztelegjen az áldozatok és
dr. Torgyán József emléke előtt. Az első
felszólaló, Hicsák János képviselő: megkérdezte a
Polgármestertől, hogy az Önkormányzat 2017. évi

költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet
kivel egyeztette. Kifejtette, hogy a költségvetés
fontossága miatt széleskörű egyeztetésre lett volna
szükség.
Tóth Attila
polgármester,
megmagyarázta, hogy a költségvetésnek csak az a
része lett megtervezve, ami logikusan, a tavalyi
költségvetés bázisszámaira vonatkozik. Tóth
Attila polgármester javaslatára, a napirendet 5
igen és 2 nem szavazattal a Képviselő-testület
elfogadta.
1. Tájékoztató a két ülés között történt
eseményekről. Tóth Attila polgármester lényegre
törően, időhúzás nélkül ismertette az eseményeket.
2. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati
határozatok végrehajtása c. napirendet Tóth
Attila polgármester ismertetése után a Képviselő –
testület 7 igen szavazattal elfogadta.
3. Tájékoztató a falugondnok 2016. évben
végzett tevékenységéről. Tóth Attila ismertette a
tájékoztatót. Elmondta, hogy mellékelték a
falugondnok tevékenységéről szóló tájékoztatót.
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Hicsák János képviselő, előadta, hogy személyes aminek révén megszűnne az a jelenlegi probléma,
tájékoztatót, szeretett volna a falugondnoktól.
hogy ha rendelési időben kell kimenni egy
beteghez, akkor a rendelőben várakozó betegeket
4. Egyebek – Béke u. 23. sz. Alatti ház az orvosnak ott kell hagynia. Hasonló a helyzet, ha
hasznosítása c. napirendi ponttal kapcsolatban, helyszínelésre kell kimenni pl. halottat, találnak
Tóth Attila polgármester nagyon helyesen önkormányzati
területen.
Ehhez
kell
nyomatékosan utalt, az épület igen rossz önkormányzati hozzájárulás is a lakosságszám
állapotára. Igen Tisztelt Olvasóim! A hajdani arányában. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal
Ludas Matyi c. újságot is lepipáló
egyhangúan támogatta a határozati
tizennyolc bölcsebbnél, bölcsebb
javaslatot.
hozzászólás következett. A ház
állaga ettől ugyan nem változott,
8. Előterjesztés a polgármester
de legalább egy kis mosolyt
tiszteletdíjának
és
fakasztott a hallgatóság arcára.
költségtérítésének
megállapításáról. Dr Dóka Zsolt
5.
Előterjesztés
az
aljegyző,
előadta,
hogy
Önkormányzat 2016. évi
jogszabályi automatizmusról van
költségvetéséről szóló 2/2016.
szó, javasolta a határozati javaslat
(I.29.) önkormányzati rendelet
elfogadását.
Tóth Attila
módosításáról. Tóth Attila
érintettség miatt kérte a
nagyon érthető módon ismertette
szavazásból való kizárását. A
a módosítás szükségességét.
Képviselő–testület ezt elfogadta.
Kétoldalnyi jegyzőkönyv alján a
dőlt betűs írás: A rendelet melléklete
9. Előterjesztés a Pilisszentlászló
a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Most
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat,
légy okos kedves választópolgár!!!
Pilisszentlászló Község Önkormányzata és a
Szentendrei Közös Önkormányzati Hivatal
6. Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi között fennálló együttműködési megállapodás
költségvetésről szóló
... /2017./ (...) felülvizsgálatáról. Tóth Attila polgármester rövid
önkormányzati rendeletének magalkotásáról. ismertetőjét követően a Képviselő-testület 7 igen
Tóth Attila polgármester ismertette, hogy a szavazattal elfogadta a további változatlan
pénzmaradvány még nem ismert.
együttműködést.
Rudolf János képviselő, a kamerarendszer
üzemeltetési költsége iránt érdeklődött. Tamás 10. Előterjesztés a közbiztonság növelését
Attiláné számviteli vezető előadta, hogy erre 1 szolgáló térfigyelő kamerák helyszínének
millió forintot terveztek és kb. 700 000 Ft lesz meghatározásáról. Tóth Attila polgármester
ténylegesen. Ismét 22 hozzászólás, és hatoldalnyi előadta, hogy a kamerák elhelyezésének helyszíni
szöveg alján a szokásos szöveg: A rendelet bejárásán egyetlen képviselő sem jelent meg rajta
melléklete a jegyzőkönyv mellékletét képezi. kívül. Ehhez a képviselői passzivitáshoz nincs
Tehát, aki kevésnek találná a hat oldalt, az alanyi magyarázat!
jogon jogosult belemélyedni a jegyzőkönyv
mellékletébe is.
11. Előterjesztés a települési értékhatár
létrehozásáról és Települési Értéktár Bizottság
7. Előterjesztés a háziorvosi ügyeleti felállításáról. Tóth Attila polgármester
szolgáltatás tárgyú közbeszerzési eljárás ismertetését követően dr. Illés György
megindításáról. Dr. Bartha Zsolt háziorvos: alpolgármester javasolta, hogy öttagú legyen a
előadta, hogy változás lesz az ügyeleti ellátásban, bizottság, és javasolta Franyó Rudolfot a
0-24 órás központi ügyelet lesz Szentendrén, nemzetiségi önkormányzat elnökét megválasztani
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a bizottságba, aki a szlovák hagyományokat
képviselné, valamint ő maga is szívesen vállalna
feladatokat. A Képviselő-testület határozata
alapján, a Bizottság tagjai: Kertész József,
Rayman Tamás, Pintér Mónika, dr. Illés György
és Franyó Rudolf.
12. Előterjesztés az önkormányzati adóhatóság
2017. évi ellenőrzési tervéről. Előadó: dr.
Gerendás Gábor jegyző Tóth Attila polgármester
ismertette az előterjesztést, amit a Képviselőtestület 7 igen szavazattal elfogadott.
13. Előterjesztés a Szent László Nap
megrendezéséről. Előadó: Rudolf János
képviselő Rudolf János ismertette az
előterjesztést, és elmondta, hogy a
Pilisszentlászlóról
elszármazottakat
is
megszeretnék, hívni a rendezvényre. Néhány
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hozzászólás, javaslat hangzott el a költségekkel
kapcsolatban. Franyó Rudolf nemzetiségi
önkormányzat elnöke, kifejtette, hogy szerinte
előbb a résztvevők létszámát kell meghatározni,
mert ennek tudata nélkül, nincs ami a vita tárgyát,
képezné. A Képviselő –testület 7 igen szavazattal
500 000 Ft keretösszeget biztosít a nemes célra.
14. Előterjesztés Esztergom csatlakozásáról
Duna
- Vértes
Köze
Regionális
Hulladékgazdálkodási
Társuláshoz.
A
Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadta
polgármester határozati javaslatát. Tóth Attila
polgármester, több napirendi pont nem lévén a
Képviselő-testület nyilvános ülését bezárta. A
szociális tűzifa támogatási pályázat elbírálásáról
készült előterjesztés megtárgyalása zárt ülés
keretében történt.

Települési Értéktár Bizottság
alakuló ülése

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselőtestület döntése alapján, más településekhez
hasonlóan 2017. február 6-án, a délelőtti órákban,
községünkben is megalakult a Települési Értéktár
Bizottság. Az öt főt számláló bizottság rögtön
munkához is látott, és a bizottság minden tagja
előadta azokat a községünkben lévő értékeket,
melyekre különösen kiemelkedő figyelemmel kell
ügyelnünk, óvnunk és hírüket terjesztenünk.
Elsőnek Kertész József erdész technikus
községünk és hivatásánál fogva a környék erdeinek
nagy ismerője adta elő elképzelését-javaslatát:
- Erdészként, mondom, hogy ilyen falu a
Dunazugban nincs még egy, a falu fekvése már
maga egy érték, ölelik a hegyek a völgyet, mint
egy anya, levegője nagyon tiszta, nincs ipar az
nagyon fontos. Turisztikai csomópont – bakancsos
túrizmus. Rá kellene szerveznünk erre,
fejleszteném azt az információs áramlatot. Az
iskolában is tudatosítani kellene ezeket, az
értékeket, illetve a helyiek tájékoztatása. Két
erdészet vesz körbe, Szentedrei és a Visegrádi
Erdészet, akikkel önkormányzati szinten is együtt

