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A rejtélyes bükki-pusztai gyilkosság
Hetven éve 1947. augusztus 17- én vasárnap
délelőttjén történt az egyre inkább homályba
merülő fent jelzett tragédia.
A községünket érintő tragédiát már a nyomozás
megkezdésekor igyekeztek a valóságtól eltérően
ismertetni a nagy nyilvánosság előtt.
A későbbiekben ezt a gyilkosságot, amelyhez
semmi köze nem volt országunk németajkú
lakosságának, éppen ellenük használták fel.
A korabeli sajtó
már
a
nyomozás
kezdetétől
kezdve
tényként
tálalta, hogy a
gyilkosságot
veszedelmes
„SS-banditák”
követték el. A
bükkipusztához
közeli tisztáson
némi
időeltéréssel
kettős
gyilkosság
történt. Így már
gyilkosságokról írnak, tájékoztat a korabeli Friss
Újság. Idézet a lapból:

A banditák a német háborús terroristák úgynevezett
SS-csoportjához tartoztak és e pillanatban
nagyarányú hajsza folyik kézre kerítésükre.

A hírhedt SS legényeknek valósággal kenyere a
rablás és a gyilkolás. Azok a megátalkodottak, akik
vasárnap hat békés kirándulót öltek meg, hasonlók
többi SS társaikhoz, akiknek véres kezéhez sok
tízezer ártatlan élet kioltása fűződik.

Ezzel szemben az úgynevezett Dubina réten történt
gyilkosságnak a négy fős kiránduló csoportból egy
fiatal pár esett áldozatul, a másik párocska az alatta
lévő Kárpát-forrás irányába elmenekült. (Négyen
voltak és nem
hatan).
A
későbbi
években Mág
Bertalan volt
rendőrségi
nyomozó
főtiszt, később
krimi
író,
Szentendrei
vérbosszú
című írásában
a valóságtól
teljesen eltérő
módon írja le
az esetet. A
szerző, vagy
nem ismerte a
valóságot,
vagy nem merte megírni azt. Könnyen
megtörténhetett azonban az is, hogy éppen ő volt
az egyik a hatóság emberei közül, aki félre
tájékoztatta annak idején a sajtót, illetve a médiát.
Az viszont köztudott, hogy részt vett a
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nyomozásban az akkoriban a Pest - megyei
rendőrkapitányi tisztséget betöltő Münnich Ferenc
utasítására, illetve annak vezetése alatt. A másfél
évtized múlva megírt epizód írásakor nem gondolt
arra, hogy ezt esetleg olyanok is elolvassák, akik
hiteles személyek elbeszélése alapján merőben
másként tudják szeretteik halálának okát.
Leírásában, a faluban uralkodó német-szlovák, a
szerző nyersebb fogalmazása szerint sváb-tót
ellentétről ír.
A faluban ilyen ellentét nem volt, nem is lehetett
azon egyszerű oknál fogva, mert falunkban 1945ben, de sem előtte, sem utána német ajkú közösség
nem volt. Ehhez bátran hozzá merem még írni,
hogy még németül beszélő személyről sem igazán
hallottunk. Csak valamelyik tanítónk, hivatalnok,
illetve a plébános úr tudhatott németül. A
községben természetesen laktak, sőt most egyre
többen laknak, német nevűek, de az akkori
őslakosok nem beszélték a német nyelvet.
Mág Bertalan minden bizonnyal a német ajkúak
jogtalan erőszakos kitoloncolását, kitelepítését
akarta ezen írásában igazolni.
A bükki-pusztai véres tragédia napján történt a
Dubina (Tölgyes) – réti szörnyűséges esemény is.
Az erdei tisztáson két fiatal pár békésen
pihengetett, amikor a gyilkos rablási szándékkal
rájuk tört. Az egyik fiatalemberen fegyverével
halálos sebet ejtett, s annak a társnője az ijedtségtől
szörnyethalt. A másik párocskának a Kárpát-forrás
felé sikerült elmenekülni, ahol találkozott
pilisszentlászlói gyerekekkel, akik ott legeltették
állataikat. A túlélő hölgy sokáig dolgozott az ORFI
– kórházban, ahol beszélt az eseményről több,
kórházban lévő pilisszentászlói lakosnak.
Elbeszéléséből egyértelműen lehet következtetni az
elkövetőre. Sajnos az akkori diktatúrától mindenki
félt, még a közvetlen hozzátartozók is csak szűk
körben mertek beszélni az esetről.
Történt aztán egyszer a szlovákiai kitelepítéskor,
hogy egyik lakosunk, aki a másnapi kiutazásra már
elkészült, magához hivatta az egyik megölt gyerek
apját és elmesélte neki, hogy mit látott a tragédia
napján az egyik forrásnál. Elmesélte, hogy a
gyilkosság napján kinn járt az erdőben, és a
forrásnál látta véresen a személyt, aki éppen ott
mosakodott. Mivel szentlászlói lévén, jártas volt a
szláv nyelvekben, megkérdezte az ott tisztálkodó
embert (akit különben ismert, mivel a front
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elvonulása után ottmaradt a községünkben), hogy
mit csinált, mitől véres. A kérdezett tömören csak
annyit válaszolt:
- „Menjél Bükki-pusztára, majd megtudod, de ha
szólni mersz valakinek a találkozásunkról, te is úgy
jársz!”
A korabeli hiteles tanuk elbeszélése szerint Zborai
Péter, az egyik áldozat még élt, mikor kocsira
rakták, hogy kórházba vigyék. Útközben ugyanazt
a nevet emlegette gyilkosaként.
A szörnyűséges tett elkövetésének okára azonban
konkrét, megmagyarázható okot nem lehet találni.
Ilyen szörnyűséges dologra nincs magyarázat, csak
feltevések.
- Az egyik ilyen feltételezés szerint, mivel a tettes
a front elvonulása után még továbbra is itt
tartózkodott a vidékünkön, könnyen feltételezhető,
hogy a pilisszentlászlói gyerekekkel lehetett
nézeteltérése, esetleg sérelme.
- A másik feltételezés szerint, amit idősebb
pilisszentkereszti lakosoktól hallottam, hogy a
bükki-pusztai
Zborai földesúrral, vagy annak gyerekeivel,
Péterrel, Kálmánnal lehetett konfliktusa.
Bármi is volt, emberi ésszel felfoghatatlan, hogy a
helységben békésen dinnyét eszegető védtelen
gyerekeket ilyen embertelen módon lemészárolja.
A Dubina-réten elkövetett gyilkosságot kétséget
kizáróan rablási szándékkal követte el. Ebben az
esetben nem lehet mást feltételezni.
A gyermekek meggyilkolásának okaként
valamilyen megtörtént, vagy sérelemnek a
megbosszulását lehet feltételezni. A két Zborai
testvérrel, Péterrel és Kálmánnal együtt halt meg
tragikus körülmények között Hornyák János 15,
Kocskovszkí Dezső 15 és Szlovák József 17
évesen.
Fekete Béla akkori plébánosunk bejegyzése,
Pilisszentlászló Plébánia Megholtak 1929 - 1993
anyakönyvébe. A két Zborai testvér halálát Pomáz
Római Katolikus Egyház anyakönyvébe
regisztrálták.
Franyó Rudolf
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Hírek a községházából

Pilisszentlászló Község Önkormányzat
Képviselő- testület ülése
Pilisszentlászló Képviselő testülete 2017.
július 27-én rendkívüli ülést tartott.
1. Napirendi pontként Tóth Attila
polgármester
ismertette
a
„Települések felszíni csapadékvízelvezetés
létesítményeinek
fejlesztése
a
települési
vízgazdálkodás korszerűsítésének
támogatása Pest Megye területén”
című pályázatot melynek keretében az
alábbi fejélesztésekkel kívánunk
pályázni:
1. Apátkúti patak (380 hrsz.)
2. Kökény utca (471.,458 hrsz.)
3. Galagonya utca (466 hrsz.)
4. Vadrózsa utca (495 hrsz.)
5. Rózsahegy utca (522 hrsz.)
6. Honvéd utca (432 hrsz.)
7. Kossuth Lajos utca (393 hrsz.)
8. Árnyas utca (391/3, 276 hrsz.)
A pályázat a Község 2016. évi adóerő képességére
tekintettel 5 % önerőt igényel. A költségvetési
kihatás:

intézmények fejlesztésének támogatása Pest
Megyében” című pályázati felhívást,
mely szerint, az egészségház
felújítására szeretnének forrást
teremteni. A Petőfi utca 2. szám
alatti ingatlan átalakításával.
A
pályázat
95%-os
támogatottságú, saját forrásként
azonban maximum 5.125 850 Ft
biztosítása szükséges.

