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• A BAJÓ TI Ö NKO RM ÁN YZAT LAPJA •

2015. december XXV. évfolyam 8. szám

A Kisbíró minden kedves olvasójának kívánunk:

Meggyesi Éva: Ünnep lesz megint
Ünnep lesz megint. Égnek a gyertyák
a díszes adventi koszorún,
meghitt fényükkel egyre hívnak,
s törzsükre viaszkönnye hull.
Nézem. S magamban azt kívánom:
ez az ünnep most más legyen,
ne legyen könny, és ne legyen bánat,
csak öröm legyen, mely végtelen.
Az ünnepek fénye legyen oly tiszta,
mint a frissen hullt hópehely,
melynek ragyogó tisztasága
keresztülhatol a lelkeken.
Legyen a karácsony olyan meghitt,
hogy felmelegítse a szíveket,
s akár egy kályha vöröslő fénye,
úgy áradjon szét melege.
Minden asztalon friss kalács, és

ezernyi finomság legyen,
boldog kacajtól legyen hangos
most a szeretet ünnepe.
És ha az ünnep elmúlik majd,
akkor is legyen szeretet,
hogy az újévben ne búsuljon,
ne nélkülözzön senki sem.
Istenem! Én csak annyit kérek,
óvd meg ártatlan népedet,
boldogabb jövőt, békességet
hozz ránk. Hallgass meg! Istenem!
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ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Tisztelt Lakosság, Kedves bajóti Polgárok!
Elérkezett az év vége és ezzel eljött az idő, hogy
az önkormányzat egész éves tevékenységéről
ismét számot adjak.
Mint azt tudják az elmúlt néhány esztendőben az
önkormányzati szféra jelentős átalakuláson ment
keresztül. Itt nálunk a bajóti önkormányzatnál is
több változás történt. Például fontos, a működés
szempontjából kiemelt területekről vonultak
nyugdíjba kolléganők. A lehetőségek figyelembe
vételével, már jó előre igyekeztünk felkészülni a
változásokra, kolléganőink nyugdíjba vonulására
és igyekeztünk az így megüresedett státuszokat
megfelelő módon betölteni. Minden erőfeszítés
ellenére (az összes körülményt most, itt nem
kívánom bemutatni) a 2014-es év végére,
önkormányzatunk könyvelő nélkül maradt. A
súlyos gondot a le nem könyvelt, teljes 2014-es év
jelentette. 2015 év elején végre sikerült egy
ígéretesnek tűnő munkavállalót találni, akire óriási
faladat hárult, hiszen visszamenően egy teljes évet
kellett lekönyvelnie, valamint az aktuális évet is,
úgy hogy jelentősebb önkormányzati tapasztalattal
nem rendelkezett és mindezt egy teljesen új,
részben kiforratlan könyvelői programban. Minden
nehézség ellenére a könyvelés megindult. Tény,
hogy a környező önkormányzatok és országos
szinten több száz önkormányzat is hasonló
nehézségekkel
küzdött,
még
olyan
önkormányzatok is ahol nem volt könyvelő váltás.
A kialakult helyzetről több kormányzati, állami
szervezetet is értesítettünk, kérvén a helyzet
megoldásához
a
segítségüket.
Magyar
Államkincstár,
Megyei
Önkormányzat,
Belügyminisztérium,
Önkormányzati
Államtitkárság, Országgyűlési Képviselőnk. Sajnos
érdemi segítség sehonnan nem érkezett,
magunkra maradtunk a problémánkkal. A jól ismert
közmondás is azt mondja: „szegény embert még
az ág is húzza”! A mi megpróbáltatásaink sem
értek itt véget. Miután az Államkincstár felé nem
tudtunk határidőig megfelelő adatokat szolgáltatni,
először
jelentősebb
bírságokkal
kezdtek
bennünket súlytani, majd felfüggesztették az állami
források
kifizetését.
Természetesen
társönkormányzatunk, a Nagysápi önkormányzat is
így járt. Időközben az intézményi dolgozók
bérének
kifizethetősége
érdekében
felfüggesztettem a közüzemi számlák és minden
egyéb számla fizetését és erről értesítettem az

