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V Štúrove odhalili pamätník
Ľudovíta Štúra

Bustu národného dejateľa Ľudovíta Štúra na
kamennom podstavci odhalili 12. mája na Námestí
slobody v Štúrove pri Dunaji. V meste sa k
maďarskej národnosti hlási 68 percent obyvateľov
a za Slovákov sa považuje 28 percent obyvateľov.
Na udalosť dohliadali policajné zložky, vrátane
ťažkoodencov. Tí napokon nemuseli zasahovať.
Osadenie pamätníka oproti ostrihomskej bazilike sa
stretlo u mnohých s nevôľou, deň pred slávnostným
odhalením busty sa pred ňou konalo aj protestné

zhromaždenie Strany maďarskej komunity a
neznámi páchatelia posprejovali miestnu budovu
Matice slovenskej (MS) nápisom: „This is
Párkány“. Účastníkov odhalenia sochy vítal aj
takmer desaťmetrový transparent zavesený na
Moste
Márie Valérie, podľa ktorého „Párkány Štúr(ovo)“
a slávnostné podujatie ponížilo Štúra.
Predseda Miestneho odboru MS v Štúrove Jaroslav
Janok prípadné útoky či zhanobenie busty
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neočakáva. Podľa primátora Štúrova Eugena
Szabóa mesto pri výstavbe pamätníka nerobilo
žiadne obštrukcie. Keďže medzi tými, čo sa
podieľali na stavbe pamätníka boli aj po maďarsky
hovoriaci občania, prvý podpredseda MS Marek
Hanuska na slávnosti vyslovil aj slovo
„köszönöm!“ so želaním, aby susedstvo a
priateľstvo Štúrova a Ostrihomu, susedstvo
najväčšieho maďarského kresťanského kostola a
jedného z najväčších Slovákov Ľ. Štúra pretrvali
1000 rokov. Správca MS Maroš Smolec vyjadril
presvedčenie, že tento pamätník bude obyvateľov
maďarskej i slovenskej národnosti spájať, „veď aj
Ľ. Štúr si v Uhorskom sneme podal ruku s Lajosom
Kossuthom“, dodal.
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Odhalenia pamätníka sa zúčastnili aj Slováci z
Maďarska, hlavne z pilíšskych obcí Mlynky,
Santov a Senváclav, ale aj z Budapešti. Nie
náhodou, keďže v uplynulých rokoch sa snažili
podporovať Slovákov v Štúrove nielen morálne.
Napríklad takmer 350 kilogramový základný
kameň pamätníka, položený v roku 2015, pochádza
z nášho Pilíša ako dar predsedu Slovenskej
samosprávy v Senváclave, podnikateľa,
prekladateľa a spisovateľa Rudolfa Fraňa, ktorý
andezitovo-tufový červený kameň spolu s
mramorovým základom nielen daroval, ale aj na
mieste pripravil a upravil. (-hl)

Párkányban leleplezték
Ľudovít Štúr emlékművét

Párkányban május 12-én, a Szabadság téren
felavatták a történelmi személyiség, Ľudovít Štúr
kőalapzaton álló mellszobrát. A városban a magyar
nemzetiséghez tartozónak vallja magát az itteniek
68%a, míg szlováknak 28%. Az
eseményre rendőri egységeket,
köztük speciális ruházatot viselőket
is vezényeltek. Ezeknek végül nem
kellett
beavatkozniuk. Az
Esztergomi bazilikával szemben
elhelyezett emlékmű sokak
ellenszenvét vívta ki, a mellszobor
ünnepélyes leleplezése előtti napon
a Magyar Koalíció Pártja tömeges
tiltakozása is lezajlott és ismeretlen
elkövetők a Matica slovenská
épületére ráfújták a következő
feliratot: This is Párkány (Ez itt
Párkány).
Az
ünnepélyes
emlékműátadásra érkezőket egy
közel tíz méter hosszú transzparens is fogadta,
mely a Mária Valéria hídra volt elhelyezve, melyen
a következő felirat volt „Párkány Štúr(ovo)“ és az
ünnepi esemény megalázta Štúr emlékét.
A Matica slovenská párkányi helyi elnöke Jaroslav
Janok ugyanakkor nem számít esetleges támadásra,
vagy a mellszobor meggyalázására. Eugen Szabó

polgármester szerint az emlékmű elkészítésekor
semmilyen hátráltató esemény nem volt. Mivel az
emlékmű elkészítésében magyar nyelvű
állampolgárok is részt vettek, a Matica slovenská
első alelnöke, Marek Hanuska az
ünnepségen
magyarul
is
megköszönte munkájukat, azzal a
kívánsággal, hogy Esztergom és
Párkány közötti szomszédság és
barátság, a legnagyobb magyar
keresztény templom és az egyik
legnagyobb szlovák, Ľ. Štúr közötti
szomszédság ezer esztendőn túl is
tartson. A Matica slovenská
intézője, Maroš Smolec kifejezte
meggyőződését, hogy ez az
emlékmű összeköti a magyar és
szlovák nemzetiségű lakosokat,
hiszen a Magyar országgyűlésben
Kossuth Lajos és Ľ. Štúr kezet
nyújtott egymásnak, tette hozzá.
Az emlékmű felavatásán részt vettek a
magyarországi szlovákok is, főleg a Pilisből,
Pilisszentkeresztiek,
Pilisszántóiak
és
Pilisszentlászlóiak, de jöttek budapestiek is.
Mindez nem a véletlen műve, hiszen az elmúlt
években számos törekvés volt arra, hogy a
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Párkányban élő szlovákok ne csak erkölcsi
támogatásban részesüljenek. Erre példa az
emlékmű a mintegy 350 kg tömegű alapköve, mely
a mi Pilisünkből származik, és a Pilisszentlászlói
Szlovák Önkormányzat elnökének, Franyó
Rudolfnak az ajándéka, aki vállalkozóként,
fordítóként és íróként is tevékenykedik.

TRUBNIK • KÜRTÖS | 3

A követ. a márványtalapzattal együtt Franyó
Rudolf nem csak ajándékba adta, de a helyszínen
elő is készítette és ki is faragta.
Fordította: Papanek László
Okleveles mérnök, c. egyetemi docens, műfordító

A szlovák szövetség közgyűlésén

települése is képviseltette magát, az ország
szlováklakta településein megválasztott 82
küldöttből 75 jött el. Amint azt Dr. Egyedné
Baránek Ruzsenkától, az MSZSZ elnökétől
megtudtuk, a tanácskozás fő célja a legrégibb (71
éve működő) és legnagyobb hazai szlovák civil
szervezet elmúlt évi tevékenységének értékelése és
a 2019. évi feladatok pontosítása volt, de új tagok
felvételére és a szövetség közalapítványának
beszámolójára is sor került. A közgyűlésén
Hollerné Racskó Erzsébet, az Országos Szlovák
Önkormányzat elnöke és Paulik Antal, a hazai
szlovákok parlamenti szószólója főleg az
önkormányzati és a civil szféra együttműködéséről,
valamint a közelgő kisebbségi önkormányzati
választásokkal kapcsolatos tudnivalókról beszélt.

„Vagyunk és leszünk / Ígérjük, megmaradunk /
Istennek, időnek, magunknak“

A Magyarországi Szlovákok Szövetsége (MSZSZ)
április 24-én a budapesti Szlovák Intézetben - Részlet Juraj Dolnozemský Most és mindörökké
tartotta idei első közgyűlését, amelyen c. verséből.
Fotó, szöveg: (fuhl)
Pilisszentlászló, illetve a pilisi régió többi

Szemelvények

A Pilisszentlászló község Önkormányzat –
testületének 2019. április 23-án megtartott üléséről.
Jelen volt képviselők: Tóth Attila polgármester,
dr. Illés György alpolgármester, Kiss Mónika
alpolgármester, Hicsák János, Petkó Gábor és
Rudolf János képviselők. Vanyák Imre
alpolgármester betegség miatt távol volt.
Hivatalból jelen voltak az ülésen: dr. Dóka Zsolt
aljegyző és dr. Bartha Enikő irodavezető.
Tóth Attila polgármester, miután minden kit
üdvözőlt, ismertette, hogy a Szentendrei
Rendőrkapitány úr, szintén betegségre való
hivátkozással nem tudja megtartani beszámolóját a