A támogatás maximális összege
viszont 200. 000. 000 Ft Végig nézve
a számokat nem kell matematikai
zsenialitás hozzá, hogy itt valami nem
„ stimmel”. Ahogy mondani szokás: „ vagy a
leves nem egyenes vagy a tányér görbe”! Az 5%-os
önrész betartásával, amely maximum 5. 125. 850 Ft
– hoz + „ csak” 102 517 000 Ft támogatás jár, és
az még köszönő viszonyban sem lehet a 200
millióval.

A pályázat benyújtásához engedélyezési terv
szükséges, mely elkészítése – nyertességtől
függetlenül – bruttó 1.676. 400 Ft kiadással jár.
Képviselő testület döntése alapján polgármester
kapta feladatul a pályázattal kapcsolatos feladatok
A pályázat összköltségvetése:
100.000.000 Ft intézését.
Igényelt támogatás
95.000.000 Ft
Önrész
5.000.000 Ft 3. Napirendi pontként a polgármester úr
ismertette, a 2017. július eleji esőzés miatt az
A napirendi pont ismertetésénél Tóth Attila önkormányzat vis maior bejelentését. Szakértő
polgármester befejezésként ismertette, hogy megbízása és önerő biztosítása szükséges a
Pilisszentlászló Község Önkormányzatának pályázat benyújtásához.
szándékában áll fejleszteni a település Pénzügyi információk:
csapadékvíz-elvezetését,
a
települési - igényelt támogatás: 14.516.100 Ft
vízgazdálkodás korszerűsítése érdekében.
- biztosítandó önerő: 1.612.900 Ft (10%)
A határozati javaslatban a Képviselő-testület úgy biztosítása szükséges a 2017. évi felhalmozási
döntött, hogy részt kíván venni a pályázaton, és kiadások terhére. A pályázat tartalmazza a műszaki
ennek lebonyolítására meghatalmazta a szakértő díjat is (br. 381.000 Ft), azonban ez
polgármestert.
mindenképpen biztosítandó, a pályázat
benyújtásához szükséges.
2. Napirendi pontként Tóth Attila polgármester Részletesebb tájékoztatás:
ismertette a kiírásra került az „Önkormányzati 2017. július 07-én, pénteken a lezúduló víz több
tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó utcában is kárt tett, a hétvégén további esők is
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voltak, így az önkormányzat vis maior pályázat
benyújtását határozta el.
A nagy mennyiségű csapadékvíz következtében az
alábbi utak károsodtak:
1. Gerle utca (hrsz.: 257 121/1: zúzott kő burkolatú
út helyreállítása, 135 fm. 540 m2
2.: Béla király utca (hrsz.: 288/2, 288/3): szilárd
burkolatú út helyreállítása. 80 fm. 320 m2
Mindkét utca esetében az Önkormányzatnak 2018ban meg kell oldania a vízelvezetést, az illetékes
hatóságokkal 2017. július 18-án megtartott szemle
alapján.
Pályázati költségvetés:
Összesen bruttó 16. 129. 000Ft.
- igényelt támogatás: bruttó 14.516.100Ft (90 %)
- biztosítandó önerő: 1.612.900 Rt (10 %)
szükséges a 2117. évi felhalmozási kiadások
terhére.
Szakértő megbízása is szükséges a pályázat
benyújtásához, ennek díja bruttó 381.000 Ft.
A Képviselő-testület felhatalmazta a polgármestert,
hogy a kérelem benyújtásához szükséges
valamennyi iratot, igazolást, nyilatkozatot aláírjon.
4. Napirendi pont a szociális célú tüzelőanyag
pályázatot tartalmazta, amelynek előadója, szintén
Tóth Attila polgármester úr volt.
Pályázati összefoglaló:
A belügyminiszter pályázatott hirdetett az 5 000 fő
lakosságszám alatti települési önkormányzatok
szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó
kiegészítő támogatásra.
A döntés pénzügyi kihatása: 81 280 Ft önrészt
szükséges biztosítani.
- Keménylombos tűzifa igénylés esetén az
igényelhető mennyiség az önkormányzat 2016 évi
átlagos közfoglalkoztatási létszám adatainak,
illetve a 2017. január 1. lakosság számból. A 80 év
feletti korcsoportos adatának együttes száma
alapján kerül meghatározásra ((a továbbiakban
együtt ellátott). Keménylombos tűzifa igénylése
esetén az önkormányzat legfeljebb 2m3/ ellátott
tűzifa mennyiséget igényelhet.
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Ez a kevésbé népszerű feladat szintén a Tóth Attila
polgármester úrra lett testálva.
5. Napirendi pont a Településképi Arculati
Kézikönyv, Települési rendelet elkészítésére és
főépítészi munkavégzésre vonatkozó megbízásról
szólt.
A fenti témakör összefoglalva:
2016-ban az Országgyűlés törvényt fogadott el a
településkép védelméről, amely Településképi
Arculati Kézikönyv és ez alapján településképi
rendelet elkészítését és elfogadását írja elő minden
település számára. A településkép védelméről szóló
2016. évi LXXIV. Törvény ezen dokumentumok
elkészítéséhez főépítész megbízását írja elő.
Polgármester úr javaslatára a főépítészi
munkavégzésre Kassai-Szoó Dominika okleveles
építész kapta a megbízást.
Költségvetési kihatás:
A benyújtott árajánlat alapján, a Települési Arculati
Kézikönyv készítésének díja: 700 000Ft.
A települési rendelet készítésének díja: 400 000 Ft,
értékvédelmi vizsgálat, ha szükséges: 200 000 Ft,
főépítészi munkavégzés a Kézikönyv és a rendelet
készítéséhez: 40 000Ft/ hó (5 hónapra 200. 000 Ft)
Összesen. 1.500.000 Ft költséget kóstálnak a
Települési Arculati Kézikönyv elkészítésének
munkálatai. Ezen összegből Magyarország
központi költségvetése 1.000.000Ft-ot biztosít.
A határozati javaslat alapján Pilisszentlászló
Község Önkormányzat Képviselete felkéri
Polgármester urat, hogy Kassai-Szoó Dominika
okleveles építésszel a határozat mellékletét képező
árajánlatban szereplő feladatok ellátására kössön
megbízási szerződést.

6. Napirendi pont: Pilisszentlászló Község
Önkormányzata tulajdonában álló, Pilisszentlászló,
1661 hrsz-ú, sportpálya és 1162 hrsz-ú ingatlanon
álló sportöltöző használatáról szólt.
Vezetői összefoglaló:
Pilisszentlászló
Község
Önkormányzata
tulajdonában állnak a pilisszentlászlói 1161 hrsz-ú
és 1162 hrsz-ú ingatlanok melyek természetben a
Béke utca végén található sportpálya ingatlanai. Az
Pilisszentlászló esetén az igényelhető famennyiség EMBERI-ELŐNY SPORTAKADÉMIA Egyesület
64 erdei m3.
2017. augusztusában labdarúgás utánpótlás tábort
A támogatás mértéke:
tartani a területen, melyre pilisszentlászlói
Keménylombos fafajta esetében 1. 137 920 Ft, kíván
jelentkezését is fogadja. A sportpálya és
melyhez összesen 81 280 Ft önrész vállalása gyermekek
az
öltöző
épület használatának ingyenes
szükséges.
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átengedéséhez a Képviselő-testület döntése
szükséges.
A döntés költségvetési kihatása: Nincs
Részletes indoklás:
Az egyesület kérte, hogy az
önkormányzat bistosítsa számára a
sportpálya és az öltöző ingyenes
használatát, tekintettel arra, hogy az
Egyesület vállalja, hogy igény és
lehetőség szerint a faluból jelentkező
utánpótlás korosztályú jelentkezőket
ingyen edzi, és/vagy számukra is
biztosítja a pálya területének
használatát, egymás zavarása nélkül.
Továbbiakban vállalja, hogy plakáton
meghirdeti az eseményt a falu arra kijelölt
helyein, és a honlapján feltünteti, hogy a tábor
helyszínét Pilisszentlászló Község Önkormányzata
bocsátotta rendelkezésre.
Képviselő - testületi döntés alapján Tóth Attila
polgármester úr kapott felhatalmazást a bérleti
szerződés aláírására.
7. Napirendi pont: Pilisszentlászló Község
Önkormányzata tulajdonában álló, Pilisszentlászló,
151/4 hrsz-ú ingatlan használatáról íródott.
A napirendi pont rövid ismertetése:
Pilisszentlászló
Község
Önkormányzat
tulajdonában áll a pilisszentlászlói
151/ hrsz –ú ingatlan, amely természetben a Béke
utca 23. szám alatt található. A Pilis-Dunakanyar
Waldorf Nevelésért Óvoda és Iskola Egyesület
2017. augusztus 1. és 2018. augusztus 31. közötti
időtartamra eszköztárolás és irattárolás céljából
kívánja használni a Béke utcai ingatlan utcafronti
12m2 alapterületű helyiségét. A megjelölt ingatlan
használatának ingyenes átengedéséhez a
Képviselő-testület döntése szükséges.
A döntésnek költségvetési kihatása nincs.
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Az indoklás rövid összefoglalása:
A Pilis-Dunakanyar Waldorf Nevelésért Óvoda
és Iskola Egyesület, mint a Kékvölgy
Pilisszentlászlói Waldorf Általános
iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
fenntartója kérte, hogy az
Önkormányzat biztosítsa számára a
Béke utcai ingatlan utcafronti 12 m2
alapterületű helyiségének ingyenes
használatát a 2017. augusztus 1. és
2018. augusztus 31. közötti
időszakban eszköz – illetve
irattárolás céljából, segítve a
közfeladatok ellátását.
A nemzeti vagyonról szóló törvény
szerint nemzeti vagyon ingyenesen
kizárólag közfeladat ellátása, a lakosság
közszolgáltatásokkal való ellátása, valamint e
feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra
biztosítása céljából az ahhoz szükséges mértékben
hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe.
Pilisszentlászló Község Önkormányzatának az
önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás
szabályairól szóló rendeletének alapján az
önkormányzati vagyon tulajdonának, illetve
használatának ingyenes vagy kedvezményes
átruházásáról a Képviselő-testület dönt.
Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő
testülete a fenti törvények, és egyéb szabályzatok
értelmében helyesen döntött a valóban csekélyke
értékű helyiség ingyenes kiadásáról.
A Képviselő-testületi döntés alapján felhatalmazást
kapott a polgármester úr az ingyenes bérleti
szerződés aláírására.
Ilyen egyszerű dolgokat polgármesteri hatáskörbe
kellene helyezni!

