CSEND, FÉNY,
BÉKE
Püspökszentlászló Barátainak Egyesületének
értesítője

Tisztelt egyesületi Tagok,
kedves Barátaink!
Ez a kis újság, melyet most kezében tart,
remélhetőleg ezentúl évi 2-3 alkalommal jelenik
majd meg, hogy hírt adjon, tájékoztasson azokról a
történésekről, eseményekről, tervekről, melyek
Püspökszentlászlót érintik. Szeretném, ha ezt a lapot
közösen együtt formálhatnánk, ötleteivel, híreivel,
írásaival ki-ki hozzájárulhat, hogy színesebb,
tartalmasabb, és érdekesebb legyen. Szeretném, ha ez
az újság elősegítené az összetartást és az
összetartozás érzését mindazok között, akik
Püspökszenlászlón laknak, itt ingatlannal
rendelkeznek, vagy baráti szálakkal kötődnek ide.
Egyszóval egy élő baráti közösséggé formálná
mindazokat, akiknek szívügyük Püspökszentlászló.
Célkitűzéseink, vágyaink megvalósításában csak
közös akarat, tettrekészség és összefogás lehet
eredményességünk és sikerünk záloga. Örömteli és
biztató, hogy e tekintetben nem a nulláról kell
indulnunk, hiszen a tavalyi polgármester jelöltek
meghallgatásán több jelölt is példaértékűnek nevezte
azt a közösségi szellemet, összefogásunk által elért
eredményeket, mely falunkban tapasztalható.
Teli vagyunk tervekkel, elképzelésekkel. Vannak
dolgok, melyeket meg akarunk valósítani, vannak,
melyeken változtatni szeretnénk, vannak olyanok - és
talán ez a legfontosabb - melyeket meg akarunk óvni
és őrizni. Az elmúl években mindannyian
tapasztalhattuk, hogy a Zengő védelmében létrejött
országos szintű összefogás, melyhez falunk
közössége is csatlakozott, mekkora erőt hordoz
magában. Ismerjük mindannyian a közkeletű
közmondást, mely szerint az összefogás és a benne
rejlő erő hegyeket képes megmozgatni. Szó szerinti
értelmezésben ez a közmondás itt nem igazolódott.
Felismerhettük, hogy olykor nagyobb és igazabb az
az erő, mely hegyeket képes megtartani! Ennek
mintájára én is fontosabbnak érzem mindazon
törekvéseinket, melyek azt szolgálják, hogy
Püspökszentlászlóra évtizedek múlva is igaz legyen
Vácz Jenő atya három szavas jellemzése:

CSEND, FÉNY, BÉKE.
Piffkó László, elnök

Néhány mondat
Püspökszentlászló
Barátainak Egyesületéről.
A 80-as évek elejére a Mecsek legmagasabb
csúcsa, a Zengő mögötti szűk völgyben megbújó
falu, Püspökszentlászló végleg elnéptelenedett,
elvesztette iskoláját, és utolsó lakója is elhagyta.
A megüresedett házakat lassacskán városiak
vásárolták meg. A magára maradt falu egyre
elhanyagoltabb képet mutatott. Ezen a helyzeten
kívántak változtatni az új tulajdonosok. A spontán
összefogás hamarosan szervezeti kereteket is kívánt.
Erre egyesület létrehozása tűnt a legmegfelelőbbnek.
Még 1986-ban arra az elhatározásra jutottunk, hogy
létrehozzuk egyesületünket, mely az akkori
pártállami helyzetben nem kevés kihívást is jelentett
a fennálló renddel szemben.

