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Feltámadás

Fotók: Franyó Rudolf

Nagyszombat –
húsvét ünnepének
előnapja,
a
feltámadás
jegyében zajlik.
Arra a napra
emlékeztet, amikor
Krisztus holtteste a sziklába vájt sírban feküdt, de –
miként az evangélium szerint előre megmondta –
harmadnapra, azaz húsvét vasárnap hajnalára
feltámadt. Az esti körmenetek, a templomokban az
új tűz gyújtása, mely Jézus és egyben a remény
jelképe azt adja hírül, hogy Jézus feltámadt, a
megváltás közel van. Este, „visszajönnek“ a

harangok Rómából. Nagyszombaton ér véget a
negyvennapos böjt. Szokás volt ezen a napon az
első harangszóra kiszaladni a kertbe, és megrázni a
gyümölcsfákat, hogy a régi rossz termés lehulljon,
és ne legyen férges az új. A tűzszentelésnek sokféle
hagyománya, szertartása alakult ki. Hamuját,
parazsát eltették, gyógyításra használták, valamint
a házban és a földeken szétszórták.
Pilisszentlászlón az ünnepi szentmisét követően
Tibor atya szervezése által a pálos templomunk
körül történt a körmenet. A szentmisei ájtatosságot
a templomi énekkarunk szép énekeivel fokozta.
Franyó Rudolf
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A húsvéti gyertya

A húsvéti gyertya az ünnep elengedhetetlen
kelléke. A nagyobb méretű fehér viaszgyertya, a
föltámadt Krisztus jelképe. Törzsén kereszt,
évszám, valamint 5 tömjénszem Krisztus sebeinek
emlékére. Eredetileg igen nagyméretű, oszlopszerű
volt, ami Istennek a pusztai vándorlás idején a
tűzoszlopban való megjelenésére utalt. Díszítették

a mozgó ünnepek dátumával, a pápa
megkoronázásának évszámával.
A húsvéti gyertyát a nagyszombat liturgiájában az
új tűzről gyújtják meg. Húsvéti időben helye a
miséző oltár mellett van. Pünkösd után a keresztkút
mellé helyezik, és a keresztség szentségének
kiszolgáltatásakor gyújtják meg.

A tavalyi év során néhányunkban felmerült a
gondolat, hogy újjáélesszük a korábban falunkban
is élő hagyományt, a virágvasárnapi és nagypénteki
passióéneklést. Ennek megvalósítására gyakorlásba
kezdtünk, majd húsvét ünnepét igyekeztünk
színesebbé, emelkedettebbé tenni általa.
Mivel lelkesedésünk nem csappant, úgy gondoltuk,
hogy rendszeressé tesszük próbáinkat, és nem
csupán a húsvéti, hanem más egyházi ünnepek
alkalmára is kibővítjük repertoárunkat.
A gyakorlást így követte az adventi időben adott
kis hangverseny a karácsonyi ünnepkör népi énekés kórusműveiből összeállítva, kibővítve néhány
szlovák nyelvű karácsonyi énekkel.
Továbbá részt vettünk 2016. szeptemberében a
nyitott templomok napja keretében tartott
hangverseny maratonon, mely során, a szentmisén,
latin nyelven szólaltattuk meg az állandó
miseénekeket.
Az idei virágvasárnapra és nagypéntekre ismét

Szent Máté passiójával, míg a többi szent napra új
művekkel készültünk. Így például nagyszombaton
a feltámadási körmenetet követően a templom
előtt, a szabad ég alatt énekeltük el az „Ave vera
virginitas” kezdetű Szűz Mária-himnuszt latin és
magyar nyelven.
A jövőben szeretnénk repertoárunkat tovább
bővíteni az egyházi ünnepekhez igazodóan, köztük
szlovák nyelvű egyházi népénekekkel is.
Törekszünk arra, hogy a műveket 3 vagy 4
szólamban tudjuk előadni.
Tagjaink: Franyóné Vadász Borbála, Nagyidai
Borbála, Dombai Henrietta, Kele Erika, Szinnai
Zoltánné Bianka, Rudolf Jánosné Edina, Elsik
Vilmosné Margit, Gallai Zsófia, Elsik Tamás, Sikli
Csongor, Sikli László.
Kórusunkat alkalmanként orgonán kíséri Ropolyi
Lajos.

Kórus gondolatok

Dr. Dombai Henrietta

Pilisszentlászló Község Önkormányzat
Képviselő-testületének ülése
Pilisszentlászló
Község
Önkormányzat
Képviselő-testülete 2017. április 12-én 18.00
kezdettel ülést tartott.
Jelen volt képviselők: Tóth Attila polgármester,
Kiss Mónika alpolgármester,, dr. Illés György
alpolgármester, Hicsák János, Petkó Gábor és
Rudolf János képviselők
Hivatalból jelen voltak az ülésen: dr. Gerendás
Gábor jegyző, Bartha Enikő irodavezető, Tamás
Attiláné, számviteli vezető, dr. Huszár Adrienn

VSZ NZrt. Jogász. Meghívott: Kovács László r.
alezredes, kapitányságvezető
Tóth Attila polgármester: köszöntötte a
jelenlévőket és 18. 15 órakor a Képviselő-testületi
ülést megnyitotta. Tájékoztatást adott, a két
sürgőségi indítványról. 6 igen, 1 nem szavazattal a
„Tájékoztató
a
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás helyzetéről szóló” sürgősségi
indítványt elfogadta a Képviselő-testület. A
Pilisszentlászló 169/4 hrsz-ú ingatlanra
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vonatkozó vételi ajánlatról” szóló sürgősségi
indítványt a Képviselő-testület 5 igen, 2 nem
szavazattal napirendre vette. A kifogásokra, hogy
nem volt idejük átelemezni a két napirendi pontot,
Tóth Attila polgármester kijelentette, hogy
amennyiben igénylik tíz perc, olvasási szünetet
rendel el. A Képviselő –testület 5 igen, egy nem
szavazattal a napirendet, a dőre olvasási szünet
nélkül elfogadta.
Az érdemi tárgyalás előtt Tóth Attila
polgármester sajnálatát fejezte ki, a
személyi jogok véletlenszerű
megsértése miatt, nem Dombai
József miatt nincs mezőőr
Pilisszentlászlón.
Dombai József lakos két percet
kért a magyarázatra. Két perc
letelte után, Tóth Attila
polgármester,
figyelmeztette
Dombai Józsefet, hogy letelt a két
perc.
Ismételt felszólalása után, Tóth
Attila ismét figyelmeztette, hogy
letelt a két perc, és ismertette az 1.
Tájékoztató a két ülés között történt
eseményekről c. napirendi pontot.
Célratörően, bár, de részletesen ismertette az
eseményeket.
Dombai József lakos, a garanciális jogok iránt
érdeklődött.
Tóth Attila polgármester Ferencsák Annamária
felmondásával folytatta a korrekt, célratörő
beszámolóját.
A továbbiakban az iskola mögötti és a Tereza térig
tartó árokrész vízjogi engedélyezési tervével
kapcsolatos kérdések, válaszok hangzottak el.
Hicsák János képviselő a rendezetlen falukép
miatt aggályait fejezte ki a Szent László napi
rendezvénnyel kapcsolatban.
Dombai József lakos közbeszólását követően,
Tóth Attila polgármester: figyelmeztette Dombai
Józsefet, hogy ne kiabáljon bele a szavaiba.
Dr. Dombai Henrietta lakos megkérdezte, hogy
lett anno megtervezve, és kivitelezve, ha már most
felül kell vizsgálni.
Tóth Attila polgármester logikusan és érthetően
kifejtette, hogy most nem az kérdés, hogy
mennyibe került régen a fűtés felújítás. Jelen
pillanatban arról van szó, hogy a fűtés nem
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megfelelő módon működik. Ennek a
felülvizsgálatára tesz most lépéseket.
Rudolf János képviselő 300 000 ft.-os javítási
költséggel kapcsolatos kérdésére Petkó Gábor
képviselő elmondta, hogy a 300 000 Ft. Arra kell,
hogy a most tapasztalható alapvető problémákat
kiküszöböljék.
Dombai József lakos (lakossági közbeszólás)
kérdezi, hogy akkor a 3 millió forintot miért
terjesztette elő a polgármester?
Tóth Attila polgármester: megkérte
Dombai
Józsefet,
hogy
bekiabálásával ne zavarja a
testületi ülést. Fenntartotta a
véleményét, hogy szakvélemény
nélkül ne nyúljanak a fűtéshez,
bárki bármit mond.
2. Sürgősségi tájékoztató a
hulladék
gazdálkodási
közszolgáltatás helyzetéről
Előadó: Tóth Attila polgármester
Dr. Juhász Adrienn VSZ NZrt.
jogásza:
nagyon
részletesen
tájékoztatta a jelenlévőket.
14 hozzászólás után, Tóth Attila
megállapította, hogy a Képviselő-testület a
„hulladék
gazdálkodási
közszolgáltatás
helyzetéről” szóló tájékoztatót tudomásul vette.
3. Sürgősségi indítvány a pilisszentlászlói 169/4
hrsz-ú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlat
tárgyában Előadó: Tóth Attila polgármester
Tóth Attila polgármester: megkérdezte a
Képviselő-testületet, hogy kér-e olvasási szünetet
azért, hogy az anyagot át tudják tanulmányozni,
vagy elég, ha ő mond pár szót a sürgősségi
indítványról. Megjegyezte, hogy mindenki ismeri a
történetet. A pozitív változás az, hogy most
lehetőség nyílt arra, hogy az önkormányzat
megvásárolja ezt az ingatlant. Az ingatlanhoz
mellékelve lett egy értékbecslés, amit a képviselők
most el is olvashatnak. A fentiek alapján a
képviselők, hozzájárulását kéri, ahhoz, hogy 15
millió forint értékben megtehesse vételi ajánlatát.
Az ingatlan gyakorlatilag a volt ÁFÉSZ épülete.
Mili néni a tulajdonos, aki hirdeti az ingatlant.
Rudolf János képviselő: hangsúlyozza, hogy
miután most kapta meg az előterjesztést és az
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értékbecslést, csak most tudja elolvasni azokat. E
szerint a telek értéke 6.304.000,-Ft.
Az épületé 487.500,-Ft. A kettő együtt 6.791.500,Ft, tehát nem egészen a fele, mint amiről a vételi
ajánlat szól.
Tóth Attila polgármester: kifejtette, hogy rossz a
számítás az értékbecslésben, mert a telek értékénél
az 509 m”-t ha megszorozzuk 30 000,- Ft-os
négyzetméter árral, akkor az 15.270.000,-Ft. Ehhez
jön még az épület értéke, és így jön ki a
15.757.500,Ft.
Rudolf János képviselő: érdeklődött, hogy van –e
ajánlat arra, hogy mennyibe fog kerülni az épület
bontása.
Tóth Attila polgármester: nincs.
Rudolf János képviselő: feltételezte, hogy ha
megvételre kerül az ingatlan, annak a
hasznosítására már van elképzelése a
polgármesternek.
Dombai József lakos: hozzászólásában kifejtette,
hogy igaz nem ismeri az előterjesztést, de…
Tóth Attila polgármester: figyelmeztette Dombai
Józsefet, hogy nem kért szót.
Dombai József lakos: tudomásul véve, hogy nem
kapott szót, tovább beszélt. Elmondta, hogy
szeretné jelezni, hogy a földhivatali bejegyzés
szerint jelzáloggal terhelt az ingatlan, és holtig tartó
haszonélvezeti jog van rajta.
A Képviselő-testület 5 igen és 2 tartózkodás
szavazattal
az
ingatlant
15.000.000Ft.
tehermentesen, 3 hónapi ajánlati kötöttséggel meg
kívánja vásárolni.
4. Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati
határozatok végrehajtásáról
Előadó: Tóth Attila polgármester
A határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
jelentést a Képviselő-testület 5 igen 2
tartózkodással elfogadta.
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Vanyák Imre alpolgármester: válaszában elmondta,
hogy a Hicsák János képviselőtársával javasolták a
2 millió forint elkülönítését útfelújításra,
kátyúzásra. Ez a tétel szerepel a tervezetben.
Tóth Attila polgármester elmondta, hogy mindenki
válaszolt az e-mailra. Összehívott egy informális
ülést, amelyen dr. Illés György és Vanyák Imre
képviselők jelentek meg. Ők hárman állították
össze azt az anyagot, amit a többi képviselő
megkapott.
Dr. Illés György alpolgármester: megkérdezte,
hogy az utak karbantartására mekkora összeg lett
beállítva?
Tóth Attila polgármester: elmondta, hogy a bázis
költségvetés tartalmaz 1 millió forintot
útkarbantartásra, amiből lehet kátyúzásra is költeni.
Dr. Dombai Henrietta lakos: úgy véli, hogy dr.
Illés György képviselő úrnak módosító indítványa
volt, hogy ne a kamera rendszerre fordítsanak
újabb 1 millió forintot, hanem az óvoda
fűtéskorszerűsítésére, mivel arra most csak
500.000,- Ft lett betervezve. Építő jellegű
javaslatnak tartja.
Tóth Attila polgármester: szavazásra bocsátotta dr.
Illés György módosító indítványát, miszerint a
kamararendszer bővítésére előirányzott 1 millió
forintot csoportosítsanak át az óvoda
fűtéskorszerűsítésre. A Képviselő-testület 5 igen, 2
nem szavazattal elfogadta a módosító indítványt.
6. Tájékoztató a pilisszentlászlói 2 hrsz-ú, Béke
u. 2. sz. alatti óvodaépületben található étkező és
konyha használatáról
Előadó: Tóth Attila polgármester
Hicsák János képviselő: tudni szeretné, hogy a
Waldorf iskola részéről kivel történt a tárgyalás, ki
képviseli jelen pillanatban ezt az intézményt.
Tóth Attila polgármester: elmondta, hogy az
egyesület elnökével történt tárgyalás, aki a
fenntartója az iskolának. Ő Kőrösi Ákos, akinek a
lepecsételt, aláírt jognyilatkozata a birtokában van.
Ez egy egyoldalú kötelezettségvállalás., amit június
30-ig, a tanév végéig kell megtenniük.
Ha ezt nem tartják be, a hivatal természetesen jogi
útra, fogja terelni a kérdést.