érintetteket. Pénzügyi gondjaink enyhítésére az
elnyert Holcim pályázat beérkező összegét
kezdtük bérfedezetként használni. Sajnos a
fizetési nehézségeink és bizonyos kommunikációs
zavarok oda vezettek, hogy átmenetileg
korlátozták a telefonszolgáltatást részünkre, illetve
rövidebb ideig még az áramszolgáltatás is
szünetelt a két hivatalban.
A pénzügyi részleg, de nyugodtan mondhatom a
teljes apparátus megfeszített munkájának
eredményeként, július elejére sikerült a 2014-es
évet lekönyvelni, az Államkincstár felé az
adatszolgáltatást
teljesíteni.
Augusztusban
visszamenőleg megkaptuk az addig nem folyósított
állami
forrásokat,
így
rendezni
tudtuk
elmaradásainkat, s végre információhoz jutottunk,
hogy hogyan is áll a gazdálkodásunk. Szerencsére
pozitív mérleget mutatott az egyenleg. Szeptember
végére, október elejére a 2015-ös év
könyvelésével is szinte napra készek lettünk.
A fentebb említett nehézségek ellenére több
beruházás előkészítése is folyamatban volt, illetve
több pályázat előkészítése, beadása is megtörtént.
Először a vis maior pályázat, a Petőfi utcai
pincebeszakadás helyreállítási munkáit végeztük
el, ezt követően szeptemberben megkezdődött a
Holcim pályázaton nyert forrás felhasználása.
Megépítésre került a buszfordulótól induló járda
szakasz III. üteme, a lépcsősortól a Táncsics M.
utca torkolatáig tartó szakasz. Ezt követően sor
került az orvosi rendelő környékén a járda, az
orvosi rendelő udvarának burkolat felújítására,
parkoló helyek kialakítására. Ezzel párhuzamosan
a templom akadálymentes megközelítése
érdekében megépítésre került az öreg iskola
mellett is a járda. Felújításra került a kerékpárút
hídjának padozata, korlátja. Két buszmegállónk oly
mértékben ment tönkre, hogy szükségessé vált a
cseréjük. Ez is megtörtént, bár itt meg kell
jegyezzek egy nagyon sajnálatos tényt. Rendkívüli
módon elszomorít, hogy a két vadonatúj
buszmegálló kettő hetet sem élt meg épségben.
Kiválóan nevelt polgáraink közül valakik
megrongálták őket. Innen is szeretném üzenni
nekik, hogy saját maguk alól vágják ki a fát, mert a
közeljövőben nem lesz pénz, hogy újakat
építhessünk és ha majd a szakadó esőben, vagy
havazásban állhatnak a szabad ég alatt, akkor
majd veregessék meg a saját vállukat, hogy milyen
vagány dolog is volt tönkretenni a buszmegállót.
Egyúttal kérnék mindenkit, ha ilyesmit
tapasztalnak, ha a rongálóra nem is szólnak rá,
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legalább az önkormányzat felé jelezzék, kik ezek
az embernek nevezett á...tok.
Pályázati aktivitásunk a beszűkült lehetőségek
ellenére sem csökkent. A belügyminisztérium által
kiírt úgynevezett EBR rendszerben megjelent
pályázaton két pályázattal is indultunk. Az egyik az
óvoda
teljes
körű
belső
felújítását,
eszközbeszerzést, modern konyha kialakítását
célozta, a másik a Damjanich utca burkolat
felújítását. Sajnos ezek a pályázatok forráshiány
miatt tartalék státuszba kerültek.
A megyei EU-s források felhasználására a 20142020-as ciklusban, előkészítés alatt állnak a TOPos pályázatok. Településünk 25 pályázati projekt
ötletet nyújtott be. Ezek igen széles területeket
ölelnek fel. Energetika, csapadékvíz elvezetés,
turisztikai szálláshely kialakítás, tornaterem építés,
járda építés, felújítás, patakmeder rendezés, iskola
felújítás, led világítás, stb. Sajnos, információim
szerint ebben az Uniós ciklusban várhatóan
településenként 1-1 nagyobb volumenű beruházás
megvalósítására lesz lehetőség.
Folyamatban van településünk rendezési tervének
felülvizsgálata is, ennek várható befejezési ideje
és az új rendezési terv átadásának határideje 2016
áprilisa - májusa. Ha már rendezési terv, akkor
