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Október 20-án, szombaton szép, napsütéses
reggelre ébredtünk. Nyolc óra előtt szokatlanul
sokan gyülekeztünk főterünkön. Fajcsák Tibor
plébánosunk, a lelkiatyánk által meghirdetett
zarándoklatra gyűltünk össze és vártunk a
nagyméretű hatvan személyes autóbuszra. A
megrendelt busz Tibor atyával, percnyi
pontossággal érkezett, a meghirdetett időre.
Miután mindenki elfoglalta helyét, elindultunk első
úti célunk felé, a Mátra lábánál fekvő kis
településre, Feldebrőre. Feldebrő egykori XI.

századi temploma egész Európában egyedülálló
építmény volt. Az elmúlt századok során történt
átalakítások miatt ma már csak az érintetlenül
fennmaradt, középkori freskókkal díszített
altemplom az igazán érdekes a látogatók számára.
A templom történetével kapcsolatban az igen
kedves templomgondnok elbeszéléséből sok
érdekességet tudhattunk meg. Olyan átlényegülten
beszélt, hogy szinte visszatértünk néhány
évszázaddal történelmünk közel egy évezrednyi
ösvényeire. Nagy kár, hogy nem volt nálam

Zarándoklat
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Mária Hrúz

diktafon, így csak emlékezetből, rövid
összefoglaló, az odaadó előadásából.
A feldebrői templom az Aba nemzetség ősi családi
temploma volt. A XI. században alapították. Az
Árpád-kori templom egyedülállónak számított
egész Európában, mégpedig azért, mert
építészetileg közelebb állt a korai grúz és örmény
templomokkal, tehát a
keleti egyház
templomaival, mint a
nyugati építészettel.
A jellegzetes épület
Aba Sámuel sírjára
épült, aki az 1044-es
ménfői csatában
vesztette életét.
Még az Árpád-kor
végén román stílusúvá
alakították át az
épületet, ekkor lett az
eredeti centrális alaprajzú templom kereszt alakú.
Későbbi időkben többször is átépítették, a ma is
látható egyszerű, falusi, barokk stílus a XVIII.
század elejéből való.
A templomban Tibor atya
által celebrált misén
vettünk részt. A templom
megtekintését követően,
a Tibor atya által előre
megbeszélt, és lefoglalt
vendéglátóhelyen
megebédeltünk. Ebéd
után Tarnaszentmária
község temetőjében lévő
szintén Árpádkori
templomát volt
szerencsénk
megtekinteni, ahol
rózsafüzért imádkoztunk.
Vendéglátóinktól,
megtudhattuk, hogy a templom építése Géza
fejedelemig vezethető vissza.
A templom stílusa, szerkezete egyértelmű bizánci
hatásról árulkodik.
A falu közepén lévő kis dombon álló templomot
érdemes volt körbe sétálnunk. A templom külső
falain is megmaradt néhány középkori faragás.
A torony alatti bejáraton át, jutottunk be az
épületbe. Belépve jól láthattuk, hol kezdődik a

régebbi épület, helyét szintváltozás is mutatja.
Szemben állva láthattuk az emeltszintű,
háromkarélyos szentélyt, benne egy, az ódon
környezetéből kissé elütő barokk oltárt az
oltárképpel.
A hajó ékessége a körbefutó faragott kőpadka,
valamint az azon álló hat darab, az oldalfalakba

bekötött karcsú,
faragott, alulról felfelé
keskenyedő oszlop.
A szépen faragott
padkára tekintve,
felötlött bennem, hogy
a tanácskozások idején
valószínűleg igen
fontos, magas rangú
emberek ülhettek.
Néhányan a kis
templom alatt
található még kisebb

altemplomba is leszálltunk, amelyben egy sírt
láthattunk. Megtudtuk, hogy a sírt már rég
kirabolták, feltételezhető, hogy egykor különösen

nagytiszteletű ember
nyughelyeként szolgált.
Tarnaszentmária
települést elhagyva, a
híres Varsányi
bortermelő család
pincéjének
vendégházában egy rövid
borbemutatóval
egybekötött borkóstolón
vettünk részt.
Mindenki tetszés szerint
válogathatott és
vásárolhatott a finomnál,
finomabb borokból.
Miután mindenki
elfoglalta helyét az

autóbusz ülésein, elindultunk és még szinte
világosban, lélekben megerősödve vidáman
hazaértünk.
Tibor atyának, ez immár a harmadik kirándulással
egybekötött zarádoklat szervezése volt, a
pilisszentlászlói híveivel.

Franyó Rudolf
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Nemzetiségi Nap
a Méhecske csoportban

Október 15-én a szlovák nemzetiségi csoport
gyermekei nagy örömmel várták a meghívott
vendégeket. A Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
és a Nefelejcs énekkar tagjai jöttek látogatóba,
beszélgetésre, közös énekelgetésre. Napokkal
előtte elkezdődött a készülődés, vendégvárás. A
gyermekekkel közösen feldíszítettük a
csoportszobát, minden játékot elrendeztünk a
polcokon, az asztalokat leterítettük a szép új
terítőkkel. Meglepetéssel vártuk vendégeinket.
Kókusz golyót gyúrtunk, finom teát készítettünk.
Ajándékba egy nagyon szép virágos képet kaptak.
Aminek mindenki nagyon megörült.

Elsőnek Franyó Rudolf érkezett a helyi szlovák
önkormányzat elnöke, a gyerekek szlovákul
köszöntötték, és érdeklődve nézték, ahogyan
készíti a fényképeket. Nemsokára Elsíkné Margitka
vezetésével megérkeztek a Nezábudka – Nefelejcs
énekkar tagja. Egyik kislányunk, mindjárt
odaszaladt dédnagymamájához, puszival
köszöntötte. Borika néni szlovák népviseleti
fellépő ruhába volt öltözve, a gyerekeknek
elmondta melyik ruhadarabnak mi a neve. A
vendégek fogadása után, minden gyermek szlovák
nyelven mutatkozott be, megmondták nevüket,
hány évesek, mi a jelük. A nagyobbak szép
kiejtéssel, hangosan, bátran mondták. Utána énekes
– mozgásos játékokat játszottunk, CD lemez
zenéjére egy kapus játékot és páros táncot
táncoltunk.

A kicsik szeptembertől járnak a csoportba, de
mindegyik aktívan, örömmel vett részt a közös
játékban és ügyesen énekelgettek is a többiekkel
együtt.
Ezután Margitka néni elővette a citerát, amit a
gyerekek tágra nyílt, kíváncsi szemmel figyeltek.
Egy nagyon szép szlovák népdalt tanultunk meg
közösen a Po nábrezi, konik bezí… kezdetűt. Jó
kedvű közös énekelgetés vette kezdetét, egymás
után daloltuk a szebbnél szebb szlovák népdalokat,
zengett a terem az örömteli vidám énekléstől. A
délelőtt további részében a gyermekek elköszöntek
a vendégektől és kint játszottak az udvaron. A
csoportszobában folytatódott a program. Az
intézményvezető köszöntője és ajándék átadása
után, a további közös programokról, és
együttműködési lehetőségekről beszélgettünk. A
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke és elnökségi
tagjai biztosítottak minket anyagi támogatásukról
is, amit ezúton is nagyon köszönünk.
Megbeszéltük, hogy ebből nemzetiségi fellépő
ruhákat varratnak a gyerekeknek, közös fellépésük
alkalmával ezt a ruhát viselnénk.
Megbeszéltük, hogy a következő közös
programunk november végén lesz, amikor a
Méhecske csoport látogat el a Szlovák házba,
vendégségbe a Nefelejcs énekkarhoz.

Szűcs Lajosné
nemzetiségi óvodapedagógus
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Slováci pred sto rokmi vstúpili medzi
slobodné národy sveta

V týchto dňoch si pripomíname 100 rokov od
konca Veľkej vojny – prvej svetovej . Znamenala
milióny zmarených životov, obrovské materiálne
škody. Po jej skončení víťazné krajiny ýrazne
prekreslili politickú mapu sveta. Zrútili sa veľké
ríše: nemecká, turecká a
rakúska. Z Rakúsko-
Uhorska nezostal kameň
na kameni. Na jeho
troskách sa zrodili nové
národné štáty. Medzi nimi
Československo Pre
Slovákov koniec prvej
svetovej vojny znamenal
nový začiatok. Slováci
vstúpili medzi slobodné
národy sveta.
Dovtedy Slováci žili s Maďarmi už od dôb kráľa
Štefana Svätého takmer 1000 rokov v spoločnom
štáte, v Uhorsku, kde len Maďari a Slováci boli
pôvodné-autochtónne obyvateľstvo. Ale po
vyrovnaní Maďarov s Viedňou v roku 1867 sa
Slováci stali obyvateľmi druhej triedy. Nastala
tvrdá maďarizácia. Slováci nemali jednej jedinej
strednej školy a vo väčšine základných škôl sa
vyučovalo prevažne maďarsky. Politika vládnucich
elít bola zlá, voči Slovákom nepriateľská. Preto
Slováci na konci vojny Uhorsko cisárov Františka
Jozefa a Karola už nepovažovalo za svoju
domovinu a po porážke monarchie hľadalo s inými
nemaďarskými národmi cestu odchodu z
doterajšieho štátu. Slovákov vtedy bolo necelé tri
milióny. Východisko videli v spojení s jazykovo
príbuzným národom Čechov. Ako povedal
katolícky kňaz a politik Andrej Hlinka v máji 1 918
– „Povedzme otvorene, že sme za orientáciu
československú. Tisícročné manželstvo s Maďarmi
sa nevydarilo. Musíme sa rozísť.“
Samozrejme Slovákom československý štát
nepadol z neba. Napríklad počas celej vojny
významný Slovák Milan Rastislav Štefánik
pracoval v slovenský prospech v zahraničí. Získal
pre nový štát Čechov a Slovákov podporu
Dohodových mocností. A nielen to. Zorganizoval
československé zahraničné vojsko - légie v sile

viac ako stotisíc mužov v Rusku, Francúzku a
Taliansku. Preto v októbri 1 918, ešte predtým ako
Rakúsko-Uhorsko podpísalo kapituláciu, nový
československý štát uznalo Francúzsko, Veľká
Británia, Taliansko, USA.