Egyesületünk
létrejött,
céljának
a
Püspökszentlászló falu építészeti hagyományainak
mind teljesebb megőrzését, a védett természeti
környezet /legismertebb az itt is élő bánáti bazsarózsa
élőhelyének védelme/ ápolását, védelmét, a faluban
tartózkodás körülményeinek jobbítását tekintettük.
Ennek keretében elsősorban a leromlott
állapotban megvásárolt házainkat hoztuk helyre.
Hamarosan fontossá vált a faluba vezető földút
szerény erőinkkel való karbantartása. Az elmúlt
időben ennek érdekében több ezer tonna kőzúzalékot

szereztünk be és terítettünk el jó hangulatú közös
munka során.
Feladatunknak tekintettük a falu közterületeinek
a karbantartását is. Ennek során ehhez szükséges
gépek beszerzésére került sor. Sikerült elérni, hogy a
falu képe rendezett, ápolt legyen.
A továbbiakban a faluban „utcabútorokat”
helyeztünk el, pl. asztalt, padokat, szeméttárolókat, a
falu elején mívesen faragott névtáblát, a harangláb
környékét rendeztük, korláttal láttuk el.
A 90-es évek végén megnyílt pályázati
lehetőségek és az Szja 1 % - ának részünkre történt
felajánlásából nyert pénzekből a faluban három
ismertető táblát helyeztünk el, a leromlott
haranglábat felújítottuk. Jelenleg történik a Ferenc
kápolna teljes megújítása.
A 2003-as évben falunapot rendeztünk, vendégül
láttuk mindazokat, akik valaha is Püpökszentlászlón
éltek, vagy azoknak leszármazottai.
Működésünket a fenti keretekben kívánjuk
folytatni, a sajnos beszűkült anyagi lehetőségek
mellett egyre nagyobb mértékben támaszkodva az
önerőre. Időközben a falu ismét benépesült,
gyerekzsivaj teszi azt egyre élőbbé. Jelentőssé vált a
falusi turizmus, melyhez eddigi törekvéseink
eredményei is hozzá járultak.
Az egyesület jelentős célokat tűzött ki maga elé,
Ilyen a víz- csatornahálózat létesítése, az út
elfogadható kiépítése.
Egyesületünk vezetősége az idei évben megújult.
A most megválasztott vezetőség a tagok nevében is
köszönetet mond
Molnár Sándornak, volt
elnökünknek, és Wágner Istvánnak, volt gazdasági
ügyintézőnknek, akik a kezdetektől fogva látták el
tisztségeiket.

A programban szerepelt ünnepi szentmise,
melyet Mayer Mihály megyéspüspök celebrált. Ezt
követte a koszorúzás a Szent-László szobornál és a
Szent-László zászlók – melyeken minden Szentlászló
település címere fel van tűntetve - megáldása. A
kaposvári
Roxinház
előadásában
láthattunk
részleteket az István a király című rockoperából is,
majd előadást hallhattunk Szent László királyról
Zámbó Péter határőrezredestől.
Koraeste sorra bemutatkoztak a Szentlászló nevű
települések, Püspökszentlászlót Schumann Zoltán
mutatta be néhány mondatban.
Ez a júliusi hétvége a barátság és barátkozás
jegyében telt, ugyanakkor méltó megemlékezés volt
településeink névadójáról, Szent László Királyról .
Szent László neve kötelez bennünket emberségre,
méltóságra, tisztességre és becsületre. A közös
anyanyelv és a keresztény gyökerek kötik össze ezt a
15 települést.

Dr Horváth Béla
az egyesület titkára

Kárpát-medencei Szentlászló Települések
Találkozója 2007.júli 13 - 15.
A mai Magyarország, Horvátország, Erdély és
Szlovénia területén 15 Szentlászló nevű település
található:
Bakonyszentlászló, Búcsúszentlászló,
Bükkszentlászló, Jászszentlászló, Mátraszentlászló,
Pilisszentlászló, Vácszentlászló, Pusztaszentlászló,
Püspökszentlászló,
Zalaszentlászló,
Szentlászló
(Magyarország),
Homoródszentlászló,
Nyárádszentlászló, Tordaszentlászló és Szentlászló
(Szlovénia)
Az idén 12. alkalommal került megrendezésre a
Szentlászló települések találkozója a magyarországi
Szentlászló nevű községben. Szentlászló község
lakóssága és Önkormányzata jó házigazdája volt a
baráti találkozónak, vendéglátóink baráti szavakkal,
finom ételekkel, színvonalas programokkal és
településenként külön idegenvezetővel kényeztettek
bennünket.