5. Előterjesztés az Önkormányzat 2017. évi
költségvetésről szóló 2/ 2017. (I.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Tóth Attila polgármester
Rudolf János képviselő: elmondta, hogy minden
képviselő társa kapott a Polgármester úrtól egy emailt, amiben arra kéri őket, hogy írják meg, 7. Beszámoló a Szentendrei Rendőrkapitányság
milyen célra szeretnék elkölteni a 2017-es 2016. évben végzett rendőri tevékenységről
pénzmaradványt.
Előadó: Tóth Attila polgármester
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Tóth Attila polgármester köszöntötte Kovács
László r. ezredes urat, kapitányságvezetőt, és
felkérte az éves beszámoló szóbeli kiegészítését.
Kovács László kapitányságvezető: elmondta, hogy
a mellékelt beszámoló a Szentendrei
Rendőrkapitányság teljes vertikumára
vonatkozik. A közbiztonságot jónak
ítélte, meg hiszen 20-30%-kal
csökkent az elmúlt öt évben a
bűncselekmények száma. Tavaly
rablás nem is volt.
A település közbiztonságát javította
és a kapitányság munkáját,
segítette Pilisszentlászlón a
kamararendszer kiépítése, és a
polgárőrség
megalakulása.
Folyamatos információcsere van a
polgármester
úrral
és
a
polgárőrséggel.
Nagyon
jó
visszajelzéseket kapott a körzeti
megbízott munkájáról. Hasznosnak tartotta,
hogy egy régóta itt szolgáló körzeti megbízottja
van a falunak, aki pontosan tudja, hogy az itt élő
embereknek mire van szüksége.
Befejezésként kiemelte, hogy a tavalyi év
eredményeit mindenképpen meg szeretnék tartani
idén is. Az első négy hónap mutatói igen
kedvezően alakultak.
Tóth Attila polgármester megköszönte a részletes
beszámolót.
A Képviselő-testület a beszámolót 7 igen
szavazattal elfogadta.
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Tóth Attila polgármester előadta, hogy Rudolf
János azt szeretné, ha a testület 700 000,-Ft
támogatást megszavazna a rendezvényre. Ő
spórolás szempontjából javasolta, hogy a
támogatást 300 000, Ft-tal csökkentsék.
A Képviselő-testület egyhangúlag
megszavazta a további 700 000 Ft.
összeget.
11. Előterjesztés pályázatok
tárgyában.
Rudolf János képviselő a
katasztrofális utak állapotán
kellene javítani, és nem a
műfüves
sportpályával
foglalkozni.
dr. Illés György hosszasan
kifejtette, hogy a várható
csatornaépítés miatt nem lenne
ildomos az utcáink aszfaltozása.
12. Előterjesztés a Pilisszentlászló, Ribnyicska
vizes élőhely helyreállításáról
Előadó: Tóth Attila polgármester
.A Képviselő-testület úgy döntött, hogy a vizes
élőhely kialakítása érdekében számos ingatlant az
önkormányzati tulajdonba kerüljön.122,-Ft/m2
egységáron.

13. Előterjesztés az étkezési díjakról
Előadó: Tóth Attila polgármester
A Képviselő-testület döntése alapján a
gyermekétkeztetés térítési díjai a következők 2017.
8. Beszámoló az adóbevételek és adóhátralékok június 1.-től a következők lesznek: reggeli: 81,
2016. évi alakulásáról
ebéd 349, uzsonna 81, Napi ellátás=511 Ft.
Előadó: dr. Gerendás Gábor jegyző
Az adóbeszámolót a Képviselő-testület elfogadta.
14. Előterjesztés a 2017. évi összesített
Közbeszerzési terv elfogadásáról.
9. Előterjesztés a közbiztonság növelését Előadó:Tóth Attila polgármester
szolgáló térfigyelő kamerák további A Képviselő-testület a javasolt határozatot
helyszínének maghatározásáról
egyhangúan jóváhagyta.
Előadó:Tóth Attila polgármester, aki javasolta az
előterjesztést levenni a napirendről
15. Előterjesztés a központi háziorvosi
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyetértését ügyeletszolgáltatás tárgyú közbeszerzési
adta.
eljárásról.
Előadó: Tóth Attila polgármester ismertette, hogy
10. Előterjesztés a Szent László Nap nem érdemes kiszállni ebből a közbeszerzési
megrendezéséről.
eljárásból, mivel a fő költségviselő Szentendre.
Előadó: Rudolf János képviselő
Pilisszentlászlónak havi 12 000,- Ft körüli összeg
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A Képviselő-testület 7 igen szavazattal a határozati 36 igen, harminchat hozzászólás után, a Képviselőjavaslatot elfogadta.
testület 5 igen és 2 tartózkodással úgy döntött,
hogy a nevezett Zrt-vel a gyepmesteri feladatok
16. Előterjesztés a Település Arculati Kézikönyv. ellátására 2017 május 1-től határozatlan időre
Településképi rendelet elkészítésére és főépítész szerződést köt azzal, hogy kizárólag Tóth Attila
munkavégzésre vonatkozó megbízásról.
Polgármester bejelentésére történhet a
Előadó: Tóth Attila polgármester ismertette az tetemszállítás és befogás.
előterjesztést. Felhívta a figyelmet, hogy ez
kötelezően elvégezendő feladat. A napirendi pontot 19. Előterjesztések a házasságkötések és családi
5 igen 1 nem és egy tartózkodással egyenlőre események szolgáltatási díjáról szóló
levették a napirendről.
önkormányzati rendelet elfogadásáról.
Az előterjesztés lényege, hogy a munkaidőben, a
17. Előterjesztés az óvodai felvétel szabályairól Szlovák Házban, munkaidőben történő
a 3017/2018. nevelési évben indítható óvodai házasságkötés továbbra is ingyenes. a munkaidőn
csoportok számáról és az óvodai jelentkezések túli házasságkötés díja: 5000 Ft.
idejének kijelöléséről.
Előadó: Tóth Attila polgármester
20. Beszámoló a hivatali ügyintézésről, a
A Képviselő-testület a határozati javaslatot, mely törvényesség helyzetéről és az ügyfélfogadás
szerint – Az intézmény elsődlegesen a tapasztalairól
pilisszentlászlói gyermekeket veszi fel és csak a Előadó dr. Gerendás Gábor
helyi igények maradéktalan teljesülése után, A Képviselő-testület a beszámolót 7 igen
helyezhet el nem helyi lakost.
szavazattal elfogadta.
A Pilisszentlászlói Vadvirág Óvodában a
2017/2018. nevelési évre az óvodások 21. Beszámoló Pilisszentlászló Község
beiratkozását
Önkormányzatának a gyermekjóléti és
2017. május 15-19. 8:00-16:00 között terjedő gyermekvédelmi feladatának ellátásáról.
időszakban határozza meg. A beiratkozás Előadó: Tóth Attila beszámolóját a Képviselőhelyszíne: Pilisszentlászlói Vadvirág Óvoda, 2009 testület szintén 7 igen szavazattal elfogadta.
Pilisszentlászló, Béke utca 2.
Óvodai nyílt napok: 2017. május 8-9-10.
A 21. Egyebek napirendi pont rövid tárgyalása
után Tóth Attila polgármester megköszönte a
18. Előterjesztés a Városi szolgáltató Nonprfit Képviselő-testület munkáját, az ülést 10 órakor
Zrt-vel a gyepmesteri feladatok ellátására bezárta.
kötendő vállalkozási szerződésről
Előadó: Tóth Attila polgármester
Franyó Rudolf