A fenti tájékoztató csak igen tömör kivonata a 20
oldalnyi jegyzőkönyvnek.

Jó hír

Tóth Attila polgármester úrtól kapott tájékoztatás
alapján közlöm, hogy ismét lesz falulapunk. A
Körkép c. újság Dobó Katalin helyi lakosunk
szerkesztésében fog megjelenni. Az ismételten
megjelenő lap bővebb, kimerítőbb tájékoztatással
fog szolgálni az Önkormányzat munkájáról és
községünket érintő eseményeiről. Az újabb Körkép

Tisztelettel, Franyó Rudolf

megjelenése októberben várható. Kérem kedves
olvasóimat, hogy szeretetettel lapozzák a megújult
falulapot!
Dobó Katalin munkájához kitartást és sok sikert
kívánok.

Őszinte tisztelettel,
Franyó Rudolf
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Kirándulás Pásztóra
A könnyező Szűz Mária szobrok

2017. június 24-én a pásztói temetőben álló
Szentlélek-kápolna
sekrestyése,
Piroska
megdöbbenve vette észre, hogy az ódon egyház
egyik Szűz Mária-szobrának nedves a szeme.
Először a kezében rózsákat tartó Madonna szobra
sírt, majd néhány nap múlva a Segítő Mária-szobor
is.
Akár lehet, akár nem, az emberi természet már
csak ilyen: okokat, összefüggéseket kutat. 1696ban Máriapócson történt eseményekről, éppúgy,
mint 2017-ben. A két könnyező pásztói Máriaszobor híre, ha nem is szélsebesen, de terjedni
kezdett. A sekrestyési teendőket ellátó Tariné
Piroska a szombat esti misére csinosította épp a
templomot, kicserélte az oltárterítőt, gyertyát
faragott, előkészített mindent, amikor észrevette a
Madonna arcán a nedvességet.
Mobiltelefonjával azonnal lefényképezte a szobrot,
és sírással küszködve szaladt a plébánoshoz. Zahar
Béla maga is nagy Szűz Mária - tisztelő, a képet
látva azonnal felsietett a plébániától néhány száz
méterre, dombon álló temetőkápolnába.
Fotó: Franyó Rudolf
Megtekintette
a szobrot, majd jelezte a váci

püspökségnek a különleges eseményt. Hivatalos
vizsgálat nem indult. Állásfoglalást kértek a
plébánostól, aki azonban úgy véli: ott a két szobor,
nézze meg, aki akarja, és döntsön maga.
Fajcsák Tibor plébános úr, a lelkiatyánk
lehetőséget
ad
nekünk
arra,
hogy
véleménynyilvánítás előtt megnézhessük a Szűz
Mária – szobrokat.
Ennek érdekében, busszal történő kirándulást
szervez Pásztóra a temetőben álló templomhoz.
Az indulás időpontja: 2017. október 14. reggel, 9
órakor.
A buszköltség, valamint a kétfogásos ebéd
támogatása személyenként 6 000, azaz hatezer
forint.
A jelzett összeget, az utazási szándék
komolyságának jeléül özv. Kosznovszkí Lajosné,
Mili néninél kéretik befizetni.
Az utazási létszám feltöltése, a befizetési sorrend
alapján lesz lezárva.
Tibor atya megbízásából, Franyó Rudolf
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Miről írt a magyarországi szlovákok hetilapja 10 évvel ezelőtt?
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Szép szobor diszkriminatív felirattal

Június 24 - én 2007
ben,
a
pilisszentlászlói
búcsú
napján,
ebben a pilisi
faluban több fontos
esemény zajlott:
- Szlovák bál, a
20.
század
magyarországi
szlovákok
lakodalmi / esküvői
öltözékek kiállítása
és
a
pilisszentlászlói képeslap kiállítás. A búcsú
fénypontja a Szent László bronz szobor leleplezése
volt, amelyet a szentmise után a kaposvári püspök,
Dr. Béla Balázs szentelt meg.
A búcsúi ünnepségeken nem tudtam részt venni, a
szobrot is csak nemrég láttam. Nagyon szép
mellszobor, mesteri munka, Gábor Mihály szobrász
műve. Aki megáll előtte az alapzaton /táblán/ ezt
olvashatja magyar nyelven (pontos fordítás): - Jó
Szent László, védd meg a hitünket, védelmezd a
magyar néped!
Nem akartam hinni a szememnek. A, nem
magyarokat ne védelmezze? A felirat elolvasása

után nagyon rosszul éreztem magam: a felirat
diszkriminatív. A szerzője nem gondolt arra, hogy,
Pilisszentlászló alapítói nem voltak magyarok, de
szlovákok, akik a 18. század elején újra létesítettek
ezt a falut? Nem gondolt arra, hogy Szent László
uralkodása idején az ország nagyobb része nem
beszélt magyarul? De arra sem gondolt, hogy Szent
László anyanyelve lehetett lengyel is, hiszen
Lengyelországban született, és az édesanyja
lengyel volt? A felirat szerzője nem gondolt arra,
hogy ma Magyarországon minden 9. -10. lakos
nem magyar anyanyelvű?
Nem feltételezem, hogy a felirat szerzője nem
jóindulatú. A tény az, hogy sok rosszat tett.
Konstatálnom kell, vagy leszögeznem, hogy a
felirat diszkriminatív, és egyben apolitikus.
Eddig büszkén mutattam be barátaimnak,
újságíróknak,
íróknak
pedagógusoknak
Pilisszentlászlón a három lobogós, zászlós
községházát, a Jánosík kocsmát, a templomot . A
szép szobrot a felirat miatt nem fogom bemutatni,
ameddig a feliratot ki nem javítják rajta. Minél
előbb meg kell ennek történnie! Meglehetne úgy
oldani, hogy a magyar felirat mellett szlovák is
lenne és a magyar nép és a Magyarországon élő
nemzetiségek.