2018 évi tevékenységéről. Erre való tekintettel
kérte, hogy ezt a napirendi pontot vegyék le a
napirendről. A jelenlévő hat képviselő áldását adta
a javaslatra.
1. Napirendi pontban, Tóth Attila polgármester
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Egészségház
felújítására elnyert 97 millió forinthoz további 38
millió szeretnének megpályázni. Ezzel
kapcsolatban
már
beszélt
is
a
pénzügyminisztériummal, egyeztettek, hogy
milyen formában kell ezt az anyagot összeállítani.
A legfontosabb, hogy az előző közbeszerzési
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eljárást eredménytelenné kell nyilvánítani. Előadta
továbbá, hogy 1,5 millió forintot nyertek hulladék
elszállításra. A Kossuth utcai árok tisztítására
pályáztak. Az emlékmű felújítására elnyert
támogatással június végéig kell elszámolni.
2. A lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról, szóló előterjesztést a Képviselőtestület kérdés nélkül elfogadta.
3. Előterjesztés a közterületek,
közutak és azok tartozékai
bontásáról
önkormányzati
rendelet megalkotásáról, szólt.
A Képviselő-testület hozzászólás,
tehát vita nélkül négy igen és
kettő tartózkodással elfogadta a
több fejezetből és sok, sok
paragrafusból álló rendeletet.
4. Előterjesztés a védőnői
pályázat
eredménytelenné
nyilvánításáról.
Tóth Attila röviden ismertette az
előterjesztést. Dr. Illés György:
megkérdezte, hogy az eljárás azért
biztosított? Polgármester úr megnyugtatta, hogy
igen. Leányfaluról jár egy védőnő a településre.
További kérdés, észrevétel nem lévén javasolta,
hogy a két javaslatról egyszerre szavazzanak.
Képviselő-testület, a határozati javaslatot, mely
szerint a védőnői pályázatát, mivel arra pályázat
nem érkezett, visszavonja, hat igen szavazattal
elfogadta. A továbbiakban újabb pályázatot ír ki a
védőnői állás betöltésére.
5. Előterjesztés a Pilisszentlászló, Béke u. 23. sz.
alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan
értékesítéséről.
Polgármester úr javasolta, hogy zárt ülést
tartsanak, mivel önkormányzati vagyont, illetve
üzleti titkot tartalmazó dolgokról fognak beszélni.
dr. Illés György alpolgármester hozzászólásában
említette, hogy tudomása szerint az egyik
szomszéd érintett ebben a történetben, mivel az
önkormányzat régen kötött vele egy használati
megállapodást. Kérdezi, hogy nyilatkozott-e ez
ügyben valamit a szomszéd?
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Tóth Attila polgármester kijelentette, hogy nem
nyilatkozott semmit. Mivel egyéb kérdés nem
merült fel, ezért szavazásra bocsátotta javaslatát,
miszerint zárt ülésen tárgyalják ezt a naprendi
pontot. Javaslatára a Képviselő-testület 3 igen, 1
nem és kettő tartózkodás mellett elutasította az
indítványát, ezért nyílt üléssel folytatódott az ülés.
Polgármester továbbiakban elmondta, hogy
készült az ingatlanról egy értékbecslés,
ami alapján javasolja, hogy az eladói
ár 10,2 millió forint legyen.
Tájékoztatásul hozzáfűzte, hogy
a vételár egy része fedezetül
fog szolgálni az Egészségház
felújításához,
amit
a
Pénzügyminisztérium
felé
igazolni kell.
Rudolf János képviselő,
emlékeztetett arra, hogy a
tulajdoni lap szerint nem
tartalmaz terheket az ingatlan.
A
valóságban
azonban
haszonélvezeti joggal van
terhelve. Miért nem került ez a
tulajdoni lapra? Célszerű lenne ezt
rávezettetni, mielőtt eladásra kerülne
az ingatlan, különben sok bonyodalmat
okozhat mindez a vevő és az önkormányzat között.
Tóth Attila polgármester szerintjogos felvetés,
hogy kerüljön bejegyzésre a haszonélvezeti jog.
Dr. Illés György alpolgármester: kihangsúlyozta,
hogy a haszonélvezeti jog megfogalmazás ebben
az esetben nem pontos, ugyanis a haszonélvezeti
jog azt jelenti, hogy valaki az egész ingatlant
használhatja, birtokolhatja, haláláig bérbe adhatja
bárkinek, csak nem adhatja el. Ilyen jog viszont
nincs az ingatlanon! Tudható, hogy a szomszéd
csak ezen a telken keresztül tudja csak a saját
tulajdonát megközelíteni. Erről már beszéltek
régebben. Régen nem volt tisztázva, hogy a
közműellátás hogyan lesz. Most viszont van egy
olyan szerződés, ami szabályozza azt, hogy mit
tehet, és mit nem tehet a szomszéd. Több „okos”
felszólalást követően Tóth Attila polgármester
kijelentette, hogy az első felvetésre már válaszolt.
Az előterjesztés pedig nem lehetne a testület előtt,
ha az nem lenne összhangban a vagyonrendelettel.
További kérdés észrevétel nem lévén szavazásra
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bocsájtotta a határozati javaslatot. Képviselő- lépni a feltétel, és elkezdődhet a beruházás. A
testület a szokásos 4 igen, 1 nem és 1 másik feltétel, hogy csak akkor fog életbe lépni a
szerződés, ha a Magyar Falu Programon belül a 30
tartózkodással elfogadta a határozati javaslatot.
millió forintos pályázatnál megjelenik a
6. Napirendi pontként az Egészségház sorsáról forrásoldal, tehát támogatói szerződést ír alá az
önkormányzat a pályázatot kiíró hatósággal. Ezért
esett szó.
Tóth Attila polgármester, ismertette az van betéve a határozati javaslatba a 30 millió forint.
előterjesztést.
Rudolf János
képviselő, A 8 millió forintos eszközbeszerzés tényleg nincs
felszólalásában kifejtette, hogy szerinte a jelenlegi benne, de azért mert arról nem kell határoznia a
Képviselő-testületnek.
állás szerint nem fogják megkapni a plusz pénzt.
Tóth Attila polgármester: jelezte, hogy az Polgármester tájékoztatását, számtalan okosabbnál,
Egészségház felújításánál most arról kell okosabb hozzászólás és javaslat követte.
dönteniük, hogy biztosítják-e az 5 millió plusz Dr. Dóka Zsolt aljegyző egy oldalas indoklását
önerőt. Rudolf János erre azt válaszolta, hogy a Dombai József helyi lakos nagy tisztelettel
Béke utca 23. szám alatti ház értékesítéséből megköszönte. Továbbiakban azonban kifejtette,
biztosítanák az önerőt, de az előző napirendi pont hogy szerinte, amit Aljegyző úr elmondott, az nincs
tárgyalásakor kiderült, hogy annak az ingatlannak köszönő viszonyban sem a határozati javaslattal. A
az értékesítése még kétséges. A népi mondás határozati javaslat azt tartalmazza, hogy két
szerint, „bizonytalan, mint a kutya vacsorája” (a közbeszerzési eljárást indítanak, tehát megbontják.
szemelvényt készítő megjegyzése). Most még 5 Dr. Dóka Zsolt aljegyző: hangsúlyozta, hogy ez
millió forintért sincs rá vevvő, bár lehet, hogy a nem így van, mert jelen esetben a két részt
jövő héten már lesz. Egyáltalán eladhatják-e 5 belegyúrják egy eljárásba. Ugyanabban az
millió forintért az ingatlant a vagyonrendeletük eljárásban egy igazgatási szolgáltatási díjért
alapján? Ez további testületi döntést fog igényelni, (gyakorlatilag nem növelik fölöslegesen a
mivel 10,2 millióra írták ki a pályázatot. Ezért nem költségeket) két darab részajánlattételi lehetőség,
látja megalapozottnak az előterjesztést, mert több két darab beszerzés fog megvalósulni.
mindenről kellene dönteniük. Szeretné, ha ezeket Tóth Attila polgármester: további kérdés nem
szétbontanák. Fejezte be logikai okfejtéseit János lévén, szavazásra bocsájtotta az első határozati
javaslatot, mely arról szól, hogy eredménytelenné
gazda.
Tóth Attila polgármesterünk, ezzel szemben nyilvánítják a korábbi közbeszerzési eljárást.
jelezte, hogy négy határozati javaslat is van a A Képviselő-testület a határozati javaslatot 6
Képviselő-testület előtt. Ismertette, hogy lehet egyhandú szavazattal elfogadta.
külön-külön isszavazni erről a négyről, de akár A határozati javaslat röviden:
egyben is. Ő személy szerint nem látja törvényes „Pilisszentlászló Egészségház alakítás, bővítés”
akadályát annak, hogy külön szavazzanak mind a tárgyú közbeszerzési eljárását eredménytelennek
nyilvánítja, mert a rendelkezésre állóanyagi
négy határozati javaslatról.
Rudolf János képviselő kifejtette, hogy ezt érti, fedezet összege nettó 65 351 862 Ft nem elegendő
csak azt nem érti, a határozatok között miért nem az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett
szerepel, hogy indulnak a 30 millió forintos ajánlattevővel, a Formátum Kft. Tartalékkeret
fűtéskorszerűsítésen. Ugyanakkor miért nincs nélküli 101 503 168 Ft ajánlati árára tekintettel.
benne, hogy indulnak a 8 millió forintos Nagyjából ez van leírva három apróbetűs oldalon.
eszközbeszerzésen?
Az egyikről határoznak (amiről nem kéne), a 7. Egyebek
Tóth Attila polgármester: javasolta, hogy csak
másikról nem határoznak, mert hogy nem kell.
Tóth Attila polgármester, többek között kifejtette, kéthetente lehessen égetni a faluban.
ha megkapják a Pest megyei forrásból a plusz 15% Hicsák János képviselő: Eddig is túl
-ot és a település hozzáteszi az 5 millió forint plusz szabályozottnak tartotta ezt a kérdést. Kijelentését
önrészt. Ekkor fog a közbeszerzés szerint életbe hosszan logikusan kifejtette. Többek között azzal,
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hogy mivel csak hétfői napokon lehet égetni,
kénytelenek vagyunk a nagy szélben, avagy esős
időben is égetni. Ezzel a szükségesnél többet
füstölünk és ártunk magunknak. Ennek
kiküszöbölésére, rugalmasabb szabályzatra lenne
szükség. János okfejtéséből egyértelműen kitűnik,
hogy a szigorítás többet árt, mint használ.
Felszólalását a túlszabályozás elleni tiltakozással
fejezi be.
Kiss Mónika alpolgárnester, egyetértését adta
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Hicsák János felszólalásához.
Rudolf János képviselő: Úgy tudja, hogy
decemberben hozott az Országgyűlés egy
határozatot, mely szerint nem lehet tüzet gyújtani
se hétfőn, se máskor. A helyi rendelet felülírhat egy
országgyűlési határozatot? Számos felszólalást
követően, Kiss Mónika alpolgármester logikus
okfejtésével: mely szerint ezt a témát most hagyják
ennyiben, mert a múltkor megtalálták az arany
középutat, az ülés befejeződött.

XI. Pešia túra na Pilíš –
Memoriál Juraja Migaša

Združenie pilíšskych Slovákov (pôvodne v
spolupráci s medzičasom zaniknutou Slovenskou
samosprávou v Mlynkoch) pod názvom Memoriál
Juraja Migaša 18.
mája usporiadalo
výstup na vrchol
Pilíša, tradičnú
pešiu
túru
Pilíšanov a ich
priateľov.
Aj
tentoraz išlo o
vhodnú príležitosť
na prehlbovanie
priateľstva medzi
účastníkmi túry
viac-menej
rovnako
zo
Slovenska ako z
domova, prvýkrát
vo väčšom počte z
kruhu
budapeštianskych Slovákov. Túru vysnívali,
vymysleli vtedajší členovia miestneho voleného
zboru Marta Demjénová, Jozef Havelka (19482014) a Imrich Fuhl na podnet slovenského
veľvyslanca Juraja Migaša (1957-2015), ktorý
našich Slovákov pobádal k aktivitám presahujúcim
výkladové skrine a etno-gastro-folk svet. Nie
náhodou je teda podujatie pomenované po tomto
vynikajúcom
diplomatovi,
oduševnenom
predstaviteľovi Slovenska a slovenskosti a veľkom
priateľovi Pilíšanov. Pod jeho pamätnou tabuľou na

priečelí Strediska pilíšskych Slovákov účastníci
túry pred kladením vencov a pri spoločnom speve
si s mikrofónom v ruke na J. Migaša zaspomínali
mimoriadny
a
splnomocnený
veľvyslanec SR v
Budapešti Pavol
Hamžík,
pracovníčka Úradu
pre
Slovákov
žijúcich v zahraničí
Vilma Prívarová a
hlavná
organizátorka,
predsedníčka
Združenia
pilíšskych Slovákov
M. Demjénová. Po
pietnej spomienke
sa
desiatky
účastníkov
memoriálu v skupinkách pobrali na približne štyri
kilometre dlhý turistický pochod. Na vrchole
Pilíša, pri rozhľadni sv. Eusébia vyvrcholil
program veselým piknikom s perkeltovoguľášovým darom slovenského veľvyslanectva,
taktiež grátis Šarišom, teda čapovaným pivom zo
Slovenského raja, z obce Mlynky na Slovensku, no
a v neposlednom rade slovenskými piesňami tak
spod Pilíša, ako z našej materskej krajiny. (-l) XI.
Pešia túra na Pilíš – Memoriál Juraja Migaša
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A XI. Gyalogtúra a Pilisben –
Juraj Migaš emlékére