Virágvasárnap

2017. április 9-én vasárnap kora délelőtt sokan befedjék. Az emberek mind a négy evangélium
sétáltunk a templomdombra, hogy részt vehessünk szerint megadták Jézus Krisztusnak ezt a tiszteletet.
a barkaszenteléssel egybekötött ünnepi szentmisén. Máté, Márk és Lukács szerint a felsőruháikat az
útra terítették, és gallyakat vágtak a fákról, János az
Virágvasárnap a húsvét előtti vasárnap neve, a egyedüli, aki pálmaágakról számol be.
nagyhét kezdete a keresztény ünnepkörben.
A nyugati keresztény egyházak liturgiájában e
Ezen a napon vonult be Jézus Jeruzsálembe kiemelten fontos dátum legkorábban március 15.,
kereszthalála előtti vasárnapon.[1] Az ókorban legkésőbb április 18., amennyiben vasárnapra esik.
szokás
volt a Közel-Kelet országaiban, hogy az A katolikusoknál a nagyböjt utolsó, legfontosabb
Fotó: Franyó Rudolf
arra méltó személyek útját valamilyen módon hetének kezdete: a napján a templomban
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barkaszentelést (a magyar néphagyomány szerint
rontás, betegség, vihar, jégeső ellen), barkás
bevonulást vagy körmenetet szoktak tartani.
A keresztény kultúra országaiban ez kiemelten
fontos ünnep, melynek hagyományára gazdag
népszokás épült.
Már a 7. század óta pálmát szenteltek ezen a
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napon. Nálunk ezt a barka helyettesíti. A
virágvasárnapi barkaszentelés egyházi eredetű, de a
szentelt barkát felhasználták rontás ellen,
gyógyításra, mennydörgés, villámlás elhárítására. A
szentelt barkának az állattartásban jósló, varázsló,
rontás elleni hatékonyságot tulajdonítottak. A
földműveléssel kapcsolatosan is hatékonynak
tartották. A legismertebb és általánosan elterjedt
hiedelem szerint a villámcsapás, tűzvész ellen védi
meg a házat, sőt jégeső ellen is hatásosnak tartották
a kapufélfára tűzött barkát.
Pilisszentlászlón elődeink hagyományait követve
Tibor atya közreműködésével idén is a nyugati
keresztény kultúra szerinti barkaszentelés történt.
Franyó Rudolf

„Pilisszentlászlón születtek”

Születési etnográfiai adatok 1775-től napjainkig.
Összegyűjtötte, szerkesztette és kiadta: Franyó
Rudolf. Az adatok megszerzése is hatalmas
nehézségekbe ütközött, mert a források
számtalanszor hiányosak voltak. Egyetlen évszám
megszerzése is időnként valóságos nyomozást
igényelt, mert például nem az elhalálozás éve volt
feltüntetve, hanem a becsült életkor. Ami
„természetesen” évekkel hosszabb volt a
valóságnál. A könyv előszavában Jozef Schwarz
szintén felsorolja az adatszerzés nehézségeit, és
utána a bevezetőjében a szerző is megnevezi
azokat. A legelső bejegyzés még szlovák
helyesírással történt. Horniak, de négy év múlva
pedig már Hornyák magyar helyesírással. Az 1775ös évből még három Franyo családnevű bejegyzést
találunk. Ami mind az 507 leszármazottnál azonos
alakban szerepel. A Holba első bejegyzés 1776
családnév rövidsége miatt végig változatlan, de az
1776-os Dombay hat év múlva már Dombaj
formában szerepel.
Az 1777 –es Elsik családnév az óta is változatlan.
A legelső Kocskovszky 1779-ben született,
Kostkovsky családnevű apától, de 1779-ben már
Kostnovsky változat is megjelenik, sőt még ez
évben a Kocskovszky is. Három év múlva pedig
már a Kofsznovszky is. Három év múlva pedig már
a Kofsznovszky, újabb egy év elteltével viszont
már a Kosznofsky alak is. Egy év múlva az i

végződésű Kotskovsky alak is. Egy év múlva az i
végződésű Kotkovski kezdődik felváltvaaz y-os
végződésűekkel. Még ebben az évtizedben
megjelennek a Kotskofsky családnevűek is az
1799-es évben. Az 1775-ős Polák vezetéknév hét
év múlva már Polyák, de a lánya újra Polák. Ember
legyen a talpán, aki eligazodik ebben a
sokszínűségben. A start évében három Franyo nevű
szerepel rövid o-val 1775 - 1844-ig, de 1845-től
már kizárólag csak hosszú ó - val. Ami még
feltünőbb a Roka családnév is rövid o-s. A Volf
pedig szimpla v-s. Szinte minden oldalra jut egy
„törvénytelen” bejegyzés, ami ma a házasságon
kívülit jelenti. Jellemzőek a vallási eredetű
keresztnevek Mária, József, János, Katalin, István,
Mihály János, András, Anna, Ilona.
A betegségek legtöbbször szintén latinul lettek
bejegyezve. Amit a szerző az előszavában
magyarul is megmagyaráz. Az anyakönyvek
mártogatós tollal íródtak. Gyönyörű szépírással.(Én
is az 1961-es évtől még csak így tanulhattam írni.)
Az 1869-es évi püspöki körrendelet folytán az
anyakönyvek magyar nyelven íródtak. A könyv a
születési, házassági és halotti anyakönyvek
egyesítésével készült. Aminek nehézségeit könnyen
elképzelhetjük. Tekintettel az azonos vezeték és
keresztnevekre is. Ami tovább nehezítette az
adatok egyesítését, azonosítását.
A szlovák nyelvűek, de rövid családnevek
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arányosan kevés helyesírási hibás változattal
szerepelnek. Minél hosszabb egy családnév, annál
több helyesírási hibás változattal fordul elő 1775től eleinte nagyon kevés keresztnév, ismétlődik, de
1892-től látványosan változatossá válik a
keresztnevek választéka, amely mind a mai napig
megmaradt. A hagyományos keresztnevek mellett,
teljesen általánossá vált az extrém egyedi
keresztnevek használata. Külön érdekesség, hogy a
Pilisszentlászlón születtek, elköltözési helye is fel
van tüntetve. Jellemző a családnevekhez való
ragaszkodás. Eltekintve a folyamatos elírásoktól.
Névelírás alig figyelhető meg, azok viszont a
Pilisszentlászlóról elköltözöttek között találhatók.
(Sindrákból - Kertész, Fercsekből -Fenyvesi,
Franyóból - Ferenci, Novoszedlákból - Nádor).
Érdekes a halálokok feltüntetése. Időnként tréfás
történetekkel. A XX. Századig alig fordul elő ki
vagy beköltözés a faluba. Azóta viszont teljesen
általánossá vált. Az ezredforduló előtt a
gyerekszám látványosan lecsökkent. A folyamat
már a II. világháborútól kezdve itt, is mint az egész
országban megfigyelhető. Erősödő tendenciával. A
csökkenés az utolsó száz évben itt is folyamatos. A
születési anyakönyvből kitűnik, hogy a falut

IV. évfolyam • 5. szám • 2017. május
szlovákok alapították és ma is többségben ők,
lakják. A KIVÉTEL ERŐSÍTI A SZABÁLYT.
A magyar, német és délszláv családnevek is
általánosak. Végezetül néhány érdekes bejegyzés:
„Kapával fejbe ütve barázda vita miatt”. „Fáról
leesvén megszűnt káromkodni”
„Házasság által törvényesítve”. „Pesti hídfőnél
Dunában elvesztek”. Hét fő. „Visegrádi
kőbányában”. „Bábaasszony által megkeresztelve”.
„Zsidónak vasárnap bort szállított és Izbégen
kocsija felborult”, „Férje két éve a fronton, oszt
gyermeket szült, és ráadásul református embertől”!
„Albán fronton meghalt”, „Vasárnap szénát, gyűjtőt
és a villám belé csapott”, „Bölcsőből kiesett”.
„Gyilkosság csendőrszurony által”. Kúthajtókar
fejbe vágta”. „Határban találták”. „Erdőben találták
holtan”.”Utóházasság 1930”. „Bükkipusztai
gyilkosság egyik áldozata”. Öt főnél”Háborús
lőszer áldozata. „Bérmálás Léván” . „Református
temetés”, és még nagyon sok egyéb érdekes
megjegyzés.
Losonci Miklós

A leggyakoribb
A leggyakoribb
családneveink szám keresztneveink szám
szerint
szerint

Losonci Miklós barátom, vette a bátorságot és
kigyűjtötte a Pilisszentlászlón születtek c.
könyvemből a leggyakoribb családneveket szám
szerint, akik 1775. április, 14-től 209. szeptember
19-ig Pilisszentlászlón születtek. Jelenlegi
írásmóddal:
Dombai 613, Kosznovszki 589, Franyó 507,
Hornyák 359, Elsik 285, Petkó 201, Kis 201, Holba
167, Dankovics 150, Varga 148, Szlovák 124,
Krkos 108, Kovalszky 100, Németh 90,Kollár124,
Vanyák 73, Kovácsik 71, Csernyík 70, Hupek 68,
Vrchovina 51, Genszki 48, Potlacsko 47, Rezsnyák
40, Valent 28, Janitsek 28, Szabó 24, Majnek 21,
Visnyovszki20, Dolák 19, Pintér 18, Kalauz 17,
Balogh 17, Skuta17, Jámbor 15, Bánoczy 15,
Antalits 15, Necsnyik 14, Kováts 13, Novoszedlák
13.