meg kell említenem, hogy tíz éves küzdelem után
végre pontot tehettünk egy településünk fejlődése
szempontjából kiemelten fontos ügyre. A rendezési
terv 2002 óta tartalmazza, hogy a Táncsics Mihály
utca – József Attila utca folytatásában lévő
belterületi szántóföld területén (6,5 ha) a
későbbiek során közel ötven építési telek kerüljön
kialakításra. Ez a terület a Nemzeti Földalap
Kezelő (NFA) kezelésében volt. Az idei évben
sikerült a területet önkormányzatunk tulajdonába
vonni, tíz éves huzavona után. Ugyan még öt
esztendeig nem vonhatjuk ki a jelenlegi művelési
ágból, de legalább a tulajdonunkba került és
középtávon lehetőség nyílik telekalakításra
Bajóton.
További fejlesztési elképzeléseink között szerepel
egy olyan központi tér kialakítása is, ahol a
tradicionális rendezvényinket kulturált körülmények
között meg tudjuk rendezni úgy, hogy a
településünk két végéről érkezőknek se legyen
nagyon távoli a helyszín. Erre leginkább
alkalmasnak a művelődési ház közvetlen
környezete tűnik. Hogy ezt a célt meg tudjuk
valósítani
a
környező
ingatlanokat
önkormányzatunknak meg kell vásárolnia.
Szerencsére egy településünkön élő vállalkozó az
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elképzelés mögé állt és a szükséges források
jelentős részét biztosította számunkra. Így először
sikerült megvásárolnunk a Kossuth L. u. Katona
József utca sarkán lévő beépítetlen telket Szabó
Istvánné, Berta nénitől. Ezt a területet a kerítés
elbontása, a telek mellett húzódó árok lefedése,
tereprendezés után, parkolóként és piactérként
hasznosítanánk. Megvásárlásra került továbbá a
Kossuth L. u. 88. szám (Füle Tibor, később Kolozsi
István féle ház) alatti ingatlan, illetve folyamatban
van a Kossuth L. u. 86 sz. alatti ingatlan (jelenleg
Mezei János féle ingatlan) megvásárlása is.
Ezeket az inatlanokat a későbbiek során
elbontanánk, így megnövelve a művelődési ház
körüli területet. Itt kerülne kialakításra egy fedett,
kültéri fix építésű színpad, rendezvénytérrel,
parkosítással, pihenő helyek létrehozásával együtt.
A bontási munkák és a fejlesztések megvalósítását
a későbbikben, pályázati forrásokból szeretnénk
megvalósítani.
Továbbra is kiemelten fontos a civil
szervezeteinkkel,
a
katolikus
egyházzal,
karitásszal
való
együttműködés.
Ennek
megfelelően önkormányzatunk lehetőségeihez
mérten ez után is támogatni fogja őket, ahogyan
eddig is tette, akár anyagilag is.
Minden nehézség ellenére a hagyományos
rendezvényeinket (Nyiss Ránk, Falunap, Szüreti
felvonulás, Idősek napja, Falukarácsony, stb.)
megtartottuk és a továbbiakban is szeretnénk a
rendezvényekhez szükséges forrásokat biztosítani.
Összegezve a fent leírtakat, azt hiszem, bátran
kijelenthetem, hogy a sok nehézség, akadály
ellenére a befektetett energia nem volt hiába és
továbbra is töretlen településünk fejlődése.
Itt szeretnék köszönetet mondani a képviselő
testületnek, hogy támogattak a munkámban, az
önkormányzati apparátusnak a felelősségteljesen
végzett munkáért, illetve minden civilszervezetnek,
civilszervezeti
tagnak
a
településért,
hagyományaink, kulturális értékeink megőrzéséért
végzett munkájáért.
Mindenkinek áldott, békés karácsonyt, közös
sikerekben gazdag boldog újesztendőt kívánok!
Tisztelettel:Tóth Zoltán Polgármester
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bajóti Kisbíró az Önkormányzat lapja. Felelős kiadó:
Bajóti Önkormányzat. Szerkeszti a szerkesztőbizottság.
Felelős szerkesztő:Malagurszkiné Szabó Éva Készült a
MűvelődésiHáz gondozásában.
ISSN 2060-2189 (Nyomtatott)
ISSN 2060-2197 (Online)
Tel.: 449-450.
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mindenki várja, akarja a változást, és páran
tesztek is érte.
NEMESEDJ!