A pilisi szlovákok egyesülete (eredetileg
együttműködésben az időközben megszűnt
piliszentkereszti szlovák önkormányzattal), Juraj
Migaš
emlékére
elnevezés
alatt
megrendezte a Pilis
hegycsúcs
tetejére
történő kirándulást, a
pilisiek és barátaik
hagyományos gyalogos
túráját. Most is előnyös
alkalom kínálkozott a
túra résztvevői közötti
barátság elmélyítésére,
ahol többé, kevésbe egyforma arányban vettek
részt Szlovákiából és otthonról érkezettek és
először a Budapestről érkezett szlovákok nagyobb
létszámban. Magát a túra gondolatát az akkori
helyi választmány tagjai álmodták meg, Marta
Demjénová, Jozef Havelka (1948- 2014) Imrich
Fuhl, Juraj Migaš a szlovák nagykövet
kezdeményezése alapján, aki a mi szlovákjainkat
ösztönözte a kirakatszerepet és a nemzetiségiszakácsművészeti – népművészeti világot
meghaladó tevékenységre. Nem véletlen, hogy ez,
az esemény éppen eme kiváló diplomatáról,
Szlovákia és a szlovákság lelki képviselőjéről,
egyúttal a pilisbeliek nagy barátjáról lett elnevezve.
A Pilisi Szlovákok Központja épületének

homlokztatán lévő emléktáblája alatt a túra
résztvevői a koszorúk elhelyezése előtt és a közös
éneklés közben, mikrofonnal a kézben emlékezett
J. Migašra a Pavol
Hamžík
Szlovák
Köztársaság rendkívüli
és
maghatalmazott
budapesti nagykövete,
Vilma Prívarová a
Külföldön
élő
szlovákok hivatalának
munkatársa és a
főszervező, a Pilisi
szlovákok
egyesületének elnőkasszonya, M Demjénová. A
kegyeletes megemlékezés után a többtucatnyi
résztvevő csoportokban elindult a mintegy négy
kilométer hosszú turista úton. A Pilis csúcsán, a
Szent Özséb kilátónál a program vidám piknikkel
trtőzött. A szlovák nagykövetség gulyás-pörköltött
ajándékozott. Az ingyenes csapolt Šariš sört, mely
a Szlovák paradicsomban készül, a szintén Mlynky
elnevezésű falu ajándékozta. A hangulat szlovák
énekekkel a Pilis hegy alól, és környékéről azaz a
szülföldünkről, egyre inkább fokozódott.
Ez már a XI. Gyalogtúra volt a Pilisben – Juraj
Migaš emlékére

A hét utolsó napja volt, szombat, olyan, mint ezer
másik, de ezt soha nem feledem.
Az őszi nap utolsó sugarai bevilágítottak
szegényes házikónkba, oda ahol éppen
üldögéltünk: anyánk, Annácska nővérem, aztán
Jancsi, Józsi és én. Anya szomorú volt, mint
szokásosan és ha kedvünkért el is mosolyodott,
olyan volt, mintha sírna. Csak most vált világossá,
valóban úgy volt és amit akkortájt csak éreztem –
és emiatt szerfelett sajnáltam anyánkat, mikor
csontos kezével gyenge mellkasához nyomta a

zöldes, igencsak elrongyolódott kendőjét és a
köhögések között a könnyei potyogtak, vagy már
nekünk igyekezett örömet okozni. Nekünk,
kicsiknek, akik még nem ismertük a sors kemény
kezét.
Jancsi volt a legkisebb és mindnyájunk számára a
legkedvesebb. Az ágyhoz a legközelebb üldögélt,
lábait maga alá húzva és tisztán emlékszem, hogy
az álmosság már húzta lefelé szempilláit és
erőlködve figyelgette gyermeki beszédünket. Mivel
elérkezett az este, mi is megcsendesedtünk és

Fordította: Papanek László

AzJozefCíger
én hatkrajcárosom
Hronský (1896-1960)
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mondanivalónk közepette észrevehetetlenül
sötétség lopózott be kicsiny világunkba.
Mindnyájan anyát lestük, figyelve mozdulatait,
mikor áll fel és lép a szeglethez, ahol alacsony kis
szekrényünk állt.
Vártuk az estét.
Anyánk csak üldögélt és szemét a legvilágosabb
pont, az ablak felé szegezte, elgondolkozva, arcán
és szemében valami nem megérthető
szomorúsággal és ezen
az
estén
talán
megmozdulni
sem
akaródzott neki. Már
mindnyájan
éhesek
voltunk és ő is
hasonlóan kellett, hogy
érezzen, aj, de már
hozzászoktunk
és
ajkaink
némák
maradtak, egy darab
sem kenyeret sem
kérve. Apánk már
régóta a földben feküdt
és már a második ősz
múlt el, de bizony
nekünk nem jutott
mindennap egy szelet kenyér sem. Számos este telt
el és mi éhesen feküdtünk le, jó anyánk sírdogálása
közepette.
Anya végül mélyről jövően felsóhajtott, aztán
megint és megint… Csontos kezével a félhomályba
legyintett és szokásos mondandójába kezdett:
•
Kicsi gyermekeim…
A mondatot most sem fejezte be. Nem tudta és
aztán a mellkasából érkező új, nehéz sóhajtások
elcsendesedtek, és nem formálódtak szavakká, így
aztán a kegyetlen igazság sem mondatott ki, ma
sincs mit ennünk és a legszomorúbb nincstelenség
újra beköltözött hozzánk, mára, holnapra, isten
tudja meddig. Akkor csend támadt, talán mindenki
visszafojtotta lélegzetét is…
Valahol esti világosság gyúlt és ablakunkon
keresztül néhány halvány fénysugár szűrődött be a
szemközti oldalról.
Emlékszem, valaki elment az ablakunk alatt, a
köves utcában és a zaj hosszasan hallatszott
csendes világunkban. Félhangosan énekelgetett,
vidáman. A szomszédban valaki felnevetett, a
vastag falakon keresztül is hallottam és
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figyelmemet szakadatlanul a tér felső vége felé
vonzotta, ahol esténként számosan jártak, keltek,
mosolygós arccal és egyiküknek sem volt olyan
csontos keze, mint anyánknak. Emlékszem,
irigység kerített hatalmába és ajkamra keserű
könnycseppek hullottak, a szívemből és
gyomromból.
És akkor anya újra felsóhajtott és én ismét
beletörődtem mindenbe.
Eszembe jutottak azok
az idők, amikor apa
még élt, akkortájt nem
honolt nálunk a
szomorúság és együtt
vártuk őt haza szombat
esténként.
És e gondolatok
közepette,
valami
hirtelen
elmémbe
villant.
Tudom, hogy
felkiáltottam
és
emlékszem, mindnyájan
megrezzentek
hangomtól és furcsán
pillantgattak rám a
sötétségen keresztül, ahol álltam, hiszen addigra
már felpattantam.
•
Mamácska!... Mamácska, nekem van egy
hatkrajcárosom! – szólongattam és csodálkoztam,
hogy nem akarják megérteni, amit, azt hiszem
akkor még nem mondtam ki, csak magamban
gondoltam. Magam is megdöbbentem és még azt
sem tudtam mit kiáltottam, szívem összeszorult,
térdem remegni kezdett. Fejemben gondolatok
forogtak és el kellett telnie egy hosszú pillanatnak,
mire felfogtam, állok és valamit mondtam.
Csak azt éreztem, mama megfogja a karom és ez,
bizonyosan mint mindig, megnyugvással tölt el,
mikor keze hozzámér. Arra már nem emlékszem én
remegtem, vagy az ő keze, mikor elnyűtt
kendőjéhez vont, melyet maga köré kötve viselt.
Magához húzott és megkérdezte:
•
Mi van veled, mondtál valamit?
Tudom, hogy kiáltottam, önkéntelenül is és újra
csodálkozás fogott el, miért nem értették meg
szavaimat. Igaz, magam sem akartam elhinni és
másodjára csak félhangosan ismételtem meg,
nekem van egy hatkrajcárosom, most amikor
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semmink sincsen…
De hiszen nekem sincsen meg ez a hatkrajcáros,
csak eszembe jutott, hogy a szekrény mögött régóta
ott hever egy, melyet én kaptam, akkortájt, amikor
több is volt belőle. Visszaemlékeztem, egyszer
kigurult egy a kezemből és én akkor keservesen
sírtam, míg apám nem adott nekem egy másikat és
én megfeledkeztem arról, ami hűtlenné vált
hozzám.
Akkor hirtelen rettegés lett úrrá rajtam, hiszen
nem tudtam biztosan, valóban így esett meg,
tényleg hatkrajcáros volt és ott lehet-e még az
alacsony, aprócska szekrény mögött, ahová
elrejtőzhetett, akkortájt, amikor még nem voltak
ilyen üresek a szombat esték.
Mégiscsak valami odavonzott, bár nehezen
tudtam megmagyarázni anyának és testvéreimnek,
akiknek hihetetlennek tűnt, hogy én tényleg
tulajdonosa vagyok egy valódi, szép kerek
hatkrajcárosnak.
Megértettem áhítatukat, hiszen már minden fillér
értékével tisztában voltunk. és ezzel a hatkrajcáros
rámutatott mindarra, amit mi akkortájt igencsak
nélkülöztünk. Én magam állandóan az utca alsó
fertályán lévő sarokra gondoltam, ahol sokszor
megcsodáltam, soha nem teljesülő vágyakozással a
péket, amikor az illatos kenyeret vágta.
Aztán úgy tűnt nekem, hogy a sűrű sötétségben is
látom azt a szegletet, ahol az én hatkrajcárosom
rejtezik és pillantásom mindenen keresztül áthatol,
ami a pénzdarabot rejti és kisvártatva biztos voltam
benne, ott kell lennie. Mikor mindezt kimondtam,
megtörve a csendet és szavaim nyugtalanságot
keltettek szegényes házikónkban. Ez a hatkrajcáros
mindenkit felzaklatott.
Anya világosságot gyújtott, elhúztuk a szekrényt
és én aztán térdepelve figyelmesen végigkutattam a
megsüllyedt padozatot. Három helyett is
kutakodtam, közben könnyeim potyogtak és már
nem tudtam mindezt folytatni, hiszen a hátam
mögött állók türelmetlensége rám is ragadt. A
remény engem is elhagyott… Nem tartott sokáig,
nem tartott hosszan, amíg átkutattam a szegletet, de
magamnak is úgy tűnt, régóta térdepelek a nedves
földön, az álmom elveszett, a reményteli
hatkrajcárosom…
Mégis kitartottam.
Újfent áttapogattam a padozatot és nem tudtam
megmagyarázni, nem lehetséges, hogy ne legyen
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ott… Sírva fakadtam és kisvártatva azt sem tudtam,
mit cselekszem.
Mígnem aztán…
Látni nem láttam, de éreztem, hogy valami
keményet tartok a markomban. Féltem, hogy csak
érzéki csalódás és egy hosszú pillanatig a
markomat sem mertem kinyitni.
De ott volt. Megrozsdásodott, de mégiscsak a
hatkrajcáros.
Örömünket leírni sem lehetett.
Az arcok felfénylettek és egy kis időre
mozdulatlanul ácsorogtunk.
Én bizonyultam a legfürgébbnek. Meg sem
kérdeztem, elszaladjak-e az alsó sarokra, szinte
repültem a jól ismert irányba, melyet csak itt-ott
világított meg a lámpák derengő fénye. A
leggazdagabbnak, a legboldogabbnak éreztem
magamat, mintha a hatkrajcáros megelevenedett
volna és öt élete lenne. Teljes erővel szorítottam a
markomban, amig tenyerem meg nem izzadt.
Féltem nehogy valamerre elguruljon, mint
akkortájt, egyszer. Nagy örömmel töltött el, íme,
ma én is jóllakatok ötöt, én a kincsemmel. Hatalma
iránt végtelen tisztelet költözött a szívembe és csak
akkor eszméltem fel, amikor kifulladva odaértem a
pékség kivilágított ajtajához, ahol majd el kell
búcsúznom a hatkrajcárosomtól.
Ez egy kicsit tompította örömömet.
Mikor már bent álltam, várva mikor kerül rám is
a sor, már nem éreztem irigységet a fénylő
aranypénzek láttán, melyek csak úgy csillogtak a
bádogból készített pulton. Ej, sokkal többre
értékeltem az én hatkrajcárosomat. Azt sem vettem
észre, hogy én vagyok az utolsó, mikor a pék
megszólított. Hirtelen megszólalni sem tudtam.
Eltelt egy pillanat, és mikor újra rám kiáltott,
megrezzentem, de aztán felbátorodtam és hat
krajcárért kértem kenyeret, Szívesen mondtam
volna, hogy hatkrajcárosom nem olyan, mint a
többi, értékesebb a világ minden fénylő
aranypénzénél és él, az emberekhez hasonlatosan,
de végül csak egyszerűen kértem a kenyeret.
A pék hosszú késével gyorsan levágta, a
kenyérdarabot az asztalra dobta és én félénken a
pultra helyeztem hatkrajcárosomat és a kenyér után
nyúltam.
A pék hirtelen szörnyűséges hangom rivallt rám:
•
Te azt hiszed, hogy én a rozsdás vasat
gyűjtöm?...
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Megragadta az én drága, egyetlen
hajkrajcárosomat és elhajította a sarok felé, ahol
fájdalmasan csendüléssel ért földet.
Olyan volt, mintha kegyetlenül elvert volna.
Lebecsmérelt hatkrajcárosom csengése mélyen a
szívembe vájódott. Szerettem volna hangosan
mondani, ez a hatkarajcáros öt életet jelent, de
torkom összeszorult és hang nem jött ki rajta.
Csak mikor újra az utcán voltam eredtek el
könnyeim és lépteimet sem láttam és a
legközelebbi villanyoszlopnál, ahol nem égett a
lámpa, olyan keserves sírásra fakadtam, mint az óta
akkor sem, mint amikor igazi szomorúság lett úrrá
rajtam.
Nem tudom, meddig zokogtam ott. Csak jött a
mama, ő is sírt, aztán odavont elrongyolódott
kendőjéhez és én megnyugodtam.
És mikor unalmas, szomorú este talál rám, még
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manapság
is
megsiratom
egyetlen
hatkrajcárosomat, hiszen ettől az időtől fogva soha
nem volt az enyém. Akkor mindig úgy érzem,
édesanyám két világon keresztül fogja meg
karomat és egyszer csak megnyugtatja feldúlt
gondolataimmal terhes bensőmet. Ismét
kisgyerekké válok, lehunyom szemem és abban a
nedves szegletben térdepelek, már, már a
markomban tartom a legértékesebb hatkrajcárost és
a boldogságtól a könnyeim is kicsordulnak…
Ha véletlenül egy könnycsepp a kezemre hullik,
feleszmélek – és a hatkrajcáros elrepül, ahogy
tovaszáll szegényes kis házunk és édesanyám
arcképe…
Illusztráció: Peter Ondreička
Fordította: Papanek László