Mária 474, József 462, János 428, Anna 362,
Katalin 334, István 285, Mihály 265, András 226,
Ilona 179, György 115,László 100, Heléna 86, Pál
82, Erzsébet 76, Terézia 73, Júlia 72, Éva 65,
Margit 63, Veronika 43, Béla 43. Tamás 41, Rozália
41, Gábor 35, Magdolna 30, Gizella 30,Zsuzsanna
29, Ádám 29, Emília 27, Judit 25, Irén 21, Róza 20,
Antal 19, Lídia19.
Losonci Miklós
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Minden évben egyszer esik majális

Okos ember nem csak eszik, kajál is. Ötven éve
még minden csemetefa mindenféle színes
szalagokkal fel lett díszítve. Száz éve a legények
még májusfát állítottak a szerelmük háza elé. A
szocializmusban presztízskérdést csináltak a
felvonulók számából, pedig a május elsejei
tömegdemonstrációk nem a nép lelkesedését
tükrözték, hanem a hatalom erejét. 1970-ben
kötelező jelleggel fel kellett vonuljanak a Dózsa
György úton. A tornatanár kiosztotta az egyforma
tréning alsókat és felsőket. Mondván, hogy
kötelező a vonulás, de a ruhákat is utána
megtarthatjuk. Előre tudtuk, hogy csak az első fele
igaz, a második nem, és így is lett. 2-án az

iskolában mindent vissza kellett adni. Szintén a
tanárok ellenőrizték, hogy mindenki integessen a
tribünön álló Kádár „elvtárséknak”. Ráadásul az
előtte való héten minden délután gyakoroltuk az
integetést és vigyorgást a helyszínen. Pedig azt
minden gyerek tudta, hogy az április végi
horgászás pótolhatatlan, mert a május hónap a
halak ívása miatt tilalmi idő. Tanítás helyett ezer
örömmel masíroztunk volna, de utána kész
kibaltázás volt. Viszont elsején teljesen
zökkenőmentesen sikerült a sok gyakorlásnak hála
az integetés, Ismétlés a tudás atyja.
Losonci Miklós

Határtalanul rossz…

A világ. A globalizmus minden tőkés álma.
Korlátlan piac és olcsó munkaerő. A nemzetek
érdeke ezzel ellentétes. Versenymentes életet
szeretnének. Azoké legyen minden ország, akik ott
születtek, beszélik a nyelvét, ismerik a szokásait, és
na azoké, akik túl tudják szaporítani őket, mert
nincs munkájuk és pénzük, de van idejük. Senki
nem hajlandó beszélni a demográfiáról. Az
emberiség száz év alatt megötszöröződött, de a
fehérek még reprodukálni sem voltak képesek
magukat. Ezek után ne akarjuk integrálni a világot,
mert garantáltan ők integrálnának helyette minket.
Európa nem volt képes szanálni Görögországot,

így most már az egész világot szeretné gazdaggá
tenni. Erre matematikai esély sincs, de a világ
simán le tudja zülleszteni a földrészünket. A béke
sosem volt üzlet a tőkéseknek. A két világháborún
és az újjáépítésen sok gazdag még gazdagabb
lett,de meghalt sok tízmillió éhező, fázó, szegény
ember. Majdnem százmillióan. Az áruk szabad
áramlása is erősen vitatható elgondolás, de az
embereké a gyakorlatban tökéletes őrültségnek
bizonyult. A visegrádi négyektől Észak - Nyugatra
és Dél - Keletre is kezelhetetlenné kezd lenni
Európa.

A
példás
szervezésnek és
összefogásnak
köszönhetően
idén is kiválóan
sikerült a most
már
Fotó: Pálinkás Margaretta
hagyományossá
vált május 1 – én tartott majális megrendezése. A
nagyon sokrétű program sok érdeklődőt vonzott a
példaértékűen rendben tartott kispályára. A színes
műsor Tóth Attila polgármester kedves szavait

követően vette kezdetét. A május fa állítással
összefüggő műsorban halhattunk Népdalokat,
sanzonokat, mulatós dalokat. Nézhettünk
Bűvészelőadást, Állatbemutatót, Báb előadást,
mesekuckót, sport és ügyességi játékokat. Ehettünk
katlanos finomságokat. A délelőtt 10 órától
kezdődő jól megszervezett műsor alatt nem jutott
idő az unatkozásra. Név nélküli megnevezés
nélkül is minden elismerésem a rendezőknek és
segítőiknek.
Akkor jövőre újra ugyanitt!

Losonci Miklós

Majális

Franyó Rudolf
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Horthy Miklós katonája

Következő falubeli katonánk, akire szintén büszkék
lehetünk Dombai István, „Komás Pista bácsi”, aki
Holba József, Ferenc József ezredkürtösét
követően három évtizeddel később született. Pista
bácsi szintén több évszázaddal visszamenőleg ősi
Pilisszentlászlói család sarja, 1922. július 10. látta
meg szintén itt helyben a napvilágot. A II. Magyar
Hadsereg Don folyó menti halálkanyar tragédiája
után 1943. tavaszán, mint fiatal házast sorozták be
katonának. A visszavonulási harcok által,
falubelijével a budai várba került. A Jánosík
kocsmában nagyon sokat mesélt katonakorából.
Sorsok a Pilisben c. könyvemben, Sikeres
megmenekülésem a körbezárt budai várból fejezet
címen Pista bácsi szavaival igyekeztem leírni az
általa mondottakat: ... -„Január elején oroszul
tudó, vagy szláv nyelvekben jártas katonákat
keresett a parancsnokság. A szlovák nyelvet
kiválóan beszélő Novák százados tartotta az
eligazítást. Tíz-tizenöt bátor katonát keresett,
akikkel az éjszaka felderítésre akart indulni, az
orosz vonalak mögé. Orosz egyenruhákat kaptunk.
Egész délután szunyókáltunk. A százados együtt

volt velünk az eltorlaszolt kapuhoz közeli
pincehelyiségben. Igyekezett lelket önteni belénk: Emberek, bajtársak, most nem hagyhatjuk el
magunkat – mondta, valósággal könyörögve. – Ne
tévesszék szem előtt mi vár még ránk. Eddig sosem
voltunk még ilyen kilátástalan helyzetben. Ekkora
kátyúban még soha. Mindegyikünkhöz volt egy-két
szava. Tőlem azt kérdezte, hiszek - e Istenben?
Kérdése váratlanul ért, de gyorsan összeszedtem
magam és válaszoltam: - Hogy hiszek e Istenben?
Természetesen. Akárhogy is hiszek abban,
miszerint létezik valaki, aki pálcát tör a sorsunk
felett. Novák százados urat meglepte a válaszom.
Keserűen elmosolyodott. Tegeződésre váltott. –
Kedves szlovák ajkú barátom, ez leegyszerűsíti
számodra a dolgok elbírálását – mondta. –
Valamikor én is így gondolkodtam. Ha azonban
létezik Isten, szadistának kell lennie. Ez a
leghatározottabb meggyőződésem. – a százados
felém való közvetlenségétől bátorságot merítve
megmondtam ellenvéleményemet: - A százados úr
is beláthatná, hogy az Isteni teremtés körül semmi
sem mutat szadizmusra, hanem inkább a szeretetre.
Inkább ez rá a megfelelő szó. – Én inkább azt
mondom, hogy ebbe inkább ne bonyolódjunk bele.
– zárta le a beszélgetést a százados. – Készüljenek
fel az indulásra, fél óra múlva indulunk... – a
szakasznyi katona, karcolás nélkül megúszta az
éjszakai „kiruccanást”. Február tizennegyedikén
szürkületkor, Novák százados felsorakoztatta a
századot és szomorú higgadt hangon megszólalt: Kedves bajtársak, köszönöm a derék hazafias
szolgálatot, de a háborút elveszítettük. A mai napon
pontban nyolc órakor kitörünk. A német
parancsnokság tájékoztatása alapján ismertetem
magukkal, hogy a német bajtársak megerősített
vonalai már messze vannak. Tehát csak azok
vegyenek részt a kitörési kísérletben, akik egy
éjszakai, huszonnégy kilométeres, folyamatos harc
közbeni gyalogmenetet meg tudnak tenni. Pista
bácsi Dombai József falubelijével civil ruhában
még a kitörés előtti órákban kiosont és karcolás
nélkül reggelre szülőfalujába ért. Szép kort
megélve 87 éves korában 2009. május 11-én
fejezte be földi életét.

Franyó Rudolf
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Lakosságcsere

A lakosságcserét hosszas tárgyalássorozat után
1946 februárjában megkötött szlovák-magyar
lakosságcsere-egyezmény
szolgáltatta.
Leegyszerűsítve, a lényege az volt, hogy annyi
magyart lehetett kitelepíteni Csehszlovákiából,
ahány szlovák ajkú
jelentkezik
a
hatóságoknál,
hogy a jövőben el
akarja
hagyni
Magyarországot. A
szerződés szerint a
kitelepülő
szlovákok
a
csehszlovák
államtól kárpótlást
kapnak
Magyarországon
maradt
ingatlanjaikért.
Ingóságaikat
magukkal vihetik.
Idősebbek
elbeszélései
szerint, valóban
minden
ingóságukat nagy teherkocsikra rakhatták, amely a
vasútállomásra vitte, és ott rakták a vagonokban.
Előfordult hogy a jó minőségű faragott tölgyből
készült ólakat is szétszedték, és magukkal vitték, a
kőből faragott vályúkat is kocsira rakták.
A csehszlovák kormány 1947. április 12-én
megkezdte a nem „szlovákizálódott” magyar
nemzetiségűek deportálását Magyarországra.
Többségüket Baranya megyébe az onnan elment
német családok otthonaiba telepítették. Sokukat
viszont Tótkomlósra és környékére a kitelepült
szlovák ajkúak házaiba telepítették. Ezek a
magyarok Szlovákiából, Magyarországon ugyan,
de szintén szlovák ajkúak közé kerültek. A
magyarországi szlovákokat a legkülönbözőbb
hízelgő módon csalogatták a szlovák agitátorok, de
nehezen értek célba, hiszen a több évszázada itt élő
szlovákság a többi nemzetiséggel együtt
Magyarországot tekintette hazájának. Az első
szlovákokat szállító szerelvény, idén hetven éve
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1947. április 19. indult el, és 1948 nyaráig tartott a
lakosságcsere. Ez alatt 110 000 szlovákiai magyar
érkezett Magyarországra. Ezzel szemben, a széles
körű agitálás ellenére sokkal kevesebb „csak”
nagyjából 73 ezer szlovák ajkú tért vissza a régi
Nagy
Magyarország
szlovák
lakta
területeire.
Pilisszentlászlóról
egész
pontos
írásos anyagok
nem találhatók.
Kováts Géza, a
helyi
iskolaigazgató fia
tanulmányában
ötszáznál
is többre
Fotó:
tartja
a
községünkből
kitelepültek
számát. Ennek a
számnak azonban
nincs reális alapja,
hiszen az akkori
falu lélekszáma
ezer fő körüli lehetett. Az anyakönyvi bejegyzések
és az idősebbek utcánkénti elbeszélése alapján
gyerekekkel együtt nagyjából háromszázötven fő
települt át. Ez az akkori lakosság 35 %. lehetett,
akiknek döntő többsége Szőgyénbe,került.
Az Esztergomhoz közeli Szőgyénben lakó
rokonokkal régebben gyakorta tartottuk a
kapcsolatot. Az idő múlásával ezek a hajdani
kapcsolatok már alább hagytak, hiszen egyre
kevesebben élnek a hetven évvel ezelőtt áttelepült
rokonokból, már szinte dédunokai szinten lehetne
ezeket felfrissíteni.
A távoli tiszta szlovák település Brusznó, és a
közeli de színtiszta Muzsla helyett, Szőgyénnel
kellett volna, vagy inkább kellene testvértelepülési
szerződést kötnünk.
Franyó Rudolf
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Pilisszentlászló Vadvirág Óvoda látogatása
a Szentendre Rendőrkapitányságon

Fotó: Franyó Rudolf

Polgárőrségünk közreműködésével, 2017. április
03-án Pilisszentlászlói Vadvirág Napközi otthonos
óvoda a Szentendrei Városi Rendőrkapitányságot
látogatta meg. Volánbusszal mentünk Szentendrére,
ahol polgárőrségünk kísérte a kapitányságra a
kisdedeket.