A falugazdász tájékoztatója.
A felszíni, és felszín alatti vizek
mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezéssel
szembeni védelme érdekében minden
évben adatszolgáltatási kötelezettség terheli
a mezőgazdasági termelőket.
A kötelezettség a nitrát érzékeny
területeken
mezőgazdasági
termelést
folytató
gazdálkodókra,
illetve
a
magánszemélyek
háztartási
igényeit
meghaladó állattartókra vonatkozik. Ez a
mérték öt számosállatot, baromfi esetében
három
számosállatot
meghaladó
állattartást jelent. A 2013 szeptemberében
történt módosítások után környékünkön
szinte az összes mezőgazdasági terület a
nitrát
érzékeny
kategóriába
került
besorolásra.
A befejezett gazdálkodási évre ( 2014
szeptember 1 – 2015 augusztus 31)
vonatkozó jelentés határideje: 2015
december 31.
Az adatszolgáltatás csak elektronikus úton,
ügyfélkapun keresztül tehető meg.
A teljesítést a megyei talajvédelmi hatóság
ellenőrzi,
elmaradása
nitrát
adatszolgáltatási bírságot von maga után.
A jelentés elkészítéséhez, és továbbításához
amennyiben
szükséges
kérjék
a
falugazdász segítségét.
Esztergom 2015.11.17.
Bercsényi Sándor falugazdász
Tel.: 06 70/ 4363319 06 30/ 5135885
================================
ADVENT
Az ember legnagyobb lehetősége és isteni
feladata az ÁTLÉNYEGÍTÉS! Az ember az egyetlen
lény, aki a jóból rosszat tud csinálni, eddig ezt
gyakoroltuk. Tönkretettük a Teremtést,
elszennyeztük a levegőt, a vizeket, a lelkünket…
És végül elérkeztünk a disznók vályújához, a
fordulóponthoz. Mindenki érzi, hogy elég volt,