Szívünkről – szívesen

Szívünk születésünktől életünkutolsó pillanatáig
megállás nélkül dobog és naponta 10 000 liter vért
áramoltat testünkben.
A szív érzések, érzelmek, szenvedélyek forrása.
Lehet gyöngéd, hű, csalárd, hidegebb, forróbb,
őszinte, nyílt, zárkózott.
Az élet számtalan helyzetében úgy véljük, „a
szívünk
jobb tanácsadó,
mint az ész.” Nyelvünk
Fotó:
Németh
László
igen gazdag és kifejező a szív és a vele kapcsolatos
érzelem ábrázolásában. Például a bátor, egyenes
embernek „helyén van a szíve.” Az arcról, a
szemünkről leolvashatjuk, hogy „ a szív tolmácsa
az ész”, vagy „kinek mi a szívében kitetszik a
szemében.
Barátod
megválasztásában
óvatosságra,
körültekintésre int a mondás: „szíved híre nélkül
kezet ne adj”. A jó barátot mindig „szívesen
látjuk”. Az élet ezerféle alkalmat ad arra, hogy a
„szívünkön viseljük megértsük a másik embert,
hogy bátran kimondjuk és vállalkjuk „ami
szívünkön a szánkon!” Aki boldog „akinek szíve
telve megnyílik a nyelve.”
Jól esik hallgatni az egyenes igaaz szót, hogy
bólintsunk „szívből beszélt, vagy kiönti szívét, egy
szív egy lélek vagyunk és dagad a barátságától.”
A különböző sértéseket, bántásokat „szívére veszi

ez ember, szívébe markol, nyomja a szívét, majd
meghasad a szíve. A megbántott személy úgy
panaszkodik:” kést üt a szívembe, azt is
megforgatja.” Gyermekét, idős szüleit elhagyó
könyörtelenség láttán döbbenten kérdezzük: „volt
szíve hozzá?” Nincs szíve, szívfacsaró látvání.”
A szerelmesek boldog ragyogásához jut eszünkbe,
hogy „szívbőls szívbe, csók az út”, vagy „üti a
szíve a tizenkettőt. „A szív az egyetlen iránytű,
amely az igaz szerelem felé mutat”.
A felfokozott élettempó, a mai küzdelem, hajszoltá,
sérülékennyé teszi szívünket. Szép szimbólikus
szóképpel ábrázolja szíve terhelését Váci Mihály
költő: „Úgy éltem, mint a százhuszat verő szív”.
Lassítsunk az élettempón egészségesebb
életmóddal, több testmozgással. Az élvezeti szerek
csökkentésével, az egészséges táplálkozás
szívderítő hatásával. Érdemes elkezdeni, hogy
minél tovább dobogjon a szívünk. Végülis nagy kő
esett le a szívemből, hogy mindezt leírhattam.
Tisztelettel: Dietz Ferenc
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Regionális találkozó Kóspallagon

Magyarország Szlovák Szövetségének Pesti régiója
május 11. Kóspallag Kultúrházában mintegy ötven
szlovák nemzetiségi önkormányzat valamint a
Pobozska szervezet a választások előtti Szlovák
aktivistái Csobánkáról, Csővárról, Kóspallagról,
Püspökhatvanból,
Piliscsabáról,
Pilisszentkeresztről és további községekből vettek
részt. Magyarországi
Szlovák Nemzetiségi
Önkormányzat
vezetője Hollerné,
Racskó
Erzsébet
bevezetőnek értékelte
„az intenzív közös öt
évet”, tehát teljes
békességgel eltelt
időszakot.
Továbbiakban
felszólalt Egyediné
Ruzsenka és a Magyarország Szlovák Nemzetiség
parlamenti szószólója. A vendégadó Kóspallag
Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnökasszonya
Botos Katalin szervezésének köszönhetően a
felszólalásokat igen értékes kultúrműsor követte.
Ez immár a huszonötödik szervezett műsora volt az
elnökasszonynak. Elsőként, Fuhl Imre lépett a
pódiumra és üdvözölte a jelenlévőket. A helyi
óvodásokszép előadásával kezdődött a műsor.
Kismarosiak, a májusfaállítást adták elő igen szép
énekekkel kísérve. „Szereti a pap a kávét, de még
jobban a szakácsnét” c. népdalukkal igen nagy
sikert arattak. Katalin a vendéglátó gazdasszony
„Önmagamat adtam” című érzéki verset szavalt
igen átszellemülten. Az ecseri tánccsoport vezetője
bevezetőnek ismertette a megalakulásukat, a
szlovák hagyományőrzésért végzett fáradozásukat.
Előadta, hogy a híres ecseri lakodalmast előadó
férfiak közül sajnos már csak kettő van a tízből.
Nagyon szép szlovák népi ruhában léptek fel. A
kerepesiek modern témájú darabja szép és
élvezetes volt, de sajnos semmi köze
Szlovákságunk hagyományőrzéséhez!!! Piliscsév
Kabala ének és táncegyüttes, igen szép komoly
népi énekeket adott elő, amihez a nézők is
bekapcsolódtak. Piliscsév „Lipa” együttese szintén

szép sikert mondhat magáénak. Pilisszentkereszt
énekkara az áldott emlékezetű Gizi nénit
nélkülözve is igen szépen szerepelt. A szintén
Pilisszentkereszt színeiben fellépő humoros
„OZEMBUCH” mint mindig, most is, szép
szórakoztató műsort adott elő.
Pilisszentlászló Nefelejcs énekkara három
asszonyunkkal
megfogyatkozva bár,
de
rendkívül
higgadtan, nyugodtan
lépett a színpadra és
Fotó: Franyó Rudolf
hagyományos
népi
énekeket adott elő
csodálatos módon.
Az
énekléstől
elvarázsolt közönség
vastapssal jutalmazta
meg fellépésüket. A
legsikeresebb fellépésünknek ékes bizonyítéka az
óriási virágcsokor, amit a főrendezőtől kaptam,
amit természetesen a nagy sikert aratott énekkarunk
vezetőjének Margitkának átnyújtottam.
Fellépő hagyományőrző viharos sikert aratott
fellépőink; Elsíkné Margitka, Hupekné Manyika,
Fotó: Pálinkás
Margaretta
Kocskovszkíné Marika,
Dombainé
Anika,
Vanyákné Julika, Julika által kissé eltakarva,
Dombainé Magdika. Bíróné Gizike, mögötte
Németné Borika sajnos eltakarva.
Hornyákné Manyika, Csernyíkné Ildike, Mikula
Albert szintén eltakarva, Csenkiné Anika, Petkó
Jutka, Fenyvesi Panka Izbégre elszármazottak, és
egyik erősségünk Nagy Attila Budapestről.
A műsor végén, szerény ugyan, de szívből jövő
vendéglátásban volt részünk.
Köszönet a Kóspallagiaknak, és minden
fellépőnek, valamint jelenlévőnek, akik
megtisztelték szlovákságunk szépen sikerült
rendezvényét.
FR
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Keresztneveink

Jeles napok védőszentek
MEDÁRD hitvalló meghalt 560. Ünnepe: június 8.
Szelídsége, jámborsága a papság mintaképévé
avatták. A noyoni püspöki székben az ősi
pogányság ellen küzdve, az elharapódzott llopás
bűnét ostorozta. Szent életéhez sok csodás esemény
fűződik. A napszámosok, munkások védőszentje.
Közbenjárását kérjük jótékony esőért és országos
csapás idején. Jelentése ónémetül: tiszteletben erős,
hatalmas.