Az óvodásokat a Közlekedési Osztály munkatársai
a hátsó udvaron KRESZ pályával várták. A
gyerekek robogóra ülhettek, és úgy közlekedhettek.
Megnézhették a rendőrautót, amibe be is ülhettek,
a rendőrségen lévő előállító helységet, pajzsot,
gumibotot is ki próbálhatták. Végül a
rendőrmotorra is ráülhettek. A gyerekek nagy
érdeklődéssel és lelkesedéssel vettek részt a
különböző programokban. A látogatáson 26 fő
óvodás, 5 fő kísérő, míg polgárőrségünk részéről 6
fő vett részt.
Fotó:kissé
Franyó
Rudolf de
Az idő gyorsan elszaladt,
fáradtan,
élményekkel telve térhettek vissza az óvodások a
megérdemelt ebédjükhöz.
Ezúton is köszönjük a Szentendrei
Rendőrkapitányság Közlekedési Osztályának a
szíves vendéglátásukat!
Mihics Krisztián

Pilisszentlászlón ismét volt Véradás

Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete
véradást szervezett 2016. április 21-én
községünkben.

A véradás az Új Szlovák Házban zajlott. A
Vöröskereszt
Dunakanyar
részlegének
megkeresésére a helyi véradás lehetőségének
kiértesítésében a Pilisszentlászlói Polgárőrség
tagjai Kocskovszki Istvánné, Soláry Józsefné,
Tusák József, Mihics Krisztián is közreműködtek.
A községben kézbesítették az értesítőket (felhívást)
a véradásra. A községünk lakossága aktív volt,
sokan adtak vért.
A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetétől
Orosz Krisztián jónak értékelte a községünkben az
állampolgárok megjelenését, összesen 24 fő adott
vért.
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Könyvbemutató

Szentendre MH Altiszti Akadémián, költészet
napján, kulturális eseményen vett részt
Polgárőrségünk.
A Magyar Költészet Napját Magyarországon
1964 óta József Attila születésnapján, április 11-én
ünneplik. Ebből az alkalomból minden évben
irodalmi előadóesteket, könyvbemutatókat,
költőtalálkozókat és –versenyeket tartanak. A
rendezvényeken klasszikus és kortárs költők versei
egyaránt szerepelnek. Gyakran diákok, vagy éppen
a ma is élő szerzők tolmácsolják a költeményeket.
Az MH Altiszti Akadémia könyvtárában Franyó
Rudolf író és műfordító Polgárőrségünk elnök
helyettese saját műveiből adott át az akadémia
könyvtára részére 38 db könyvet és egy órás
tartalmas előadást tartott könyvei bemutatásával
kapcsolatban.
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Fotók: Mihics József

Az eseményen polgárőrségünk részéről Mihics
József elnök, és Soláry Józsefné polgárőr vett részt.
A kulturális eseményt megtisztelte Nagy Sándor
ezredes törzsfőnök úr, aki meleg szavakkal
köszöntötte Franyó Rudolf írót, műfordítót, akinek
megköszönte, hogy az akadémia könyvtárát
gazdagítja átadott saját kiadású műveivel. Nagy
Sándor ezredes úr az irodalmi kulturális
rendezvény végén egy emléklapot adott át Franyó
Rudolf író műfordítónak.
Pilisszentlászló, 2017. április 11.
Pilisszentlászlói Polgárőrés Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Sakk

Lasker Emánuel (1868-1941) a második
világbajnok(1894-1921). Sakk és kártyajátékkal
tesz szert kisebb jövedelemre. Ezekből fedezi
filozófiai és matematikai tanulmányait. Steinitzet
páros mérkőzésen kétszer is fölényesen legyőzi,
megszerezve ezzel a világbajnoki címet.
A”Nagymesteri” címet 1914-ben II. Miklós cár
ajándékozza neki. A filozófia és matematika
doktornak kevés érzéke volt a gyakorlati élethez.
Gondoskodó felesége”tojásokra” írta, mikor mit
kell enni e és tennie. E hónapi feladványunk –
Capablanla (Szentpétervár, 1914) elleni partijának
végállása.

Kf3, Bd1, Bh3, Hc3, He6, b4, c2, e4, f5, g4
LASKER
Kf7, Bd7, Fa8, Hb6, b5, c6, d6, f6, g5
Fotók: Mihics József
CAPABLANCA
33. Kg3 Ke8, Bhh1 e5! Dxe5, He4 Hd5, H6a5
Fc8, Hxd7 Fxd7,
39Bh7 Bf8, Ba1, Kd8, Ba8, Hc5, sötét feladta.
Miért?
A könnyű feladat után egy nehezebb
Ka1, Bc7, Hd5, Hg5, e6 világos lép és nyer!
Kh8, Bc2, Bg2, Hc6, Hd8, b3 sötét
Tusák József
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Közös utakon

Kóspallag Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat,
Szentendre Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat,
Pilisszentkereszt
Szlovák
Nemzetiségi
Önkormányzat és Pilisszentlászló Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzat közös szervezésében
Felvidékre
kirándult.
A Kóspallagiakat,
akik a kiránduló
busszal érkeztek,
Párkányban
a
vasúti
pályaudvaron
vártuk
be.
Érsekújváron
megnéztük
az
óváros főterét, és a
Ferences
templomot
és Fotó: Franyó Rudolf
kolostort.
A következő megállónk a kis Rómának is
elnevezett Nagyszombaton volt, ahol a nap nagy
részét töltöttük. Alkalmunk volt belűről is
megtekinteni az igényesen felújított zsinagógát. A
Szent Miklós bazilikába is jókor érkeztünk, éppen
ott találtuk az atyát, aki igen nagy türelemmel
nagyon részletesen mesélt az építészeti
remekműről. Szlovák beszédjét igyekeztem
élethűen lefordítani
kiránduló
társaimnak.
Néhányan idősek
és
fiatalok
vegyesen
megmászták
a
tűzfigyelő tornyot,
majd
buszba
szálltunk
és
elindultunk
Pozsony
belvárosában lévő
Fotó: Fuhl Imre
szálláshelyünkre.
Elhelyezkedésünk
után az esti séta alkalmával betértünk a közeli
szlovák sörfőzőbe,
Másnap a Dunai híd tornyából gyönyörködhettük
Pozsony panorámájában. Leérve átmentünk a

hídon túl lévő híres pozsonyi várba sok
érdekességet láthattunk: Várkút, ciszterna rendszer,
várkiállítás, és távozóban kitérőt tettünk Szent
Erzsébet szobrához megnéztük, elolvastuk a
gyönyörű szobor mellett elhelyezett táblán lévő
szöveget:
Árpád-házi Szent
Erzsébet 12071231 II. Endre
magyar Király és a
Meráni Gertrúd
királyné lánya volt.
Gyermekkorát a
Pozsonyi várban
töltötte.
Férje,
Lajos Türingiai
őrgróf halála után
szegénységi
szentté
nyilvánították. A
Szent Erzsébet apácarend védőszentjeként tiszteli.
A várból lementünk az alattunk lévő Szent Márton
dómot, királyaink koronázási templomát. A
belvárosi sétánk alatt alkalmunk volt megtekinteni
a régi országgyűlések épületét, majd a Szent
Mihály kaput a lőportoronnyal, a régi városházát,
néhány érdekes utcai szobrot. Egy közepes árszintű
vendéglőben megebédeltünk. Aztán buszba szállva
ügyes sofőrünk
felvitt a város felett
lévő csodálatos
építésű
és
panorámás háborús
emlékműhöz. Itt
megmászva a sok,
sok
kőlépcsőt
csodálatos
panorámában
gyönyörködhettünk
. Szálláshelyünkre
visszatérve
elsétáltunk a közeli
központi piacra,
ahol a lacikonyháknál válogathattunk a jobbnál
jobb falatokból. Este egy külön terembe közösen
elfogyasztottuk a magunkkal hozott süteményeket,
italokat és a finom házi készítésű ételeket.
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Kielemeztük értékeltük a látottakat.
Vasárnap reggel a gabcsikovói erőmű vettük az
irányt, odaérve megcsodálhattuk a lenyűgöző
mérnöki alkotást. Következő megállónk a szlovák
oldalon lévő erődváros Komárom volt. Kényelmes
sétával megnéztük a Jókai házat és az előtte lévő
szobrát a nagy írónknak. Az Európai faluban
gyönyörködtünk országunk nagyjainak szobráiban,
és a korabeli stílusban készült épületekben. Séta
közbeni fagyizás, majd még egy félórányit a közeli
templomban lévő misén is részt vehettünk.

TRUBNIK • KÜRTÖS | 15

Muzslán a partnertelepülésünkön át érkeztünk
Párkányba. Ahol elbúcsúzva a Kóspallagi
barátainktól, kései ebédre betértünk a népszerű
Casablanka étterembe. A tartalmas háromnapi
kirándulást kiheverve hétfőn reggeltől ismét
folytatódtak a dolgos-szorgos hétköznapok.