28. októbra 1918 vyhlásili
v Prahe československý
štát. Za Slovensko bol
prítomný politik a lekár Dr.
Vavro Šrobár. Pre Pilíšanov
jedna zaujímavosť. Jeho
brat Jozef Šrobár bol od
roku 1900 takmer dvadsať
rokov katolíckym kňazom
v Kestúci. O dva dni neskôr
(30. októbra 1918) sa v
Turčianskom Svätom

Martine zišli všetci tí, čo v slovenskej politike
niečo znamenali a prijali takzvanú Martinskú
deklaráciu v ktorej sa vyjadrili že chcú žiť v
spoločnom štáte s Čechmi. Tak sa zrodilo Česko-
Slovensko.
Bohužiaľ, vedúci maďarskí predstavitelia, či to boli
gróf Károlyi, Bela Kún, alebo admirál Horthy sa
veľmi ťažko zmierovali s predstavou odchodu
Slovenska, alebo ako mnohí Maďari dodnes vravia
Felvidéku z tisícročného Uhorska. A nájdu sa takí
politici aj dnes. Mnohí tvrdia, že hranice stanovené
v Trianone neboli spravodlivé. Majú pravdu! Ale
neboli spravodlivé ani pre Slovákov. Veľa z nich
zostalo v potrianonskom Maďarsku,. Napríklad
slovenské pilíšske dediny.
Slováci a Slovensko potvrdili za uplynulých sto
rokov svoju životaschopnosť a právo na
samostatný národný vývoj . Dokladom toho je už
viac ako 25 ročná Slovenská republika, ktorá je
členom (tak ako ako Maďarsko) Európskej únie.
Pri vzniku samostatnej Slovenskej republiky bolo
Maďarsko jedno z prvých, ktoré ju uznalo. A čo si
želať na záver? Kvalitné susedské vzťahy našim
vládam, aspoň na takej dobrej úrovni ako je
väčšina každodenných kontaktov Slovákov a
Maďarov. Spomínať na to dobré z našej spoločnej
histórie a z toho zlého sa poučiť.
Na ďalších sto rokov priateľského spolužitia!
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Ezekben a napokban emlékezünk a Nagy háború,
azaz az I. Világháború befejezésére. Mindez sok
millió emberélet felesleges kiontását és hatalmas
anyagi károkat jelentett. Ennek befejezését
követően a győztes államok jelentősen átrajzolták a
világ politikai térképét. Három birodalom omlott
össze, a német, a török és az osztrák. Az Osztrák-
Magyar Monarchiából kő kövön nem
maradt.Romjain új nemzetállamok születtek meg,
közöttük Csehszlovákia. A szlovákok számára az I.
Világháború vége új kezdetet jelentett. a szlovákok
a szabad nemzetek közé léptek.
Addig a szlovákok a magyarokkal éltek Szent
István király uralkodásának időszakától, nagyjából
ezer esztendőn keresztül közös államban.
Magyarországon, ott ahol csak a magyarok és a
szlovákok számítottak eredeti őshonos lakosoknak.
A magyarok Béccsel 1 867-ben megvalósult
kiegyezését követően azonban a szlovákok
másodosztályú állampolgárokká váltak. Kemény
magyarosítás vette kezdetét. A szlovákoknak
egyetlen középiskolájuk nem volt és az általános
iskolák többségében túlnyomórészt magyarul folyt
a tanítás. Az uralkodó ostály politikája rossz volt, a
szlovákok szempontjából ellenséges. Ezért a
szlovákok Ferenc József és Károly uralkodók
háborúja végefelé Magyrországot már nem
tartották hazájuknak és a Monarchia katonai
veresége után más, tehát nem magyar nemzettel
kerestek kiutat az addigi államból. A szlovákok
akkoriban három és fél milliónyian voltak.
Amiképpen a katolikus pap és politikus, Andrej
Hlinka 1918 májusában kijelentette: “Mondjuk
meg nyíltan, a csehszlovák állameszme pártján
állunk. A magyarokkal megélt ezer esztendős
házasság sikertelenül végződött. El kell válnunk.”
Természetesen a szlovákok számára a csehszlovák
állam nem az égből érkezett manna volt. A hires
szlovák, Milan Rastislav Štefánik például a háboró
alatt a nemzete érdekében idegen földön
tevékenykedett. Az új állam, a csehek és a
szlovákok számára megszerezte a szövetséges
nagyhatalmak támogatását, de mindezen felül
megszervezte a külföldön harcoló csehszlovák
hadsereget - a légiót, amelyben több, mint százezer

ember harcolt, Oroszországban, Franciaországban
és Olaszországban. Mindezek miatt, 1 918
októberében, mielőtt az osztrák-Magyar Monarchia
kapitulált volna, az új csehszlovák államot
Franciaország, Nagy-Britannia, Olaszország és az
Egyesült Államok már elismerte.
1 918.október 28-án Prágában kikiáltották a
csehszlovák államot. Szlovákia részéről jelen volt
Dr. Vavro Šrobár orvos és politikus. A Pilisben élők
számára egy érdekesség. testvére, Jozef Šrobár
1990-tól, közel húsz esztendőn keresztül katolikus
papként szolgált Kesztölcön. Két nappal később,
1 918. október 30-án Túrócszentmártonban,
mindnyájan akik a szlovák politikában szerepet
játszottak, megjelentek, és elfogadták az ún.
Túrócszenmártoni nyilatkozatot, melyben
kinyílvánították, hogy közös államban kívánnak
élni, együtt a csehekkel. Így született meg
Csehszlovákia.
Sajnos, a magyar politika képviselői, köztük
Károlyi gróf, Kun Béla, vagy Horthy admirális
nagyon nehezen törödtek bele Szlovákia fent
ismertetett leválásával, melyet a magyarok közül a
mai napig sokan az ezeréves Magyarország
Felvidékének neveznek. Sokak szerint a
Trianonban meghúzott határok nem voltak
igazságosak. Ebben egyetértünk! Mindez a szlovák
szempontjából sem volt igazságos. Sokan közűlünk
a Trianon utáni Magyarországon maradtak, mint
például a pilisi falvak népe.
A szlovákok és Szlovákia az elmúlt száz esztendő
alatt bebizonyította életképességét. Ennek
bizonyítéka a huszonöt évesnél többet számláló
Szlovákia, amely, Magyarországhoz hasonlatosan,
az EU tagja. Az önálló Szlovák Köztársaságot
Magyarország az elsők között ismerte el. Mit
kivánhatunk összefoglalásul? Kiváló szomszédsági
kapcsolatokat kormányainknak, legalább olyan jó
szinten, melyen a mindennapi magyar-szlovák
kapcsolataink nyugszanak. Emlékezzünk közös
történelmünkben mindarra a jóra melyet megéltünk
tanuljunk a rosszból.
Az elkövetkezendő száz esztendőre baráti
együttélést kívánok!

Fordította: Papanek László

A szlovákok száz esztendővel ezelőtt léptek a
világ szabad nemzeteinek sorába
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Fotó: Franyó Rudolf

Hajdanában, sokunk szerint az ÁTKOSBAN,
falugyűlésnek neveztük. Bennünk, az idősebb
korosztályban akkor is így maradt, meg
emlékezetünkben. Ugyanakkor a régi
falugyűlésekre, mi a „régiek” nagyon is jól
emlékszünk. Akkoriban, az ún. „átkosban”
rendszerben, már hetekkel előtte meg volt hirdetve
a falugyűlés ideje és helye.
Gyerekkoromban a falugyűléseket, az elődeink
homlokainak verejtékével épített régi, (még a
későbbi felújítási) állapotában lévő két nagy
tanterem összevonásából kialakított nagy teremben
tartották meg falunk vezetői. Bármilyen
hihetetlenül hangzik, de nagyon sokan kinn
rekedtünk a folyosón, és sokan az utcai
ablaküvegen keresztül lestük, a benti eseményeket.
A mindenkori tanácselnök elvtárs ilyenkor, hogy

minden érdeklődő nem csak szemeivel, de füleivel
is ott legyen a falugyűlésen.
A rendszerváltáskor is, amíg olyan kardinális
dolgok kerültek napirendre, mint a vezetékes víz,
az orvos, és plébános, néhányszor még igen
komoly érdeklődést tanúsított lakosságunk.
A későbbi immár közmeghallgatások, egyre
inkább, el kell ismernünk okafogyottá, a lakosság
döntő többsége szerint is „Úgyis az lesz amit, ők
akarnak” jelszóval feleslegessé váltak.
„Ó, mond, miért van ez így?” idézhetnénk a
klasszikusokat, de most inkább térjünk rá,
Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-
testületének 2018. október 02-án 18:00 órai
kezdettel Községháza – Szlovák Közösségi Házban
megtartott, jelenkori megnevezés szerinti
közmeghallgatásról.