Ne félj a káosztól, az eddigi formák ledőlése csak
LEHETŐSÉGET ad az újnak. Ezt a világot
lustaságunk és gyávaságunk hozta létre, és ez
élteti. Mondjál nemet lustaságodra,
gyávaságodra, ne bújj, ne a régit sirasd, légy része
az ÚJ megteremtésének. Ne aggódj, a káoszból
mindig új rend fogan, és ezt az új rendet EGYÜTT
fogjuk megálmodni. Szövetségben Istennel,
párunkkal, családunkkal, közösségeinkkel,
nemzetünkkel, mert minél többen teremtjük
közös akarattal, annál előbb valósul meg.
Ne feledd: TE vagy az lény, aki a ROSSZBÓL IS JÓT
TUD TEREMTENI. És nem vagy egyedül…
Fényt hozó várakozást, áldott Adventet kívánok
mindnyájatoknak!
Géczy Gábor
Forrás: Magtár levelező lista

„Az egészség a legnagyobb ajándék, az
elégedettség a legnagyobb gazdagság, a hűség
a legjobb kapcsolat.”
(Buddha
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Téli napforduló
A napforduló csillagászati kifejezés, mellyel a
Napnak a Föld egyenlítőjéhez való helyzetét
fejezzük ki. Valójában az év két pillanata, a
Nap legmagasabb déli, illetve északi
pozíciója a Baktérítőn, illetve a Ráktérítőn; az
az időpont, amikor (látszólagos) éves égi
útján a Nap észak-déli mozgása valamilyen
irányba megváltozik. A nyári napforduló
alkalmával a nappal, a téli napforduló
alkalmával pedig az éjszaka a leghosszabb,
azonban a téli, illetve nyári napforduló
ellentétes a Föld déli és északi felén.
A téli napforduló az északi féltekén december
21-re esik, ekkor a legrövidebb a nappal és a
leghosszabb az éjszaka. Ennek csillagászati
oka az, hogy a Föld Nap körüli keringése
során eléri azt a pontot, amikor az északi
félteke a legjobban megdől a Nap sugaraihoz
képest, ezért a legtovább marad árnyékban
az északi félgömb. Ettől a naptól kezdve az
északi félgömbön a nappalok egyre
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hosszabbak, a délin egyre rövidebbek
lesznek.

Karácsonyra ajándékozzon selymes, feszes,
szőrtelen bőrt, karcsúságot, fiatalos kinézetet
szeretteinek!
Ebben segítünk Önnek!
Ajándékutalványaink választott értékben
vásárolhatóak, melyek valamennyi
szolgáltatásunkra beválthatóak.
A december 15-ig váltott ajándékutalványokra
10 % kedvezményt adunk.

A történelemben a téli napforduló mindig
kiemelt szerepet kapott, és gyökeret vert
szinte minden vallásban. Ilyenkor a fény
diadalát ünnepelték, ekkortól kezdtek el
rövidülni az éjszakák. Már a Római
Birodalomban és az ókori Babilonban is
megünnepelték, de a régészek szerint a
kőkori Stonehenge is a napfordulók
ünnepének helyszíne volt.

A December hónap a magyar ősvallás
napesztendőjének az utolsó jelentős fejezete,
amelynek végén meghal az óesztendő és
megszületik az újesztendő. Ez a fontos
esemény a magyar vallásban kiemelt helyet
kapott. A magyar őshagyományok vizsgálata
egyértelművé teszi, hogy elődeink hitének
központi elemei a Mindenség, a Tejút, a Nap
és a magyar nemzet. A Naptól függ minden
földi lét, a Nap a földi lét megteremtője. Ezt
őseink is tudták, és az égitestek figyelésekor
különös figyelmet szenteltek a Napnak, a
leghosszabb éjszakán különböző szokásokkal
éltették a fény győzelmét és a természetet.
December 21 – amikor a leghosszabb az
éjszaka, a legnagyobb a külső világban a
sötétség – ekkor a legnagyobb a fényesség a
belső világban. A Természet belekezd a téli,
látszólag halott időszakába, de az Ember
ekkor tudja véghezvinni a legnagyobb belső
munkáit. Nem véletlen, hogy minden ősi nép
emlékezetében él a Napforduló ünnepe, a
Fény ünnepe.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ORCHIDEA
ELEKTROKOZMETIKA SZALON
Nyergesújfalu, Munkácsy liget 37.
Telefon: 06 30 9-549-843

Szalonunkban elérhető áron igénybe veheti a
legmodernebb, luxus szintű szépészeti eljárásokat.
Elektrokozmetikai gépeink számos problémára
nyújtanak megoldást, melyek segítségével
kényelmesen és hatékonyan szépülhet nálunk.
Kezeléseink:
Alakformálás, testszobrászat többféle eljárással
HIFU (Magas intenzitású fókuszált ultrahang)
arc- és testkezelésre.
Tartós szőrtelenítés a legmodernebb, SHR
technológiával.
Nyirokmasszázs
Elektro-izomstimuláció
Próbálja ki hatékony és kényelmes kezeléseinket,
élvezze a látványos eredményeket