Nővérénél,
Kunigundánál
nevelkedett
Lengyelországban. Férje halála után Kunigundával
együtt az ószandeci klarissza apácák zárdájába
vonult, ahol rendes házimunka mellett buzgó
imádságban töltötte napjait. Jolánta =Jolentha
=Yolanda az ónémetben: művésziesen dolgozó
(kunstvoll arbeitende). Kallós Endre szerint az iole
+ anthos összetételéből számozott; jelentése a
görögben: violavirág.
Fotók: Mihics József

LÁSZLÓ király, hitvalló. Meghalt 1095. Ünnepe:
június 27. Szent Lászlót az isteni gondviselés
küldötte, hogy Szent István után az erkölcsöket
magjavítsa, zilált közállapotunkat rendbehozza és a
barbár veszedelmet elhárítsa. Egyházi szempontból
fényesen kiemelkedik életszentsége, térítő munkája
és vallásunk megszilárdítása. Szent életének
beszédes bizonysága az a sok legenda, mely nagy
nevéhez fűződik. Szent Lászlót lovagias természete
a lovagok, és hajadonok védőszentjévé avatta.
László=Ladiszlaus, a szlávban: Wladislav: dicsően
uralkodó. Községünk védőszentje, mint az,
JOLÁN (Jolánta Boldog) özvegy. Meghalt 1298. köztudott; származásánál fogva Európa bármely
Ünnepe: június 15. IV. Béla magyar király leánya. trónján ülhetett volna.
MARGARETHA skót királynő. Meghalt 1093.
Ünnepe: június 10. Anyai nagyatyjának, Szent
István királyunknak udvarában nevelkedett. III.
Malkolm skót király felesége lett. Királynői
méltóságát életszentsége ékesítette. Mint királynő
szorgalmazta a kötelező húsvéti gyónást. Férje
elhunytát lelki megpróbáltatásnak, az ő súlyos
betegségét pedig lelki megtisztulásnak minőssítette.
Tetemeit az edingburgi Szentháromság
templomban őrzik. Margaretha a görögben:
gyöngy. Becéző neve: Margó, Grete.

Gondolatok

Az év minden napjára a bölcsektől
Mozart írja a rekviemet
Saviéri mondta azt, hogy az Isten engem megvert,
mert adott akkora talentumot, hogy felismerjem, ki
a Mozart, de akkorát nem adott, hogy Mozart
legyek.
- Még most sem ismert személy, aki megrendelte,
lehet hogy éppen Saviéri. Mozart nem is tudja
befejezni.
FAJ - CSÁK

Nehéz vitát nyerni egy okos ellen.
Viszont egy hülye ellen lehetetlen.
NÉPI BÖLCSESSÉG
A világ egy könyv, és akik nem utaznak,
megrekednek egyetlen oldal olvasásánál.
SZENT ÁGOSTON

Amíg valakinek jól megy sora,
mindenki a barátjának akar látszani.
Ha egy férfinak nincs igaza és hallgat, akkor ARISZTOTELÉSZ
BÖLCS.
Ha igaza van és úgy is hallgat, akkor NŐS.
ADY ENDRE

2019. június • 6. szám • VI. évfolyam

TRUBNIK • KÜRTÖS | 13

További írások
Dietz Ferenc barátomtól

Azt kérdezték egy bölcstől, hogy melyik idő a
legfontosabb az emberi életben, ki a legfontosabb
ember és mi a legfontosabb tennivaló? A bölcs azt
felelte: „Az egyetlen fontos idő a jelen, mert csak a
jelenben rendelkezhetik az ember önmagával. A
legfontosabb ember az, akivel a jelen pillanatban
épp dolgunk van, mert senki sem tudhatja, lesz – e
még valaha más emberrel is dolga. A legfontosabb
tennivaló pedig az, hogy ez iránt az ember életének

A modern nagymama

célja egyesegyedül az, hogy minden ember iránt
szeretetett tanúsítson.” (Ljev Nyikolajevics
Tolsztoj)
„Napjainkban nincs más igazi erő, mint a nemzeti
jelleg.A magyar most van fordulóponton. Vagy
ragyogva élni fog, vagy bukik örökre”.
(Széchenyi István)

Némi humor

nem ízlik a tejecske. Fintorogva így szól: Öcsi, te
ezt eszed, ez nem jó. Várjál, hozok neked egy kis
Nászút után a modern nagymama kérdezi a narancsszörpöt.
látogatóba érkezett unokáját.
- Na milyen volt kislányom?
Kedves Rudi!
- Hát, nem volt valami nagy durranás!
Csak gyakorold kislányom, majd belejösz. – Tibor atyáról írt nagyszerű cikkedről jutott
mondta a tapasztalt nagymama.
eszembe egy kis humoros írás: „János gazda
mondja meg őszintén, miért szeret olyan nagyon a
Gyermekszáj
templomba járni?
- Lélekemelő érzést vált ki belőlem és csodás
Édesanyja szoptatja a gyermekét. A kicsi bátyja a 3 hatással van rám egy férfit látni, aki ennyi sok
éves Balázs irigykedve nézi és kéri édesanyját, fehérnépet egy órán át, szótlanul tud összetartani.
hogy ő is szeretné a tejecskét. Férje biztatja, fejd ki
neki egy kis pohárba, hogy kóstolja meg. Balázs
Üdvözöl: Dietz Feri
szájához veszi a poharat, de aztán látszik, hogy

Szlovák gazdasszony 2019

Magyarországi Szlovákok Sövetsége, Szlovák
köztársaság budapesti nagykövetségén május 25.
megrendezte a már tradicionális találkozóját a
magyarországi szlovák nemzetiségnek. A találkozó
főtémája, az otthon sütött kalácsok, desszertek, és
édes – sós delikátok elhelyezése a díszes zsűri
asztalra. A tekintélyes személyekből álló zsüri
elnöke Kamila Magálová szín és konyhaművész,
vezetője immár tíz éve a szlovák konyha
műsorának. Az eseményen felléptek Békéscsaba
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szlovák gimnázium diákjai, és a Besztercebányáról
érkezett népi fúvós zenekar. A 16. kalácssütő
vetélkedő fővédnöke Paul Hamzik nagykövet volt.
A nagykövetségi rezidencián, a versenyen
résztvevők között voltak, asszonyok, akik előszőr
és voltak, akik már tizenhatodszor neveztek be. A
vetélkedőre benevezetteket Michal Gajan

cukrászmester üdvözölte; - Nagyon örülök hogy a
magyarországi szlovákok nagyon aktívak, és nem
felejtették el szlovák gyökereiket, és szeretettel
ápolják szlovák hagyományaikat a vendéglátásban
is, mely nagyon tiszteletreméltó a határontúli
szlovákságot illetően.

A terítéken találhatók voltak, sós pálcikák,
pogácsák, krumplis palacsinták, és különböző
falatocskák. A hagyományos óriás
esküvői kalácsok, úgynevezett
nászkalácsok, font, és töltött
kalácsok, különböző figurákat
ábrázolók, bukták, kelt tésztából
készültek,
rétesek,
hájas
tésztákból
készültek,
szilvalekváros töltelékkel. Diós
batyuk, egy falatra való golyók,
végül mézeskalács bábuk, és
számos
egyszerű esküvői
meztelen kalács. Összesen 86 féle termék került
terítékre, így nem volt könnyű dolga a zsűrinek,
melynek vezetője Michal Gajan volt. Zsűritagok:
Barkányi Zoltán, Fuhl Imre, Sipicky Mátyás. Zsűri
tagok elsőnek a szintén versenyre hozott pálinkákat
kostólták meg. Ó, nem kell rögtön a roszra
gondolni, minden bizonnyal azért kezdték a

pálinkákkal, mert azokból kevesebb volt. Csak az
első hatot kostolták meg, azt is talán csak azért,
hogy
étvágyuk
legyen
végigkostólni a szlovák ajkú
háziasszonyok 86 féle termékét.
Visszatérve a desztilált termékekre
voltak közöttük olyanok, mint zöld
diókból
készült
likőr
Békéscsabáról.
Birsalmapárlat
Répáshutáról.
Barack
és
szilvapálinka számos településről
adta az aromát, és illatott a gondos
alapossággal
elkészített
termékeknek. Tótkomlósról is érkezett nagyon
finom sligovica, csak annak gazdája nem a többi
ital közé rakta le, hanem a szebbnél szebb és
ízletesebb kalácsok közepébe. Ezzel igazából
sajátmagát diszkriminálta. Zsüri tagok inkább a
finomabbnál, finomabb és díszesebb kalácsokat
ízlelgették.