Franyó Rudolf

Szemelvények

Falugyűlés – Közmeghallgatás

Jelen lévő képviselők: Tóth Attila polgármester,
dr. Illés György alpolgármester, Vanyák Imre
alpolgármester. Kiss Mónika alpolgármester nem
tisztelte meg jelenlétével a képviselő társait és a
választóit! Hicsák János, Petkó Gábor, Rudolf
János, „mezítlábas – rangnélküli” képviselőink
mind megjelentek, hogy orvosolni tudják a
választóik panaszait.
Tóth Attila szabadon választott polgármesterünk a
kihirdetett időben nyitotta meg a közmeghallgatást.

Elsőnek Petkó Judit úrhölgy tette fel a kérdést,
melyben jelezte, hogy a házuk előtt, (Szentendrei út
10.) az aszfalt teljesen le van szakadva, mert
szerinte minden gépkocsi éppen ott a kanyarban
lévő házuk előtt fordul meg, és ezért az aszfalt
benyomja házuk támfalát. Amennyiben az
leszakad, akkor bizony a fél utca le fog szakadni. A
házuk előtti járdaépítéssel kapcsolatban is
érdeklődött.
Polgármester, korrekt, rövid tömörséggel közölte,
hogy ottan járdaépítés nincs tervbe véve. Az út
javításával kapcsolatban tárgyalások folynak.

Petkó Judit úrhölgy közölte, hogy ő bizony
magánszemélyként megkereste a közútkezelőt, de
nem foglalkoztak vele.
További, megjegyzések kérdések voltak a
polgármester felé, aki a kérdésekre igen kielégítő
korrekt válaszokat adott.
Macsej Beatrix úrhölgy (Petőfi utca):
megkérdezte, hogy nem lehetne lassított kiépíteni
az utcájukban? Nagyon gyorsan mennek az autók.
Mikor szól a gyorshajtóknak, még nekik állnak
feljebb.
Tóth Attila polgármester: megjegyezte, hogy az
utca jelzett szakasza, mihamarább aszfaltozva lesz.
Válaszában kitért arra, hogy az egész faluban
érvényes a 30–as sebességkorlátozás. Sajnos nem
tartják be az emberek.
Macsej Beatrix úrhölgy megkérdezte: nem lehetne
kitáblázni, hogy megfigyelt terület? Szerinte talán
akkor lassabban mennének.
Tóth Attila polgármester: tapasztalata szerint a
táblák nem segítenek, csak a fizikai akadályok
kiépítése. Ezzel kapcsolatban, egy lakossági
fórumot javasolt.

A fent jelzett időpontban és helyen tartott közmeghallgatásról
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Macsej Beatrix úrhölgy: továbbiakban még azt is
elmondta, hogy sajnos a tulajdonosok az árkokat,
több helyen nem tartják rendben, nem kaszálják le.
Ezért, szerinte nagyon sok a parlagfű.
Tóth Attila polgármester megjegyezte, és
kihangsúlyozta, hogy a közterületeseknek kellene
bejelentést tennie Macsej Beátrix úrhölgynek.
Schweickhardt Gotthilf lakos: kihangsúlyozta,
hogy utána kellene néznie a Jegyzőnek, hogy ki az
illetékes parlagfű ügyben belterületen és
külterületen. (A szerkesztő megjegyzése
belterületen a jegyző, külterületen a
földhivatal). Véleménye szerint a
jegyző a felelős.
Dr. Gerendás Gábor jegyző:
Elmondta, hogy van egy központi
telefonszám, amin be kell
jelenteni, hogy hol van parlagfű,
és ezután tud a hivatal eljárni.
Mindenképpen azt javasolja,
hogy a központi bejelentő
rendszert használjon az, aki ilyet
észlel.
Schweickhardt Gotthilf lakos:
Jelezte, ha bekerül a „zöld”
újságba az, amiről itt beszélnek,
akkor azt szeretné megnézni, mert
két évvel ezelőtti közmeghallgatáson
elmondott észrevételei nem úgy
szerepeltek benne, ahogy azt ő elmondta.
Visszatérve a Tölgyfa utcára (aminek sorsát nem
igazán viseli a szívén senki sem), véleménye
szerint Magyarországon, de még a világon sincs,
mégy egy olyan utca, ahol egyszer csak elfogy az
út, később pedig folytatódik. Arra volt kíváncsi,
hogy mikor fognak az önkormányzattól kártérítést
kérni, mert valakinek az autója tönkremegy az
egyik kátyúban. Hiába hozták egy kicsit rendbe a
középső szakaszt, ismét tönkre ment. Hamut és
egyéb anyagot szoktak a gödrökbe szórni, ami nem
igazán jó. Jó lenne, ha az önkormányzat végre a
Tölgyfa utcát is szívügyként kezelné.
Megcsinálták a Tölgyfa utca végénél az árkot.
Amikor elkészült, már akkor rossz volt. Az út, amit
ott készítettek, és javítgattak, arra sem mondaná,
hogy tökéletesen végezték el a munkát, mert nem
telt el sok év, és már kezd repedezni, tönkremenni.
Nincs rendesen megoldva az árok.
Véleménye szerint annak rendbetételére lehetne a

fis maior keretből pénzt kérni. Elmondta, hogy két
hete volt parlagfű ügyben agy három napos
képzésen. Ott hangzott el, hogy július 1–től kellett
nézegetni, hogy hol jelenik meg a parlagfű.
Belterületen ez önkormányzati feladat.
Nem a büntetés a cél, hanem előtte fel kell szólítani
a tulajdonost, és ha nem tesz semmit, akkor jöhet
csak a büntetés, vagy kényszerkaszálás.
Tóth Attila polgármester: válaszában elmondta,
hogy valóban rossz állapotban van a Tölgyfa utca.

A 2019. évi költségvetés tárgyalásakor
erről biztosan beszélni fognak.

Schweickhardt Gotthilf lakos:
Ezzel kapcsolatban úgy
gondolta, hogy az
önkormányzatnak tervet
kellene készítenie arról, hogy
mely utcákat szeretné
megcsináltatni, és akkor
egymás után minden utca
elkészülhetne. Az öt éves
regnálás alatt meg lehetett
volna tenni, de ha most nem,
akkor a következő, új

képviselő-testületnek kellene
ezt előkészítenie.
Tóth Attila polgármester:

kifejtette, hogy nem az ütemezés
a főgond, hanem a forráshiány.

Dr. Illés György alpolgármester: jelezte,
hogy megkérte az erdő-közbirtokosság elnöke,
hogy tájékoztassa a falu lakóit arról, hogy idén
októberben lesz erdő birtokossági közgyűlés. Itt
fognak majd az osztalék előlegről határozni, amit
majd ennek alapján novemberben lehet majd
természetben (fában) felvenni. Megkérte még a
polgárőrség elnöke is, hogy szóljon pár szót.
Elmondta neki, hogy kaptak egy e-mailt arról, hogy
számoljanak be mekkora támogatást, kaptak az
önkormányzattól, és azt mire fordították. Felhívta a
figyelmet arra, hogy a polgárőrségnek, ahogy az
összes többi civil szervezetnek, nincs beszámolási
kötelezettsége. A Kürtös újságban azonban
rendszeresen olvashatunk arról, hogy mikor mit
csináltak. Ha bárkinek ezen kívül kérdése van, az
keresse meg a polgárőrség elnökét, és ő válaszolni
fog. Az önkormányzati kérdéssel kapcsolatos
kérdésre pedig elmondja, hogy januárban
nyilvánosan tárgyalta a képviselő-testület a
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November elején még többet gondolunk az
őseinkre, mint az év többi részében. Emlékeink
csak a szüleinkről és nagyszüleinkről vannak. Én
csak párszor láttam a dédapámat, sőt az egyik
nagyapámat is. A száz éven túl élt elődeinkről
pedig csak feltételezéseink vannak, amik köszönő
viszonyban sincsenek a valósággal. A legnagyobb
meglepődésem az volt, amikor az internetről
kiderült, hogy az egyik oldalági ősöm katolikus
püspök volt a mai ukrajnai Lvovban. A hajdani
Lembergben.
Mindannyiunknak minden létező nemzetiségű
felmenői voltak. Ráadásul minden társadalmi
pozícióból a jobbágyoktól a földesurakig.

József Attila szavaival:
„A harcot, mit őseim vívtak,
Békévé oldja az emlékezés.
Rendezni végre közös dolgainkat.
Ez a mi dolgunk, és nem is kevés”
Azóta már ez is régen megtörtént. Magyar, német,
szlovák, szerb, horvát, stb. Őseinkre is egyforma
szeretettel emlékezhetünk. Egyszerre érezhetjük
magunkat midezen nemzetiségűeknek. Hosszú
távon minden kiegyenlítődik, ahogy a víz hullámai
is elsimulnak.
A fehér rossz éppen elég tarka, de csak négerek és
muzulmánok nélkül maradhatunk fenn!