A Kékvölgy Waldorf Iskola szeretné tájékoztatni
Pilisszentlászló lakóit, hogy ez évben a Szabadság
téri épület udvarának rendbe hozása és a szépítése
a nyári munkák elsődleges célja. Ennek során a
veszélyessé vált dobogó kicserélésre kerül, egy
minden szempontból biztonságos, szép és tartós
újra. Valamint az udvar hátsó, kissé elhanyagolt
részén kialakításra kerül egy sportudvar. A területet
gumitéglával borítjuk, amely tompítja a hangokat
és csökkenti az esetleges sérüléseket. Az oldalain
labdafogó hálók kerülnek felszerelésre, hogy
megakadályozzuk a sportszerek szomszéd kertekbe
történő átjutását. Az udvar elülső részén pedig
pihenő
területet
alakítunk
ki,
ülő
alkalmatosságokkal. Az iskola épületében a tavaly

megkezdett átalakítást fejezzük be, az utcafronti 3
osztályteremből 2 megfelelő méretű termet
alakítunk ki. Az épületben tisztasági festést
végzünk.A fenti munkák a 312/2012 (XI.8.)
Kormányrendelet
alapján
nem
építési
engedélykötelesek, ezért azokra építési engedély
kérése nem volt szükséges.Őszintén reméljük,
hogy az iskolán végzett munkánk mindenki
megelégedését és tetszését el fogja nyerni és
tovább erősíti közösségünk és a falu közötti
kapcsolatot.

Tájékoztatás

Fordította: Marika Vavreczká

Pilisszentlászló, 2017.08.11.
Üdvözlettel, Kékvölgy Waldorf Iskola szülői és
tanári közössége
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Horthy Miklós katonája
Sztálin fogságában

Következő falubeli katonánk, akikre büszkék
lehetünk Dombai Béla „Zsulik bácsi” az 1848 – as
szabadságharcot követő utolsó béke évének utolsó
napjainak egyikén 1913. december 5-én született a
mai Kossuth Lajos utca egyik földműves portáján.
Édesapja Dombay György, aki még y végződéssel
írta a nevét, a falu módosabb gazdáihoz tartozott.
Édesanyja Metz Mária elszlovákosodott németajkú
család sarja. Mindketten a falut alapító családok
utódai voltak. A pénteki napon született gyermeket
a születését követő vasárnapon Matyasovszky
Gergely plébános úr Béla névre keresztelte.
Bélának nagyon küzdelmes életet szánt a sors.
Kisded korában zajlott le a Nagy Háború, mely a
szülőfalujára is sok nélkülözést és hősi halottat
követelt. A legénykorúvá nőtt Béla nem élvezhette
sokáig az otthoni szabadságot. Alig töltötte be élete
huszadik esztendejét, 1934 – ben besorozták
katonának. Néhány falubelijével Piliscsabára kellett
bevonulnia. Kétévi sorkatonai szolgálat után került

vissza a szüleihez, és élte a helybeliek szorgosdolgos életét. A II. Világháború kitörését követően,
mint tartalékos katonát ismét behívták katonai
szolgálatra. Ez már azonban nem békebeli szolgálat
volt, az orosz frontra került, ekkor kezdődött Béla
igazi küzdelme, hányattatása a túlélésért. Az orosz
frontvonalat Isteni csodával határos módon
sebesülés nélkül megúszva szerencsésen hazatért
családjához. Ismét következtek a szorgos munkával
töltött napok, hetek, hónapok, amiket azonban
megszakított, a váratlanul érkezett „sas behívó”,
amely behívó átvételét követően huszonnégy órán
belül jelentkeznie kellett a behívóparancson
megjelölt laktanyába. A II. világháború már utolsó
hónapjait élte. A hadköteles helyi férfiak is sorra
kapták a „sas behívókat”, azonban nem
mindegyikük tett eleget a behívó parancsnak. Bélát
is marasztalta a családja, de nem járt sikerrel. Béla
Pilis ösvényein lerövidítve az utat, gyalog érkezett
Piliscsabára. A bevonuló parancs szerinti
időponthoz képest megkésve bár, de még ezredét
elérve érkezett. Állandó visszavonulási harcok után
Prága közelében orosz fogságba esett. Fogságba
esésekor, menteni a menthetőt, szlovák tudását
latba vetve magyarázta a politikai tisztnek, „já
madarskí kommunist” (magyar kommunista
vagyok). Nos, ezt nem kellett volna tennie. Te
magyar kommunista létedre ellenünk harcoltál! ordította, és elismerő kézfogás helyett a komiszár,
sárba döngölte Bélát. Ezzel hősünk élete
megpecsételődött. Hosszú éveken át élvezhette
akaratlanul a nagy Szovjetunió vendégszeretetét.
Heteken át, tartott a gyötredelmes út a Kijev
melletti munkatáborba. Szlovák anyanyelvének
köszönhetően már „utazás” közben is egyre jobban
kezdte megérteni és beszélni az orosz nyelvet.
Nagyon sok bajtársának enyhített ezzel a
szenvedésén. A lágerban megbetegedett. Egy
nagytestű magyar orvos altatószer nem lévén,
öklével érzéstelenítve műtötte, vette ki egyik
veséjét. Lesoványodva, betegen sem hagyta el a
túlélés ösztöne. Szlovák tudása általi orosz
nyelvismeretének köszönhetően, mint tolmácsnak

10 | TRUBNIK • KÜRTÖS
szabad mozgása volt nem csak a táboron belül, de a
városban is. Több, a fogságában történt elbeszélése
még jelenleg is megmaradt. Ebből az egyik
humorosabb esete: - Mint a láger mindenese
megbízást kapott a láger munkavezető
parancsnokától száz darab csákány beszerzésére. A
parancsnok józanul is hadarva beszélt, hát még
bevodkázva. Ilyen ittas állapotban megparancsolta,
hogy menjen a városba és akár a Föld alól is,
hozzon száz darab csákányt. Igen ám, csak a
csákány és az irka megnevezése között, az orosz
nyelvben nagy a hasonlóság. Így Béla a csákányok
helyett irkákat hozott. A rugalmas, találékony Béla
hamar kiérdemelte a „Zsulik” (ügyes, élelmes)
nevet. Leleményessége általi mozgását,
kapcsolatait kihasználva, nagyon sok bajtársának
segített a túlélésben. Az egyik élelmiszer beszerzési
útja alkalmával a tiszti étkezdébe osont, ahol a
tisztek enni hagyták. Béla evés közben rakosgatta
bő zubbonya és a hasa közé a kenyérdarabokat.
Kifele menet az egyik tiszt mosolyogva rászólt, Ejnye, Zsulik, de hamar meghíztál! Béla táborából
nagyon sok, különböző építkezésekre hordták a
hadifoglyokat. Többek között a Kijev szélén lévő
Dnyeper feletti hidat is magyarok építették.

Fotó: Németh László

Közben több mint három év elteltével egyre
biztatóbb hírek jöttek a szabadulásukkal
kapcsolatban. Az őrszemélyzet szigora is
megenyhült, a várakozás pattanó ereje nyomta a
lelkeket, és késleltette az idő múlását. Erőtlenül
céltalanul bolyongtak. Az egyik nap reggelén a
táborparancsnok Béla által közölte velük, hogy
nemsokára hazamehetnek. Egy hét múlva bizottság
érkezett. Mindenkit egyenként hivattak és
személyesen közölték, hogy „ A nagy Sztálinnak
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köszönhetően amnesztiában részesül”, 1949 január
derekán a magyarok jelentős csoportja ott állt a
láger kapunál, batyuval a kezében. A teherautókra
vártak, amelyek a vasútállomásra szállítják őket.
Mínusz húsz fok alatti volt a hőmérséklet. A hideg
ellen szalmát osztottak a vagonokba, amely
szétszórva bokáig sem ért. Vagononként
száznegyven személy lett elhelyezve, így
leheletükkel kifűtötték. A Záhonyig tartó utat egy
hét alatt tették meg. Ott anyaszült meztelenre
kellett vetkőzniük és szerény batyujuk, valamint
ruházatuk átvizsgálásáig a számukra lekerített
peronon kellett állniuk. Így álltak anyaszülten a
kemény januári hidegben. Nem volt elég, hogy
ártatlanul éveket töltöttek a legkegyetlenebb
körülmények között egy idegen országban. Így
adózott nekik az akkori rendszer által irányított
szülőhazájuk. Záhonyból erős felügyelettel, katonai
teherautókon Nyíregyházára, a laktanyába
szállították őket. Igazolás és regisztrálást követően
szigorú figyelmeztetést kaptak a titoktartási
kötelezettségükre vonatkozóan. Többek között
ilyenek is elhangzottak: - Ha azt kérdezik, hol
jártak, jól teszik, ha azt mondják, hogy a Szovjet
Paradicsomban. Mikor kiértek a vasútállomásra
Béla mosolyogva mondta barátjának: - Látod
János, milyen szerencsénk van, hogy sokan
viselnek most pufajkát Magyarországon. Így
legalább nem tűnünk föl annyira. Béla a kora
reggeli órákban érkezett vissza szülőfalujába, és
belépett a szülői házba, ahonnét négy éve és két
napja távozott. A sok nélkülözéssel, és
szenvedéssel járó hosszú fogságot követően Bélát
otthon is küzdelmes élet várta. Ez már viszont egy
másik fejezet lenne. A kemény megpróbáltatás
ellenére, igen szép kort élt meg. 1996. március
elején fejezte be küzdelmes életét, és Kabar atya
temetése által teste szülőfaluja földjében nyugszik.
Már korai legénykoromban, igen jó barátságba
kerültem az édesapámmal egykorú Béla bácsival.
Nagyon sok katonaságával és hadifogságával
kapcsolatos eseményéről mesélt. Nagyon érdekes
és igen nagy formátumú ember volt, hiszen a
legnagyobb szenvedéssel járó eseményeiről is
mosolyogva tudott mesélni. Túlélte a háború
borzalmait, szerencsétlen véletlen folytán Prága
környékén esett fogságba.