Nagyon sajnálatos dolog, de a
Szlovák gazdasszony 2019
rendezvényen limitált volt a
résztvevők száma. Mondta a
résztvevőknek
Egyediné
Ruzsenka sok a régió, és bennük
sok jelentkező. A Szlovák
Követség rezidenciája az
épületen belül több főt nem tud fogadni. A
legóvatosabb válogatás által is nyolcvan vendég
volt jelen. A fellépőkkel, és a „háziakkal” együtt
több mint százan voltunk. Amíg a zsűri dolgozott,

az előadók szórakoztatták a
jelenlévőket. Akik nem kaptunk
bent helyet, a szép napos időnek
köszönhetően kint sétálgattunk,
bámészkodtunk a nagykövetség
díszkertjében.
Bent
a
díszteremben a Szlovák Nemzeti
Színház
tagja
Kamila
Magalovával folytatott diszkurzust Sipicky Mátyás.
Művésznő visszaemlékezett saját gyerekkorára
ómamájára, aki elismert esküvői szakácsnő volt. A
jelenlévő Szlovák ajkú asszonyaink örömmel

Eskövői finomságok
a különböző régiókban

Kvóta meg volt kötve
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osztották meg művésznővel konyhai tapasztalaikat.
Eszmecserélyüket a kiálító szalonba hívó
csengettyű hangja szakította félbe. Sok terméket
díjaztak. Minden régió dicsekedhetett díjakkal. A
Ludové noviny szerkesztősége által készített

kálacsok is díjazva lettek. A Pilisi régió díját
Mogyorósbánya képviseletében Pálinkásné Teréz –
Csákváriné Ilona „lagzis” asszonyok nyerték, a
„csodakiflikkel”.
Fotók: Fuhl Imre, szöveg: FR

A
hajdani
népdal
szerzőjének nem kellett
sokat
nézelődnie
faluhelyen,
hogy
fecskefészket találjon. Volt
belőlük
elég,
még
gyerekkoromban, meg azt
követően is elég sokáig.
Az
iparosodásnak
köszönhetően faluhelyen is
megszünt
már
a
hagyományos, mondhatni
tradicionális állattartás. Állattartási rendeletek
szabályozzák már a falun élők életét. Ez a
modernizáció természetes velejárója. Nálunk,
Pilisszentlászlón a füsti fecske volt a gyakori. Ez a
fecskefajta felül nyitott sárfészkeket rak,
elsősorban istállók, de a házak ereszek alatti védett
helyeken is. A füsti fecske erősen kötődik az

állattartáshoz, éppen ezért
egyre inkább elnéptelenednek
a csökkenő állattartás miatt,
mert
így
kevesebb
táplálékhoz
jutnak
a
fiókaetetési
időszakban.
Hajdanában ősszel, Mária nap
környékén, a villanypóznákon
kifeszített
huzalokon
gyülekeztek
visszaútra
fecskéink. Szlovák elődeink
ezért el is nevezték a
szeptemberi Mária napot, „Lasztovicská Pana
Maria” Fecske Szűz Mária.
Nos, a képen nem egy, de három fecskefészek
látható, és mindháromban fecskefiókák.

Szentendre
városának
leggazdagabb
polgárai Szerb
Privilegiális
Szentendrei
Kereskedő
Társaság néven
már 1698-ban
érdekközösségbe
tömörültek.
1763-ban
hálából, hogy a
nagy
pestisjárvány
elkerülte Szentendrét, emlékkeresztet emeltek a
város főterén. A késő rokokó stílusú (kalmár)

kereszt, azóta hirdeti a települést újraalapító és
felvirágoztató szerb lakosainak városszeretetét. A
kovácsoltvas ráccsal körülvett kereszt alatt, a
néphagyomány szerint, egy fejjel lefelé eltemetett
ember nyugszik. Ószláv nyelven ez olvasható a
háromszögletű kereszt egyik oldalán: „Ezt a
keresztet a Szerb Privilégiás Szentendrei
Kereskedő Társaság emelte 1763. évben.” Egy
másik oldalon a 100 évvel későbbi felújításról
emlékeznek meg: „A Szentendrei Szerb Privilégiás
Kereskedő Társaság szeretetteljes törődéssel
felújította 1863. évben” „A harmadikon már csak
ennyi olvasható: „1901-ben megújítva.” „Három
felirat, három évszázad.” Írja Máté György a
Szentendre Régen és Ma című könyvben,
Sajnos a Fő téren már csak egy másolat áll. Bár ezt
sokan
nem
tudják.

Eresz alatt fecskefészek

Fotó, szöveg FR

256 éves a főtéri emlékkereszt
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POLGÁRŐRSÉGI HÍREK

Pilisszentlászlói Vadvirág Óvodát
látogatta meg a Visegrádi Önkéntes Tűzoltóság
polgárőrségünk közreműködésével

Meggyesi Balázs parancsnok szívélyesen vette a
megkeresésünket és 2019. május 17-én a délelőtti
órákban került sor a kisgyerekek által már napokkal
korábban hőn várt látogatásra.
Az óvodás nebulók nagy örömmel és lelkesedéssel
vették birtokba a különböző tűzoltó járműveket,
bemutatott szemléltető eszközöket.
Meggyesi Balázs elmondta, hogy fontos az ilyen
kezdeményezés és a önkéntes tűzoltóság a jövőben
is nyitott az intézmények, gyerekek irányába.
A polgárőrségünk megelégedettségére szolgált,
hogy ilyen tartalmas programot tudtunk szervezni a
Pilisszentlászlói Vadvirág óvodásainak.
Köszönjük az Visegrádi Önkéntes Tűzoltóságnak
Meggyesi Balázs parancsnok, és a programban
részt vevő három fő visegrádi önkéntes tűzoltónak,
hogy lehetőséget biztosítottak óvodásainknak a
maradandó élményt nyújtó programhoz!

Mihics József Pilisszentlászlói Polgárőr- és
Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökének
kezdeményezésére megkerestük Meggyesi Balázst,
a Visegrád Város Önkéntes Tűzoltóság
parancsnokát, hogy Pilisszentlászlói Vadvirág
Óvoda kisgyermekeit látogassák meg, és
bepillantást
nyerhessenek
a
mai Pilisszentlászló, 2019. május 17.
katasztrófavédelem, az önkéntes tűzoltók életébe.
A szervezés lebonyolítását a polgárőrségünk Pilisszentlászlói Polgárőr- és
végezte. Visegrádi Önkéntes Tűzoltóság részéről Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Pest Megye többet érdemel

Már a kezdéskor kiderült, hogy a május 25-i,
dabasi sportpálya különtermében megrendezett
közgyűlés nem lesz szokványos. Kezdődött azzal,
hogy 26(!) napirendi pontot hirdettek meg és
fogadtak el a jelenlevők, így mindenki maratoni
hosszúságú értekezletre számíthatott. A meglepetés
folytatódott azzal, hogy már az értekezlet elején
átadták a különböző elismeréseket, kitüntetéseket.
Az elnök beszámolója után a Felügyelő Bizottság
beszámolója következett. Ezek után dr. Fekete
Csaba címzetes rendőr dandártábornok, rendőrségi
főtanácsos, a Pest megyei rendőrfőkapitány

helyettese kért szót, hogy megköszönje a
polgárőrök tavalyi évben végzett munkáját.
Elmondta, hogy a bűnügyi statisztikák továbbra is
csökkenő tendenciát mutatnak úgy országos
szinten, mint Pest megyében, és ezen eredmények
elérésében a polgárőröknek nagyon komoly
szerepük van. Kiemelte, hogy 169 egyesülettel van
együttműködési megállapodásuk, és ezen
egyesületekkel valóban kiváló illetve hatékony a
szakmai kapcsolat. Ezt mutatja az is, hogy 2018ban több mint 5 ezer 500 alkalommal láttak el
közös szolgálatot.
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Perek ide, perek oda, bejelentések és feljelentések
ellenére a Szövetség az én megítélésem és
tapasztalataim szerint törvényesen működik. – Ezt
már dr. Túrós András jelentette ki, majd hozzátette,
hogy nemrégiben találkozott Kövér Lászlóval, az
Országgyűlés elnökével, aki azt mondta, hogy a
Polgárőrség nemzeti érték, és erre nagyon-nagyon
vigyázni kell. – Engem rendkívül zavar, ha belső
konfliktusokat szítunk, ha nem szövetségen belül
oldjuk meg a problémákat. Ha valakinek kifogása,
problémája van, akár az egyesület, akár a szövetség
vagy akár az OPSZ-el kapcsolatban, azt belül oldja
meg! Forduljon a közgyűléshez, szerezzen
támogatókat, többséget, győzze meg a tagságot és
úgy adja át akaratát! Ha ez nem sikerül, akkor
valószínűleg azzal van baj, aki a belső konfliktust
szítja. – Az OPSZ elnöke kinyilvánította, hogy a
Pest megyei szövetséget nem szabad lekezelni. Az
összes egyesület közel tíz százaléka ebben a
megyében van. Tehát meghatározó szerepet tölt be.
Majd kinyilvánította, hogy dr. Bilisics Péter
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remekül képviseli a Pest megyei polgárőrök
érdekeit az OPSZ-en belül. – A rend, a fegyelem és
a tisztesség nagyon fontos, ezért nagyon
vigyázzunk a Pest megyei szövetségre, annak
egységére! Az OPSZ elnöke emlékeztetett arra,
hogy a polgárőrségnek a lakosság általi
elfogadottsága nagyon magas, közel 83 százalékos,
és a rendőri vezetőkön túl állami szinten is nagy az
elismertség. – Magyarország kormányának
stratégiai partnere a Polgárőrség, és ez nem kis
dolog – mondja dr. Túrós András. – A Magyar
Országgyűlés elnöke is megerősítette, és nem sok
civil szervezet mondhatja el ezt magáról. 2020-tól
jelentős változás fog történni a Polgárőrség
életében, de ez csak akkor fog működni, ha rend és
fegyelem van! Az elnök ezután beszélt a digitális
fejlesztési tervekről, a formaruhák cseréjéről, az
EDR rádiók rendszeresítéséről. A hozzászólásokat
hosszadalmas jogi folyamat és számtalan szavazás
követte. A bírósági iránymutatás alapján újra
megszavazták a törvényszékre változásbejegyzésre
benyújtott szövetségi határozatokat. Az értekezlet
vége felé a jelenlevők kérdéseket tehettek fel, mely
során az OPSZ elnöke kijelentette: Pest megye
többet érdemel. Ezt mások is mondták már, ő is
egyetért ezzel a megállapítással és igyekszik többet
adni a megyének. Forrás: OPSZ
Pilisszentlászlói Polgárőr- és Önkéntes Tűzoltó
Egyesület részéről Mihics Krisztián (rendőr)
polgárőrünk kapott elismerést a PMPSZ Elnökétől.
Pilisszentlászlói Polgárőr- és
Önkéntes Tűzoltó Egyesület

2019-évi Gyereknap

Helyi
önkormányzat
a gyerekeknek és természetesen
szervezésében jól és tartalmas
szüleiknek kísérőjüknek.
programokkal lett megtartva a
gyereknap. A
Szentendre
Polgárőrségünk részéről három fő
Rendőrkapitányság ügyességi
vett részt az egésznapi programok
kresz pályával kedveskedtek a
biztosításában, illetve voltak, akik
gyerekeknek, de volt kispályás
segítettek a rendezvényen.
foci, ládafia bábszínház és vili és
taki zenefonja dörmivel interaktív koncert.
Önkormányzatunk és a szervezésben részt vevők Pilisszentlászlói
Polgárőr- és
Fotó: Franyó Rudolf
egy örömteli élményekben gazdag programot adtak Önkéntes Tűzoltó Egyesület
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Jelzőrendszeri előadás

Dunakanyar Család- és Gyermekjóléti Intézmény
Aranyosi
Zsolt
munkatársa
meghívta
polgárőrségünket is ez évi első előadására. Az
előadás
2019-05-08-án
9.00-órakor
a
Pilisszentlászló, Polgármesteri hivatalban került
sor. Polgárőrségünket Kocskovszki Istvánné
polgárőr képviselte. A megbeszélésen részt vett Dr.
Bartha
Zsolt körzeti orvosunk Zékány Edit védőnő,
www.alon.hu
Szűcs Lajosné Vadvirág Óvoda képviseletében és

Tóth Attila Polgármester. A téma Párkapcsolat és
családi élet Pilisszentlászlón. A megbeszélés
nagyon hasznos és jó volt, fontos, hogy a
családsegítő munkatársát segítsük.