Tisztelettel, Losonci Miklós mérnöktanár

Sokszoros Identitástudat

költségvetést, és annak a 7-es számú melléklete
tartalmazza, hogy mekkora összeget szavaztak meg
a polgárőrség támogatására. Ez a honlapon is
megtalálható. Megjegyezte, hogy a támogatási
szerződés keretében adja át az önkormányzat a
pénzt, amivel el kell számolniuk. Egyébként
300.000,-Ft a 2018. évi önkormányzati támogatás.
Tóth Attila polgármester: a polgárőrséggel ő
személy szerint, de véleménye szerint az
önkormányzat is maximálisan meg van elégedve.
Végzik a dolgukat, panaszt nem hallott rájuk. A
tavalyi év támogatásával korrekt módon
elszámoltak, és úgy gondolja, hogy az idei évben is
így lesz. Akkor kaphatnak legközelebb támogatást,
ha az előző évivel maradéktalanul elszámoltak.
Kocskovszki István lakos: megkérdezte, hogy
mikor fog elkészülni az új önkormányzati épület,
mert azt tapasztalja, hogy csigalassúsággal
haladnak.
Tóth Attila polgármester: elmondta, hogy a
szerződés szerint október 30-ig kell elkészülnie.
Dombai József lakos: megnézte a honlapon a
szerződést, és ott azt olvasta, hogy szeptember 15-e
a határidő.
Tóth Attila polgármester: jelezte, hogy
hosszabbításra került a határidő.
Dombai József lakos: megkérdezte, hogy akkor
miért nincs rajta a honlapon? Miért nincs rajta a
műszaki tartalom? Polgármester úr teljesen mást

mond a hallgatóságnak, mint amit a honlapon
olvashatnak. – mondattal fejezte be kritikáját.
Tóth Attila polgármester: előadta, hogy a
szerződésmódosítást követően még nem lett
frissítve a honlap.
Dombai József lakos: akkor ez az önkormányzat
hibája.
Tóth Attila polgármester: kihangsúlyozta, hogy ő
egy értelmes beszélgetést szeretne folytatni a
jelenlévőkkel, nem egy oda-vissza csapó szópárbaj
részese lenni. Október 30-ai határidő szerepel a
szerződésben. Ez a végső időpont, mivel
november1 -1 3-e között kell átköltöznie az
önkormányzatnak, a védőnő, valamint a
gyógyszertár pedig ebbe az épületbe fog
beköltözni.
Az előzetes tervek szerint 2019. január elején pedig
elkezdődik az egészségház felújítása.
A gumiszőnyeges pályával kapcsolatban Dombai
József lakos: megkérdezte, volt-e erre
közbeszerzés?
Tóth Attila polgármester: zajlik a beszerzés. Az
egyik része már megtörtént, a másik pedig
folyamatban van. Nem közbeszerzés, hanem sima
beszerzés zajlik.
Némi szópárbajt követően, Tóth Attila
polgármester megköszönte a közmeghallgatáson
való részvételt, és 20,05 perckor bezárta azt.

Franyó Rudolf
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Salamon király a Garam és az Ipoly folyók között
észak felé tartott, hogy megbüntesse rokonát,
Gézát, a Felvidék urát. Nem egyedül indult el az
útra, lovasok ezrei és ezrei kísérték. A lovak patái
alatt dübörgött a föld és a kíváncsi tavaszi vizek
meglassították folyásukat, hadd vehessék
szemügyre, mi is történik valójában.
-Nagy erőkkel érkezik felénk Salamon! – jelentette
a futár, urának, Gézának. – Nem tudom,
helytállhatunk-e.
-Jön a király is? – érdeklődött Géza.
•-Ő is velük van.
-Nem fél?
-Bizonyosan nem, hiszen sereggel érkezik.
-Nos, jobban tenné, ha félne, - mondta Géza és a
kürtösöknek azt parancsolta, fúj janak riadót.

Katonáit indulásra késztette, a lovászok
felnyergelték a hátasokat, a kocsisok befogták az
igáslovakat. Parancsára az egész tábor sátrat
bontott, felkerekedtek. Három lovat nyergeltetett
magának, ha az első jószág netán elfáradna, legyen
helyette friss paripája.

És az Úr 1074. esztendeje, március havának 14.
napján, Géza hadai, Mogyoród* mellett
megütköztek a királyi seregekkel. A kemény
harcban még a három ló sem volt elegendő, hiszen
mind kidőlt Géza támadó hadműveleteiben.

A paripák kimúltak, de Géza katonái
megsemmisítették a királyi sereget és a győztes
hadak vezére senkihez sem bizonyult irgalmasnak.

Géza leginkább a legyőzött Salamont kereste.
-Hol van a király? – kiáltozott mindenfelé.
-Hol van a király? – ismételgették Gézát vezérei.
-Hol van a király? – hangzott fel a vidéken,
egészen a síkságig, de az uralkodónak se híre, se
hamva.
-Mogyoród, szlovákul Lieskovec, község
Szlovákiában, a Besztercebányai kerületben a
Zólyomi járásban
Hiába küldött katonákat minden irányba, azok

sehol sem lelték Salamon királyt. Mindez haraggal
töltötte el Gézát. Lassan azonban megfeledkezett
róla, hiszen királlyá koronázták és békében
uralkodott.

Jutalmazott, ítélt és büntetett, de a vigadalomra is
maradt ideje és eszébe jutott a Garam-mente,
amelyre szívesen emlékezett, hiszen az ottani
szépséges hegyek kedvesebbek voltak neki, mint a
Dunától délre eső egyhangú síkságok.

Elindult hát vadászatra a Garamhoz, ahol
számtalan szép és értékes állat élt. Mikor
megérkezett, még egyetlen éjszakát sem akart
kastélyban, tető menedékében eltölteni. A folyó
mellett verette fel sátrát, és a tűz mellett pompásan
töltötte estéit.

A víz és az erdők susogását hallgatta, és a
sziklafalat nézte, amelynél a Garam kanyart ír le. A
sziklák felett nyári pára honolt, de Géza király már
a harmadik
éj jelen abba az irányba figyelt, hiszen úgy tűnt
neki, mintha valami apró fényt látna.
-Mi lehet amaz? – kérdezgette embereit.
-Az esthajnalcsillag nyugszik le, - felelték szolgái, -
de a párától nem lehet tisztán látni.

A csodálatos csillagocska azonban nem hagyott
nyugtot a királynak és a következő este
megparancsolta szolgáinak, menjenek vele.
-Merre indulunk ezen az éjszakán? – kérdezték
emberei.
-A csillagot megyünk megkeresni! – felelte a király.
-Úgy is történt minden. Az éjszakai órán elindultak
a fény irányába, a sziklákhoz. Minél közelebb
értek, annál inkább vált nyilvánvalóvá, hogy nem
csillag az, hanem egy zarándok aprócska tüzéről

Salamon esthajnalcsillaga
JozefCíger Hronský (1896-1960)
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Fotó: Németh László

van szó, aki a sziklák között húzta meg magát.
Minden úgy is volt.
A király, kíséretével együtt meglelte a tábortüzet

és mellette az ismeretlent, de ezen önmagában véve
semmi különös nem lett volna.

Furcsának tűnt ellenben, hogy Géza a zarándok
előtt kővé dermedve áll, egy lépéssel sem közelít,
csak az ismeretlen arcát fürkészi.

Az uralkodó csak kisvártatva volt képes
megszólalni.
Te itt?. . . Te itt, Salamon király?. . .
Salamon volt.
A zarándok azonban nem felelt.

Fejét lehajtotta és a tűzbe bámult.

Géza király akkor felemelte a szerencsétlen
orcáját, kézen fogta Salamont, hogy levezesse a
sziklákról és azon a helyen, ahol esténként
Salamon csillagocskája ragyogott, az uralkodó
hatalmas kolostort építtetett, a méltán nevezetes
Szent Benedek apátságot.

Manapság, mikor a Garam felett magasodó Szent
Benedek kolostorban egy magányos ablakból
szűrődik ki a fény a sötét éjszakában, keveseknek
jut eszébe Salamon csillagocskája, hiszen régen
esett meg, midőn a mogyoródi csata után erre a
helyre menekült zarándoklatra a megkoronázott
király.

Fordította: Papanek László

Észrevételezés
Készült a Pilisszentlászló, Kálvária építésével
kapcsolatos árajánlatról, és annak műszaki
tartalmáról.

- Minden árajánlat alapját a költségvetés kell,
képezze. A költségvetés készítés egyik alapja a
tervek szerint készült, tételes méret –
mennyiségszámítás. A másik az egységárelemzés,
amely tartalmazza az adott munkanem anyag –
fuvarköltségét, valamint az egységnyi munkadíjat.
A beadott, rendelkezésemre bocsátott, árajánlat
még köszönő viszonyban sincs a fentiekkel.
Nézzük tehát a 8.700 000,-Ft költségvetés tételeit.

I. Terület előkészítése, tereprendezés
Terület előkészítése 200 m2 x 1500,- egységáron
300.000,-Ft értékben. Tehát, egy kisebb asztalnyi
terület összetakarítása, 1 .500 Ft de mitől és miért?
Ehhez a tételhez még 1 db. 5 m3 konténer szállítása
is hozzájön 37.000,-Ft értékben.
Az I. tétel valótlan, szükségtelen munkavégzést
tartalmaz, tehát az árajánlatból törlendő.