GRATULÁCIÓ
Az Angels Hungary
Országos
gyermekszépségvers
enyén első helyezést
érte el egy négyéves
bajóti kislány Czakó
Genovéva Szonya. A
versenyt Budapesten
Zoltán
Erika
vezetésével a Lurdy Házban 2015
december 06-án rendezték meg.
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Szonya
óriási
bátorsággal lépett
fel
a
nagy
színpadra, sok-sok
néző
elé
és
versenytársaival
szemben
minden
félelem
nélkül.
Büszkeséggel tölt
el bennünket.
További sok sikert és eredményeket
kívánunk még neki a jövőben is.
Gratulálunk.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
VALÓSÁG a LEGENDÁBAN
JÁNOS vitéz és ILUSKÁJA igaz története
Buda alatt a ráckevei régi temetőben járva egy
különös útjelző táblán akad meg a tekintet:
JÁNOS vitéz sírja felé mutat a nyíl. A nyíl irányába
haladva egy félbetört oszlopú síremlék áll. Rajta a
felirat: Itt nyugszik Horváth Nepomuki János
/rangjai és kitüntetései felsorolva/ aki nem más,
mint Petőfi Sándor megálmodott mesehőse: János
vitéz.
Minden legendának van valóság magva, amit nem
szabad hagyni feledésbe merülni.
De hát ki is volt Ő valójában? A legenda már
valóságos élettörténetté alakul át, korabeli ráckevei
dokumentumokra támaszkodva. Borovsky Samu már
1910-ben
megjelent
Pest-Pilis-Solt
vármegye
Műemlékei” című monográfiájában említi meg a
ráckevei műemlékek között Horváth N. János
síremlékét
„A
jobbágyból
lett
világlátott
huszárkapitányról” írva.
1774. május 1o.-én született Ráckevén. Az anyakönyv
tanúsága szerint Piringer Jánosként látta meg a
napvilágot. Apja Piringer Pál, édesanyja Gáspár
Magdolna. A ráckevei nádfedeles házból hamarosan az
égiek mezejére távozott az édesapa, akiről a kis
Jánoskának nem is maradt emléke.
A megözvegyült édesanya – hogy a kisfiú apa mellett
nőhessen fel – a gyászév letelte után férjhez ment
nemes Horváth János megyei perceptorhoz. Az
édesanya kikötése volt, hogy a házasságkötéssel
egyidejűleg a kis Jánost adoptálja a férje. Így lett
Piringer Jánosból Horváth Nepomuki János