A faluban megtekinthettük a Magyarországon
egyedülálló csuhémúzeumot is, amely ma élő
alkotóműhelyként is működik ezzel igyekezvén
megőrizni és továbbadni a hagyományokat az ifjabb
nemzedéknek.
Este tűzijáték, zenés-táncos est és táncmulatság
zárta a rendezvényt.
Csak rajtunk múlik, hogy a közeljövőben nálunk
is megrendezésre kerül-e ilyen vagy, ehhez hasonló
találkozó.
Abonyi Bea

Bemutatkozunk
Augusztus közepe óta új püspökszentlászlói
lakók vagyunk a 29. szám alatt beköltöztünk. Ketten
vagyunk, a nevünk Hoffer Erik és Kathleen De Roo.
Erik
28
éves
tűzoltó
Pécsen
és
természetvédelemmel foglalkozik. Kathleen 26 éves
belga származású. A történelem és levéltár
tanulmányai befejezése óta már 3 éve lakik
Magyarországon. Angolt tanít Hosszúhetényben.
Reméljük mindenkivel minél hamarabb összefutunk!

Püspökszentlászló Barátainak
Egyesületének évi rendes és tisztségviselő
választási taggyűlése
2007. június 2.
Gyűlésünket szép napsütéses időben a plébánia
épület tornácán tartottuk. A gyűlésen az egyesület 18
tagján kívül még részt vett Faragóné Cseke Blanka
polgármester asszony, Papp János a Nemes János
ÁMK igazgatóhelyettese, és Schnell Mihály építési
tanácsos.
Az ülés első részében az elmúlt időszak
történéseiről számolt be Dr. Horváth Béla és Piffkó
László. Wágner István az egyesület pénzügyi
helyzetéről adott tájékoztatást. Ezt követően a
közelgő Püspökszentlászlói Búcsú szervezésével
kapcsolatos kérdéseket vitattuk meg. Az évi rendes
gyűlés végén Dr. Horváth Béla, mint az egyesület
jegyzője ismertette az alapszabály módosításának
tervezetét, melyek a következő
fontosabb
változásokat tartalmazzák:
- Az egyesület tisztségviselőit 5 évre választja.
- A elnökség egy elnökből, négy elnökhelyettesből,
egy titkárból, egy gazdasági vezetőből áll.
- Évente két alkalommal kerül összehívásra a rendes
közgyűlés, és legalább négy alkalommal az elnökségi
ülés.
Az alapszabály tervezett változtatásait a
jelenlévő tagok egyhangúan elfogadták.
A rendes taggyűlés berekesztését követően, a
jelenlévő
egyesületi
tagok
részvételével
megkezdődött a tisztségviselő közgyűlés. Az ülés
elején Piffkó László ismertette, hogy a tagság által a
különböző tisztségre jelöltek közül jelölésüket az
alábbiak fogadták el:
Az egyesület elnökeként: Piffkó László
Az egyesület elnökhelyetteseiként: Aradi Károly,
Dömös Tibor, Gubicza Katalin, Lakatos Tamás,
Schumann Zoltán
Az egyesület titkáraként: Dr. Horváth Béla
Az egyesület gazdasági vezetőjeként: Dömös Tiborné
Wágner IstvánA leadott szavazatok összeszámlálását
követően Lakatos Tamás ismertette az eredményt,
mely szerint 5 évre az alábbi személyek lettek
megválasztva az egyesület elnökségébe:

Az egyesület elnöke: Piffkó László
Az egyesület elnökhelyettesei:
Aradi Károly
Dömös Tibor
Lakatos Tamás
Schumann Zoltán
Az egyesület titkára: Dr. Horváth Béla
Az egyesület gazdasági vezetője: Dömös Tiborné