II. Járda kialakítása
90 t. andezit sziklát tartalmaz, az állítólag 200 m2
járdaépítés, ami 23-25 cm vastagságnak, felel meg.
Ennek anyagköltsége, 337.500,-Ft reális ár.
Ez a 90 tonna kőzúzalék 10 fuvarral van beállítva
az árajánlatban, ami fuvaronként 9 tonna lenne.
Fuvar költsége a 10 fuvarnak 250.000,-Ft.

Nos, ilyen gépjárművel a keskeny útra be sem lehet
hajtani, de még az 5 tonnát szállító járművekkel
sem.

Tükör megszedése a másfél méter széles járdának
400.000,-Ft. A föld elszállítása, viszont további
440.000,-Ft lenne az árajánlat alapján. Tehát a
stációk előtti, talán másfél méternyi járda alatti
arasznyi tükör kiszedése forgalmi adóval több, mint
egymillió forintba kerülne szegény eklézsiánknak.

A járda alá az eddig már elszámolt 23-25 cm vastag
kőzúzalék alá további 8 cm sóderterítés szerepel.
Ez a 3 fuvar sóder áfával 218.800,-Ft - ba kerülne
az árajánlat szerint.
Ez a három fuvar sóder 5.500,-Ft / négyzetméteres
áron, azaz 1 .1 00 000,-Ft plusz ÁFA lenne elterítve.
Tehát cca.: 7.000 forint talicskánként.
Az már csak hab a tortán, hogy ezzel a járda
vastagság, amelyen helyszűke miatt teherforgalom
soha nem lesz, már 33 cm vastagságú lenne!
A járda kialakítása tétel ÁFA nélküli összege
2.810.500,-Ft.

III. Térbútorok
Ezen tétel alatt 6 db 130 cm. hosszú pad szerepel
telepítéssel 390.00,-Ft értékben. Egy körpad,
telepítéssel 250.000,-Ft. Tehát az
ülőalkalmatosságok Áfa nélkül: 640.000,-Ft.
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Fotó: Franyó Rudolf

Fotó: Pálinkás Margaretta

IV. Stáció
Ez aztán a számolás:
A kicsire formatervezett stációk anyagköltsége:
1 .430.000,-Ft.
Munkadíja: 1 .599.000,-Ft. A stációkhoz való 1 3 db
ólomüveg 1 .235 000.
Tehát a stációk ÁFA nélküli ára 4.264.000,-Ft.

V. Kereszt
A két fakereszt felállítva 460.00,-Ft (egy normál
tetőszerkezet faanyaga). A Fő kereszt bontása
felállítása: 200.000,-Ft. Ez, az utóbbi összeg,
amennyiben le is lesz tisztítva a közel százéves
kereszt reális. A felújítás, viszont nem szerepel, a
tételek közt.
Az árajánlat végösszege: ÁFA nélkül 8.711 .500.-Ft.

Várható ÁFA 27 % = 2. 352 105,-Ft. Összesen: 11 .
063 605.- Ft.
A fentiekben elemezett árajánlat már a második. Az
első árajánlat alap összege:
9.300.000,-Ft + 2.511 000,-Ft. Összesen: 11 .811
000,-Ft. nagyságrendű a beadott árajánlat szerint.

Az árajánlat érvényessége: 2018. 1 0. 1 2.
Ezután már csak több lehet a fenti összeg?

MŰSZAKI TARTALOM
A stációk a mellékelt műszaki tartalommal való
megépítése, abszolút nem ajánlott, sőt
meggyalázása a kőműves mesterségnek, ezért az
skandalum!
Indoklás:
1 .- A betonalapra téglát falazni, és arra vékonyka
mediterrán köveket ragasztani, a Pilisi terméskő

helyett, merénylet Pilisszentlászló népi építészete
ellen. Tartóssága sem garantált, hiszen a tégla a
nedvesség miatt nem lesz hosszú életű. Minden
megbeszélésünkön, külön kihangsúlyoztam, hogy
csak a községünk népi építészetére jellemző erdei
terméskövet szabad felhasználni. Tehát, a terven
jelzett 50 cm magas lábazatot helyi erdei
terméskővel kell felfalazni és fagyálló erősségű
betonnal kiönteni.

2.- Felépítmény, a szabadtéri éghajlati viszonyok
miatt, nem készülhet könnyű nedvszívó nem
fagyálló YTONG falazó elemekből.
Mégpedig azért sem, mert a terven jelölt
betonalapra közvetlenül, tehát szigetelés nélkül
kerül rá a tégla, amely felszívja, majd tovább
szállítja a nedvességet a felépítményhez, amely a
téli fagyok hatására rövid időn belül az enyészeté
lesz.

MEGJEGYZÉS
„Falk Miksa” által készített ólomüveg árából
kijönne az összes stáció anyagköltsége és a
munkadíjra is, jutna, ha a tervezett helyett némi
módosítással nem gótikus süveg alakúra, de a
vendelíkhoz hasonló alakú íveléssel fülkésre
építenénk meg. Így hagyományőrzően, a többi
kálváriákhoz hasonlóan abba helyeznénk el az
eredetileg Tibor atya által javasolt domborműves
stáció képeket.

Tisztelettel, Franyó Rudolf
építőmester.

• Kamarai nyilvántartási számom: 13-52496

Pályázat
A fent elemezett árajánlat komolytalansága miatt,
pályázati kiírás lesz közzétéve. A pályázati kiírás a
községháza hirdetőtábláján, valamint a kápolna
előtti hirdető szekrényben, lesz megtekinthető.
A pályázat alapján, várjuk majd a megfelelő
végzettségű és vállalkozói engedéllyel rendelkező
szakemberek árajánlatait, amiket Fajcsák Tibor
atyának címezve a Pilisszentlászló Szabadság tér 3
alatt lévő plébániának lehet postázni, vagy ott
leadni. Érdeklődni szintén Fajcsák Tibor atyánál,

vagy Gallai Gergely úrnál lehet.
Az árajánlathoz szükséges adatok november 10- ig
a fent jelzett helyeken kerülnek elhelyezésre
Szakmai, építési szempontokból, készséggel állok
minden kedves érdeklődő kollégám rendelkezésére.
Kérésre az építési helyszínt is bemutatom.

Tisztelettel, Franyó Rudolf
Tel. : 06 20 947-9243
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Fotók: Mihics József

November elseje mindenszentek ünnepe, november
másodika a halottak napja a keresztény világban. A
IV. században mindenszentek ünnepét a pünkösd
utáni első vasárnap ülték meg, az ortodox
keresztény egyház ma is akkor tartja. A nyugati
keresztény egyházban november 1 -jére IV. Gergely
pápa döntése értelmében került eme ünnep
kijelölése. Általános szokás, hogy mindenszentek
napján rendbe tesszük, és virággal díszítjük a
sírokat, majd elsején gyertyát gyújtunk a halottaink
lelkiüdvéért.
A gyertya fénye az örök világosságot jelképezi.
November 2. a halottak napja, jóval későbbi
eredetű. Szent Odiló clunyi apát 998-ban vezette be
emléknapként a dunyi apátság alá tartozó
bencésházakban. Később a XIV. század elejétől az

egész katolikus egyház is átvette.
Hallowen a pogányság és a kereszténység
életfelfogás különbözőségét mutatja a két ünnep
eltérő szemlélete. Az egyik csendesen elmélkedik
és emlékezik, mellőzve az okkult kapcsolatkeresést
elhunyt szeretteivel, tabuként gondolva a halálra,
míg a másikaz emlékezés mellett a halál témával is
közvetlenebb, hiszen hiedelmei miatt
elkerülhetetlenül szembenéz a szellemek
jelenlétével, de gondoskodik is róluk.
Habár hallowen eredete sötét ókori rítusokhoz is
kapcsolódik, nem igazán van, aki azt ünnepelné.
Leszámítva az okkultistákat, sátánistákat, akik
kisajátítják maguk számára az eredeti keresztény
ünnepet!

Fotó, szöveg: Franyó Rudolf

Halottak napja, mindenszentek,
vagy halloween?

Add már Uram az esőt

Ilyen látvány is régen volt. A Büszke Kék Dunánk Szentendrénél.
Most már csak a sáskajárás hiányzik, mert elkárhoztunk! (Egyiptomi - Bibliai?) 7. csapás!

Franyó Rudolf

Fotó: Miakics Gábor Fotó: Maholányi Pál
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Fotó: Fuhl Imre

A jéghegy legendája
A sargentíni jelentésben azt is Orbán Viktor
„bűneként rótták fel, hogy nem vett részt a
„büszkeség napon” felvonuláson. „Óriási
büszkeség” homoszexuálisnak lenni. Valaha bűn
volt, aztán szabad. Most pedig kötelezővé akarják
nyugaton tenni. Gyurcsány nem az, mégis a menet
élén vonulgatott. hites feleségével, gyerekei
anyjával együtt. Ezt Orbán soha nem fogja
megtenni. Emiatt emelt hangon, dühösen vádolta
egy idióta bizottság. A természet minden
természetelleneset azonnal kiszelektál. Emiatt
örökletes homoszexualitás nincs.
Sosem a világ az egyedüli bűnös. Az egyén
felelőssége, hogy ne váljon azzá. Védekezzen

minden rossz ellen. Michael Jacson klónoztatni
akarta a lehető legtöbb példányban Elisabeth
Tylort. Évek múlva derült csak ki, hogy a
klóónozott élőlények nem nulla évesnek születnek,
hanem a szüleik életkorát folytatják. A természet
védekezik az emberi telhetetlenség és abnormálitás
ellen.
Európa jégkorszakról álmodozik, amikor hazánktól
északra összefogó jég volt, és iszlám hatalomról.
Mindenki bort iszik, és vizet prédikál, de az
önvédelem joga is minden országot megillett.