kellene működnünk. A templomunk és a kápolna is
legyen érték. Következő felszólaló községünk
múltjának elismert gyűjtője Rayman Tamás
szintén, mint erdész erdőink nagy ismerője,
beszélt: - Erdészként kerültem 34 éve Szentlászlóra
83-ban, jöttem ide, kerületvezető erdész voltam a
nyugdíjazásomig. Hetvenes években édesapámmal
erre jöttem túrázni, már akkor tetszett. A 80-as
évek óta foglalkozom a Pálosokkal, és 2005-ben
Szentlászló Települések találkozója egy pajtányi
anyaggal. A kőtári pálos kolostori anyag, amit
elkezdtem rendezgetni a dolgaimat, aztán összejött
egy magángyűjtemény, szakmák szerint
összerakva. Nincs mezőgazdasági termelés. A
tárgyi emlékeket gyűjtöttem össze. Helytörténettel
is foglalkozok, önkéntes tűzoltó egyesület dolgait
gyűjtöttem össze. Maga a gyűjtemény meg van, de
nem állandó kiállításként működik. Franyó
Rudolf falunk szülöttje, helytörténész. Kiemelt
figyelmet kell szentelnünk, a Szent István rendelete
szerinti templomot körbeölelő sírkertre. Ilyen
elhelyezésű temető országos szinten is kevés
található. A hajdani Pilisszentlászló sugaras utcai
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település szerkezete, Európában is abszolút egyedi,
nagyobb figyelmet érdemelne. Különös figyelmet
kell szentelnünk a barokk stílusban épült
templomunknak és a kápolnánknak. Nem szabad
megfelejtkeznünk a Kálváriánkról, de még a
„kicsike” Szent Vendel emlékműről sem, valamint
a faluszéli keresztekről úgyszintén gondoskodni
kell. Dr. Illés György többszöri polgármesterünk: Hirdetménynél arra kellene felhívni a figyelmet,
hogy ne csak konkrét értékeket lehet felvenni
értékbe. Szentlászló települések találkozója, málna
pálinka, krumpli baba. Petkóné Pintér Mónika, a
Körkép főszerkesztője: - Oszlíka, gyógyforrás,
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népdalkör, helyi gyűjtemény, a világháborús
emlékmű, Szent László szobor, Szvorák Katalin
munkássága, Pilisi Ősz, Sáfár Pál munkássága,
Kákonyi Júlia munkássága, fontosságáról beszélt. A
bizottság egyhangúlag, Petkóné Pintér Mónikát
választotta elnöknek.
A bizottság nevében is megkérem minden kedves
olvasót, hogy ötleteiket, javaslataikat a fentiekkel
kapcsolatban szíveskedjenek megírni és a
Községházán leadni, szíveskedjenek.
Tisztelettel, Franyó Rudolf

Európa helyzete és jövője

A média már Karácsony előtt rendőri készenléttel a
legnagyobb biztonságot ígérte egész Európában a
szilveszteri terrorista öldöklés megakadályozására.
Köln polgármesternője és rendőrfőnöke nyugtatta a
lakosokat, hogy nem ismétlődhet meg a tavalyi,
nők elleni erőszakosság. A Karácsony előtti berlini
kamionos tömegbehajtás sem ismétlődhet meg, a
városokban beton akadályokkal védték a
tömegrendezvények helyszíneit és fokozott rendőri
felügyeletet tartottak. Nyugtatták Európa polgárait,
hogy ne féljenek. Nem szabad félelmet mutatni.
Védekeznünk kell a terrorista gyilkosok ellen.
Berlinben egy millió ember, Bécsben több mint
hatszázezer köszöntötte utcákon a 2017. évet. A
rendőri biztosítás eredményeként Kölnben a tavalyi
ezerötszáz feljelentéssel szemben csak tizenöt,
tizedannyi erőszak volt a nők ellen. Az afrikai
bevándorlók százai 1000-1500 fő érkezett vonattal
Kölnbe. A vasútállomásnál rendőrsorfal várta - a
német meghatározás szerint - „más bőrszínű
férfiakat”. Az észak afrikai „nafriker” megjelölés a
Merkel rezsim és a ballibek szerint idegengyűlölő.
A német nép lelkét és hazafi érzéseit a 2.
világháború óta tönkretették a náci bűnösség
hangoztatásával,
beléjük
sulykolásával
nemzedékről-nemzedékre.
Jelenleg
az
idegengyűlölet EU-s szócséplése korlátozza,
megfélemlítés mellett a németek nemzeti érzését és
megnyilvánulásukat életminőségük megtartása
érdekében.
Szilveszterkor helyenként 5-10 esetben nők elleni

erőszak vagy molesztálás nemcsak német területen,
de Ausztria több városában is volt.
Isztambulban éjfél után egy órakor egy mikulásnak
öltözött
terrorista
kalasnyikov
géppisztolysorozatokkal közel negyven embert ölt
meg és több mint százat megsebesített. Az Iszlám
állam csak másnap vállalta magára ezt a
tömeggyilkosságot. Év végén Berlinben és a
bagdadi piacon is volt terrormerénylet.
Európa ellen kétfrontos az Iszlám háborúja, az
egyik a migráns terrortámadások, a robbantások és
teherautós, kamionos tömegbe hajtások. A másik
front az európai nők elleni erőszak. Tudomásul kell
vennünk, és védekeznünk kell, mert ez háború
ellenünk. Nem hagyhatjuk, hogy a történelem
során tett hódításaik megismétlődjenek. Szerintem
harcuk harmadik frontja a vallásuk, öltözködésük
és eltérő kultúrájuk terjesztése, meghonosítása.
Szaud-Arábia támogatásával sorozatban építik
mecseteiket, akár fegyverraktárnak is használva,
mint ilyet már lelepleztek Németországban.
Minden európainak rá kell jönnie, hogy az iszlám
és a mi kultúránk összeegyeztethetetlen, mert nem
élhet békésen egymás mellett a vallási alapon
harcos dzsihádista terrorizmus, a nők tisztelet
nélküli másodrendűsége és az európaiak kulturálistechnikai fejlődésben több eredményt elért más
értékrendje.
Reménykedjünk, hogy 2017-ben megváltozik az
EU migrációs politikája és kiépül Európa
határvédelme. A kivándorló éhező tömegeket
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hazájukban kellene megsegíteni munkahelyeket
biztosító gazdaságélénkítéssel. Sajnos az EU és
tagjainak kormányai még nem tettek semmit ennek
érdekében.
Bízzunk benne, hogy az EU vezetése eláll a
migránsok országonkénti kötelező szétosztásától.
Kötelezően előírt nagy létszámú befogadással az
iszlám terroristák egész Európát elárasztanák, ami

a harcot ellenük egyértelműen nehezítené. Nemzeti
és hazafias kötelességünk megvédeni hazánkat és
Európát az iszlámhódítástól, mert ez a többfrontos
háborújuk célja a láthatatlan, de létező
világkormány biztatásával és támogatásával.
Kimmel István, nyugalmazott kormányhivatalnok

Prioritás

A só elméletileg árt a növényeknek. Akik
évtizedeken keresztül sózták a járdájukat, azok sem
tapasztalták ezt soha. Pedig a fűfélék gyökérzete
nagyon magasan helyezkedik el. A sövényeké már
mélyebben, és a fáké természetesen a
legmélyebben. A sót a hólé eleve hígítja. Az egész
éves esők pedig folyamatosan kilúgozzák a talajt.
Kioldják és az óceánok felé, szállítják mindenféle
vízoldalékony sótartalmát. A járdák sózásával
elkerülhetők a csonttörések. „Természetesen” pro
és kontra is brutál szigorú törvény. Ötvenezer a
tarifája a sózásnak is és a sózás elmulasztásának is.
Így elméletileg mindenki megbüntethető. Én sosem
tapasztaltam, hogy a só bárhol is kiölte volna a

füvet. A balesetek száma viszont, feltűnően
emelkedik csúszós időben. Az autóutakat mindig is
sózták a csillagászati töréskárok és halálesetek
elkerülése végett, de soha sehol nem láttam
életemben még emiatt kipusztult gyepet sem,
nemhogy sövényt, vagy fát.
A Pilisszentlászlót Lepence-fürdővel összekötő
úton a balesetekig megspórolták a sózást. Pedig a
töréskár és emberélet sokkal drágább a sónál.
Valaha még az ókori rómaiaknak sem sikerült
Karthágót tönkretenni sózással. Mert a hólé a
csapadékokkal a tengerek felé távolít.