Franyó Rudolf

2017. szeptember • 9. szám • IV. évfolyam

Bányásznap

Testvértelepülésünkön, Mogyorósbányán 2017.
szeptember 1 - én délután 3 órakor kezdődött a
tradicionális, immár 67. bányásznapi ünnepély. Az
iskola tanulói szavalatokkal emlékeztek meg
bányász elődeikre. Havrancsik Tibor polgármester
úr ünnepi köszöntőt és tömör lényegre törő
beszédet mondott:
Tisztelt Jelenlévők! Tisztelt volt bányászok!
Kedves Hozzátartozók!
A 67. bányásznapon tisztelettel köszöntöm Önöket
Mogyorósbánya Község Önkormányzata nevében.
Bányásznap, olyan alkalom ez, amikor mindenki
kifejezheti megbecsülését egy ősi szakma jelen
képviselőinek. Minden év szeptember első
hétvégéjén tisztelgünk azok előtt, akik fizikai
erejüket nem kímélve dolgoztak és esetleg teszik
ezt ma is.
236 évvel ezelőtt kezdődött a szén felszínre
hozatala ebben a medencében, de ez mára már
sajnos csak emlék.
Mogyorósbányának a bányászkodás történetében
kiemelt szerepe volt, hiszen 1954-től 34 éven át
településünkön folyt a vájárképzés. A tanbánya
bezárása miatt már csak a falu elnevezésében
szerepel a bánya szó.
Bányász elődeinkről nem csak a mai napon
emlékezünk meg, hanem az általuk felépített
intézményeink működtetésével,
ápolásával
tisztelgünk előttük az év minden napján.
A bányász névhez évtizedeken keresztül
hozzátartozott a bátor, a hős jelző. Bátrak, hősök
voltak mindazok, akiket minden munkanapjukon
megrohanhatott volna a váratlan vész.
Hősök voltak azok is, akik 1942. július 31-én
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Tokodon dolgoztak és ott érte őket, az életüket nem
kímélő robbanás. Itt halt hősi halált 51 bányász,
akikből 13 fő mogyorósbányai bányász volt.
Hajtsuk meg ma fejünket azon bányászok előtt,
akik életüket áldozták hivatásukért, és azok előtt is,
akik nehéz munkáséveik végeztével pihenésüket
élvezhették, élvezhetik.
A 67. bányásznapon őszinte tisztelettel köszöntöm
az ősi hivatás közöttünk lévő tagjait, a
megérdemelt pihenésüket töltő nyugdíjas
bányászokat és azokat, akiknek szerettei már
nincsenek közöttünk.
Kívánok Önöknek a több mint 120 éve elhangzó
Fotó: Franyó Rudolf
bányászköszöntéssel JÓ SZERENCSÉT!
A polgármesteri köszöntő után elhelyezték a
megemlékezés virágait és koszoruit. Az iskolások a

hősi halált halt bányászok sírjaira helyeztek el 1-1
szál virágot. A település koszorúját Havrancsik
Tibor polgármester és Hévizi Pál a szlovák
nemzetiségi önkormányzat elnöke helyezte el. A
Bányász Szakszervezeti Szövetség részéről Farda
István (alelnök) és Papp Jánosné helyezték el a
tisztelet koszorúját. A koszorúzás után köszöntötték
körünkben az iskolások által elmondott versek
költőjét, Szepesi Zsuzsannát, akit felkértek egy
saját vers előadására. Zsuzsanna a Bányászhősök
című versét adta elő. A megemlékezés a
Bányászhimnusz eléneklésével ért véget. Az
ünnepség után egy szerény vendéglátásra invitálták
a megjelenteket, ahol a frissítő elfogyasztása
közben és után egy rég fotókból készített
összeállítást tekinthettek meg a jelenlévők.
Franyó Rudolf
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Örökre elhagyott

Örökre elhagyta
népes
családját
szeretett nővérem,
Rozália. Szeretett
legidősebb
nővérem, szüleink
első, Rudolf névre
keresztelt
gyermekének
halálát követően
született második
gyerekeként 1937.
március
3-án,
szerdai napon. Édesapja Franyó Rudolf, helyi
születésű ősi pilisszenlászlói család sarja.
Édesanyja Szeifert Rozália a szomszédos
Pilisszentkereszten született. A következő hét
vasárnapján, Szittyay plébános úr által lett
megkeresztelve a reggeli misét követően a
kápolnánkban. Gyerekkorát, iskolás éveit
szülőfalujában töltötte. Sokat mesélt a II.
Világháború végi Pilisszentlászlón történt
eseményekről, hiszen akkor már harmadik
osztályos tanuló volt. A vele hasonló korú
gyerekekkel küldték a hozzátartozók a falu kertek

feletti erdővel határos mélyút környékén bujkáló
férfiaknak az élelmet. Fiatalon, 1955 tavaszán
kötött házasságot, édesanyja szülőfalujából való
szintén fiatal Fuhl Józseffel. Ifjúkori
szerelemházasság volt, amely valóban csak férje
halálával ért végett. Házasságukból négy
gyermekük született, akiket, erejüket felőrlő
munkájuk árán tanittattak. Mind a négyüket
kiházasították, akiktől tíz unokájuk született.

Szeretett nővérem még a dédunoka születését is
megélte. Igen kedves és jó lelkű sógorom halála
hatalmas fájdalmat és űrt hagyott Rozália
nővéremben. Ezt az űrt dolgos – szorgos
hétköznapokkal igyekezett enyhíteni. Egész életét
átjárta a vallás, Isten tisztelete és szeretete. Hívő
keresztény volt, napi rendszerességgel imádkozott
magyar és szlovák nyelven egyaránt. A Rózsafüzér
társaság tagja volt, s ameddig egészsége engedte,
aktívan részt vett a vallási életben, a szentmiséken.
Mindig
emberek között dolgozott, ezért sokan
Fotók: Mihics József
ismerték, szerették őt, bármerre is vetette a sors. A
Pilisszentlászlón született nővérem élete jelentős
részét Pilisszentkereszten, majd Pilisszántón,
lányával, Rozáliával töltötte. Élete során nem csak
önmagáért dolgozott, hanem a családjáért, majd
unokáiért, és dédunokájáért. Mindig számíthattak
rá, mindig volt egy kedves szava, és segített nekik,
ahogyan csak tudott. Most élete végén ismét
hazatért, férje mellett találta meg végső
nyughelyét.
A temetési szertartás előtt a Rózsafüzér Társaság
tagjai szlovák nyelven imádkoztak. Élete utolsó
napjaiban, óráiban szlovákul beszélt. Zoltán atya a
temetési szertartást szintén két nyelven tartotta.