Tisztelettel, Losonci Miklós mérnöktanár

Polgárőri hírek
Köszönőlevél

Pilisszentlászlói Polgárőr - és Önkéntes Tűzoltó
Egyesület Mihics József elnök részére
Pilisszentlászl|ó Szabadság tér 1 .
Tisztelt Elnök úr!
Pilisszentlászló Község Önkormányzata nevében
köszönetemet szeretném kifejezni a polgárőrség
tagjai részére a lakosság tájékoztatásában nyújtott
aktív és hasznos segítségükért a pilisszentlászlói

vízellátó rendszerben keletkezett műszaki
meghibásodás miatt kialakult és több napig fennállt
vízhiány kezelése során. Kérem Elnök urat, hogy
tolmácsolja Egyesületük tagjai részére
köszönetünket. Pilisszentlászló 2018. október 18.

Tisztelettel:
Tóth Attila polgármester

Indul a fűtés
Ugyan a fűtési szezon hivatalosan csak október 15-
én kezdődik, az időjárás a hétvégén hűvösre fordult
és az előrejelzések szerint az elkövetkező napokban
is őszies marad. A hidegebb időjárás miatt több
háztartásban is befűtenek a napokban. Fűtési
technológiától függetlenül komoly veszélyt
jelenthet, ha a fűtőeszközt nem rendeltetésszerűen
használják, ha szabálytalan annak kivitelezése,
vagy ha a rendszeres műszaki felülvizsgálatot
elmulasztották. Az alábbi tanácsok
figyelembevételével mind a kéménytüzek, mind a
szén-monoxid mérgezések elkerülhetőek:

A fűtőeszköz és a kémény kialakítását és
karbantartását bízzák szakemberre, a házilag
barkácsolt berendezések életveszélyesek lehetnek.
Évente legalább egyszer mindenki ellenőriztesse a

fűtőeszközét. A lerakódott por és szennyeződés
nemcsak rontja a fűtés hatékonyságát, hanem
balesetekhez is vezethet.
A családi házakba a kéményseprő nem megy
automatikusan, az állampolgár által foglalt
időpontban végzi el az ingyenes ellenőrzést és
tisztítást.
Ahttp://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ugyfe
lszolgalat linken lehet időpontot foglalni. Ha valaki
a telefonos ügyintézést választja, hívja a 1818-as
telefonszámot, majd a 9-es és az 1 -es nyomógomb
benyomásával eléri a kéményseprőipari
ügyfélszolgálatot.
A szén-monoxid-mérgezések elkerülése érdekében
gondoskodjanak a lakás megfelelő szellőzéséről.
Az új , jól szigetelő ajtókba és ablakokba
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2018. október 5.-én a kora délutáni órákban
bejelentés érkezett, a Polgárőrség vezetőjéhez,
hogy egy idős nénit elsodort egy személygépkocsi
a Jánosik kocsma előtt.
Az idős hölgy a kezén megsérült és a fő téren
várakozik. A Polgárőrség vezetője, a helyi körzeti
megbízottat értesítette, aki a helyszínre jött és a
továbbiakban megtette a szükséges intézkedést. A
továbbiakban a Szentendre Rendőrkapitányság
Közlekedési Osztály baleset helyszínelője folytatta
le az eljárást.

Pilisszentlászló, 2018-10-05

Pilisszentlászlói Polgárőr- és
Önkéntes Tűzoltó Egyesület

szereltessenek résszellőzőt. A szén-monoxid akkor
alakul ki, ha a nyílt égésterű fűtőeszköz elhasználja
a szoba levegőjét az égéshez, és nem biztosított a
levegő-utánpótlás.
Egy megfelelően működő fűtőeszköz is bármikor
meghibásodhat, ezért tanácsos egy jó minőségű
szén-monoxid-érzékelőt beszerezni. A nem
megfelelő érzékelők, életveszélyesek, mert hamis
biztonságérzetet keltenek, és korántsem biztos,
hogy időben jeleznek.
Ne fűtsenek háztartási hulladékkal, lakkozott,
festett vagy nedves fával, mert ezek amellett, hogy
mérgező gázokat bocsátanak ki, fokozzák a
kéményben a kátrány és a korom lerakódását.

Az ilyen lerakódások miatt leszűkül a kémény
belseje, ami miatt visszaáramolhat a füst a házba.
Ha valaki csak két hétig háztartási hulladékkal fűt,
annyi korom és kátrány rakódik le a kéményben és
a fűtőeszközben, mint normál fűtőanyag használata
esetén egy teljes fűtési szezonban.
A kémény belső falára lerakódott vastag korom- és
kátrányréteg a fűtés hatására izzani kezd és akár
meg is gyulladhat, ami lakástűzhöz vezethet.
Minden, ötödik lakástűz a kéményben keletkezik.
(Forrás: BM OKF)

Pilisszentlászlói Polgárőr- és
Önkéntes Tűzoltó egyesület

Elhullott vaddisznó

Közlekedési baleset

2018-10-24-én a délelőtti órákban két szolgálaton
kívüli polgárőr Szentendre irányában a Hegytető
megállótól lej jebb a szalagkorlát előtt egy elhullott
süldő vaddisznó tetemre lettek figyelmesek.
Szentendrei Erdészetet a polgárőreink értesítették
az elhullott vaddisznó tetemről, ahonnan két
erdészeti munkatárs ment a helyszínre, akik
elszállították a vaddisznót.

Pilisszentlászlói Polgárőr- és
Önkéntes Tűzoltó EgyesületFotó: Mihics Krisztián
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2018. október 14-én vasárnap második alkalommal
került megrendezésre a Dunakanyarban a Visegrád
Fellegvár Csúcstámadás.

Ez az egyik legszebb és legnehezebb hazai
futóverseny. Ilyen befutóban és panorámában még
biztos nem volt része, aki részt vett rajta!
Szintemelkedés az volt, meseszép útvonal és a
Célban fogadó panoráma. Az eseményen több mint
400-an vettek részt. Mindenki a kondíciójához
mérten futva, sétálva, túrázva is tudta teljesíteni a
távot. Az esemény jó hangulatban zajlott. A fenti
eseményt a Visegrád Települési Polgárőr Egyesület
önállóan biztosította.

Visegrád Települési
Polgárőr Egyesület

II. Visegrád Fellegvár Csúcstámadás

Mindenszentek Pilisszentlászlón

A Polgárőrség a Pilisszentlászló temető és
környékét visszatérően ellenőrizte.
Az emberek ilyenkor általában meglátogatják, és
rendbe teszik elhunyt hozzátartozóik sírját.
Gyertyákat, mécseseket gyújtanak, és virágot
visznek. Mivel a krizantém ebben az időszakban
nyílik, hazánkban ilyenkor leginkább ezzel a
virággal szokták díszíteni a sírokat.
Szolgálatban lévő polgárőrök szolgálat ellátáson túl
megemlékeztek az Iskola udvaron elhelyezett I-II
világháborús emlékműnél, és Pilisszentlászló
temetőben Kiss László hősi halott tűzoltó

sírhelyénél egy-egy gyertyát gyújtottak.
Csendesen méltóképpen zajlott a megemlékezés
szeretteinkre.
A szolgálatteljesítések során rendkívüli esemény
nem történt, az emlékhelyekhez ellátogató
hozzátartozók körültekintően betartották a közúti
előírásokat, türelmet és tiszteletet tanúsítottak
embertársaik iránt.