Už 10 rokov pravidelne chodím do Senváclavu a
jeho okolia. I do širšieho pilíšskeho kraja i jeho
„predmestia“, ktoré volajú Budapešť. Prečo? Žijú
tam dobrí ľudia, je to krásny kraj. Plný zaujímavej
histórie, aj mojej. Áno, mojej histórie a našich
dejín! Nás, Slovákov žijúcich v Pilíši alebo na
Slovensku. Nás, Maďarov žijúcich pod Pilíšom, v
Budapešti, či na južnom Slovensku. Veľmi rád
objavujem dejiny, ktoré tiekli Dunajom od
Ostrihomu po Budín a na ktorých sa podieľali
predkovia Maďarov i Slovákov, ale aj ďalších.
Pred 150 rokmi sa udiala významná udalosť dejín
Maďarov, Slovákov aj ostatných národov a
národností žijúcich vo vtedajšom našom
spoločnom štáte v Uhorsku – tzv. rakúsko-uhorské
vyrovnanie. V jeho dôsledku bola vytvorená
Rakúsko-uhorská monarchia. Čo znamenalo

rozdelenie dovtedy jedného štátoprávneho celku
rakúskeho cisárstva na dva štáty Rakúsko
(Predlitavsko) a Uhorsko (Zalitavsko)? Obidva
štáty boli spojené už len osobou panovníka a
spoločným ministrom zahraničia, vojny a financií.
Od rakúsko-uhorského vyrovnania štát nazývame
Rakúsko-Uhorsko. Vo februári 1867 cisár
vymenoval Júliusa Andrášiho (Andrassy Gyula) za
ministerského predsedu, v máji prijal parlament
príslušné zákony a bodku za celým procesom
urobila slávnostná korunovácia Františka Jozefa za
uhorského kráľa 8. júna 1867. Uhorsko sa stalo
relatívne samostatným štátoprávnym celkom Krajinou svätoštefanskej uhorskej koruny s
vlastným parlamentom a vládou v Budapešti, čo
potvrdilo ústavou z decembra roku 1867.

Vyrovnanie
1867
začiatok konca Veľkého Uhorska

Losonci Miklós
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Bohužiaľ, z dnešného pohľadu nešlo o vyrovnanie
všetkých národov a národností vtedajšieho Uhorska
s Rakúskom. Došlo k vyrovnaniu sa len Maďarov z
Rakúšanmi. Bolo to rakúsko-maďarské vyrovnanie.
Prečo? Pre maďarského čitateľa je treba povedať,
že Slováci, Nemci, Chorváti, Srbi, či Rumuni
nazývali vtedajšiu spoločnú vlasť Uhorsko. Na
rozdiel od maďarských spoluobčanov, ktorí túto
krajinu volali výlučne len krajinou Maďarov. Ale
krajinu Maďarov neobývali len Maďari!!! Maďari
v polovici 19. storočia tvorili len asi 40%
obyvateľov. Väčšina boli Nemaďari. Preto
emancipácia len Maďarov od rakúskej Viedne
znamenala začiatok konca veľkého Maďarska.
Snaha vytvoriť veľkolepý štát len na jednom
jazyku a jednej reči, ešte k tomu často za použitia
násilných až donucovacích prostriedkov nemohla
byť a nebola úspešná. Slováci napríklad nemali do
roku 1918 ani len jednu jedinú strednú školu. Preto
prvú skutočne veľkú skúška pevnosti uhorského (a
rakúsko-uhorského) štátu vo svojej sotva 50 ročnej

existencii, akou sa stala prvá svetová vojna, tento
štát neprežil. Rakúsko-maďarské vyrovnanie
skončilo Trianonom. Aj preto, že nemaďarské
národy a národnosti sa nestotožnili s ideou čisto
maďarského svätoštefanského štátu.
V súčasnosti sa často hovorí, že rakúsko-uhorská
monarchia bola akási (stredo)európska únia.
Dokonca viac ako 100 rokov pred tou dnešnou.
Pretože nemala pevné základy nevydržala. Medzi
jej plytké základné kamene patrilo nedostatočné
rešpektovanie národných, či národnostných práv
všetkých jej občanov, každého jednotlivca. Poučme
sa dnes a do budúcnosti. Nedopusťme aby dnešná
Európska únia nemala pevne základy. Európska
únia prežije len ak bude zväzkom suverénnych
národných štátov. Štátov, ktoré si vážia svoju
jazykovú jedinečnosť, kultúrne tradície. Súčasné
Maďarsko i Slovensko sa o to snažia.
JozefSchwarz , Pilíšan voľbou

1867. Kiegyezés

Nagy Magyarország megszűnésének kezdete

10 éve rendszeresen járok Pilisszentlászlóra és
környékére. Szélesebb vidékére is ellátogatok,
egészen a Pilis elővárosába, Budapest-re. Miért?,
mert nagyon jó emberek élnek itt és nagyon szép a
táj. Érdekes a történelmük, épp úgy, mint az
enyém. Igen az én történelmem és a múltunk.
Miénk szlovákoké, akik a Pilisben élnek, vagy
Szlovákiában. Miénk magyaroké, akik a Pilisben
élnek, Budapesten vagy dél Szlovákiában.
Szeretem megismerni, felfedezni a történelmet,
amely a Dunán folyik Esztergomtól Budapestig,
amelyen Szlovákok, Magyarok és mások vettek
részt.
150 éve történt az a fontos esemény magyarok,
szlovákok és más nemzetek között hogy a mi közös
államunkat, Magyarországot /Uhorsko, Ungarn// a
kiegyezés által szétosztották. Ez értelemben alakult
ki az Osztrák-Magyar monarchia. Ez egy jogállam
Osztrák császárság felosztását jelentette 2 államra
Osztrák /Predlitavsko/ és magyar/Uhorsko/,
/Zalitavsko/. E kettő államnak ettől fogva már csak
közös
uralkodója,
külügy, hadügy és

pénzügyminisztere volt . A kiegyezés óta az
államok neve Osztrák és Magyar. 1867 a császár
kinevezte Andrási Gyulát kormányelnöknek,
májusban az országgyűlés elfogadta az
idevonatkozó torvényeket és a pontot az egész
folyamat után Ferenc József magyar /uhorský/
király koronázása volt 1867 június 8 - án.
Magyarország, viszonylag önálló állam lett, mint
alkotmányos egység Szent István korona országa,
saját országgyűléssel, amit alkotmánnyal
erősítettek meg 1867 decemberében.
Sajnos ez a kiegyezés nem érintette az összes
nemzetet és nemzetiséget, ez csak osztrák magyar
kiegyezés volt. Miért? A magyar olvasónak el kell
mondani, hogy a szlovákok, németek, szerbek,
horvátok, románok eddig az államunkat
Uhorskonak/ Ungarnak/ nevezték, míg a magyar
lakosság Magyarországnak hívta. De ezt a
Magyarországot azonban nem csak magyarok
lakták de a felsorolt többi nemzetek és
nemzetiségek is. Ebben az államban a lakosság 40
százaléka volt csak magyar, 60 százalékban nem
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magyarok voltak. Ezért az elszakadás az Osztrák
Bécstől a Nagy Magyarország megszűnésének,
kezdete. Ezért ez az erőfeszítés az egynyelvű állam
kialakításáért, gyakran erőszakos módon nem
lehetett hosszú távon sikeres. 1918 ig például a
Szlovákoknak nem volt egy középiskolájuk sem.
Ezért a valóban nagy próbát az alig 50 éves
Magyarország az első világháborút nem élte túl. Az
Osztrák-Magyar Kiegyezés a Trianonnal végződött
azért is, mert a magyarok és a többi nemzetiségek
nem értettek egyet az egynyelvű magyar Szent
Istváni Állammal. Hiszen Szent István a soknyelvű
ország híve volt.
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Mostanában sokat emlegetik, hogy a O-M
monarchia afféle közép európai unió volt, 100
évvel megelőzve a mostanit. De mivel nem volt
erős alapokon megszűnt. A laza alapok miatt az
elégtelen nemzeti és nemzetiségi törvényei miatt
hullott szét. Okuljunk ma ebből a tanúságból. Ne
engedjük meg hogy a mai EU ne álljon szoros erős
alapokon. EU csak úgy marad fenn, ha stabil
nemzet államokon fog állni. Olyan államokon, akik
tisztelik a nyelvi egyediségeket, kultúrájukat,
történelmüket. Szlovákia és Magyarország erre
törekszik.
Fordította: Marika Vavrecká