Az új házasság sem volt hosszú életű, az édesanya
hamarosan meghalt egy következő gyerekszülésben. A
kis Jánost rövid ideig mostohaapja nevelte, aki italozó
lett, elverte csekélyke vagyonát is, és az árvát magára
hagyva Ráckevéről elköltözött. Ekkor a gyermeket atyai
nagybátyja, Piringer György vízimolnár vette magához.
A molnárnak azonban volt már egy kislánya – Juliska. A
két gyerek, Jancsi és Juliska együtt nevelkedett
Piringer György házában. Jancsi gyerek Ráckevén járt
iskolába, majd Szőnyi Pál szabómesternél lett inas,
később segéd.
Fordulatot az 1793-as esztendő hozott életében.
Európa háborúba ájult. A francia forradalom és a
jakobinus mozgalom ellen katonai koalíció
szerveződött. I. Ferenc császárnak katonára volt
szüksége, ezért elrendelték az újoncozást. Ráckevének
három lovas huszárt kellett kiállítania teljes
felszereléssel a város költségén.
A szabó céh javaslata alapján került Horváth N. János
az I. huszárezredbe, 12 éves szolgálatot vállalva a
városért. Amikor a fejébe nyomták a díszes csákót, a
19 éves fiatalember egyedül Juliskát sajnálta itthagyni,
akihez már gyengéd szálak fűzték. Minderről az 1845ben írt végrendelete árulkodik.
Ezredével
szolgálati
helyére,
Észak-Itáliába
/Taljánországba/ került. Itt kiválóan megtanult németül,
olaszul és – mert többször jártak francia területen –
franciául is. A kemény kiképzés után gyorsan
emelkedett a ranglétrán. 1794-ben káplárrá /tizedessé/
léptették elő.
Közben Franciaországban nagy változások mentek
végbe. Napóleon magához ragadta a hatalmat, és
európai hegemóniára tört. 1799-től véget ért a
viszonylag nyugalmas garnizoni élet és véres csaták
sorozata következett. 1798-ban Horváth N. Jánost
áthelyezték az 5./Radeczky/ ezredhez. Az első
marengói csatában súlyosan megsebesült, amikor
testével védte Alvinczy tábornokot. Hősiességéért
megkapta az Ezüst Vitézségi Érmet.
A második marengói ütközetben ismét hősies
bátorságot tanúsított, aminek eredményeként megkapta
a strázsamesteri rangot, majd alhadnaggyá léptették
elő.
A
franciák
sikeres
előnyomulása
feltartóztathatatlan. 1809 májusban bevonultak Bécsbe,
két nappal később magyar földre léptek. Horváth N.
János ezrede ott verekedett június 14-én a vesztes
győri csatában.
1808-tól kiéleződött Napóleon viszonya a pápával is, a
franciák megszállták Rómát, 1809-ben májusban
megszüntették az egyházi államot, mire VII. Pius pápa
kiközösítette
Napóleont.
1810-ben
szenátusi
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határozattal kimondták, hogy a Francia Birodalom
második fővárosa Róma, és római király címmel
Napóleon fiát ültették a trónra, a pápát Svájcba
száműzték. A francia betolakodókkal szemben Horváth
N. János ott harcolt Rivoli hídjánál és a Piave partján.
1812-től Napóleon csillaga hanyatlani kezdett, 1813-tól
már francia földön zajlott a háború. Napóleon hatalmas
vereséget szenvedett a lipcsei csatában. Az újabb
hadjáratban Horváth N. János már kapitányként vett
részt, önálló lovasszázad élén. Katonai érdemeiért
ekkor kapta meg az Armadia Keresztje kitüntetést.
1814 márciusban nemzetközi nyomásra Napóleon
visszahelyezte a pápát jogaiba. A francia követ
előzetesen jelezte, hogy a pápát napokon belül átadják
a határ mellett szolgáló Radeczky ezred „fiók
strázsájának”. Ez a „fiók strázsa” Horváth N. János
lovasszázada volt. A század két nap alatt kelt át az
Alpokon a pápát kisérve. A 72 éves pápa az Alpokon
átvezető havas útszakaszon dideregve fázott, ekkor
Horváth N. János saját köpönyegét és mentéjét terítette
az alvó pápára. Ezt a jelenetet a vatikáni könyvtár
folyosóján ma is látható falfestmény örökíti meg,
melyen a hintóban alvó VII.Pius fehér huszárköpennyel
van letakarva. Körülötte mentében lévő huszárok
lovagolnak, csak egyikőjükön nincs dolmány és mente.
Az egyházi vezetők és Róma lakossága hálás
tisztelettel fogadta a magyar huszárokat. A pápa