Pilisszentlászlói Polgárőr- és
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Pilisszentlászló, 2018. november 1.
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Boszorkányságok
Ki a múltat nem tiszteli, a jelent meg nem érti

A boszorkány a
néphitben rút külsejű,
varázsló személy,
elsősorban nő, aki
mint az ördög
cimborája űzi ártó
mesterségét. A
boszorkánysággal
vádolt személyeket a

középkorban perbe fogták, és rendszerint elevenen
elégették. A boszorkányégetés klasszikus példája
Németország volt. A boszorkányokat, különösen a
visszaesőket, a magyarországi városjog is – német
hatásra – tűzhalállal sújtotta.
Károly Róbert, a felvilágosult királyunk csak az
állattá átváltozni tudó boszorkányfélék (ún.
Strigák) létezését tagadta, és tiltotta azok üldözését.
Rendelkezése azonban nem vonatkozott az ártó
boszorkányokra. Több évszázaddal a rendelkezés
után is volt még országunkban
boszorkánykivégzés. A legtömegesebb a szegedi
volt, 1 728-ban egyszerre 1 3 boszorkányt (6 férfit és
hét nőt) égettek el. A felvilágosodás Európába
szerte véget vetett a boszorkányüldözésnek.
Magyarországon Mária Terézia és fia II. József
szüntették meg. Az európai és országos
viszonyokat figyelembe véve nincs semmi kivetni
való azon, hogy községünk régi lakói is hittek a
boszorkányokban és a babonákban.
Pilisszentlászlónak is megvolt a nép által kitalált
boszorkánya, csakhogy ez a néni a szegények
között is a legszegényebb volt. Íme néhány
hiedelem, illetve elbeszélt eset a boszorkánnyal
kapcsolatban: - A boszorkánnyal éj jel sokan
találkoztak, és az vagy tiszta fehérben vagy tiszta
feketében volt öltözve. Ha felismerték és szóltak
hozzá az emberek. Akkor a boszorkány
megfenyegette őket: „Ha szóltok valakinek, akkor
széttéplek benneteket.” Ez az asszony a leányát és
az unokáját is megtanította a
boszorkánymesterségre.
A boszorkány arra is képes volt, hogy a keresztelés
előtt összecserélje az újszülötteket. Ezért az anyák
nem mertek kimenni a házból, és a kisbabát még az

udvarra sem vitték ki addig, amíg a pap meg nem
keresztelte. Mivel a boszorkány éj jel járt a
betegeket „nyomkodni”, sok beteg estétől reggelig
őriztette magát. Ilyenkor a férfiak vasvillával
felfegyverkezve bent tartózkodtak a beteg házában,
és elhatározták, hogy ha jön a boszorka, agyonütik.
Egyszer az egyik legény, éj jel ment haza az
udvarlásból. A Kápolnaköz sarkán állt fehér
ruhában a boszorkány és a legényt megállította. –
Fordulj vissza – mondta neki a boszorkány – hogy
bajba ne kerülj ! A legény visszafordult és nem
került bajba.
Egyszer egy ember lovas kocsival jött hazafelé
Szentendréről. A nagy kanyarban egy fehér ruhás
bebugyolált nő a kocsi hátuljába ült. A lovak ettől
kezdve csak nagyon nehezen bírták húzni a kocsit.
A fuvaros leszállt a kocsiról és kérte a nőt, hogy
szálljon le, mert nem bírják húzni a lovak. A nő,
akinek az arcát nem lehetett látni, nem szólalt meg
és leszállni sem akart. A lovakról szinte patakokban
folyt az izzadtság, és igen keservesen bírták
felhúzni a kocsit a hegytető alatti kanyarhoz. Ekkor
a nő leszállt a kocsiról, és a lovaknak a szájába tett
valamit, amitől a lovak úgy megbokrosodtak, hogy
egész hazáig vágtáztak. Ezt a fehérruhás nőt is több
fuvaros látta a nagy kanyar környékén. Még egy
történet egyes szám első személyben elbeszélve:
1 936-ban éjfél körül mentem haza. Az egyik ház
kapuján benéztem, mert láttam, hogy valaki
mászkál az udvaron. Szép holdvilágos este volt.
Ekkor már nem féltem, és jól megnéztem, hogy ki
az illető. A boszorkányvolt! Fehér ruhában ment az
istállóba tehenet fejni. Hajnalban fél háromkor
indultam Szentendrére a tej jel. Volt két tehenünk.
Beszóltam abba a házba, ahol éj jel a boszorkányt
láttam, és mondtam nekik, hogy jöj jenek már,
mivel együtt szoktunk menni. – Nincs tej –
válaszolták-, mert a boszorkány megrontotta a
tehenet. Nekik nem is szóltam semmit az éj jel
látottakról, de édesanyámnak megmondtam, hogy
én láttam az éj jel, amikor a boszorkány ment fejni
hozzájuk. Ilyen és még „ilyenebb” történeteket
meséltek a régi öregek.

Franyó Rudolf
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Fotó: Franyó Rudolf

IMRE szűz, hitvalló. Meghalt 1 035. Ünnepe:
november 5. Szent István fia. A legkedveltebb
férfinevek egyike. Minden anyának hő vágya, hogy
fia a védőszent szellemével az ártatlanságának,
szívtisztaságának, férfias bátorságának és
szorgalmas munkának legyen megtestesítője. Szent
Imre a magyar ifjúság védőszentje. Imre =
Emericus = Henricus, az ónémetben Emerich:
szorgalmas, tevékeny, vagy a nép fejedelme.

MÁRTON püspök hitvalló. Meghalt 394. Ünnepe:
november 11 . Sabáriában (Szombathelyt) pogány
szülőktől született. Mint római katona Aminens
város kapuja előtt egy szegény koldusnak odaadta
köpenye felét; a rákövetkező éjszaka az Úr Jézus
megjelent neki és tudatta, hogy amit a koldusnak
adott, azt Neki adta. Erre Márton
megkeresztelkedett és sok üldöztetés után remete
módon akart élni, de utóbb mégis kénytelen volt a
toursi püspökséget elfogadni. Franciaországnak,
továbbá a katonáknak, csendőröknek,
molnároknak, kádároknak védőszentje. Márton,
Marci, Martinus latinul: harcos. Ereklyéinek egy
része Szombathelyen látható.

KÁROLY (Barromei) bíboros, milánói érsek.
Meghalt 1 584. Ünnepe: november 4. Még nem
volt felszentelt pap, mikor nagybátyja, IV. Pius

pápa bíboros államtitkárává tette. Felszentelése
után nem sokára milánói érsek lett. Nagy
műveltsége és mély vallásossága nagy tiszteletet
váltott ki. Kiváló gondot fordított papjai nevelésére.
A felebaráti szeretetett cselekedetek végzésében
nem ismert határt. Hamvai Milánóban vannak.
Borromei Szent Károly a római papság
védőszentje. Dögvész ellen hívjuk segítségül.
Károly = Carolos a németben hős, hős ember.
Károlynak női alakja: Karolina = hős nő, akinek
ünnepe március 2.

KATALIN (Alexandriai) szűz vértanú. Meghalt
305. Ünnepe november 25. Azon ritka szentek,
közé tartozik, akiknek csodás élete hosszú időn át a
művészeknek és költőknek alkalmas tárgyat
szolgáltatott. A legenda rendkívüli szellemi
képességéhez fűzte az ötven bölccsel folytatott
vitáját, kiket megtérített. (Katalin legenda).
Missziós tevékenységéért a pogány császár
késekkel tűzdelt kerékbe törette, így nyerte el a
szüzek égi koronáját. Szent Katalin a fiatal lányok,
bölcsek, szónokok, molnárok, jegyzők, borbélyok,
vargák védőszentje. A 14 segítőszent egyike.
Katalin = Kató, Katus, Katica, Tinka = Catharina a
görögben jelentése: tiszta.
Közismert Katalin napi közmondás: „Ha Katalin
kopog, Karácsony locsog.”

Keresztneveink
Jeles napok védőszentek

Gondolatok
Az év minden napjára a bölcsektől

Aki a vizet szereti, dobjátok a folyóba.
WILHIAM BLAKE
Amit nem ismerünk, nem is kívánhatjuk.
OVIDIUS
Aki gyalogszerrel jár, nem szegődik lovas mellé.
MAXIM GORKIJ
Olyan korban élünk, amely bővelkedik a fölösleges
eszmékben, de híján van a szükségeseknek.
JOUBERT

A macska árnyéka tigrisnek látszik. JULES
RENÁRD
Ami elromlott az már nem mehet tönkre. HANS
HABE
Minden nemzetnek kétféle képviselője van: azok,
akik a hatalmát, és azok, akik az érdemét
képviselik. RIVAROL
Bölcsész: minél többet tud, annál kevésbé van rá
szükség!
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Levelezés
Pilisszentlászlói Értéktár Bizottság (PÉB)

Tisztelt Bizottság!

Pilisszentlászlón a falu alapítók építették meg a
Községházát. Központi helyen a Fő téren. Sok más
településen is így történt ez.
Természetesen, mint minden épület időközönként
felújításra szorult, ez a mi esetünkben is mindig és
mindenkor megtörtént.
Legutóbb 4 évvel ezelőtt. Nyílászáró csere,
homlokzat felújítás, fűtéskorszerűsítés, tető csere
stb.
A jelenlegi információk szerint viszont a
közeljövőben a Községháza elveszti funkcióját.
Valami más lesz ott. Ugyanakkor meg kellene
őrizni, mert ennél sokkal több. Jelkép, maga a
FALU!
Kérem Önöket lehetőségeikhez mérten mindent
tegyenek meg annak érdekében, hogy a
Községháza maradjon ott ahol ez idáig is volt
emberemlékezet óta.
Nem ismerem működési szabályzatukat, de ha
lenne módom részletesebben is, elmondanám, miért
tartom ÉRTÉK ROMBOLÓNAK a Községháza
áthelyezését.
Várom megtisztelő válaszukat.

Dombai József

Kedves Józsi!

A képviselőtestület 54/2018-as határozata szerint az
Egészségház felújításának idejére, a felújított
Egészségház használatbevételéig változik a
Községháza egy részének funkciója – tehát
meghatározott ideig, ideiglenes jelleggel, maga az
épület nem. Az épület egyes részeinek funkciója az
elmúlt 100 év alatt többször változott (szolgálati
lakás, mozi, terménybolt, körzeti megbízotti iroda
stb.).