Dombai Géza

1990. április 24-én hunyt el a Pilisszentlászlói
büszkeségünk, DOMBAI GÉZA, hentes és
mészáros.
Korán árvaságra jutott, és így került el 14 éves
korában, mint a testvérek közül a legidősebb,
Visegrádra egy hentesmester mellé szakmát
tanulni. 1952-ben költözött családjával
Szentendrére, ahol haláláig élt a Bartók Béla utca
és a Martinovics utca sarkán álló házban. Négy
évtizeden keresztül dolgozott a Kossuth Lajos
utcai hentesüzletben. Lelkiismeretes és
megbízható munkájáért számos kitüntetést kapott
vállalatától.

Olvasói levél

Emlékszik-e még valaki, amikor közösség volt ez a
falu?
Amikor, önzetlenül, viszonzás nélkül segített egyik
a másiknak, csak mert spontán jött a gondolat a
fejében? Legyen az fahordás, építkezés, vagy csak
bármilyen apróság, a régi ember odatette magát.
Régebben, amikor fájdalom volt, támogatták az
embert, amikor viszont öröm érte, vele örült
mindenki, őszintén és szívből. Ez volt sok száz
évig a természetes. Mondhatjuk, hogy a világ is
megváltozott, de ha ennyire felcserélődtek az
értékek, akkor nagy a baj.
Miért lett fontos a sárdobálás és a múltban való
vájkálás a legtöbb ember életének szerves része?
Miért elégíti ki ezeket az embereket a rosszindulat
vagy mások hibáinak taglalása?
Hogy tudunk előre menni, ha közben végig
visszafele nézünk?

Miért vagy aranyos és kedves mindig a másik
szemében, de ha hátat fordítasz neki, miért bánt
mégis egyből?
Miért ítélünk, ahelyett hogy példát mutathatnánk?
Miért a problémákat szajkózzuk, ugyanakkor a
megoldást nem keressük?
Beszélhetünk vajon ma is közösségről, akkor, ha
csak pár ember szűk köre mondja azt, hogy a
faluért teszi, amit tesz, pedig csak önös érdekek
hajtják?
Ez egy helyi lakos levele volt, aki látja, és közben
elszomorítja az, ami másnak itt már természetes.
Egy fecske nem csinál nyarat - mondják, de ha
ezeket elolvasva más is észreveszi mindezt, már
megérte felkelnem és a gondolataimat leírnom.
B. Katica
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Ferenc Pápa nem „marxista pápa”!

A Szent Atya videó üzenetében osztotta meg
gondolatait a világ felé. Állítása szerint a
keresztényeknél a jövőnek egyetlen neve van: a
Remény. Beszédében meghirdette az ”érzékenység
forradalmát”is:
„Érzékenység az, ha látsz a szemeddel, ha
meghallgatsz másokat, ha figyelsz a gyerekekre, a
szegényekre, azokra, akik félnek a jövőtől.
Hallgatnunk kell a közös otthonunk, Földünk
csendes sírására.
Az érzékenység az, ha használjuk a kezünket és a
szívünket arra, hogy vigasztaljuk a többieket, és

segítsük a szükségben élőket”, mondta az egyházfő.
Hozzátette még az érzékenység nem a gyengeség,
hanem a lelkierő jele.
Elmondta, miszerint az - emberiség jövője nemcsak
a politikusok, nagy vezetők, és óriáscégek kezében
van (….) hanem a te kezedben, a mi kezünkben.
Szükségünk van egymásra –mondta az egyházfő,
aki kérte, felé is érzékenységgel viseltessenek az
emberek, hogy végrehajthassa az emberiség javát
szolgáló feladatait.

Hősök napja

Dombai József

Május utolsó vasárnapján katonahőseinkre szolgálatában. A II. világháború után születtem. A
emlékezünk. Ezen a napon értük is szól a harang, béke katonája voltam, de pontosan tudom, mit
nekik világít a gyertya a hősi emlékművek jelentene, ha nem sikerülne megőrizni a békét a
világban. Az emberiség mérhetetlen mennyiségű
talpazatán.
Lélekben újratehetjük a háborúkban elesett hős fegyvert halmozott fel. Még sok országban
katonákat. Nincs olyan család
Magyarországon, dörögnek a fegyverek. Bármelyik magában
Szobra az esztergomi Szent István téren
amely ne vesztett volna el legalább egy apát, férjet, hordozza a konfliktusok kiszéledését. A politikusok
fiút és testvért a nemzetet próbára tevő háborúkban. felelőssége, hogy ezeket kezeljék, és megőrizzék a
békét.
A falu iskolájában épített emlékmű azok nevét A terrorizmus Európában számtalan áldozatot
tartalmazza, akik Pilisszentlászlón az I. és II. követel. Harc folyik határaink megvédéséért,
veszélyben van a keresztény világ.
világháborúban életüket áldozták a hazáért.
37 név van felvésve az emléktáblára, akik közül 25 Ez is üzenete a hősök emléknapjának, amely 1925
– en, az első 12 – en a második világháborúban és 1944 között állami ünnep volt. Törvény rendelte
haltak hősi halált. És a névsor bizonyára nem teljes. el, hogy minden település méltó módon örökítse
Közöttük vannak magyarok és szlovákok egyaránt. meg mindazok nevét, akik a háborúkban életüket
Ezen a napon emlékezünk a 100 évvel ezelőtti áldozták.
időkre, az első világháborúban, amelyek során Magyarország 1941-ben belépett az újjáéledő
tízmillió katona áldozta életét, ami több mint a mai világháborúba. 1942-ben a honvédelmi és
belügyminiszter körösen rendelte el a hősi halottak
Magyarország teljes lakossága.
Magyarország háborús veszteségei elérték a nevének felvésését az emlékművekre.
félmillió embert. Még ettől is többen sebesültek Az apák mellé a fiaik neve is odakerült.
1946 – tól elmaradtak a hivatalos emlékezések.
meg, kerültek fogságba.
Ez a háború volt az első, amelyben korábban 1990 – től ismét emlékezhetünk. Egy nemzet
ismeretlen harci technikai eszközök jelentek meg. lelkében akkor ér véget a háború, ha tisztességesen
eltemették a halottakat, és van méltó hely, ahol
Repülők, harckocsik, és a mérges harci gázok.
Nekünk, ma elsőnek felelősségünk, hogy soha letehetik az emlékezés virágait.
többé ne robbanhasson ki ekkora véráldozattal járó Községünkben is van emlékmű elesett
katonahőseinknek. Igaz, hogy az iskola kerítésén
háború.
Jómagam öt évtizedet töltöttem a haza fegyveres belül, szemeteskukák szomszédságában.
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A polgármesteri hivatal és a Franyó Rudolf által Elesett hőseink emlékműve így talán kikerül a
vezetett szlovák önkormányzat közös erőfeszítések jelenlegi zárt környezetből.
talán új kerítés épül.
Szívünkben őrizzük emléküket!
Koncz János ezredes

Diákcsemege

Tallózás a Kékvölgyi Waldorf Iskola 8. osztályának irodalmi kiadványából. Ebben a kiadványban
derék Waldorfos diákjaink irodalmi alkotásai találhatók.
A Kürtös ezen számában két versüket közlöm.

Hallom kacagni csendesen,
Ölemben tartom pusztító fegyverem.
Csak a hajó hangját hallom,
Több ezren halnak meg, majd a parton.
A homokon súrlódik a hajó alja,
Fülembe hasít a tábornok hangja.
Nem állt meg a flotta, de én már ugrok,
ugrok a vízbe
A halál sem kóstolna bele ebbe az ízbe

A Parthoz

Félelmetes látvány tárul elém,
Látom a barátom,
S látom alsó fejét a mellén,
Vérben ázik rajta az egyenmellény.
Bámulom, mint egy ismeretlent,
Hát te lennél ott fent a szent?
Megfogadom, hogy eltemetem,
akit más elkent
És megsiratom Őt, aki elment.
Varga Zalán

Állatkínzás

Rémisztő látvány a jeges szív, mely élőlényt bánt.
Rémisztő hang, mely az állat torkából kiált.
Veszteség minden egyes perc, minden ostorcsapás
És nem marad mögötte más, csak kín és megaláztatás.
Vak ember pusztít, legázol mindent,
Szenvedő állatnak otthona már nincsen.
Végtelen sorukra börtönhalál vár,
S az állat megverve a porondra kiáll.
Kötelezi őt a félelem, és a fájdalom, melyet nem felejthet el,
Az egyensúly egy pillanat alatt dől fel.
Szeméből könny csordul, melyet nem lát senki más,
Csak aki közelebb lép, és fölnyitja pilláját.
A könnycsepp lassan legördül a meggyötört testen,
S tükrözi mindazt, amely lelkéből felkel.
Többé bízni nem mer, hiszen a reménysugár kihunyt,
Maga köré falat emel, és nincs többé kiút.
És ha akkor jön egy galamb, egy szív mely bízni tanítja,
Talán eljön a pillanat és a megbocsájtás napja.
Gyugyi Flóra
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Állj meg vándor!

Állj meg vándor! Lehetne mondani a szépen
kialakított és virágkörrel díszített falunk feletti
leágazásnál lévő szépen kialakított, és virágokkal is
díszített területre. Folytatva az ókori spártai
gondolatot: - Állj meg vándor, és vidd hírül
ismerőseidnek, hogy Pilis legmagasabban fekvő
településén jártál. Olyan faluban, ahol még megvan
a Szent István rendelete szerinti templom melletti
temetőkert. Olyan faluban jártál, amelynek a régi
településszerkezete
is
különleges. A
legalacsonyabban fekvő fő-tértől sugaras irányban
indulnak az utcák, és a közeli kisebb térből további
két utca ágazik szét. A falu központjában található
az Óvoda, Iskola, Orvosi rendelő, Kápolna,
Plébánia, Posta, Községháza, Kereskedelmi
létesítmények és a busz végállomása. A
világháborús és az Alapítók emlékműve. Tehát
minden, ami szükséges és szerves része egy
településnek. Ahhoz azonban, hogy valóban a Pilis
ékszerdoboza legyen, ahhoz nekünk minden itt
lakónak, az őslakósoknak és a falut új otthonul
választókkal együtt kell összefognunk a nemes cél
érdekében! Sajnos tényként kell kezelnem azt,
hogy a festői környezetben betelepültek nagyon
sok esetben jobban ápolják, és tisztelik, őrzik
hagyományainkat, és védik értékeinket, mint mi
magunk. Nem a mindenkori polgármestert és a
Képviselő-testületet kellene mindenért szidni, de
nekünk is tenni-tenni kellene lakóhelyünk
környezetének szebbé tételéért. A kerítésünkön
belüli házunkat, udvarunkat pedáns módon rendben
tartjuk, az előttünk lévő utcarésszel, vagy
vízelvezető árokkal, „oldja meg az önkormányzat”

jelszóval nem, vagy csak kevésbé foglalkozunk.
Gyerekkoromban nem voltak még aszfaltozva
utcáink, mégis hordtuk haza az erdőből a
vesszőket, hogy azokból apáink söprűket
készítsenek, amivel aztán minden hétvégén nem
csak az udvarainkat, de az utcát is felsöpörtük.
Nem kellett hozzá „tanácsi” felszólítás, hiszen ezt
természetesnek vettük. A vízelvezetést is jól
felfogott érdekünk miatt, egymásnak segítve
magunk oldottuk meg. A lakosság anyagi
rétegződése miatt miért kell gyengülnie a közös cél
érdekében az összefogás erejének!? Amikor
néhányan nekiállnak összeszedni a szétszórt
szemetet, akkor miért kell degradálni a példaértékű
cselekedetüket!?
Amikor Tóth Attila
polgármesterünk a hősi emlékművünkhöz való