A temetést követő agapé végén az egyik unoka,
Vanda szervezése által minden hozzátartozó kapott
egy kartonlapocskát, amire ráírhatta utolsó
kívánságát. Miután kimentünk a szabadba
mindenki, hozzákötötte a kartonlapot a lufijához,
és egyszerre engedtük, fel a „mennybe” szeretett
halottunk lelke után.
Franyó Rudolf

Fotók:
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SZÖKEVÉNY címszó alatt megjelent Franyó Pihent katonák vadásztak a holtfáradt
Rudolf barátomnak legújabb könyve, mely kilenc szökevényekre, akik először a hegyek felé
menekültek, de az étel és jó szó hiánya
elbeszélést tartalmaz.
visszakényszeríttette őket az életveszélybe.
Ráadásul az egyedül maradt lányok is vágyakoztak
utánuk.
Az őrtorony
A történet a száraz, forró Boszniában játszódik.
Egy bunkerben, ami mindig olyan egyhangú, mint
egy börtön, de soha nem olyan biztonságos. Itt még
az élet sem garantált.
A rablógyilkos
A történet Mária Terézia korában játszódik, a
kényszersorozások idején. Jánost is így vitték el
katonának. Elkapták, és ha megszökne,
agyonlőnék. Rokkantként tért haza. Szerencsére
apja „gondoskodott“ a vagyonról, de így is
tönkrement az élete mindkettőjüknek.
Keserves idők
Békében csempészkedni - nem szép dolog.
Háborúban viszont akár életmentő is lehet. Szükség
Előszó
törvényt bont. Rossz helyzetekben nem léteznek jó
Novella szavunk a francia novella - „újdonság“ megoldások. Esetleg elviselhetőek. Ilyenkor egy
szóból származik, és valóban a könyv kilenc hadifogoly is vonzó lehet vagy egy csendőr. A
„vadonatúj” elbeszélést tartalmaz. Mindegyik hőse csempészek ősellensége.
pilisi vagy felvidéki ember. A balladai hangvétel, a
tragikus végkifejlet, az események izgalmas A gyűlölet
alakulása és változása szintén közös minden
„A dudást a dudás marja. A fuvolást a „fuvolás“.
történetben.
Fotó: Haáz Imréné
Még a legnehezebb munkáért is meg kell harcolni.
Az erős küzdhet sportszerűen, de a gyengébb
A szökevény
alattomos kell, hogy legyen. Csapatban kell, hogy
Történetesen a dezertőr szavunk is francia eredetű. támadjon. Így győzhető le a becsületesség.
A „desert” homokot jelent franciául, mert az - Becstelenséggel.
ellentétben a sziklávalFotó:
- állandóan
mozog. A négy
Fuhl Imre
hétre, de maximum négy hónapra tervezett háború A ravasz lőmester
már négy éve folyik, amiben Európa tökéletesen
kimerült. A katonák is, a hátországiak is, de a „A jó és a rossz oldalon“ is kerülhet mindenki
gépesítetté vált gyilkoló mechanizmusok életveszélyes helyzetbe is, ha rosszkor van rossz
rendületlenül működtek tovább.
helyen. Márpedig a háború garantálja ezeket. A
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saját parancsnok ugyanolyan veszélyes, mint férfilakosságát. Így a nők sorsa a vég nélküli
másoké, de összetartással és talpraesettséggel még várakozás lett.
másokon is lehet segíteni.
Tipikus példája ez az egyén szenvedésének a
társadalom miatt. Ez volt az a kor, amikor a
Cselédsors
szlovák nevű és szlovák származású Hadik András
magyar huszáraival Berlinbe vágtatott Sziléziából.
A pusztai nomád ősmagyarok a honfoglalás után az Elfoglalta, hadisarcot követelt és kapott, és a
alföldi részeken telepedtek le. A mai Magyarország visszatérő poroszok előtt hazavágtattak. A
és Szlovákia területén is. A hegyvidékeken zsákmány húsz darab bőrkesztyűt is tartalmazott
azonban mindkét országban a szlovákok találtak Mária Terézia részére, de csak az átadáskor derült
biztonságra, megélhetésre. Ezzel is magyarázható, ki, hogy egyiknek sincs párja. A történet hőse csak
hogy mindkét országban találkozhatunk mindkét utólag döbbent rá egész elhibázott életére.
nemzet tagjaival. Így állt elő az a furcsa helyzet,
hogy a hazai szlovák cselédek a mai Szlovákiában
magyar gazdához kerültek Trianon előtt. Ahogy A vadorzó halála
felvidéki magyarok is kerülhettek magyarországi
szlovák gazdához, mert a pénzre mindenkinek „A szerencse kacér nő, az ifjúval vígan társalog, de
szüksége van a hosszú tél átvészeléséhez. Bármi ha vénül, elforog tőle.“ - írja Napóleon
áron.
emlékirataiban. Így van ez a vadászattal is, mint a
szerelemmel és a kártyával. A „szűz kéz“ mindent
Voltak idők
visz. Aztán megtanul az ember mindent, de már
nincsen szerencséje. Mire megtanul az ember
„Azt az egyet, ihajja, azt az egyet én csalom meg“, vadászni, már nem tud. Romlik a szeme, a reflexe,
ahogy a magyar népdal mondja. Ez a novella a a keze, az erőnléte. Mi történik, ha az ember nem
szeretet igazságtalanságáról szól. A folyamatos hajlandó elfogadni az idők szavát? Erről szól a
háborúk miatt is állandó volt Európában a káosz, novelláskötet kilencedik, legutolsó elbeszélése.
az anarchia.
Történelmi tény, hogy a militarista Nagy Frigyes, Jó szórakozást kívánok a könyvhöz:
akárcsak Hitler, majdnem teljesen kiírtatta hazája
Losonci Miklós mérnök-tanár

Sakk

Csak nagyon kevesen jutottak el a sakkjáték
legjobbjai közül a nyugodt békés öregkorhoz.
„Csöndes fészekben zöld lomb árnyán” – Arany
János.
Anderssent csak a késői utókor értékelte, Morphy
maghasonlott önmagával és elfeledve végezte be
életét. Steinitz ideggyógyintézetben halt meg.
Lasker anyagi gondokkal küzdve tengődött élete
végén. Capablankának az öngyötrő bizonyítási
sietették elmúlását.
A kiválasztott sakkozókat felőrölte a szellem örök
ébrenléte, az emésztő tűz, a többre törekvés, a
dicsőség elmúlása utáni egyedüllét, az emberi
hálátlanság.
Így volt ez régen és így van ez ma is!
A sakkozás nagyja közül a mai napig egyedül

Aljechinnek adatott meg az, hogy a rengeteg
csalódás után legalább ez az álma teljesült, hogy
világbajnokként haljon meg.
Az ifjú zseni Botvinnik 1946 februárjában
világbajnoki páros mérközésre hívta ki
Moszkvában. A vágyak, a nagy álom, hogy végre
Moszkvába utazhat már nem teljesült. 1946
március 24-én Lupi portugál mester halva találta a
karosszékben, előtte a hadrendbe állított figurák
várták az újabb csatára.
Aljechim: Kg1, Vc1, Bc2, Bc3, Fb5, Fb5, Hf3,
a6,b4, d4, e5, fu, g2, h4, h2
Nimzovics: Kf8, Vd7, Bc7, Bc8, Hc6, He7, a7, b6,
d5, b6, f5, g7, h6
26. lépés utáni állás világos lép és nyer!
Jó megfejtést kívánok mindenkinek, Tusi sakktanár.
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A III. 2017. szeptember 3.
meghirdetett verseny végeredménye
Urak:

Óvodások:
1-2.-osok:
3-4.-esek:

1. Illés Balázs 2 pont
1. Illés Anna 2 pont
1. Szirmai Balázs 5 pont 100%

Hölgyek:

1. Rózsáné Dombai Reni 2 pont
2. Fekete Barbara 1 pont

1. Dombai Gábor 4 pont
2. Szirmai Ákos 4 pont
3. Suzuki Dink 4 pont
4. Egri József 3 pont
5. Illés apuka 2 pont
6. Dobai Ferenc 2 pont
7. Dombai Nándor 0 pont

Minden induló érmet, oklevelet, ajándékot kapott,.
A gyermek felnőtt győztes, és egy kisorsolt játékos
KUPÁT is kapott. Az elnyert és kisorsolt díjak
összértéke több, mint 30 000 Ft volt. Kilenc fő
fizetett 1000 Ft-ot.
A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat biztosította
a termet, és plusz jutalomként 5 könyvet sorsoltunk
ki Franyó Rudolf műveiből.
A verseny, sportszerű körülmények között zajlott le.
Tisztelettel, Tusák Józsefjátékvezető

Szobra az esztergomi Szent István téren

Gondolatok a verseny után

1. Milyen kár, hogy nem vagyunk sportos falu! Pénz nélkül, szegényen is tehetünk valamit a
Még egy foci csapatunk sincs… SZÉGYEN!
helyért, ahol születtünk és élünk!
Ne azzal foglalkozzunk már ki, mikor, és mit tett
2. Néhány évtizede még volt iskolánk, két vagy nem tett, mit „sípolt” el.
csapatunk is volt, és negyedévente voltak Örüljünk, hogy van papunk, iskolánk – még ha
különböző sport - és egyéb rendezvények.
időnként bosszúságot is okoznak a nebulók.
Vannak polgárőreink, akik fizetnek azért (tagdíj)
3. Valaki, ha megpróbál tenni valamit, és ehhez hogy próbáljanak segíteni, ahol csak módjukban
partnereket keres, a válasz rögtön az „mennyit áll. Biztosan követett már el mindenki a múltban,
kapok és ezért?” Neked mi a hasznod?
és jelenben hibát, de mi lenne, ha egyszer
mindannyian összeülnénk egy fórumon.
4. Pedig a „kapás legmagasabb rendű formája az ELMONDOM…
adás!”
Kibeszélnénk bajainkat, gondolatainkat és együtt,
közösen tennénk valamit végre a falunkért, anélkül,
5. Másfél évtizede azt mondta nekem egy helyi hogy nekünk nem, de az itt élő embereknek jobb
fiatalember – nem érdekel itt senkit semmi:, nem legyen….
lehet itt tenni semmit.
Szeretném, ha önzetlenül – nem a haszon miatt – A fenti nemes gondolatokat lejegyezte:
végre megmozdulnának néhányan.
Tusák Józsefsakktanár
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Köszönetnyilvánítás

Szeptember 8 – án elektromos zárlat miatt
tűzveszély keletkezett Dombai Gábor, Béke utcai
lakosunk, tetőterében. Dombai Gábor ezúton fejezi
ki hálás köszönetét, Kuczmog József úr körzeti
megbízottunknak, a tűzoltóságnak, valamint az

összes szomszédnak, és minden jóindulatú,
segítőkész embernek, akik jó szándékkal
közreműködtek, az elektromos hiba mielőbbi
elhárításában.