díszlakomát adott tiszteletükre. Őszentsége az
ezrednek zászlót adományozott, Ferenc császár az
ujjászervezendő pápai hadseregnek száz magyar
csikóval, száz lovas fegyverzettel és kétezer gyalogsági
felszereléssel fejezte ki elismerését. Horváth N. János
pápát kísérő küldetése a nemzetközi nagypolitika
részévé vált.
Megkapta az ezüst sarkantyús csizmát, majd
Nápolyban a királytól átvehette a Szicíliai AranyKereszt kitüntetést. 1845-ben íródott végrendeletében
az ezüstsarkantyús csizmát hajdani Juliskája fiának
hagyományozta, a kitüntetésekkel kapcsolatban pedig
úgy rendelkezett, hogy síremlékére véssék fel a
Krisztus Keresztet, a Szicíliai Keresztet és az Ármádia
Keresztjének másolatát.
1814 júliusban az ezredet visszarendelték az osztrákfrancia határ térségébe. A távozó ezred tisztjeit a pápa
audiencián fogadta, Horváth N. Jánost pedig a KrisztusRend Gyémánt csillag rendjellel tüntette ki, ez a pápa
által személyesen adományozható legmagasabb
kitüntetés. Így lett Horváth N. János a Krisztus-rend és
a Szent György-rend lovagja.
Ez a rendjel 1815-ben Milanóban készült, rajta arcképe
felismerhető. Halála után a Krisztus-rend csillagát
Juliska örökölte. Juliska halála után a ráckevei katolikus
templomba került, ahol az áldoztató kehelyre
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forrasztották.1937-ben letétként a székesfehérvári
Egyháztörténeti Gyűjteménybe helyezték el, ma is ott
őrzik./Ktsz.99,
Napóleon bukása után Európa fellélegzett. Jánosunk is
megelégelte már a 22 évi katonai szolgálatot és
nyugdíjazását kérte. Ekkor mindössze 41 éves volt.
Milanóban még megfestette saját portréját majd hintón
visszament szülővárosába Ráckevére. Elsőként
Juliskát kereste, aki az elmúlt 22 évben férjhezment
Gáspár János vízimolnárhoz és szeretettel nevelte
szintén János névre hallgató egyszem fiacskáját. A
kapitány eltemette lelkében a régi szerelmet, de életük
hátralévő része végig szoros barátsággá vált, amit
1845-ben írott végrendelete is tükröz. „Gáspár
Jánosnénak született Piringer Juliannának hagyom….a
kapitányi portrémat a fekete rámában, s ……minden
fenn maradó pénzemet s a Krisztus és Armádia
Keresztem. ”Ezüst sarkantyús csizmáját pedig Juliska
fiára hagyta. /Az arckép a Gáspár családtól a ráckevei
Árpád Múzeum tulajdonába került Ltsz.66.432.1/
Ráckevén házat, földet vásárolt, de 1824-ben ismét
uniformist öltött a császár hívására és főkapitányi
rangban a testőrségben vállalt szolgálatot. A gárdánál
tizenegy évet szolgált majd hatvanegy éves korában
végleg
búcsút
mondott
a
katonaéletnek.
Letelepedhetett volna bárhol, de a szíve hazahúzta
Ráckevére. Ettől kezdve már csak emlékeinek élt. 73
évet adott számára a sors. 1847 február 7-én halt meg
Ráckevén.
De hogyan lett a legenda valóság magvából János
vitéz? Egyáltalán, Petőfi hogyan tudhatott az árva
gyerekből lett legendás huszárkapitányról?
Petőfi a János vitézt 1844-ben írta. Dömsödön egy
évvel később tartózkodott, így tehát korábban kellett
hírt hallania a vitézről! Petőfi pedig Ráckevén sohasem
járt, akkor honnan az információ? Magyarázat erre is
van. A kulcsot Ács Károly személye jelenti, aki
ugyancsak 1823-ban született Ráckevén, jogi
tanulmányait Kecskeméten végezte. A jogot tanuló
Jókai 1842 őszén egészségi okokból Pápáról
Kecskemétre iratkozott át, aki Ács Károllyal közeli
barátságba került. 1843-ban Kecskemétre érkezett
Petőfi is. Korábban Jókai és Petőfi együtt diákoskodtak
Pápán. Jókai hozta össze Petőfivel Ács Károlyt. A
többhónapos együttlét során mesélhetett a ráckevei
Ács Károly a neves huszárkapitányról. Barátságuknak
köszönhetjük Petőfi Sándor örökéletű szépséges
„János vitéz” –ét.
Ráckeve város lakossága János vitéz díszkutat állított
emlékére a Szent István téren.
A
dokumentumok
megtekinthetők.

az
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