Püspökszentlászló Barátainak Egyesülete
elnökségi alakuló ülése
2007. június 28.
Első összejövetelünkön az új elnökség
felállásával kapcsolatos legfontosabb tennivalókat
beszéltük át. Szó volt az egyesületi pénztár átadás –
átvételével kapcsolatos tennivalókról. Pénzügyek
kapcsán azt a döntést hoztuk, hogy a banki ügyek
gördülékenyebb intézése végett a hosszúhetényi
Mecsek Vidéke Takarékszövetkezetnél új számlát
nyitunk, a régit pedig megszüntetjük. Az új
számlaszámunkhoz sárga postai csekkeket rendelünk,
melyeken a tagdíjak és az egyesületnek szánt
adományok is befizethetőek. Szó esett továbbá az
egyéb
hivatalos
szerveknél
szükséges
ügyintézésekről.

Kiértékeltük a Püspökszentlászlói Búcsú
tapasztalatait, mivel idén a megszokott rendtől, és
helyszíntől
eltérően
került
megszervezésre.
Egyöntetű véleményként fogalmazódott meg, hogy a
helyszín áttétele a kastély előtti térre és a programok
új szerkezete pozitív változásokat hozott.
Beszéltünk az egyesület tulajdonában lévő
gépek, eszközök felülvizsgálatáról. Úgy határoztunk,
hogy az elavult, hibás, kihasználatlan gépeket
selejtezzük,
lehetőség
szerint
értékesítjük.
Mindazokat,
melyeket
érdemes
megtartani,
Schumann Zoltán fogja tárolni, Az egyesület tagjai
szükség esetén tőle kérjék.
Tárgyaltuk a folyamatban lévő fontosabb
ügyeink (út, víz, szennyvíz, ADSL) jelenlegi

helyzetét, határoztunk az ezzel kapcsolatos további
lépésekről.
A növekvő autós turista forgalom korlátozására
fontolásba vettük egy sorompó elhelyezésének
lehetőségét. Természetvédelmi szempontból ennek
elhelyezése már Hosszúhetény végénél indokolt
lenne, de valószínűbbnek és megvalósíthatóbbnak
tűnik falunk elejére való telepítése. Ez jelentősen
lecsökkentené a falun belüli autósforgalmat. Aki
mindenképp be akar hajtani, díj fizetés ellenében
teheti meg, melyet egy automatába kellene bedobni.
Az itteni lakosok, valamint a szemét, szennyvíz, stb.
szállítók egy számkombináció, vagy távirányító
segítségével tudnák működtetni a sorompót.
Amennyiben
a
képviselőtestület
elfogadja
javaslatunkat, a sorompó az önkormányzat
tulajdonában üzemelne. Szeretnénk viszont, hogy a
befolyt bevétel teljes egészében Püspökszentlászlóra
legyen fordítva.

alatt elvégezhetjük a hátralévő tetőfedést és a terület
rendezését. A munkálatokra 2007 október 27-én
kerül sor. Találkozás reggel 9 órakor az
Életrendezés Háza előtt, ahonnan terepjárókkal
megyünk föl a kápolnához. Ebédre bográcsban
készítünk vadpörköltet. Akik tehetik családjukkal
jöjjenek, és szeretettel várjuk azokat is, akik
komolyabb fizikai munkát nem tudnak végezni, de
egy kellemes napot szívesen töltenének baráti
körben.
Az út szokásos karbantartását, a kátyúk kővel
való feltöltését 2007 november 9-én végezzük.
Találkozás Püspökszentlászló elején a parkolóban
9 órakor lesz. Az ebéd szintén biztosítva lesz ekkor
is.
A résztvevők lehetőség szerint mindkét
alkalommal
jelentkezzenek
előre
Schumann
Zoltánnál személyesen, vagy a 72/490-007
telefonszámon.