Szerb búcsú Szentendrén

Szentendrei Szerb Búcsú
2017. augusztus 18-19.
Szentendre idén a Szerb Önkormányzattal karöltve
rendez kétnapos Szerb Búcsút. Az egyházi ünnep
mellett az új szőlő megszentelése is központi
eseménye a rendezvénynek, hiszen ettől függ az évi
bő termés. Az ünnepre gasztronómiai vásárral,
koncertekkel - többek között a Kolo, a Guča
Partyzans Brass Band fellépésével-, táncházakkal,
késő estébe nyúló kólózással is várjuk a
látogatókat.

A rendezvény alkalmat kínál arra, hogy jobban
megismerhessük a szerb népszokásokat,
népviseletet, táncokat, autentikus szerb zenekarok
tolmácsolásával. A Dunakorzón felállított
gasztronómiai vásárban hagyományos szerb
ételekkel, italokkal ismerkedhet a látogató.
A Krisztus színeváltozásának ünnepére szentelt
„Preob¬razsenszka” templom búcsúja a XVIII.
század folyamán egyben Szentendre város
legjelentősebb ünnepe volt. Az ortodox egyházi
hagyomány szerint ezen a napon történik az új
szőlő felszentelése, amely évszázadokon keresztül
nagy jelentőséggel bírt a szőlő és bortermelő
szentendrei lakosok körében. A búcsú központi,
legfonto¬sabb része az ünnepi istentisztelet, majd a
liturgiát követő délutáni vecsernye, valamint a
templomkertben megrende¬zésre kerülő népi
mulatság, zene és tánc. Hagyományosan a
vecsernye után az egyházközség borral kínálja a
templomkertben egybegyűlt vendégeket.

Pilisszentlászlón ismét volt Véradás

Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezete
véradást szervezett 2017. augusztus 18-án
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 községünkben az
állampolgárok megjelenését, összesen 12 fő adott
vért.
Pilisszentlászlói Polgárőr- és
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
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A legnagyobb…

A hagyományos eljárással készült Székesegyházak
közül a vatikáni Szent-Péter székesegyház a
legnagyobb a bejárattól az oltár felé haladva a
márványpadlón keresztirányú vonalak láthatók a
világ legnagyobb templomainak hosszát jelölik az
oltár mögötti faltól mérve. A kölni dóm, a bécsi
Stefans Kirche (137 m magas) mellett az
esztergomi dóm is fel van tüntetve. Ami a
reformkorban lett elkezdve, és a szabadságharc
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után befejezve. Alapja 17 (tizenhét) méter széles a
kupolája vastagsága viszont már csak pár
centiméter. Legnagyobb templomunk. A pesti
Bazilika a Parlamenttel együtt 96 m magas, mert
mindkettő az 1896-os milleneumra lett építve a
Halász – bástyával és az egész Város- ligettel
együtt. Michelangelo zsenialitása kellett a világ
legnagyobb hagyományos kupolájának a
megépítéséhez, és a mellette lévő Sicstusi –
kápolna freskói legtöbbjének megfestéséhez. ( a
firenzei Dávid szobor kifaragásához) A
konstantinnápolyi (ma Isztambul) Hagia Sophia
templom már építése közben is több földrengést
vészelt át.
Az oldalfalainak kövei ugyanis oltott mészbe lettek
rakva, ami a légnedvességet magába szívva
„begyógyította” a repedéseit. Azóta is több
földrengést élt túl. Először szélesebb, de
keskenyedő hézagokkal.
Minden templomnak rengeteg legendája van.
Losonci Miklós

Hasznos tanácsok iskolakezdésre

Az iskolába időben indulj el! A rohanás,
figyelemzavart szül, mely a közlekedés során
veszélyt hordoz magában. Gyalogosan közlekedve
mindig légy körültekintő, tilos helyen ne lépj az
úttestre. Az úttestre lépés előtt alaposan nézz körül!
A gyakorlatlan kisdiák ne szégyellje megfogni
felnőtt kísérője kezét.
- Lehetőleg a
kijelölt gyalogos -átkelőhelyen, ennek hiányában a
legbiztonságosabb helyen menj át a túloldalra!Kerüld azt, hogy álló jármű mögül, vagy takart
helyzetből lépj le az útra!- A közút és annak
környezete nem játszótér. Erről soha ne feledkezz
meg!
- Ha a gyalogosforgalom irányítására szolgáló
fényjelző készülék zöld fénye villog és már leléptél
az úttestre, akkor szedd a lábad! Ha azonban még a
járdán állsz, semmiképpen se indulj el! A fényjelző
készülék jelzését mindig tartsd be, amikor szabad
az áthaladás, akkor se feledkezz meg a
körültekintésről! Elsőbbséged csak akkor van, ha

azt meg is adják.
- Ha kerékpárral közlekedsz, ne feledkezz el az első
illetve a hátsó világításról, a kerékpár megfelelő
felszereléséről, valamint a kanyarodás előtt ne
mulaszd el a körültekintést és a kezeddel jelezni a
kanyarodási szándékodat!
- Tömegközlekedési járműveken való utazáskor
kapaszkodj a balesetek megelőzése érdekében!
Ne tolakodj, ne rohanj!
- Ha az autóbusz ajtaja nyitva van, de a csengő
hangját már hallod, ne szállj le, illetve fel! A
vezetőt és az utastársakat magatartásoddal ne
zavard!
- Utasként közlekedve a passzív biztonsági
eszközöket mindig használd!
- Ne feledd! Mindig hazavárnak! Segélyhívó 112
Pilisszentlászlói Polgárőr- és
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
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Gépjárművet kaptunk

Fót Közhasznú Polgárőr Egyesülete Pilisszentlászló
Polgárőr- és Önkéntes Tűzoltó Egyesületünknek
adta át használatra szolgálati személygépkocsiját.
Az átadás-átvételen jelen volt Aczél Sándor fóti
polgárőr egyesület elnöke Pozsár Attila
szolgálatirányító és a BRFK Műszaki Osztály
részéről Angi Balázs, polgárőrségünket Mihics
József elnök képviselte.
Reméljük, hogy sokáig tudjuk a részünkre átadott
gépjárművet használni a polgárőrségünk működése
2017. augusztus 18-án Pilisszentlászlón lett átadva során.
a Budapesti Rendőr-főkapitányság tulajdonában
lévő korábban Fót Közhasznú Polgárőr Egyesület Pilisszentlászlói Polgárőr- és
használatába adott Opel Astra személygépkocsi.
Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Kerékpárokat kaptunk!