Erőszakos Magyarosítás
az iskolákban

„17. §. Minden iskola és minden tanitó, tekintet
nélkül az iskola jellegére és arra, hogy állami
segélyt élvez-e vagy sem, a gyermekek lelkében a
magyar hazához való ragaszkodás szellemét és a
magyar nemzethez való tartozás tudatát, valamint
a
valláserkölcsös
gondolkodást
tartozik
kifejleszteni és megerősiteni. Ennek a
szempontnak az egész tanitásban érvényesülni
kell; külső kifejezésül minden iskolában,
jellegkülönbség nélkül, ugy a főbejárat fölött,
mint megfelelő helyen a tantermekben
Magyarország czimere helyezendő el, a
tantermekben a magyar történetből vett falitáblák
alkalmazandók, nemzeti ünnepeken pedig az
épületen a magyar nemzeti czimeres zászló
tüzendő ki. E jelvényeken kivül csak a
törvényhatóság és a község czimere és az iskola
községi, illetőleg felekezeti jellegét a törvényesen
megállapitott kitételekkel megjelölő magyar
nyelvü külső felirat és a tantermekben az illető
hitfelekezet egyházi főpásztorainak arczképei,
vallási jelvények, valláskegyeleti képek, és az
oktatáshoz szükséges tanszerek alkalmazása van
megengedve, melyek azonban idegen történeti
vagy
földrajzi
vonatkozásokat
nem
tartalmazhatnak és csakis hazai készitmények
lehetnek. A vallás- és közoktatásügyi minister a
tárczája terhére gondoskodik arról, hogy az összes

iskolák a magyar czimerrel és zászlóval, valamint
az iskolafentartó hatóság meghallgatásával
megállapitandó magyar történeti képekkel
elláttassanak. E történeti képek a tantermekben
kellő módon elhelyezendők és a tanitó tartozik
jelentőségüket a nyelv- és értelemgyakorlatok,
továbbá a földrajz és történelem tanitása során a
gyermekeknek megmagyarázni. Ezen szakasz
azon rendelkezéseinek végrehajtása, a melyek
nem a tanitó müködési körébe esnek, az
iskolaszéknek feladata és érette első sorban az
iskolaszék elnöke felelős. Ezen rendelkezéseknek
szándékos elmulasztása kihágást képez, mely felett
azok a közigazgatási hatóságok illetékesek
biráskodni, melyeket az 1891. évi XX. tc. kijelölt.
Az ilykép megállapított kihágás büntetése 500
koronáig terjedhető pénzbüntetés melylyel a
mulasztás elkövetője sujtandó. A befolyó
pénzbüntetés az országos tanitói nyugdij- és
gyámalap czéljaira forditandó; egyéb tekintetben
az 1879:XL. tc. általános határozatai irányadók.”
Helyesírási javítás nélkül, az eredetivel
megegyezően
lejegyezte:
Rudolf
Fotó,
szöveg: Franyó
Tusák József
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Polgárőrség Felhívása!

Téli veszélyek környezetben

csatornanyílásoknak a hótól, jégtől és más lefolyást
gátló egyéb anyagtól való megtisztításáról.
A téli hóval vagy jéggel (ónos esővel) terhelt Továbbá a lelógó jégcsapokra (táblával, felirattal)
időben az ereszcsatornákról, fák tetejéről az hívja fel a járókelők figyelmét, és hívjon segítséget
összefagyott hó, jég és egyéb, sérülést okozó a jégcsapok biztonságos eltávolításához.
tárgyak a járókelőkre eshetnek, a járdák és egyéb
közlekedők síkossá válhatnak. A hó betakarhatja a Téli veszélyek a szabadban való tartózkodás
járdaszegélyt és egyéb tereptárgyakat (gödrök, során
buckák), ez további veszélyforrást jelent (elbotlás,
elesés, stb.). A közlekedés során különös tekintettel A szabadban tartózkodás egyik legnagyobb
kell lenniük mind a gépjárművezetőknek, mind a veszélye a kihűlés. Ajánlott az időjárásnak
gyalogosan közlekedőknek a havas, jeges, csúszós megfelelően megválasztott, lehetőleg réteges
útviszonyokra. A lefagyott tárgyak nehezebben, öltözék viselése. Az alkohol fogyasztása gátolja a
vagy
egyáltalán
nem
mozdíthatóak hőérzet helyes érzékelését, így alkoholos
(anyagmozgatás, terhek emelése esetén), melyhez állapotban könnyebb a hideg időjárás áldozatává
csúszásveszély is társul. A vizes kézzel megfogott válni. Ilyenkor a meleg italok fogyasztása javasolt
fémfelületek hozzáfagyhatnak a bőrünkhöz, azok (tea). Huzamosabb időn keresztül a szabadban
égéshez hasonló sérüléseket okozhatnak.
tartózkodás esetén fontos mozgatni a végtagokat,
Az ingatlanok, üzletek, vendéglátó-ipari egységek ujjakat, ez élénkíti a vérkeringést, emeli a test
előtt lévő járdaszakaszok (az ingatlan és az úttest hőmérsékletét.
közötti valamennyi járdaszakasz) folyamatos A téli sportoknál különös figyelemmel kell lenni
tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, a síkos arra, hogy csak a kijelölt helyen szánkózzunk,
járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles korcsolyázzunk, síeljünk, valamint mindig javasolt
területsáv) hintéséről, sózásáról a tulajdonos, a védőfelszerelések (elsősorban fejvédő sisak)
használó köteles gondoskodni. Az ingatlan használata.
tulajdonosa /használója köteles gondoskodni a
járdaszakasz melletti átereszeknek, árkoknak,
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Lakitelek Népfőiskolán Lovas
polgárőr-oktatás

Hétvégén (2017. január 20elméleti oktatásban vehettek
22.) tartották az Országos
részt a megjelentek.
Polgárőr Szövetség (OPSZ)
Állategészségügy, anatómiai
és a lakiteleki Népfőiskola
ismeretek, takarmányozási
Alapítvány együttműködése
ismeretek – többek között az
keretében az Országos
ilyen előadásokon való
Polgárőr Szövetség lovas
részvétellel
bővíthették
tagozatának képzését. A
ismereteiket a lovas tagozat
Népfőiskola
Kölcsey
polgárőrei. A tanfolyam
Házában megrendezett két
végét vizsgával zárták. Az
napos intenzív tanfolyam
oktatáson, és azt követő
megnyitóján részt vett Lezsák Sándor, az vizsgán a Pilisszentlászlói Polgárőr - és Önkéntes
Országgyűlés alelnöke, a Népfőiskola Alapítvány Tűzoltó Egyesülettől ifj. Rudolf János és Rudolf
kuratóriumának elnöke. Lezsák Sándor beszédében János lovas polgárőrök vettek részt.
elsőként Kölcsey Ferenc Himnuszának születéséről
emlékezett meg, majd a hazai lovas kultúrát
Pilisszentlászlói Polgárőr - és
Fotó:
Franyó
RudolfTűzoltó Egyesület
méltatta. A hétvégén szervezett tanfolyamon
Önkéntes

Polgárőrségünk szakmai megbeszélése
a Szentendrei Rendőrkapitányságon

Polgárőrségünk kezdeményezésére 2017. február 6- megállapodás módosítását kezdeményezte.
án 10:00 - órától a Szentendre
Továbbiakban
a
kapitányságvezető
Rendőrkapitányságon
szakmai
elégedettségét fejezte ki a helyi
egyeztető megbeszélésre került sor.
körzeti megbízottal adott közös
A konzultáción egyesületünk
szolgálatokkal
kapcsolatban.
részéről Mihics József elnök és
Kovács László rendőrkapitány
Soláry Józsefné polgárőr, a
ismertette a helyi térfigyelő kamera
Szentendre Rendőrkapitányság
rendszer
működtetésének
részéről Kovács László r. ezredes
jogszabályi
hátterét,
külön
kapitányságvezető és Dr. Túri kihangsúlyozva a polgárőrség
Kovács Áron r. őrnagy
jogosítványait a térfigyelő kamerák
közrendvédelmi osztályvezető vett
üzemeltetésével összefüggésben.
részt. A megbeszélés kezdete
Javasolta,
hogy
forduljunk
nehezen, indult, de a későbbiek
kérelemmel a helyi önkormányzat
során szívélyessé, jó hangulatúvá
felé a közterületi kamerák
és eredményessé vált. Szó esett az
üzemeltetésével
kapcsolatosan,
egyesületünk
eddigi
mivel
a
térségben
más
tevékenységéről,
működési
polgárőrségnek
is
van
tapasztalatokról,
a
lakossági
együttműködési
megállapodása
visszajelzésekről.
kamerarendszer
működtetésére.
Egyesületünk többek között a Pest Megyei rendőr- Egyesületünk kiemelte a körzeti megbízottal való
főkapitánysággal a korábban megkötött szoros, jó munkakapcsolatát. Megbeszéltük, hogy
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tavasszal a Vadvirág óvodát elkísérjük a Szentendre szentendrei rendőrség vezetőségét is meghívjuk.
Rendőrkapitányságra, ahol programmal fogják őket Pilisszentlászló, 2017. február 6.
várni. Szó esett még a bűnmegelőzéssel
kapcsolatos feladatokról is. Tájékoztattuk a
Pilisszentlászlói Polgárőr-és
kapitányságvezető urat arról, hogy az idei évben
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
két oktatást tervez egyesületünk, amire a