Hírek

Püspökszentlászó Barátainak Egyesülete
taggyűlését 2007 december 1-én 14 órai
kezdettel tartja a volt plébánia épületében.
Minden tag részvételére számítunk, és várjuk
azokat is, akik az egyesület tagjai kívánnak
lenni.

Oelberg Gusztáv, az Életrendezés Háza Baráti
Körének tagja felajánlotta, hogy a vízhálózat teljes
műszaki tervezését jelképes, önköltségi áron
elvállalja. Az önkormányzat ezt örömmel fogadta és
megbízást adott a tervek elkészítésére.
Lezajlott az út tervezésével kapcsolatos
pályáztatás is. Az ajánlatot tevők közül a
képviselőtestület Ritter Attila ajánlatát tartotta
legjobbnak, akivel a tárgyalások elkezdődtek.
Még az idén elkészül az a geodéziai felmérés,
mely alapul szolgál a víz, szennyvíz és az út
terveinek pontos elkészítéséhez.
A tervezési munkálatok előkészületeként
szeptember 21-én a tervezők, az önkormányzat, az
engedélyező hatóságok, valamint egyesületünk
képviselőinek
részvételével
egy
részletes
terepbejárást tartottunk. A bejárás alkalmával
Hosszúhetény végétől felsétáltunk Püspökszentlászló
végéig, hogy feltárjuk a útépítés, víz és szennyvíz
vezetés kritikus pontjait. Bár problémák jócskán
merültek fel, de körvonalazódtak a lehetséges
megoldások is.
Az önkormányzat képviselő testülete 500 ezer
forintot szavazott meg a Püspökszentlászló előtti
aszfaltos felhajtó szakasz szakszerű kátyúzására. A
munkálatok még az ősszel megvalósulnak.
Szeptember
eleje
óta
Püspökszentlászló
háztulajdonosai Internet kapcsolathoz ADSL
szolgáltatást igényelhetnek. Az érdeklődők a Tonline-tól kaphatnak bővebb felvilágosítást és ide
jelezhetik csatlakozási szándékukat.

Közös programok, összejövetelek
A tél beállta előtt két sürgető munka is alkalmat
ad a találkozásra.
A Ferenc-kápolna felújítása befejezéséhez
közeledik. Egy közös nekirugaszkodással egy nap

A egyesület elnökségi ülése 2007 október 31-én
lesz Schumann Zoltán házában.

Kérések, információk
Kérjük az egyesület azon tagjait, akik még nem
fizették be az idei év tagdíját, hogy ezt a mellékelt
csekken, vagy legkésőbb a taggyűlés alkalmával
személyesen tegyék meg. Ennek díja változatlanul
2.000 Ft. Örömmel fogadjuk új tagok jelentkezését is.
A tagságon belül megkülönböztetjük a rendes
tagokat, akik Püspökszentlászlón tulajdonjoggal
rendelkeznek, illetve a pártoló tagokat, akik e falu és
környéke iránt érzett szeretetük okán csatlakoznak
egyesületünkhöz.
Mindazok, akik adományaikkal szeretnék
segíteni egyesületünk munkáját, szintén a mellékelt
csekkel, vagy bankszámla számunkra fizethetnek.
Befizetések alkalmával a közlemény rovatban fontos
feltüntetni, hogy az összeg rendeltetése tagdíj, vagy
adomány. Őrömmel és köszönettel fogadjuk az Szja
1%-ának felajánlását is.

Egyesületünk adatai és elérhetőségei:
Név: Püspökszentlászló Barátainak Egyesülete
Bank: Mecsekvidéke Takarékszövetkezet
Számlaszám: 50300020-15100230
Adószám: 19387675-1-02
Cím: 7694 Hosszúhetény, Püspökszentlászló 18.
Telefon: 30/7437-048
E-mail: info@puspokszentlaszlo.hu
Web: www.puspokszentlaszlo.hu

