
                                                                  Vigyázz! Omlás veszély! 

Ha az egyszerű emberek nem is tudják átlátni földi lakóhelyünk összefüggéseinek sokaságát, azért 
érezzük, hogy valami baj van a világgal. Szédült iramban változik, és ezt fejlődésnek éljük meg. 
Az emberiség történelmében egy emberöltő csak egy szempillantás, de ez alatt a szempillantás alatt 
nagyobbat változott a Föld, mint előtte száz éveken át. Kezd ijesztővé válni „fejlődésünk” sebessége, 
mert a sebesség növekedésével arányosan növekszik a baleset veszélye is. Mi lesz ebből, hová 
jutunk? Félő, hogy egyszer csak elkerülhetetlenné válik a nagy csattanás. Mintha az emberiség 
sietne a saját öngyilkossága felé. Gazdasági érdekek gyűrik maguk alá nem csak természeti 
kincseinket, hanem ami ennél is értékesebb, az erkölcsi, kulturális értékeinket is. Csak az neki az 
érték, ami Forintban mérhető! Elterjedtek a szépen hangzó varázsigék: dzsídípí, bux, kamatláb, 
fenntartható fejlődés, stb. ami arra jó, hogy elaltassák a népet és még nagyobb fogyasztásra 
ösztönzik. Vegyél még többet, még nagyobbat, még erősebbet, még szebbet, drágábbat, újabbat, 
még ha pocsékba fog menni. Pedig adzsídípí minden százalékos növekedésének arányával fogynak 
Földünk ásványkincsei.  Bármily hatalmas és gyönyörű a bolygónk, mégiscsak vannak határai. 
Egyszer elfogy az olaj, földgáz, réz, ólom, cink, sőt a levegő, a víz. Lassan olyan az emberiség, mint a 
sáskahad. Elszaporodik, mindent fölfal, ami eléje kerül, aztán belepusztul saját falánkságába. A 
„Fenntartható fejlődés”    csak kamu, altatás. Szomorú a felismerés, de nincs fenntartható fejlődés! 
Focista koromban 72 kiló voltam, most száz. Akkor én fejlődtem vagy híztam? A hízás betegségekre 
teszi hajlamossá az embert. Jutalmunkat már kapjuk, nyáron lángokban állt a világ egy része, a 
másik része fuldoklik az özönvízben. Vészcsengők hangjától hangos. Jelzik: ember, vége a szünetnek, 
kezdődik az óra! Hála és köszönet Köztársasági Elnökünknek, aki a vészcsengők hangját már halknak 
tartja. Nem hímez-hámoz, hanem egyenesen, nyíltan mondja ki a közelgő drámát. Ő már a harangot 
veri félre a világ fórumain. Harangjának zúgásában jelzi: ember ébredj, fogd vissza magad, elég a 
dorbézolásból, a pocsékolásból a szemétgyártásból, mert eljött az óra! Lehet, az utolsó, a 
huszonnegyedik. Amikor a világ döntéshozói már nem a jó és rossz megoldás közül tud választani, 
hanem csak a rossz és a még rosszabb között! 
Ilyen vészjósló hátterű hangulatban, ha nem is világrengető robajjal, de szűkebb hazánk terében 
támadás készül a természet ellen. Kőbányát akarnak nyitni a Pilisben! Persze mondhatják a kevésbé 
érzékenyebbek, ugyan mit vagyunk oda, a világhoz képest ez csak egy szúnyogcsípés, egy pici kis 
harapás a nagy Pilis testébe. Igenám, de aki (pénz)éhes, az kis harapásokkal is hamar meg tud enni 
egy nagy vekni kenyeret. A szúnyogcsípés pedig fertőző lehet, lájmkóros lesz tőle a Pilis. Teszi ezt 
egy maréknyi pénzszagot érző csoport, aki csak helyrajzi számot, négyszögöl árat lát a Pilisben. 