Minap betértem egy patikába vásárolni egy csomag
rágógumit. „Helyre állítandó a szám PH értékét.”
Közölték velem, hogy természetesen van, de csak
nikotínos rágógumi. Logikus – elvégre
gyógyszertár! Zseniális! Feltalálta az emberiség az
élvezetmentes mérgeződést. Ma már a rágyújtás és
s pöfékelés élvezete nélkül is károsíthatjuk az
egészségünket a leszoktató „gumirágóval”. Évekkel
ezelőtt az örök élet szerének kiáltották ki a Béres
cseppet. Ami ránézésre is réztartalmú folyadék. Én
azt mondtam, hogy minden vasnál sűrűbb fém,
mérgező: réz, higany, ólom, stb. Erre az volt a
válasz, hogy nem kostoólgatni kell, hanem inni. A
réztartalmú szerek rovarírtók, gombaírtók.
Túlélhetők, de nem gyógyszerek. Anyai nagyapám
iszogatott is és cigarettázott is , mégis nyolcvanhét
évet élt, mert, ezen szenvedélyei, miatt idegileg

abszolút nyugodt volt. Sokáig élt, de végül a
szenvedélyei vitték el. Én még messze nem éltem
annyit, mint ő. Viszont negyven évig én is
dohányoztam. Szivar, cigi, pipa viszont sosem volt
napközben nálam.
Így csak hazatérés után gyújtottam rá az erkélyen.
A jó levegőn szívtam a rosszat. Két dolog okozza a
függőséget a nikotínéhség és a megszokot
mozdulatsor. Azt találtam ki,
hogy
gyógynövényekkel töltöm meg cigijeimet, amiktől
egyre egészségesebb leszek. Ez nrm jött be!!!
Ugyan úgy köhögtem tőlük, de a nikotin három
hónap után kiürült a szervezetemből.
A mozdulatsort egy hónap szotyizással szintén
abbahagytam. Ami viszont koptatja a fogakat, de
azok javíthatók....
Losonci Miklós

Pilisszentlászló, 2019-05-09
Pilisszentlászlói Polgárőr- és
Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Rágó

Alexander
Kormoš
Kormos Sándor gimnáziumi tanár idézetei iskolai dolgozatokból
A hajó jéghegynek ütközött és elsüllyedt a Duna
közepén. Innen gyalog folytatták útjukat.
Amíg Madách a börtönben sínylődött, felesége
romlásnak indult.
A janicsárok felmentek Budára, elszaporodtak és
elfoglalták a várat.
IV. Béla a tatárjárás után a kihalt nép pótlásáról
személyesen gondoskodott.
IV. Béla várromokat épített.
A hős várkatonák általában nem érték meg a

haláluk napját, mert már korábban elestek a
csatában.
Dugovics Titusz hátsóját a falnak támasztotta, és
azon felmászott.
A századfordulón Ady termékenyítette meg a
tudósokat.
Radnóti Miklós fasiszta építőtáborban halt meg.
Móricz Zsigmond később megnősül, és elveszi a
feleségét.
A néma Katrin hallgatag lett.
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Arany János 1817-tól 1822-ig született.
A Hunyadi László olyan ballada, amelyben a főhőst
feldolgozzák.
Rákóczi Ferenc úgy halt meg, hogy belefulladt a
Rodostóba.
Arany János velszi bárdokkal sújtott le a Habsburgházra.
Leonardo da Vinci két olasz földbirtokos volt a
középkorban.
Zrínyi Miklóst a bécsi kamara által feltüzelt vadkan
ölte meg.
Petőfi egy szegény cselédlány és a magyar nép fia.

Petőfi mindent megtenne a nemzet érdekében,
csakhogy ő is hősi halott legyen.
Petőfi úgy rohant a csatába, hogy jobb kezében a
vers, bal kezében pedig a kard volt.
Kölcsey 1815 januárjától 1816 tavaszáig nem írt
verset. Ebből az időszakból 3 verse maradt ránk.
A katonák életüket és halálukat kockáztatták.
A hős holtan esett össze. Nagyon sajnálta, de akkor
már nem volt mit tenni.
A víz oxigénből és folyadékból áll.
A mocsári vész 1526-ban volt.
A Szent Jobb István király bal keze.

A neandervölgyiek azért pusztultak ki, mert csak a
szúró lándzsát ismerték, ellentétben a homo
sapiensekkel, akik már a hajítólándzsát használták.
Ma minden hadsereg kizárólag lőfegyverekkel van
felszerelve, de az ókori görögök és rómaiak az íjat
a gyávák fegyverének nevezték. A perzsák
üzenetére miszerint „annyi nyilunk van, hogy
elsötétítik a napot.”. A görögök azt válaszolták,
hogy”leginkább árnyékban harcolunk”. A spártaiak
hatalmas kerek pajzsa a harcos bal oldalát és a
szomszédja jobb oldalát védte. Nagy Sándor
négyzet alakú „falanxainak” pajzsai a perzsa nyilak
szintén nem tudtak áthatolni. Akárcsak a rómaiak
földig érő pajzsain a barbárok nyilai, mert a
teknősbéka formációban a hátsó sorok pajzsai
felűlről is védték a légionarusokat.
A Szent Galleni kolostori feljegyzés szerint „A
magyarok nyilaitól ments meg uram minket.”
A nyugati páncélos lovagok ugyanis nem
használtak íjat. Pedig alovasíjász magyarok óriási
célpontok lettek volna a lovaik miatt, de nem akadt
senki, aki ezt kihasználja. „Nem lett volna
lovagias,” csak eredményes. A Lech –mezei
csatában Augsburgnálm esett az eső. Az
ősmagyarok íjai viszont markolatból, reflexelből,
felső, középső és alsó lapokból voltak ennyvel
összeragasztva, amik a folyamatos esőtől
darabjaikra hulltak volna széjjel. A sztyeppei
éghajlaton ez még nem lett volna hátrány.
Elmodhatjuk tehát, hogy a magyarok nyilainak az
volt az egyetlen előnye, hogy a magyaroknak
voltak nyilaik.
Volt „tüzérségük”. Muhinál viszont már mi voltunk
a „lovagiasak”, mert a kunokat már előtte

kizavartuk az országból. A szekérvár védelméből
„”rommá” lőhettük volna a lovas mongolokat, ha
lett volna mivel. Ehelyett ők nyilaztak minket
szitává, mert minden tatár50 (ötven) nyílvesszővel
ment a csatába.
A XI. Századi mormandiaiak azért tudták elfolalni a
Britt-szigeteket mert használták az íjat, a karddal
felszerelt szászokkal szemben. Kemény lecke volt,
de megtanuták. A százéves hábotú, a „rózsák
háborújának” minden csatáját a páncélmentes angol
íjászok nyerték meg az óriási túlerőben lévő francia
páncélos lovagokkal szemben. Pedig a legendás
long bow – a „hosszú íj” óriási visszalépés volt a
keletiek összeragasztott és az északiakés az ókoriak
széles, lapos, rövid íjjaival szembe, de ez is bőven
elég volt.
Crésynél ezer angol győzött le hatezer genovai
számszerijast, (nyílpuskást) mert az eső miatt
előbbiek húrjai használhatatlanokká váltak. A
másodikpoitiersi csatában és az agincourti csatában
is újra az egész francia nemesség páncélos lovagjait
írtották ki az angol paraszt- íjászok. A kanócos
muskéták sosem voltak versenyképesek az íjjal
szemben. Mátyás királyunk fekete seregének
viszont a cseh számszeríjászok voltak a lövészei.
Szamo sztreli- magától lövőt jelent. Ezt
Magyarúl számszeríjnak mondták. A harmincéves
háborúban megjelenő kováspuskák és pisztolyok, a
keréklakatosok után és a csappantyúsok előtt,
örökre átvették a hegemóniát a szúró-vágó és
„hideg” fegyverekkel szemben.

Sagitam hungarikum

Losonci Miklós
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Hősök napja

1924-ben május utolsó vasárnapját a „Hősök
emlékünnepe”
néven
nemzeti
ünnepé
nyilvánították és ennek megfelelően országszerte
megemlékezéseket tartottak.
A második világégés után, 1945 májusában még
megtartották a Hősök Napját, de már nem számított
nemzeti ünnepnek és hosszú ideig ez volt az utolsó
is. Az említett megemlékezést követően 1989
májusában Szekszárdon tartottak hivatalos
ünnepséget, majd a rendszerváltást követő első
állami rendezvényre 1990. május 27-én került sor.

A Magyar Köztársaság Országgyűlése a magyar
hősök emlékének megörökítéséről és a Magyar
Hősök Emlékünnepéről szóló 2001. évi LXIII.
Törvény alapján minden esztendő május
hónapjának utolsó vasárnapját a Magyar Hősök
Emlékünnepévé nyilvánította.
Szerény kis falunkban már nagyon régóta sajnos
semmiféle ünepi megemlékezés nem történt
azokról, akik mindkét háborúban a hazánkért, tehát
értünk, az utódokért is ontották drága vérüket!
FR

„Kölcsönt ne adj, ne végy! A kölcsön elveszti
önmagát, el a barátot, és tönkreteszi a
gazdálkodást”. Shakespeare: Hamlet.
Ezek után Széchenyi megírta a „Hitel” című
könyvét. Azért, hogy nemesek is fel tudjanak venni
hiteltgazdálkodásuk korszerűsítésére, birtokaik
jelzálogával. A jól gazdálkodók megazdagodtak, a
rosszúl sáfárkodók elszegényedtek. Maga az

„Előre!” felszólítás hatvan éve az úttörő (pajtások)
köszönésévé vált. Akik minden évben elvittek az
erdőbe száháborúzni. Akinek valaki leolvastaa
homlokán lévő számot, az kiestt. Nekem személy
szerint az úttörőkrőlmindig az útbontók, útfeltörők
jutottak eszembe, ráadásul nélkülük is minden
szabadidőmet az erdőben töltöttem. Pont az
egyedüllét miatt a szervezettség helyett.

Előre
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A nagykorúak viszont kétféleképpen élhetnek:
előtakarékoskodva, vagy elköltekezve. Utóbbi azért
látványos. Többet kell visszafizetni, mint a kölcsön
összege volt. Az előbbi pedig azért mert a pénzünk
„dolgozik a bankban”. Márpedig minden munka
energiavesztéssel jár. Ez a fizika törvénye is.
Vagyis a pénzünk a kamat ellenére, a mindig
letagadott, de mindig létező infláció miatt csökken,
de legalább nem annyit, mintha otthon tartanánk, és

nem is annyira ellopható. Lényeg, hogy a bankok
mindenképpen nyernek. Cserébe őrzik a pénzünk.
Akik ma három gyereket ígérnek, tízmilliót kapnak
az államtól. ELŐRE! Azt, hogy hányan fognak
ezzel élni, és hányan visszaélni, azt majd a
történelem megmutatja. Útólag minden
kristálytiszta lesz.