1943. január 12-14.
A doni áttörés
Fo

A világ népei mindig ki vannak szolgáltatva a
politikusaiknak. Minden katasztrófának volt
előzménye. Utólag minden kristálytiszta. Az lenne
a jó politikusoknak. Minden katasztrófának volt
előzménye, és lett következménye. Utólag minden
kristálytiszta. Az lenne a jó politikus, aki jövőbe
látó. Nagyon büszkék kellett legyünk a XX.
Századra, pedig idáig az volt a legborzalmasabb.
Hitler annyira öntelt volt, hogy akár szövetségesek
nélkül is a világ ura akart lenni. Horthy igazi
kétkulacsos volt. Valaha Ferenc József
szárnysegédje volt, de IV. Károly ellen
kivezényeltea ludovikásokat.
Az első világháborúban leverte a katarói (magyar)
matrózlázadást, de Számuely vörös terrorjára a
fehérterrorral válaszolt. Belevitte az országot a
második világháborúba, de kiugrani nem tudott
belőle.
Fűtött budavári palotájából teli tálak mellől
követelte meg az úgymond „hősiességet”. : az

éhhalált a fagyhalált és a golyó általi halált, még a
saját fiától is. Az „utánam” vezényszó mindig
elfogadható, de az „előre” sosem. Garantáltan nem
léptünk volna idegen földre, ha mindig neki kellett
volna legelöl mennie, mint hajdani nagy
királyainknak. A vidéki szegény zsidóság
deportálását engedélyezte, de a budapesti
zsidóságét utólag leállította. Emiatt és az elfuserált
kiugrási „bénázása” miatt a Nürbergi perben
felmentették. Sőt többek közt a román királlyal
együtt, akinek Hitler még megengedte a kiugrást,
egy portugáliai üdülőhelyen élvezhette élete végéig
az ottani
„örök tavaszt” mialatt az életben maradt katonái és
honfitársai sokszázezren szenvedtek a
munkatáborokban és közel kétszázezren meg is
haltak ott. Aki túlélte testi de főleg lelki
nyomorékként élte le az életét megbélyegzett
emberként.
Nagyapám báttya túlélte feleségével együtt, de
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csak testileg. Lelkileg már „gyógyíthatatlanként”
éltek halálukig. Nagyapám öccse a doni áttörésnél
vesztette életét. Nagyapám az első világháborút
végigharcolta szuronyos bakaként, de a
másodikból, egy hízott disznóval kivásárolta
magát. Dunaharaszti előtt három hónapra megállt a
front, mert a falusiak előre tankárkot ástak. „Ha
azon nem tudnak átjönni az oroszok a Dunán
biztosan nem”. Ezért nagyapám a családját
átköltöztette a jobbpartra. Ráadásul Csobánkára
mert ott lakott Szállasy a falu elején, a patak
„magán” hídja mögötti, ma is az eredeti székely
kapuval díszített házban, de a túlerőt semmi és
senki nem állíthatta meg. Anyai nagyapám szlovák
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anyanyelvű volt. Így maradtak életben. Apai
nagyapám pedig magyarosította a családja nevét,
édesapám pedig éjjel- nappal oroszul tanult. Így
tizenöt évesen tolmácsként alkalmazták a faluban
az oroszok.
Mindent egybevetve hozzávetőlegesen 130
ezerre tehető a 2. magyar hadsereg csaknem
egyéves keleti hadszíntéri tevékenysége során
elesett, megsebesült és fogságba esett honvédek és
munkaszolgálatosok száma. Közülük 49-50 ezren
estek el, s csaknem ugyanennyien is sebesültek
meg, és 27-28 ezerre tehető a hadifoglyok száma,
közülük kevesen térhettek vissza.
Losonci Miklós

10 különbség Mohamed és Jézus között
•
Mohamed megölte a harcban foglyul ejtett
embereket (Ibn Ishaq)
Jézus soha nem ejtett foglyokat, és soha
nem ölt embert.
•
Mohamed arra biztatta embereit, hogy
erőszakolják meg a foglyul
ejtett nőket (Abu Dawood 2150, Korán 4:24).
Jézus soha nem ejtett foglyul nőket, soha
nem biztatott senkit erőszakra, és maga sem
követett ilyet el.
•
Mohamedet sosem kínozták meg, ő maga
azonban sokakat megkínzott (Muslim 4131, Ibn
Ishaq 436, 595, 734, 764).
Jézus soha nem kínzott meg senkit, ő maga
azonban sokat szenvedett értünk, emberekért.
•
Mohamed azt hirdette, hogy követői
harcoljanak azok ellen, akik más vallást követnek,
míg mindenki nem követi majd Allahot (Korán
8:39).
Jézus arra biztatta a követőit, hogy
szeressék Istent és az embertársaikat, mint saját
magukat — függetlenül a nemzetiségüktől,
vallásuktól (Mt 5:44).
•
Mohamed helyénvalónak tartotta egy félig
vak ember brutálismeggyilkolását (al-Tabari 1440).
Jézus meggyógyított egy születése óta vak
férfit (Mk 8:28).

•
Mohamed egy rabszolgát arra utasított,
hogy emelvényt készítsen
neki, amiről az iszlám tanítását hirdetheti (Bukhari
47:743).
Jézus megmosta a tanítványai lábát (Jn
13:5).
•
Mohamed szerint a legnagyobb parancsolat
az Allahban és a Jihadban való hit (Muslim 1:149).
Jézus szerint pedig ez: szeressük Istent és a
felebarátunkat, mint magunkat (Mt 22:34-40).
•
Mohamed gazdagon halt meg, azzal a
vagyonnal, melyet másoktól zsákmányolt..
Jézus szegényen halt meg, mert másokat
szolgált, és nem halmozott fel vagyont.
•
Mohamed helyesnek tartotta mások
keresztre feszítését (Korán 5:33, Muslim 16:4131).
Jézust keresztre feszítették.
•
A követői szerint Mohamed elvárta, hogy
mások az életüket adják
érte (Sahih Muslim 4413).
A követői szerint Jézus az életét odaadta
másokért (Jn 18:11).
Összeállította: Franyó Rudolf

Fotó: Mihics Krisztián
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Sakk viccek

OBJEKTÍV
Kevés sakkozó olyan jó, mint amilyennek magát
mondja, és egyik sakkozó sem olyan gyenge, mint
amilyennek az ellenfele tartja.

GYÁM
Géza bácsi felhívja Feri bácsit.
- Ferikém, átjössz sakkozni?
- Nem lehet, meghalt a feleségem.
Nem bánom, lehetsz a feketével.

ANNYIT AZÉRT NEM
A határállomáson nagymesterünk megkérdezi a KI AZ?
vámtisztet:
- Halló! Te vagy az, drágám? Ugye nem jössz
- Aranyat szabad kivinni az országból?
nagyon soká?
- Természetesen – hangzik a válasz.
- Ki volt az? – kérdi a paplan alól a szerető.
- És tessék mondani:, hatvan kilót is?
- A férjem. Azt mondta, hogy később jön haza, mert
- Annyit azért mégsem!
veled sakkozik.
- Péter hátrafordul a feleségéhez:
- Akkor te itthon maradsz, Szofikám, aranyom!
NEM KEZDŐ
A nehéz parti után kifakad a játékos. – Úristen, ez
EDZŐI HIBA
volt életem legszörnyűbb játszmája!
Az edzőnk a hivatás áldozata lett.
Ellenfele tettetett csodálkozással:
- Valamilyen fertőzést kapott?
- Ezek szerint sakkoztál már korábban is?
- Rosszabb – Fél évig sakkozni tanított egy fiatal
lányt, és tegnap elvette.
Tusák József

Honvédelem

Horthy Oroszországban akarta „megvédeni“
Magyarországot. Ez nekik csak egy-két évig
sikerült, az oroszoknak viszont negyvenöt évig. A
rendszerváltás után a magyar „honvédek“
Afganisztánban „védték a hont.“ Ma már senkinek
nem kell odamenni, mert egész Európában házhoz
jönnek az afgánok is. Németország azért kezdett
két világháborút is, mert nekik volt a világon a
legerősebb ipara, de alig volt gyarmata: A második
világháború után minden Ázsiai és Afrikai
országból hazaküldték a megszállókat. Amerikából
már évszázadokkal ezelőtt. Most Európán a sor,
hogy hazaküldje az elfoglalóit. A terjeszkedő

háború sosem igazságos a területvédő háború
mindig jogos. Ferenc József „cár“, ahogy a
délszlávok nevezik, mai szóval „integrálni“ akarta
a már tizennyolc éve megszállt bosnyákokat.
Ehelyett elvesztette mind a tizenhárom „országát.“
Hitler visszaszerezte a német lakta vidékeket, a
világ beleegyezésével. Amikor viszont mások által
lakott országokat akart elfoglalni akkor elvesztette
a sajátját is.
Merkel nem elfoglalni akarja a világot, hanem
beengedni az egészet. Ami viszont ugyan olyan
őrültség, mint az ellenkezője!