Üdvözlettel, dr. Illés György alpolgármester.

Válasz”Turista Pista” válaszára

A legutóbbi száz évben nekem is sváb, szlovák,
horvát, székely, talán még szerb őseim is voltak.
Talán! Akiknek az ősei, viszont lehet, hogy
néhányan magyarok voltak. Sosem fog kiderülni. A
jövő fontosabb a múltnál! A származás nem előjog,
de nem is szabad letagadni. Minden ősünkre
büszkék, kell legyünk, hiszen miattuk lehetünk még
egy ideig itt. Ők biztosították a mai létezésünket.
Ezt kell mindenkinek tovább adnia.
Az ősei emlékét, hazáját, házát, stb. Czibor őseit
talán Czibulkának hívták, ami szlovákul
„hagymácska”. Szentendre hajdani polgármesterét,
akiről a kőhegyi turistaház lett elnevezve szintén,
Czibulka néven lett a nagy múltú Szentendre
városának polgármestere. Az egész világon a
magyar útlevelünk láttára, azt mondták a határőr
tisztek, hogy „Puskás, Kocsis, Hidegkúti. A Bozsik
családnév – ik végződése is tipikusan szlovák
hangzású, de engem is a származásom ellenére már
magyarnak fognak hinni az utódaim. Sőt még én is
magamat! Miért volt az „aranycsapat” világverő?
Mert lélekben egységesek voltak. Ez a mai Közép –
Európának is az egyetlen fennmaradási esélye a
világ folyamatos népességrobbanásának közepette.
Puskásék minden meccsüket helyi idő szerint 17 –
kor játszották. Teljesen éberen. Utódaik alvás
időben teszik ugyanezt. Így is lehet, mindenhol
játszani, de győzni sehol!

Losonci Miklós
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A zöldhulladék égetésének ürügyén
A közelmúltban Önkormányzatunk rendeletet

alkotott a zöldhulladék / avar és kerti hulladék /
égetésének szabályairól, amely szerint hetente 1
alkalommal. Hétfői napokon 09 – 21 óra között
lehet avart égetni.
Polgármesterünk a lakosság együttműködését kérte,
nagyon helyesen, mert a környezet védelme közös
ügyünk.
Aki ezt megszegi szabályt sért!
A lakosság nagyobb része a szabályokat betartja.
Vannak azonban, akik semmibe veszik az
önkormányzat rendeletét, avarégetés ürügyén
égetik el a háztartási szemetet, pet-palackokat és
egyéb nem engedélyezett dolgokat. Így persze meg
lehet spórolni a szemétdíjat.
Tűrhetetlen, hogy egyesek nem kötnek szerződést a
háztartási (kommunális) szemét elszállítására,
hanem inkább elégetik, ezzel nem csak a

környezetet, hanem a szomszédok egészségét is
veszélyeztetik.
Mi lehet a megoldás?
Kötelezni a lakosságot a szemétszállítási szerződés
megkötésére a szolgáltatóval.
Aki ezt elmulasztja meg kell büntetni, egyszer,
kétszer, többször. Csak így lehet rendet tenni, mert
jó szándékkal a rendelet csak írott malaszt marad.
Egyébként a kerti zöldhulladékot is elszállítja a
szolgáltató, ennek szabályai is ismertek, csak ez
külön munkával jár!
Katonaként a rend pártján állok. A rend fenntartása
összetett feladat. Össze kell fogni a hatóságnak,
környezetvédőknek, rendőrnek, polgárőrnek és a
lakosságnak egyaránt.

Koncz János
ny. Ezredes

Halál a parlagfűre
Egyetlen dolog tart össze minden nemzetet. Ha van
közös ellenség! Ezt a szerepet töltötte be a
parlagfű. Azóta igazi ellenségeink is lettek Afrika
és Ázsia folyamatos népességrobbanásának
„gyümölcsei.” Ellenük kell már elpocsékolni a
százmilliárdokat, nem az oxigént termelő
potenciális takarmánynövények ellen. Három éve
még a mezőőrök lettek a migránsok ellen kiküldve.
Még azon a nyáron a Keleti Pályaudvar
használhatatlanná vált. Az országhatárt védjük, és
nem asokezer falu határát, holmi növénykék ellen.
Száz éve az ország összes gyereke a család libáit
legeltette.

Egyetlen tenyérnyi gazos terület nem létezett.
Azóta az „életfogytig tartó” tanulás lett a divat, és
az össznemzeti fűírtás. Helikopteres járőrözés után.
Pedig a családi libalegeltetés minden zöld területet
”tövig” tisztán tartott. Csakhogy, azóta minden
istálló helyett garázs lett. Bárki autózhat, de az
állattartás tilos. (Szentendrén kecskét csak eldugva
lehet tartani.) Én 60 évig lakótelepeken éltem.
Gyerekkoromban nyáron, gazban és parlagfűben
„barázdáztunk”. Hullott ránk a poruk. Ezért voltunk
immunensek.

Losonci Miklós

Jó ütemben
Gondos szervezés által jó ütemben halad, a helyi
lakosaink által „kutyaólnak” elnevezett újkori,
modern, dizájnos stílusban épülő hivatali hatáskör
nélküli községháza építése.

II. Bátor Botond
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Ferenc József
1916. november 21 -én
Ferenc József egész nap
dolgozott. Csak kilenc óra
előtt állt fel az
íróasztalától, hogy
elsétáljon a királyi ágyig,
és szokásához híven
meghatározott időben
lefeküdjön aludni. Orvosa,
aki aggódva nézte, ahogy
a beteg uralkodó egyetlen

percre sem hagyja abba a munkát, azt kérdezte, mit
fog tenni másnap. Felkelek, mint máskor – mondta
a császár. Tévedett. Ezek maradtak utolsó szavai.
Az Osztrák-Magyar Monarchia uralkodója ezen a
napon örök álomra szenderült.
Ferenc József tizennyolc évesen jutott hatalomra.
Habsburgok közül a legjobb feltételei voltak a
hatalomhoz. Nem csak, azért mert testvérei idősek
voltak az uralkodáshoz. Ferenc József rugalmas
fiatalember volt. Már diák korában mintaszerű volt
szorgalma és lelkiismerete. Katonai neveltetésben
részesítették. – tizennégy évesen már ezredes volt.
És ezredet vezetett. Becsvágyó édesanyja, Bajor
Zsófia kis korától leendő uralkodónak nevelte.
Mikor az lett, a forradalmat vérbe fojtotta, azután
annak politikai vezetőit börtönbe csukatta,
kivégeztette és rendkívüli állapodott hirdetett,
gyűlölt uralkodóvá vált. 1 848 után a régi időkre
már nem volt visszatérés. A körülmények nagyon
megváltoztak. A közigazgatás újraszerveződött, a
lakosság is tisztséget kaphatott. Reform elől a
hadsereg és a gazdaság sem tudott kitérni. Ferenc
József uralkodása alatt a monarchia elveszítette a
gazdag Longobardiát, a poroszoktól vereséget
szenvedett. Engednie kellett az osztrák-magyar
kiegyezésnek, amely a két állam között lazább
szövetséget tett lehetővé. Szerzett földterületét
egyedül az is nagyon problémás, Bosznia és
Hercegovína jelentette. Az első korban történt
változást a Habsburg monarchiában stagnálás

követte. A császár semmilyen változást
engedélyezni nem akart. A beteges pontossága és
rendszeretete évtizedekre fedő alatt tartotta a
gondokat a soknemzetiségű monarchiában. Ferenc
József nyolcvanhat évesen halt meg.
"Népemért”
Ferenc József kiáltványából, amely az I.
világháború kezdetét jelentette a következő
olvasható: „Legforróbb kívánságom volt, hogy
hátralévő éveimben, amit Isten kegyelméből még
élhetek, meg tudjam teremteni hosszú időkre a
békét népemnek. Ezáltal megmenteni a háborús
terhektől és emberáldozatoktól. A sors másképp
határozott. Kellemetlen gyűlöletes fondorlatai az
ellenfélnek arra kényszerítenek, hogy tisztességem
és hatalmam védelmére hosszú évekre biztosítani a
békét, kardot ragadjak…”
Szorgalmas és igénytelen
Ferenc József reggel fél négykor kelt. Reggelije
nagyon egyszerű volt, amelynek elfogyasztása után
rögtön munkához látott. Munkáját mindenek előtt
az asztalnál lévő halomnyi levél képezte.
Olvasgatta, észrevételezte, aláírta őket.
Amennyiben maradt belőlük egy féloldalnyi üres
oldal, letépte azt, és spórolásból eltette. Ebédje is
egyszerű volt- szokás szerint leves és egy darabka
marhahús némi zöldséggel. Dolgozószobájának
íróasztalánál szolgálták fel. Csupán vacsorája
tevődött össze néhány fogásból. Lefeküdt már
kilenc órakor és vaságyon aludt. Csak néhány
öltönye volt és egy bundája. Általában katonai
uniformisba öltözött, melyeket külföldi
diplomatáktól kapott.
Róla írták
„Uralkodásának 68 éve alatt három pillérre
támaszkodott – a fennálló katonai hadseregére, az
ülő bürokraták seregére és a térdepelő papok
seregére.”
Részletek, az Uralkodóink egy évezreden át, c.
könyvemből.

Tisztelettel, Franyó Rudolf