Fotók: Franyó Rudolf

egyszerűbb hozzáférés végett meghirdette a kerítés
átalakítását, rajta kívül csak jómagam és három
középkorú asszonyka jelentkezett, a férfikezeket
kívánó munkára. Ugyanakkor három évtizeddel
ezelőtt a béke utca végétől a temetőig egy szombati
napon annyian gyűltünk össze, hogy kora délutánra
kézi erővel kicsákányoztuk a vízvezeték
lefektetéséhez szükséges több száz méteres árkot,
amit aztán a vízvezeték cső lefektetése után
visszatemettünk. Mi történt, hogy röpke három
évtized alatt ennyire közömbösek lettünk? Sajnos
sokáig sorolhatnám gondolataimat de inkább
abbahagyom.
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Fogy népünk, egyre fogy

Lehet idézni a klasszikus mondást Pilisszentlászló
lakosainak 2017-ben történő szokatlanul magas
halálozási számát tekintve. 2017 április végén
temettük Kocskovszkí Gézát idén már sokadik
halottunkat. Géza testvérünk 1955. december 11-én
vasárnap ősi pilisszentlászlói család gyermekeként
látta meg a napvilágot. A következő vasárnapon
Szopori János atyánk által lett megkeresztelve.
Bednár Pál plébánossága idején tizennégy éves
korában bérmálkozott. Gyerekkorától az
erdészetnél dolgozott, ahol számos tanfolyam,
kiváló eredménnyel való elvégzése által az egyik
legelismertebb nehézgépkezelője lett. Szülei
szorgalmát örökölve már iskolás korában
hozzászokott a dolgos-szorgos hétköznapokhoz.
Ezt a szorgalmat a munkahelyére is átvitte, ezért
főnökei nagy becsben tartották, és a legnagyobb
ügyességet, igénylő feladatokat bízták rá. Feladatait
mindig a legnagyobb odaadással igyekezett
teljesíteni. A közösségbe is hamar bele tudott
illeszkedni, így lett egyik erőssége a
futballcsapatának. Mint mindent, a sportot is
nagyon odaadóan, szível lélekkel művelte.

Huszonkilenc éves korában, 1984 februárjában
kötött házasságot. Szülei segítségével a nagyszülők
házát lebontva, édesapjával csodálatos házat épített.
Élete csodálatos alkotását válása miatt sokáig nem
élvezhette. A válás és a lányától való elszakítás, a
csendes, szerény, de öntudatos és érzékeny cizellált
lelkületű embert nagyon megviselte. A kettétört
életének áldozata lett. Bánatát magában hordozva
továbbra is becsülettel helyt állt, és soha senkit meg
nem bántott. Géza keresztény értékrendhez méltó
katolikus életet élt. Temetése Fajcsák Tibor
plébános úr szép búcsúztató beszédjével a Római
katolikus szertartás szerint történt.
Kedves Géza, küzdelmes életed után, nyugodjál
békében, és legyen neked könnyű szülőfalud földje,
melyet annyira szerettél. A gyászoló család
nevében engedjék meg kedves olvasóim, hogy
megköszönjem mindazok részvételét, akik Tibor
atya búcsúztatásával elkísérték őt utolsó útjára a
Pilisszentlászlón nyugvó elődei mellé, és sírjára
virágot vagy koszorút helyeztek.
Franyó Rudolf

Értéktár Bizottság

A Pilisszentlászlói Értéktár Bizottság 2017. április
10-én 9.00 kor a Községházán ülést tartott. Petkóné
Pintér Mónika elnök családi okok miatt sajnos nem
tudott köztünk lenni. Az ülésről készült
jegyzőkönyv vezetését és annak elkészítését dr.
Illés György vállalta el. A jelenlévőkkel
ismertettem, hogy az önkormányzati újságban a
lakosság felé meghirdetett helyi értéktárba
felveendő értékekkel kapcsolatban, lakossági
javaslattétel nem érkezett. Rayman Tamás
javaslatát, Pálos kolostorból összegyűjtött kövek,
valamint az önkéntes tűzoltók által kézi pumpás
kocsi értéktárba való felvételét az Értéktár
Bizottság jelenlévő tagjai egyhangúlag elfogadták.
Dr. Illés György a Szlovák Régiós Bál és a Szent
László települések találkozóit javasolta az
értéktárba. Ezek, majd a beadvány kidolgozását
követően szintén bekerülnek az értéktárunkba.

Kertész József beszédjében részletesen kifejtette
Pilisszentlászló csodálatos természeti környezetét,
majd kiemelte derék énekkarunk áldozatos
munkáját, a Kisrigó étterem jó hírét, községünk
turistaforgalmát, és Rayman Tamás Gyűjteményét.
Saját javaslataim: Kálvária, Nagytemplom és a
Szent István rendelete szerinti templom körüli
temetőkert, ami most már nagy ritkaságnak számít,
a Kápolna, Plébánia és a negyven könyvem,
aminek értéktárba való feldolgozását Kertész
József vállalta el.
A jegyzőkönyvből valami oknál fogva azonban
kimaradtak: háborús hőseink emlékműve, és az
elődeink emlékére emelt Alapítók köve, rajta a
névsorral. Ezzel kapcsolatban szó szerint
bemásolva, dr. Illés György barátom,
értéktárbizottsági társamhoz írt levelem:
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Üdv Néked Kedves Gyurika!
A legutóbbi megbeszélésünkön, ami igen kedélyes
hangulatban történt, a hőseink emlékművéről, és az
alapítókról is szó esett, de még a „vendelíkről” is.
Ezek viszont kimaradtak a jegyzőkönyvből, ezért
azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulok feléd, hogy

ezeket is belevenni szíveskedjél. A felvételhez
szükséges egyoldalas anyagok elkészítését a többi
vállalásommal együtt elkészítem. Kérésemet
megismételve, annak mielőbbi elkészítését előre is
megköszönve, őszinte barátsággal, Rudolf.

Mint közismert a jelenlegi templomdombon a XIII.
században egy vadászház állt. A mohácsi vészt
követő esztendőkben
szerzeteseink a török
hódoltság elől a
Felvidékre
és
Lengyelországba
települtek át. Az
1700-as évek első
felében települtek
ismét vissza a
pálosok,
akik
magukkal hozták a
környékükön
toborzott
szlovák
családokat. Néhány
év múlva a monostor
romjait
kezdték
rendezni. A még
meglévő
falakat
gondosan
bontogatták,
a
köveket,
téglákat
letisztították. 1770
tavaszán kezdődött az
építkezés,
a
szerzetesek
által
hozott
szakemberekkel. A
ma már védett
műemlékű
templomunk provinciális barokk stílusban épült,
homlokzati sisakfödeles toronnyal, alatta kőkeretes
kapuval a kőkeretet csúcsán a pálosok címerével. A
kőkeret egyértelműen a pálos kolostorból való.
Alaprajzilag több jól elkülönített részből – a
szentélyből, a hajóból, a bejáratból és a torony
felépítményéből áll. A szentély és a hajó
téglaboltozatai jellegzetesen barokk építészeti

megoldásúak, csehsüveg boltozattal készültek. A
kórusra kétoldalt nyílt lépcső vezet fel, merész ívű
megoldással, amely
a jeles magyar pálos
építészet
méltó
emléke. A szentélyt
azért
építették
mélyebbre, hogy az
oltár mögött helyett
teremtsenek
a
sekrestye
felszerelése
számára.
A
nagyméretű oltárkép
a páncélba öltözött,
sziklából
vizet
fakasztó
Szent
Lászlót ábrázolja. A
király fölött Jézussal
a karján a Madonna
jelenik meg, a
hegyes tájba boruló
felhők között. Az
oltár két oldalán
Szent István király
és fia Szent Imre
herceg
szobrai
állnak. Alulírott,
Franyó
Rudolf,
kérem
a
Pilisszentlászló
Értéktár Bizottság kollégáimat, hogy a fent
ismertetett templomunkat, községünk értéktárába
felvenni szíveskedjenek.

Pálos templomunk

Baráti üdvözlettel, Franyó Rudolfelnök helyettes.
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Előszó
Franyó Rudolf Pilisi legendárium c. könyvéhez

„Csak tiszta forrásból”. A könyv történetei olyan
frissen csordogálnak elő, mint a hideg pilisi
források csermelyei. Aki tisztelettel merít e
patakokból, az nem zavarja össze vizüket, csak
annyit vesz belőlük, amennyire neki és nekünk
szükségünk van, de nem tesz hozzá semmit, ami
nem oda illő. Jézus borrá változtatta a vizet,
ellentétben az epigon követőivel, akik viszont
kocsmárosként a bort változtatták vízzé a
hígítással.
Amitől a mennyisége megnőtt a bornak, de
elvesztette bódító voltát. Ilyenek a népballadák is.
Töményen mámorítóan szépek. Ebben a formában
találhatók e könyvben. Sok csattanós történetet
olvashatunk egyetlen dagályos leírás helyett.
Mindnek külön előzménye és tanulsága van, más –

más korban és helyen játszódik, de mind az üdítően
hűvösen harmatosan zöld pilisi hegyek völgyeiben.
Megtudhatjuk belőlük, hogy nem csak hazánk
legmagasabb pontját hívják Kékesnek, és még
rengeteg történelmi földrajzi, néprajzi és nyelvi
ismeretet. A hegység szájhagyomány útján terjedő
mondái vannak összegyűjtve, olyan szűkszavúan,
mintha egy füstölgő szénégető boksa
őrkunyhójában, vagy egy izzó mészégető kemence
mellett hallgatnánk őket. Úgy ragyognak a
legendák, mint egy éjjeli pásztortűz parázsló rőzse
ágai.
Sok örömet kívánok a könyv olvasásához.
Tisztelettel: Losonci Miklós

A Csodatevő forrás

Fejezet, a Pilisi legendárium c. könyvemből
Napjainkban a Pilis hegytől keletre elterülő
községet szlovákul még ma is Mlinky* – nek
nevezzük. A hajdani évszázadokkal ezelőtti
házikók már eltünedeztek. Helyettük nagyobb és
sokkal több ház épült. A régi falu környéki
szőlősök, gyümölcsösök helyén házak épültek. A
régi legelőket visszahódította az erdő.
- Ó, mennyit változtak a régi idők, mondaná az idős
asszony, akinek köszönhetően megmaradt ez a
legenda, ha most fölkelne és a hajdani legelőkről,
lenézne a festői környezetben lévő községre.
Ugyanakkor emlékezetében még látná a faluban
lévő kicsi házakat, és az erdőszélén lévő kecske
ólak - karámok közelében lévő szegényes fából
készült
pásztorházikót.
Amely
a
pásztorlegénykének Andrisnak szolgált lakóhelyül.
Mindig, mikor az öreganyó a pásztorlegénykére
gondolt, felbukkant emlékezetében annak
rendkívüli eseménye, amit átélt.
Figyelmesen olvassák, valahogy így történt.
Az egyik reggelen, mint mindig, most is kihajtotta
Andris a kecskéket a falu fölött lévő erdőszéli
legelőre.