Eredetileg minden helységnevünknek lehetett
valamilyen jelentése. Pest és Pécs szavunk a szláv
pec, kohó szóból származik. Budát német lakói
szintén kohónak, Ofen hívták. Esztergom
eredetileg az Ister, Duna szó lehet. Pomáz neve
szlovák vagy szerb – horvát pomoc, segítség

szóból származik. Tahi egy horvátországi
helységről kapta a nevét., ahonnan a török kiűzése
után az új szőlőművelők érkeztek. A Szentendrei
–sziget is Zichy birtok volt, akik horvátok voltak.
Nem szlovének. Eredetileg a szlovéneket neveztük
tótoknak. Szlovéniát Tótországnak.

Hogy is hívják

Losonci Miklós
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Egy, valaha a mai lengyel területen élő német
lovagrendről a teutonoktól lettek elnevezve.
Mi köze a szlovéneknek a teutonokhoz? Az, ami a
magyaroknak a hunokhoz. Semmi! Németül az Au
szó ligetet jelent. Auswitz svájci ligetet, Birkenau
nyírfaligetet, Buchenwald bükkerdőt, Mauthausen,
tompafényű, árnyas házakat (matt fényűt). Tipikus

példái a hangulatkeltő elnevezéseknek. Sopron egy
ősmagyar vezérről kapta a nevét, de a betelepülők,
Ődenburgnak,
pusztavárnak
hívták.
Székesfehérvárt Stuhlweisburgnak, stb…
Losonci Miklós

Humor

Részletek Franyó Rudolf elődeink humora I. könyvéből

A TÜRELMES SZÁNTÓ-VETŐ
Régen mikor még művelték a határt, János bácsi
kiment felszántani földjét.
Nagy testű, nyugodt muraközi lova volt, amelynek

többségben Szőgyénben jutottak lakóházhoz.
Egy ilyen látogatás alkalmával a szőgyéni „Téglás“
kocsmában József találkozott volt falubelijével.
Némi borovicska és pohár sör után József barátja
elmesélte, hogy sógora milyen szép pipa alaprajzú
házat épített József szülői birtokán.
No, erre feldühödött József és kijelentette:
- Mondd meg kedves nagyfejű sógoromnak, hogy
vigyázzon, mert abból a fiskálisok is fognak majd
pipálni!

BEADÁSOK KORA
Mint az köztudott, a háború utáni kötelező
beadások nagyon megnehezítették a vidéki
emberek életét. A siheder Jankó kérte édesanyját:
gazdája még nyugodtabb, békésebb természetű volt - Mama főzzön nekem mákos tésztát!
- Nincs lisztünk, édes fiam.
lovánál.
A szántás közben megpihenő ló gazdája lábára - Nem baj, akkor jó lesz a túrós is…
lépett.
Nos, János bácsi ostorhasználat helyett békésen CSÚCSFORGALOM
Vilma néni a mohát púpozott hátikosarában
tűrte lovának terhét a lábán.
tolakodva
vitte a villamosra.
Becézgetni kezdte:
- Ejnye lovacska, hát nem érzed, hogy a gazdi Rászólt a rendőr:
- Néni, nem látja, hogy csúcsforgalom van?
lábán állsz?
- Mit akar biztos úr, én is csúcs vagyok!
KITELEPÜLÉS SZLOVÁKIÁBA
Az 1947-ben történő kitelepülés sok esetben SZARVAS A DUNÁBAN
A nagymarosi halász munkája során kifogott egy
vagyonmegosztási problémákat szült.
Józsi, a család fiú gyermeke családjával kitelepült szarvast, amely a visegrádi erdőkből akart átúszni
Szőgyénbe. Ott egy erőszakkal kitelepített német Nagymarosra.
földműves házát jelölték ki családja részére. A Tudomására jutott ez a visegrádi erdésznek, aki
pilisszentlászlói szülői házban maradt nővére a áthajózott Nagymarosra, felkeresvén a halászt,
férjével, akik nekiláttak a ház felújításának, illetve követelte a szarvast.
hozzáépítésnek, a most már használatukban lévő - A szarvas, mivel az erdőből jött engem illett –
háznak. A házból elfelejtették kifizetni Józsi testvér érvelt hangosan.
- Tudja mit erdész úr! Ami a vízben van az enyém,
részarányát.
A hatvanas évek vége felé egyre könnyebb volt majd ami halat az erdész úr fog erdejében, az lehet
meglátogatni a kitelepült rokonokat, akik döntő a magáé.
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Boldog Özséb

1270. január 20. fejezte be földi életét Boldog sokáig a „Szent Kereszt testvéreinek” is hívták
Özséb a pálos az egyetlen magyar alapítású őket. Kolostoraik az egész országot behálózták. A
Pilisben,
Kesztölcön,
szerzetesrend megalapítója.
Pilisszántón,
Szüleiről csak annyit
Pilisszentléleken, Kékesen
tudunk, hogy nemesi
(Pilisszentlászlón)
voltak
családból
származtak.
kolostoraik. Később a
Szülővárosában,
pilisszentkereszti Ciszterci
Esztergomban a helyi
kolostort is megkapták. A
káptalani iskolában tanult. A
rend pápai hozzájárulása
régi
írások
szerint
végett néhány társával
visszahúzódó
papként
Rómába ment. IV. Orbán
ismerhetjük.
Hamar
pápa azonban nem hagyta
kanonok
lett.
Így
jóvá az új rendet. A
ismerkedett
meg
a
veszprémi püspökre bízta a
környékbeli erdőkben élő
rend anyagi feltételeinek a
remetékkel.
Miután
kivizsgálását Pál püspök ezt
megkapta
az
érseki
elvégezve
a
pápa
jóváhagyást, hat társával ő
felhatalmazása alapján a
is az erdőrengetegbe vonult.
rend, működését jóváhagyta.
A Kesztölc határában lévő
A
pálosok
rendjének
Hármas-barlangban élt. A
Szobra
az
esztergomi
Szent
István
téren
címerállata – névadó Remete
barlangja előtt felállított
Szent Pál példájára – a holló,
keresztnél
imádkozva
hangot hallott: „Özséb, gyűjtsd össze a remetéket amint a rend nagy patrónusának, Mátyás királynak
egy szeretett közösségbe!” Ezután építették meg a is. A kékesi pálosoknak Mátyás király édesanyja
barlang mellett a kolostorukat és a hozzátartozó Szilágyi Erzsébet Sződön malmot ajándékozott.
templomot. Közösségük égi patrónusává Remete Boldog Özséb az általa alapított Szent Kereszt
Szent Pált tették meg, s magukat „Első Remete monostorban halt meg súlyos betegség után. A
Szent Pál testvéreinek nevezték. Mivel az első templom sírboltjában temették el.
Franyó Rudolf
monostoruk a Szent Kereszt tiszteletére épült,

Gondolatok Böjte Csaba testvértől

Az ember azzá válik, amit tesz. A tetteink
visszahatnak ránk. A jótettek, az erények egyre
jobbá tesznek bennünket, a rossz tettek, a bűnök
lehúznak, beszennyeznek bennünket. Tetteink
beépülnek a személyiségünkbe. Nem tudunk úgy
jók lenni, hogyhogy ezáltal jóvá ne váljunk. Nem
tudunk úgy törekedni az igazságra, hogy ne váljunk
egyre inkább igaz emberré. Nem tudunk úgy
hazudozni, hogy ne váljunk előbb utóbb hazuggá.
Tetteink meghatároznak minket.
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Ha az emberre valaki szeretettel néz, az olyan,
mint a napfény, amely az alvó magot, kihozza a
földből. Télen miért nem virágzik a cseresznyefa?
Mert nem látja értelmét a kibontakozásnak, tudja,
hogy a fagy elpusztítaná a szirmait, nem bízik a
környezetében, érzi, hogy veszélyben van. Az
emberi szívben is megbújik egy kis bimbó, de ha
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nincs, aki kedvesen rámosolyogjon, hozzá szóljon,
akkor inkább bezárva marad.
Böjte Csaba ferences rendi szerzetes az Emberi
méltóságért díjat kapott
Franyó Rudolf