Pilisszentlászlói Polgárőr- és Önkéntes Tűzoltó
Egyesület 2 db szolgálati kerékpárt vett át
augusztus 9-én, a Készenléti Rendőrség alakuló
terén rendezett bensőséges ünnepségen Papp
Károly r. altábornagytól, az Országos Rendőrfőkapitányság vezetőjétől.
Az ORFK vezetője beszélt róla, hogy a rendőrség
az eddigiekben 1200 kerékpárral, és 150 robogóval
segítette az önkéntes bűnmegelőzők, mint kiemelt
stratégiai partnerek munkáját. Kiemelt stratégiai
partnerünk, a polgárőrség támogatása felelősség és
kötelesség is egyben. Bejelentette: ezt a programot
folytatva még az idén 155 kerékpárt és 40
segédmotoros kerékpárt adnak majd át a
Polgárőrségnek. Köszönöm a felelősségteljes
munkát, további jó erőt, egészséget önként vállalt
tevékenységükhöz! – fejezte be gondolatait Papp
Károly.
Aki ezt követően dr. Túrós András, az OPSZ
elnöke társaságában jelképesen átadta az egyik
kerékpárt a Siófok Közbiztonságáért Polgárőr
Egyesület vezetőjének, Gazdag Ferencnek. A
polgárőrök nevében dr. Túrós András, az OPSZ
elnöke köszönte meg, a rendőrség ajándékát.
Dr. Túrós András: Legyenek büszkék ezekre a
kerékpárokra! - A ma átadott kerékpárok is azt
bizonyítják: a rendőrség komoly stratégiai
partnernek tekinti a polgárőrséget! Ha
visszagondolok a korábbi évek technikai

fejlesztésére, a rendőri állományból kivont
járművek átadására, a Lovas Tagozat támogatására,
csak a köszönet és a hála hangján szólhatok
ezekről. Isten tartsa meg a jó szokásotokat, legyen
folytatása 2018-ban is ennek a folyamatnak.
Az elnök szólt róla: a XX. század közepére
teljesedett ki a kerékpározás fejlődése hazánkban.
Azután a motorizáció fejlődése révén az autóké lett
a főszerep, de ma a kerékpározás reneszánszát éli
szerte a világon! Örömmel tölt el, hogy mi
polgárőrök is részesei lehetünk ennek! Hiszen a
kerékpáros szolgálat az, amely a legközvetlenebb
kapcsolatban lehet azokkal, akiknek érdekében
szolgálunk: a lakossággal! Legyetek büszkék
ezekre a kerékpárokra, amelyek jelentősen javítják
az egyesületek manőverezési képességét, s ezek
segítségével hozzá tudtok járulni a lakosság
szubjektív biztonságérzetének további javításához!
Sok sikert polgárőrök! – fejezte be gondolatait az
elnök.
Aki ezt követően Papp Károly altábornagy
társaságában megtekintette az ORFK – Országos
Baleset-megelőzési Bizottsága által beszerzett, s a
polgárőrségnek átadott kerékpárokat, amelyekből
minden megye és Budapest is részesült.
Forrás: OPSZ

Pilisszentlászlói Polgárőr-és
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
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Olvasói levél
ÖKÖR-KÖR klub, nem egyesület! Nem kötelező
tagsági jogviszonyt létesíteni. Civil szervezetként
baráti beszélgetéseknek szeretnénk fórumot
biztosítani havonta egy alkalommal.
Tisztelt Elnök Úr!
Fentiek alapján kérem a helyiség használatára
A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzatnak vonatkozó engedélyét.
"Ingatlan hasznosítási szerződés"- e van a Szlovák Várom megtisztelő válaszát.
ház használatára.
Dombai József
Tájékoztatom, hogy Pilisszentlászlón megalakult az
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat
Franyó Rudolf Elnök

Tisztelt Olvasók!
A fenti levelet, mint az aláírásból is egyértelműen
látható, Dombai József úrtól, hajdani
polgármesterünktől kaptam. A modern technika
vívmánya által interneten kapott levelet Dombai úr
kérésére a nyilvánosság elé tártam. Az olvasóim
felé való korrekt tájékoztatás végett
kötelességemnek érzem, válaszomat is a
nagyérdemű olvasóim felé leközölni.

igen jelentős főszereplője vagy. Az ugye csak
természetes, hogy a Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat is itt tartja az üléseit, rendezvényeit.
Itt tartjuk az öregek napját és sok egyéb
községünket, érintő eseményt. Ezeken kívül van itt
véradás, szemvizsgálat, sakkverseny, zenészeink is
esetenként itt gyakorolnak. Ezekhez a Szlovák
Nemzetiségi Önkormányzatunk bármelyik tagja,
nincs róla ugyan rendeletünk de, alkalomszerűen
Tehát, a válaszom:
hozzájárulhat.
Igen Tisztelt Dombai Úr!
Az általad megnevezett ÖKÖR-KÖR klub
Kedves Jocó!
megalakulását nagyra értékelem, de mivel havi
rendszerességgel szeretnétek használni a Szlovák
Az első mondatodban jelzett, „Ingatlan hasznosítási házat, ez a kérésed már meghaladja a hatáskörömet.
szerződés” a Szlovák ház használatával
kapcsolatban, megállapításodat az alábbiakkal Kérésedet viszont ezen, soraim erejével is
szeretném kiegészíteni:
megerősítve támogatni fogom, a legközelebbi
A Szlovák ház, mint azt tudjuk, valójában nem is Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat ülésén.
ház. Az csak egy részét képezi, az elődeink Az üléseink nyilvánosak ezért ott szóban is
izzadsága által épített községházánknak. A Szlovák előadhatod, az ÖKÖR-KÖR klubbal kapcsolatos
háznak nevezett épületrész kívül esik a elképzeléseidet.
polgármesteri hivatal működéséhez szükséges Kérem a fenti tájékoztatásom szíves
területről. Ebből kifolyólag itt történnek a tudomásulvételét!
Képviselő-testület ülései, amelyeknek magad is
Tisztelettel, Franyó Rudolfelnök
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Szent Gellért Püspök

Budapesten, az Erzsébet-híddal szemben a régi
Kelenhegy sziklái között áll Jankovics Gyula
gyönyörű alkotása, az első magyar vértanúnak,
Szent
Gellértnek
hatalmas
bronzszobra. A szobor magasra
emelt jobbjában a szent keresztet
tartja a magyarok városa fölé,
hirdetvén ezzel, hogy a nemzet a
kereszt jegyében született, és annak
védelme alatt áll. Gellért volt a
magyar nép első nagy térítője.
Származását tekintve viszont nem
magyar: az Itáliában született
főpapot a véletlen hozta hazánkba.
Életének eseményeit két legenda
őrizte meg. Azonban ezektől
függetlenül életét és személyiségét a
már rendelkezésre álló biztos adatok
alapján is meg lehet ismerni.
Szent Gellért Velencében született előkelő patrícius
családból 980 körül.
A születése napja miatt György névre keresztelték.
Ötévesen halálos beteg lett, a velencei bencés
kolostorban, gondos ápolásban részesült, sokat
imádkoztak érte, a boldog szülők Istennek
ajánlották.
A bencés rendbe lépett, szépen sajátította el a
tudományokat és a szentek tudományát.
Szerzetesi kötelességeit pontosan teljesítette, sokat
vezekelt. Amikor atyja szentföldi zarándoklaton
vértanúhalált szenvedett, felvette apja nevét, a
Gellért nevet. Nemsokára édesanyja is meghalt,
ettől kezdve még lelkesebben tanult, böjtölt.
Gyorsan haladt a rendi ranglétrán is, ami nagyon
nehezére esett.
Szeretett volna egyszerű szerzetes maradni, nem
szívesen vállalta a vezetéssel
járó
kötelezettségeket, de rendtársai meggyőzték. 1015
táján szentföldi látogatásra indult.
Vihar miatt csaknem hajótörést szenvedtek, végül

is a bóra nevű adriai vihar Szent András szigetére
sodorta őket. Itt, ezen a dalmáciai szigeten
találkozott Razin (Gaudenciusz) panonhalmi
apáttal.
Az apát biztatta,
jöjjön
Magyarországra,
hithirdetőnek.
Székesfehérvárra érkezve István
király elé vezették, aki azonnal
felismerte csodálatos képességeit,
Imre herceg nevelését bízta
Gellértre.
Hét évig foglalkozott Gellért a
herceggel, utána Bakonybélre
vonult vissza, imádság, böjt, tanulás
következett.
1028 táján István megszervezte a
csanádi püspökséget, ennek
vezetését Gellértre bízta.
Az új püspök sokat utazott, nem lovon, hanem
szekéren.
István halála után háborúskodások kezdődtek,
Vata vezetésével pogánylázadás tört ki. A királyjelöltek próbáltak rendet teremteni, Endre és
Levente is.
1046-ban Gellért a hercegek elé utazott több
püspök kíséretében a pesti révhez, a mai Erzsébethíd tájékára.
Itt hatalmas felizgatott tömeg kiabált, tüntetett,
kövekkel dobált. Gellért ekkor még sértetlen
maradt.
Imádkozott ellenségeiért, áldást osztogatott. A
lázongók kiragadták kocsijából, a Gellért-hegy
tetejéről egy kétkerekű kordéval letaszították.
A zuhanás ugyan végzetes volt, de lenn még a
tomboló pogányok átszúrták.
Ideiglenesen Pesten temették el, pár év múlva a
marosvári székesegyházba szállították. 1083-ban
avatták szentté, Csanádon.
Ünnepét szeptember 24. már 1092 óta meleg
szeretettel ünnepeljük.
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