Leült az öreg tölgy alá, kiszedett tarisznyájából egy
darab száraz kenyeret, hogy egész napra erőt
kapjon. Nem is fejezte be a kecskék után kellett
mennie. A kecskék nem legeltek, csak ide-oda
mászkáltak. Andris tudta, mit jelent az, mert
emlékezett az öregek tanácsaira, akik többek között
az is mondogatták, hogy amikor a jószág nem
legelészik és csípnek a legyek vihar lesz. Bizony,
azon a napon jóslatuk beteljesedett. Délelőtt sötét
felhők terítetté be az eget, később mennydörgött, a
vihar megmozgatta a fák koronáit. Már ömlött akár
a kannából. Andris elindította a jószágot a falu felé.
A szél egyre erősödött. A fák koronái fenyegetően
csattogtak, ijesztő volt. Az egyik éppen a jószág
fölött hirtelen letört. A kecskék elugrottak, csak
kicsi gida maradt fekve alatta mozdulatlanul.
Andris jajveszékelve segíteni rajta, hozzá szaladt.
Emberfeletti erővel megemelte a koronát, gidát az
ölébe vette és sírva szaladt a jószág után. Tudta, ha
a gida elpusztul, meg kell fizetnie a gazdának.
Mikor a vihar elcsendesült és a felhők mögül kibújt
a napocska, már közel volt a faluhoz.
Visszafordította a kecskéket, a legelőre, és a
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gidával a közeli forráshoz szaladt. Megmosta
sebeit, megitatta és beletette a fűbe. Ahogy
gondolkodott saját szerencsétlenségén és azon,
hogy most mit mond majd a gazdának, mert biztos
nem akarja majd elhinni, mi történt, és követelni
fogja gidáért a pénzt. Ekkor a gida mekegett, majd
a lábaira kezdett állni. Andris megörült,
megsimogatta a gidát, és újból megmosta és
megitatta. Gida később felállt és az anyja után
lépkedett. A meglepett Andris nem tudta felfogni,
hogy csoda, vagy a víz abból a forrásból segítette
meggyógyítania megsérült gidát. Ezért úgy
határozott, hogy a forrást még megtapasztalja,
ahogy lehetősége lesz. Nem kellett sokáig várnia,
mert néhány nap múlva az egyik kecskének vak
gidája született. Három napon át, mosta vak
szemeit és a csoda újból megismétlődött. A gidának
a szeme meggyógyult, és úgy látott, mint a többi.
Csodatevő forrás! – kiáltotta és rohant a faluba,
elmesélni a népnek mindent, amit a forrásról tudott.
Az emberek eleinte nem akarták elhinni, de amikor
saját maguk a sebeik gyógyulása által
megtapasztalták, eljárogattak a forráshoz térdepelni
és imádkozni. Aztán kitisztították a forrást. Később
kővel körberakták.
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Híre a csodatevő forrásnak hamarosan széltében
hosszában terjedt. Messzi vidékekről jártak a
gyógyulásra vágyók. Pestről és Budáról is sokan
jöttek.
A Húsvéti ünnepekre egész csoportok jöttek. A
forrás előtt imádkoztak és egyházi énekeket
énekeltek.
Később a környékbeli községekből processziók
jártak és jelenleg is járnak.
Válasz a kérdésre, hogy gyógyító volt - e a forrás
vagy még most is az ?
Az, hogy a vize, különös tekintettel a
szembetegségekre, valóban gyógyító hatású.
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Részletek Franyó Rudolf Elődeink humora c. könyvéből.
rápirítottak Gyulára:
HÁT NEM VOLT KEDVEMRE VALÓ
- Ejnye Gyuszikám, hát itt vannak a tökök!
- Jaj, jaj, jáger urak, ez az anyósom töke,
Andris elkísérte édesapját, lovat vasaltatni a helyi
- mutatott az egyik rakatra Gyula – ez a rakat meg
kovácsműhelybe.
Az ő feladata volt elhessegetni lovukról a legyeket édesapámé, az én tökeimet megették a disznók –
fejezte be Gyula gazda a tájékoztatást...
(amikben akkor nem szenvedtünk hiányt)
A legényke nem igazán tudta ellátni a reá bízott
NA LÁTOD!
feladatot.
A lovacska izgett - mozgott, a kovácssegéd
bosszankodott, mivel nem tudta végezni munkáját. Géza bácsi a mise után a kocsmában múlatta az
időt. A felesége érte küldi a még iskoláskorú Bélát
Haragját türtőztetve megszólalt:
- Te Andriska, kapsz egy öt forintost, ha tudok ütni - Édesapám jöjjön haza, mert édesanyám már
kiabálós kedvében van.
egyet, a kedvemre valót a fenekedre. A gyerek
Géza bácsi maga mellé ültette Bélát, majd hozott
megörült a kilátásba helyezett pénzérmének,
neki egy féldeci törkölypálinkát.
elvállalta az ütést.
- No, addig nem megyünk haza, amíg ezt meg nem
- Aztán mit kell tegyek? – kérdezte
iszod. A fiú szagolgatta, kortyolgatta, félórába telt,
szolgálatkészen.
- Húzd le nadrágodat és hajolj ide az üllőre! Andris amíg elfogyott. Akkor az édesapja megkérdezte:
- Milyen volt fiam?
szót fogadott. A kovácssegéd bemártotta nagy,
kérges tenyerét a hűtővízbe, majd vizes tenyerével - Szörnyű, édesapám, iszonyatos!
- Na látod! Édesanyád meg azt hiszi, hogy én
nagyot csapott a gyermek hátsó felére, aki
szórakozni járok ide!
felordított fájdalmában.
Később kérte a fizetséget.
TROMBITA
- Hol az öt forintos? – kérdezte.
- Sehol, mert a kiáltásoddal megijesztettél, és így
Jankó kérlelte a nagypapát, hogy vegyen neki
nem volt kedvemre való az ütés. – szólt
trombitát.
méltatlankodva a segédúr.
- Azt már nem, trombita nélkül is elég hurhajt tudsz
csinálni.
VADKÁRBECSLÉS
- Ne féljen nagypapa, megígérem, hogy csak akkor
fogok trombitálni, amikor alszik.
A régebbi időkben művelték még a határt, a
házaknál lévő kerteket úgyszintén. Több volt
erdeinkben a vad, ezáltal jelentős károkat okoztak a TANULJ FIAM!
megművelt földeken.
Szentendrén az egyik iskolánál végeztünk
A vadkár nagyságrendjét, az erdészetet képviselő
karbantartási munkát, a vízszerelő mester is ott volt
vadőr, vagy az erdész a gazdával közös
az inasával.
egyetértésben becsülte fel, állapította meg. Gyula
A mester a szennyvíz aknában igyekezett elhárítani
gazda is bejelentette a földjét ért vadkárt, majd
a dugulást. A tanulója fentről a szerszámokat
mielőtt kijöttek szemlét tartani az illetékesek,
adogatta. Amikor sikerült elhárítani a dugulást,
hazahordta a tök termésének nagy részét, azt az
kimászott az aknából csöpögött róla a matéria.
udvara végén gúlákba összerakosgatta.
Kijöttek a becslők, felbecsülték Gyula gazdának a Oktatólag odaszólt tanulójának:
--Na látod fiam, ha nem fogsz tanulni, egész
vadak által okozott kárt, majd lerövidítve az utat,
életedben csak a szerszámokat adogathatod!
visszafelé Gyula kertjén tértek vissza a faluba.
A kertben meglátták a gúlákba rakott termést,
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Szent László nap június 24-én és 25-én

A rendezvény 24-én, szombaton 12 órakor
kezdődik és 25-én 12 óráig tart.
Szombaton ünnepi beszédet mond László Tamás
országgyűlési képviselő, fellép a falunkban élő
Szvorák Katalin előadóművész, előadást tart
Papp Lajos szívsebész professzor úr.
A rendezvény első napján fellép a helyi óvoda és
iskola mellett a Nefelejcs asszonykórus és az
Ozembuch együttes.
A szombati szentmise a Pálos települések
találkozójáról
ismert
Kalászi
Kórus
közreműködésével történik.
Az est folyamán a zenéről a Budakalászi Cinege
zenekar gondoskodik.
Az étel Haáz Imre vezetésével készül majd. A
délután folyamán krumplibabi sütő verseny kerül
megrendezésre, melyre még lehet jelentkezni!
A vasárnapi szentmise Majnek Antal munkácsi

püspök úr (falunk szülötte) celebrálásával történik.
A szentmise után kerül sor Rayman Tamás
helytörténeti kiállításának megnyitójára, a
rendezvény várhatóan 12 órakor zárul.
A rendezvényre mindenkit szeretettel várunk,
nemre, korra való tekintett nélkül!
Ezentúl kérjük akinek módjában áll, hívja meg a
faluban született rokonait és barátait is, tekintettel
arra, hogy a rendezvény időpontja egybeesik a
hagyományos búcsú napjával .
A rendezvény a római katolikus egyházközség a
szlovák és a ,,nagy,, önkormányzat támogatásával
valósul meg. A programok pontos kezdési
időpontjai a következő számban fog megjelenni.
Rudolf János
06/309403884
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