KERESZTREJTVÉNY
A januári Keresztrejtvény helyes megfejtése: TRISTIÁNUS . A helyes megfejtők, akik Pilisi történet –
menetelés a halálba c. könyvet nyerték:
Laczkó Gergő, Dombai András, Dombai Andrea, Kovácsik Zoltán, Dombai László, Dombai Józsefné,
Cserníkné, Róth Ildikó, Szabó Konrád.
A SAKKREJTVÉNY helyes megfejtése:
1. Vxe4 + Hxe4 2. Fxf7 + sakkmatt! A helyes megfejtők: Fetzer Gábor és Rózsa Benedek, akik szintén a
fenti könyvet nyerték.
Részlet Franyó Rudolf VAJZLIK, A REJTÉLYES PILISI BETYÁR c. könyvéből
- Az ökreitek hol vannak?
A hajcsárok halálra rémülten álltak, és nem találtak
szavakat a válaszra.
Ott kísértetek vannak! – mutatott remegve Vác felé
az egyikük.
Egymásután ötször láttuk a fára fölakasztott
embert, és mindig ugyanazt.
Egy órával utánuk megérkezett Vajzlik, lett nagy
nevetés. Az ökröket, amiket elhajtott az erdőbe,
később elajándékozta a szegényeknek. A
mulatozást követő napon hírnökeitől megtudta,
hogy a megyei urak statáriumot hirdettek ki, és
Vácon a Korona vendéglőben találkoznak.
- Majd adok én nekik statáriumot! – mondta
Vajzlik felháborodva.
- Fiúk, majd mi is elmegyünk arra a gyűlésre.
Az emberei, akik különben észrevételezés nélkül
szokták tudomásul venni a kapitányuk parancsait,
most megrémültek. Idáig is elkövettek már
nyaktörő csínyeket, de most egyenest odamenni a
darázsfészekbe, ez már túl veszélyesnek tűnt nekik.
Vajzlik látta arcukon, mit gondolnak és
elfelhősödött.
- Mi van veletek? – ízléstelenül kiáltott rájuk.
- Csak nem féltek? Vagy már meguntátok

kapitányságomat?
A fiúk lesütötték szemüket. Csak Hornyák szólalt
meg.
- Nincs velünk semmi, kapitány! Megyünk veled,
akár az akasztófa alá is.
Vajzlik rögtön megosztotta velük tervét és
egyikük sem szólt semmit.
Mindenki végezte feladatát.
A földesurak, ahogy az már lenni szokott, a gyűlés
után mulatozni kezdtek, mintha Vajzlik már kezük
között lenne. Mindegyikük csak azon bánkódott,
hogy nem ő akad rá a kapitányra. Hiszen ő
megmutatná annak a loptosnak!
Már azt is eldöntötték, hogyan fogják kivégezni azt
a részeges Vajzlikot. Kerékbe törik, és széttört
testrészeit megyeszerte fogják hordani, jobbágy
csőcselék elrettentésére…
A főtéren lévő Koronához címzett vendéglő
minden este urakkal volt tele. Itt mulattak és
kurjongattak, tiszta lélekből. Cigányok játszottak és
az urak szórták a pénzt. Már arra is volt énekük,
hogyan fognak elbánni Vajzlikkal. A cigánynak
százszor kellett elismételni és a földesurak
énekszóval kísérték. Éppen Patai földesúr húzatta
magának és rekedt hangjával kísérte:
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„Kerék közé törjük őkelmét,
A megyében hordjuk szét…

őt a rendre! Szemtelen, pelyhes szakállú! – és
hasonló kiáltozásokat lehetett hallani minden
oldalról.
A kissé ittas Patai úr áthatolt a tömegen, és
szemtelenül az ismeretlen vállára tette kezét, és
kihívóan kérdezte, hogy kinek köszönhető ez a
felfordulás?
- Éppen annak, akit az előbb törettél kerékbe válaszolta az úr és felemelkedett.
- Én vagyok, Vajzlik.
Síri csend lett és akkor kinyílt az ajtó és a kint lévő
zsiványokkal együtt katonás léptekkel bejött az
ajtón néhány vállas diák, akiket Vajzlik még
korábban kért fel segítségül.
Vajzlik mosolyogva nézett az urakra.
- Így ni, látjátok nemzetes és nagyságos urak, itt
vagyok - mondta tisztelettel.
- Jelenleg én gyakorolhatnék felettetek statáriumot,
de nekem melegebb a szívem. Nekem csak
arannyal kell megfizetnetek a fáradozásomat.
Hornyák, Havrancsik, szedjétek!
Minden
kegyelmes úr lesz olyan kedves, és átadja nektek a
készpénzét és ékszereit.
Hornyák és Havrancsik a sorok között lépkedve
kalapokba szedték a kierőszakolt adót. Az urak
nem ellenkezhettek.
- Úgy! A szegény jobbágyok nevében köszönöm
nektek urak! – mondta Vajzlik, mikor véget ért az
„adakozás”. Legyetek jók, és térjetek haza! A
gyűlést már befejeztétek, mulatságra meg úgy sincs
pénzetek. Tehát hazafelé! Aztán viselkedjetek
emberségesen, mert különben megeshet, hogy
ismét meglátogatlak benneteket. A zsiványok
csapata kivonult a teremből.
- Még valamit! – fordult vissza Vajzlik. –
Figyelmeztetem önöket, hogy sok emberem van
kint, könnyen elfoglalhatnám velük az egész
várost. Ezért fél óráig ne mozduljatok innen, mert
halál fia mindenki, aki előbb próbál kilépni az
ajtón.
Az urak fellélegeztek, mikor az erdei fiúk
kapitánya eltűnt és betartották parancsát.

Az urak, fejükkel bólongatva belekurjongattak,
mikor az oldalajtón beözönlöttek az új vendégek,
akik üdvözlés, köszönés nélkül körbeülték az üres
asztalt. A vendéglős meglepetten nézett rájuk és
tartózkodóan hozzájuk lépett.
- Hozzál húsz üveg tokajit! - rendelkezett úri
hangon az egyikük, aki gyönyörű földesúri ruhába
volt öltözve.
A vendéglősnek ez elég volt, aki tokajit iszik, az
igazi úr. Mélyen meghajolt és odaadóan rohant
teljesíteni a megrendelést. Az, aki megrendelte a
bort, előre fizetett dukátokkal, majd hozzáfűzte: lökd majd ide a cigányt, ha szabad lesz!
A vendéglős odasúgta a cigány fülébe, hogy új
garasok érkeztek, így fertály óra sem telt el, a
banda elhagyta Patai földesurat, és az új vendégek
asztalánál muzsikált.
- Ej, more, nem tudsz te semmit - mondta
bosszúsan az úr. – Inkább a Vajzlikét húzzad
nekünk!
A cigány félénken nézett körül, látni lehetett, hogy
habozik, de amikor az úr kezében megvillant a
sárgaszínű érme, készséggel szorította hegedűjét
arcához és hirtelen felzúgott a nóta:
„Hej, fent is erdő, lent is erdő,
felfelé az ösvény…
A meglepett urak felugráltak helyükről, de az
ismeretlen úr nem hagyta őket szóhoz jutni, mert
rögtön az első strófa elhangzása után másik
nótához fogott.
A földesurak még nem tudták igazából, mi történik.
Annyit mindegyikük tudott, hogy valaki gúnyt akar
űzni belőlük. Azt viszont nem szabad eltűrni, azt
meg kell büntetni. Úgy történt, hogy azt a néhány
vendéget hirtelen fenyegető arcok vették körbe.
Keresztül-kasul hangzottak a fenyegető kérdések.
Nos, az új vendégek nem foglalkoztak azokkal.
Főuruk, az úr, aki addig parancsolt, nyugodtan
mosolygott és kidobott egy marék dukátot az
asztalra, majd megparancsolta a cigányoknak az
ének folytatását, amit a földesurak félbeszakítottak.
A földesurak majd megpukkadtak mérgükben,
hogy semmibe veszik őket.
- Ki az a szemtelen emberke? Ki vele! Megtanítani