ÜDÜLÉS

ELTÉVEDÉS

Humor

Géza barátom kérésére levittem családját Balatonra
a vállalati üdülőbe. Az üdülő vezetője nagyon
barátságosan fogadta őket. Miután megmutatta a
családi apartmant, megnyugtatta a házaspárt:
- Mindent elkövetünk, hogy úgy érezzék magukat,
mintha otthon lennének. - Ó Istenem, én azt hittem,
hogy pihenni jöttünk ide. – jegyezte meg fejét
tekergetve Géza.

Losonci Miklós

Móricka eltéved a városban, megszólít egy férfit:
- Hé, fater! Hogy jutok innen leghamarább a
kórházhoz?
- Úgy, hogy még egyszer faternak szólítasz!
SOK HŰHÓ

Legjobban a nyári iskolaszünetet szeretem. –
mondta kocsmai sörözés közben barátjának Lajos. Miért? Hiszen te már rég kijártad az iskolát. - De a
gyerekeim járnak és nekem két hónapig, nem kell
házi feladatot készíteni.

A dúsgazdag szállodalánc-tulajdonos ellátogat az
egyik hoteljébe, a Szaharába. A három londiner már
négyszer fordult, mikor a tulaj közli, hogy a többi
csomagja a következő géppel érkezik. Az egyik
londiner udvariasan, de kíváncsian megkérdi:
- Elnézést az alkalmatlankodásért, uram, de miért
hozott magával síléceket ide a Szaharába, amikor
itt sosincs hó?
- Ja, fiam, a hó a következő géppel érkezik.

ÉRDEK NÉLKÜL

VEGETA

A két háború közötti időben történt, egy
szomszédos faluban. Egy jó módú földműves a
másik faluból hozott asszonyt. A falubeliek
irigykedve rebesgették, hogy érdekből jött hozzá
feleségül. - Ilyen alattomosságot kiáltotta az
udvaron. - Mi történt Klára? Miért kiabálsz? Képzelje el Maris néni, azt híresztelik a faluban,
hogy érdekből mentem férjhez pedig a mai napig
nem tudom hány hold földje, mennyi lábasjószága
és mennyi ezer pengője van neki.

Egy hajléktalan meglátogatja sorstársát, aki a
pályaudvar sarkában, spirituszfőzőn vegetából főz
éppen levest.
- Szia, Józsi! Hogy vagy?
- Nem látod, éppen csak vegetálok.

NYÁRI ISKOLASZÜNET

FENYEGETŐ LEVÉL

- Jó napot, főhadnagy úr. A segítségüket kérem,
mert fenyegető levelet kaptam!
- Borzasztó, majd megpróbálunk utánajárni. Van
IDEGEN A VÁROSBAN
fogalma arról, hogy ki küldte azt a fenyegető
levelet?
- Elnézést kisasszony, idegen vagyok ebben a - Hogyne. Az APEH.
városban. Megmondaná, hol lakik?
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A világpolitika

...Mindig abnormális. A marxizmus klasszikusai
szerint Angliában kallett volna kitörnie a
proletárforradalomnak, mert ott volt a legfejlettebb
a kapitalizmus. Ehelyett Oroszországban tört ki,
pedig ott volt a legfejletlenebb. Lenín Európa
legluxusabb helyein radikalizálódott, az elvtársai
pénzén.: Svájcban, Capri szigetén., Zakopánéban,
stb. Akárcsak a mai terroristák, akik nyugaton érzik
pokolnak a világot, havi félmillió forintos
segélyekkel . A székely mondás szerint: „a hutya is
a jódolgában vész meg” („a medve is unalmában
megy a jégre). Lenín haazaútját a németek
szponzorálták! Mert Lenín elítélte Trianont! Lenín
még azok után is a „többségnek” (bolsevík) nevezte
a pártját, hogy az egyetlen többpárti
megmérettetésen csak 21 (huszonegy) százalékot
szereztek. Egyébként Hitler is 44%-ból csinált 100at.
Az ateiste Lenínnek egyházi esküvője volt. Ha a
világ kiszámítható lenne, mindenki megélhetne a
tőzsdézésből. Ehelyett minden kiszámíthatatlan. Az
lenne a logikus, hogy az Ázsiai és Afrikai
tengerben fuldokló Nyugat – Európa védekezzen

kézzel – lábbal az invázióellen. Ehelyett Kelet –
Európa teszi ugyanezt, hogy előre elkerülje.
Akiket emiatt mindenféle jelzőkkel címkézik, de
Dél – Európa „ébredése” után már egyre kevésbé
képesekvisszaszorítani. A VÉDEKEZŐ HÁBORÚ
UGYANIS
MINDIG
IGAZSÁGOS. A
TERÜLETSZERZŐ VISZONT SOHA SEM AZ!
Ebben még a marxizmus ős ideológusainak is
igazuk volt. Csakhogy akkor még Európa foglalta
el az egész világot, most pedig a Világ Európát.
Afrika évente egy centiméterrel közeledik
Európához, az afrikaiak és Ázsiaiak viszont évente
akár tízezer kilóméterrel is.
Minél
reménytelenebbé válik majd a helyzet, annál
elkeseredetebben kell majd védekezni. Ahelyett,
hogy megelőzte volna Nyugat –Európa a bajt, vagy
idejében hozzálátott volna védekezni. A tűzvészt és
betegségeket is egyszerű megelőzni, és az idő
előrehaladtával egyre reménytelenebb megállítani,
visszafordítani, de még az utolsó órában is jobb
elkezdeni VÉDEKEZNI, mint soha.

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat testülete
részére - Franyó Rudolf elnök Úr útján.

Nem vagyok antiszemita, rasszista, csak azt
mondom a rablott javakat vissza kellene venni!

Tisztelt testület évek óta tartanak egy
közmeghallgatást, beszámolót aminek se "'füle se
farka". Nagyon szépen minden elfogadásra kerül
az előterjesztő javaslata szerint. A 2:1 szavazati
arány kétséget kizárólag biztosítót.
A kérdés csupán az, hogy gazdálkodnak , avagy
garázdálkodnak.
Cirka 1,5 millió forint költségvetésből kellene
megoldani sok mindent.
Elsősorban a helyi szlovákok indentitásának
erősítését. Tőlünk már már mindent elvettek,
iskolát, óvodát , szlovák házat többször is.
Ide-oda tologatják (toszógatják) az illetékes Falu
vezetők a fennálló problémákat,ennek lényege a
Valdorfosok totális támadása a falu alapító
Szlovákok ellen.

Tisztelt Elnök Úr!

Levelezés

Losonci Miklós

Szeretnék részt venni a Testületi ülésükön,
szeretném meghallgatni a napirendi pontokkal
kapcsolatos mondandókat.l
Ennek azonban van részemről feltétele, a szabad
vélemény nyilvánítás biztosítása.
Végül de nem utolsó sorban jelzem, hogy
Pilisszentkereszten
a Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat feloszlatta önmagát. Lehet náluk
van politikai kultúra,és identitás tudat, .
Várom megtisztelő válaszát, hogy részt vehetek-e a
testületi ülésen, és kapok e felszólalási
lehetőséget!
Dombai József
Szlovák Ős lakó

2019. június • 6. szám • VI. évfolyam

TRUBNIK • KÜRTÖS | 23

24 | TRUBNIK • KÜRTÖS

VI. évfolyam • 6. szám • 2019. június

Elsőáldozás

Néhány gondolat az Oltáriszentség
első alkalommal történő vételéhez

A latin szertartásban a gyermekkersztség
elterjedése vonta maga után az önálló ünneplését.
Az 1800-as években leginkább fehérvasárnap
történt.
1215-ben a IV. lateráni
zsinat az elsőáldozás idejét
az értelem használatához, a
7. életév tájához kötötte,
amikor megfelelő oktatás
után a gyermek már
különbséget tud tenni az
Oltáriszentség
és
a
közömséges kenyér között
és képes a gyónásra. Az
1600-as években a korhatárt
egyre feljebb vitték egészen a 13-14 éves korig,
arra hivatkozva, hogy még nem érthetik az áldozás
lényegét. A 20. század elején általában a 9-11 év
táján bocsátották elsőáldozáshoz a gyermekeket.
Szent X. Pius dekrétumával a korhatárt újra az
értelem használatához és a gyónáshoz kötötte, de
nem kívánta meg az Eucharisztia misztériumának
teljes és tökéletes megértését. 1946. március 14-én
a Magyar Katolikus Püspöki Kar elrendelte az
egész országban, hogy az elemi iskolák 1. osztályos
tanulóit elsőáldozásra kell vezetni. Általában
tavasszal, a húsvéti időben történt.
A templomnak, zöldággal és virággal való
földíszítése az elsőáldozók hozzátartozóik szokásos
kötelessége. A hatályos egyházjog szerint
gyermekek elsőáldozáshoz bocsátása csak akkor
megengedett, ha: gondos felkészítésben
részesültek; kellő ismerettel rendelkeznek.
Képesség szerint felfogják Krisztus misztériumát, s
az Úr testét hittel és áhitattal tudják magukhoz

venni; előzőleg szentségi gyónáshoz járultak.
Pilisszentlászló lakossága a Pilis - hegy mentén
lévő községekhez hasonlóan döntő többségben, de
némi túlzással azt is lehetne mondani, hogy
abszolút római katolíkus
hitvallású.
Tehát
az
elsőáldozási szokások is
hasonlóak voltak. Jómagam
koromnál fogva Szapori
János
lelkiatyánktól
emlékszem
egyházunk
elsőáldozási
szokásaira.
János atyánk 1950 – 1961.
szolgált községünkben, így
engem is ő készített fel az
elsőáldozásra, és mint elsőáldozó az ő keze által
vettem magamhoz először Krisztus testét.
Akkoriban az első áldozás a Kápolnánkban történt,
és utána minden első áldozó (huszonnégyen
voltunk) a plébániánk nagy termében lett
megvendégelve kakaóval és kaláccsal. Szegénység
nem szégyen, de bizony akkor ittam életemben
először kakót. Sajnos nem voltam egyedül.
Mindez, nem a sötét középkorban, de csak egy jó
fél évszázaddal ezelőtt történt.
Visszatérve az első áldozásra, nyugodtan
kijelenthetjük, hogy az nem kiváltság, hiszen nem
más, mint az első találkozás szentsége az
Euharisztiában jelen lévő Jézussal. Ezt mindenki
megteheti, aki kersztényhez méltó életet kíván élni!
Keresztény életünk középpontjában van az Úrral
való találkozás, ami az ostya magunkhoz vételével
valósul meg. Erre a találkozásra, most Tibor atya
közreműködésével készültel fel első áldozóink, és
négyen vették magukhoz először Krisztus testét.
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