KICSI NEKÜNK EZ A PILIS
Vajzliknak és csapatának ez volt az utolsó
jelentősebb, közösen elkövetett akciója. Néhány
hétig még különösebb esemény nélkül a Vác Nagymaros feletti hegyekben vándoroltak.
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A Bánki vesztett csatát követően sok, volt kuruc
katona bujkált az erdőkben. A Majtény melletti
síkon történt fegyverletétellel Rákóczi
szabadságharca véget ért.
A bujdosó kuruc katonák közül bizony sokan adták
magukat rablásra-fosztogatásra. Az ilyen csoportok
felszámolására most már nem csak az úri és
megyei darabontokat, de sok esetben a császári
fehérruhás katonai alakulatokat is igénybe vették.
Ezek között az alakulatok között köztudottan
jelentős létszámmal voltak magyar nemzetiségűek
is. Hiszen a szabadságharc leverése is főuraink
császári oldalra való átállásának, tehát árulásának
köszönhető.
Nos, ezek a külső tényezők is hozzájárultak
ahhoz, hogy Vajzlik csapatának csökkent az
„élettere”. Vajzlik a válogatás nélküli, tehát az
egyszerű, szegény emberek kirabolását soha nem
pártolta.
Csapatából néhányan azonban, kapitányukat félre
vezetve, igyekeztek ürügyet találni az ilyen
„kiruccanásokra”. Ilyenkor bizony fegyveres
fölényüket kihasználva, válogatás nélkül raboltak,
garázdálkodtak.
Eltelt a nyár, a hegyekben, a szabadban töltött
őszi éjszakák már egyre hűvösebbek lettek.
A csapat, bár külön csoportokban, de még együtt
táborozgatott. Nyíltan ugyan nem mertek fellépni
Vajzlik ellen, de az esti tábortűznél való sütögetést
követően félre vonulva beszélgettek az egyre
sötétebbnek tűnő jövőjükről.
- Sokáig már nem húzhatjuk ki itt, kinn a szabad ég
alatt – szólt a Liptóból származó Kohút földijéhez,
Kunyikhoz.
- Tartós tábort meg a fehérruhások miatt nem
építhetünk - vakargatta fejét barátja.
- Talán jobb lenne átkelni a Dunán, és visszatérni a
Pilisbe – folytatta elmélkedését Kunyik.
- Még egy olyan telet ott is keserves lenne eltölteni.
Fedéllel a fejünk felett is szinte majd megfagytunk,
és szerintem a régi helyünkön sokáig már úgysem
maradhatunk - vágott szavába barátja.
- Bizony, kicsi nekünk ez a Pilis, a Tátra magas
hegyei, az a mi világunk, azok adnak nekünk biztos
menedéket üldözőink elől – igyekezett a lényegre
térni Kunyik.
Erre megszólalt a barátja: „Ne kerülgessük a forró
kását, mikor mind a ketten vissza szeretnénk térni
az oltalmat nyújtó hegyeinkbe!”
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- Megszöknünk nem szabad. A zsiványbecsület úgy
kívánja, hogy ezt meg kell mondanunk a
vezérünknek, és most már ettünk, és főleg ittunk
eleget, majd holnap reggel ezt józan fejjel
megbeszéljük a kapitányunkkal – vetett véget a
beszélgetésnek Kohút.
Ilyen, és ezekhez hasonló beszélgetések folytak
azon az estén is a csapat tagjai között. Vajzlik
szintén a nehézségekről beszélt Havrancsikkal.
- Bizony, szent igaz, hogy itt sokáig nem
maradhatunk, mert minden nap közelebb hoz
minket a végzethez.
Másnap reggel, mikor már együtt voltak a fiúk és
sütötték, vagy csak újra melegítették az előző
napról maradt húsdarabokat, Vajzlik, barátságos
hangon figyelmet kért:
- Kedves testvéreim, mint azt mindannyian tudjuk,
egyre jobban szorul körülöttünk a hurok. Nos, az
üldözőinket, mert vagyunk olyan ügyesek, le
tudjuk rázni, de nyakunkon a kegyetlen tél.
Hamarosan átkelünk a Dunán, természetesen nem
Vác környékén, hiszen akkor a sziget miatt kétszer
kellene kockáztatnunk az átkelést. Tehát ismét
Szob környékén fogunk átkelni.
Aki akar, velem tart, aki jobb, biztonságosabb
helyet tud találni magának, azt nem tartóztatom,
mert én sem tudom, milyen a helyzet a régi
területünkön.
Egy viszont biztos, hogy egy-két személy
hamarább talál biztonságot nyújtó helyet a zord tél
ellen.
- Mivel mindenki megy szabad akaratából a saját
útján, a vendéglőben szerzett zsákmányt egyenlő
arányban szétosztom.
- Egyenlő arányban, ami egyenlően elosztható,
tehát a készpénzt – vágott a kapitány beszédjébe
Havrancsik.
- Az ékszereket és egyéb zsákmányunkat
tartalékoljuk a tavaszi találkozásunkra, ne kelljen
nélkülöznünk, ha majd ismét együtt leszünk –
fejezte be javaslatát Vajzlik helyettese.
- És addig, hogyan a kincsekkel? – kérdezte szinte
egyszerre a Tátra környéki kuruc páros, Koszka és
Komár.
- Azokat nagyon biztonságos helyre kell eltenni! –
kiáltották többen is.
(Folytatjuk)
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Emlékezés Sándor atyára

Január 9-én volt egy éve, hogy Kabar Sándor mikor erőt vett rajta egyre súlyosbodó betegsége,
Atyánk, életének 88., papságának 65. évében akkor ágyban fekvő betegként is a plébánián
türelemmel viselt hosszú szenvedését befejezve tartotta a szentmiséket. Kabar Sándor plébános úr
hazatért a Mennyei Atya házába. A két háború 1993-ban került községünkbe, aki a lelki életünk
között
1928.
gondozásán túl,
május
20-án
mint „építőmester
Budapesten
plébános” is beírta
született. A II.
nevét
egyházi
világháború
történelmünkbe.
befejezését
Nagyon hosszú
követően
a
lenne felsorolni az
kereszténység
általa szervezett
üldözése idején is
és személyesen
felmerte vállalni
vezetett építkezési
papságát,
így
–
felújítási
Esztergomban
munkákat, ezért
szentelték pappá
örök emlékezet
1951. június 17- A püspök úr bal oldalán Kabar Sándor atya
okáért
csak
én.
néhányat:
Kereszténységébe vetett hitéért, az 1956-os - Az 1992-ben elkezdett templomunk teljes
szabadságharc leverését követően 1957-58-ban tetőcsere, toronysisak, külső vakolási munkák
börtönbüntetését töltötte. Hatvanöt évesen került befejezése.
községünkbe. Előtte számos helyen látott el - Az 1823-ban épült kápolnánk teljes felújítása.
lelkipásztori feladatot. „Gyertek, engeszteljük - Nagy templomunk belső tűzkár utáni teljes
Mennyei Atyánkat, Akitől elfordult a világ, és felújítás.
szörnyű katasztrófa fenyegeti. Vagy megtértek, - Belső lábazati cementvakolat leverése, majd
vagy mind egy szálig elvesztek, mondotta Jézus a vízszigetelési munkák elkészítése.
katasztrófa előtt álló Jeruzsálemnek kétezer éve. - A plébánia udvarán lévő gazdasági épület
Nem hallgattak rá. Az akkori Jeruzsálem és a nép felújítása
odaveszett. Családjaink, falunk, hazánk, Európa - A plébánia teljes felújítása.
végnapjait éli. Szerető Istenünk nem pusztít el, - A templomhoz vezető út kőburkolatának
mert ő a szeretet. De, ha nem fordulunk vissza, és elkészítése.
nem térünk meg – nem szóval és ajkkal, hanem Fotók:
- A ravatalozó
előtti tetőszerkezet
elkészítése.
Kocskovszkí
István
cselekedettel
és
igazsággal,
akkor…” - A templom újra bádogozása.
Figyelmeztetett egyik újságcikkében, a - Szintén a templomnál az ablakok felújítása.
kereszténységet fenyegető veszélyre élete utolsó - A templomtorony és a főhomlokzat felújítása.
napjaiban is. Kabar atyánk különleges, igen nagy Nyugodjék békében! Legyen neki könnyű a
jellemű ember volt. Súlyos, fájdalmas betegsége pálosok által felszentelt pilisi föld.
ellenére is misézett a hideg templomban, majd
Franyó Rudolf
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