Hasznocskájának oltárán feláldozza a tájat, elűzi az ott őshonos madarakat, állatokat, elhordja a 
hegyet, kivágja a fákat, zavart okoz a természetben és lehetetlenné teszi a már amúgy is 
ellehetetlenült közúti forgalmat, a tonnák feltépik az aszfaltot. „Nekünk nem térkép e táj”, ahová 
csak úgy, vonalakat lehet húzogatni, útvonalakat rajzolni keresztül-kasul tetszés szerint. 
Elfelejtik, hogy itt emberek élnek. Hány Forint az emberek életminősége? 
A főváros közelsége miatt aggasztó a hegységet elárasztó urbanizációs ártalom, agyonépítkezés 
veszélye is. Úgy tűnik nincs jó megoldás rá, fejlődésünk része. A Pilis természeti értékein túl, 
Kárpát-medence összes hegységének kiváltságos helyszíne. Rangját a magyar történelemben 
betöltött szerepe miatt nyerte. Szent Hegy! Nem csak Prohászka püspök úrnak, Sík Sándornak, a 
bánya ellen tiltakozó Szántó, Vörösvár és a pilisi falvak lakóinak, hanem az egyetemes 
magyarságnak, minden magát magyarnak valló testvérünknek. Pilis-hegység édes hazánk temploma, 
ahol nem illik a padlóra köpni ilyen bányanyitogatásokkal! Van elég működő kőbánya a hegység 
peremén, nem kell újat nyitni. Akinek pénz az Istene, az ne lépje át ennek a templomnak küszöbét, 
ahonnan annak idején Jézus korbáccsal verte ki a pénzváltókat, a kufárokat és rájuk borította az 
asztalt. Ezt különösen ajánlom a környezetünkért felelős hatóságaink figyelmébe! Ne homályosítsa 
el tisztánlátásukat a pénz hatalma! Ne bújjanak el a paragrafusok mögé. Lehet, jogilag gatyába 
tudják rázni ezt a bányanyitást, de mit ér az a jog, amelyik a természet és a népakarata ellen szól? 
Manapság mindenki tele van jogokkal. A rendőrnek jól át kell gondolnia mielőtt intézkedik,  hol sérti 
meg a betörő úr valamelyik jogát, nehogy aztán ő húzza a rövidebbet.  A kötelesség szó viszont 
kikopott a szótárból. Pedig a két fogalom együtt értelmes. mert csak a kötelesség teljesítésével lehet 
jogot nyerni. Nekünk és a környezetvédelmi hatóságnak kötelességünk van. Meg kell védenünk a 



Pilist! Az utóbbi években felerősödött az igény Pilis szakrális értékei iránt.  Minél nagyobb a baj 
odakint, az ember annál inkább keresi lelkének nyugalmát, szívének békéjét, kétségbeesésének a 
reményt, amit itt a Pilisben talál meg. Ebben az egykori uralkodó központban dőltek el történelmünk 
sorsfordulói. A magyar kereszténység fellegvára. Földjének minden rögében ott nyugszik szent 
királyaink emléke. Géza fejedelem előrelátása, Árpád apánk honteremtő ereje, Szent István 
államunk megalapítója, Boldog Özséb a magyar nemzeti öntudat bástyája, Szent László vitézsége, 
Hunyadi Mátyás bölcsessége és legtetején Szent Koronánk mindent felülíró értékrendje teszik 
halhatatlan Szentté a Pilist. Fölöttük egész történelmünkben a magyarok Boldogasszonya óvó, védő 
palástja őrizte Őket, védett minket egész történelmünkön át mai a napig. Ők mutatják nekünk a 
helyes erkölcsi utat. Az Égiek áldása van rajtuk, mert hogy-hogy nem, jutalmul, hálából szobraik 
avatási napján az angyalok annak a szobornak csillagképét rajzolták az égre, amelyiket épp avattuk. 
A pilisszántói Csillagösvény erről a kincsről beszél. Ezért az egész Pilis különleges védelmet igényel. 
Hungarikum!  
Az egykori kőbánya helyén velük, az Ő példamutatásukkal „re kultiváltuk” a Szent Hegyet! 
Lakóinknak száz éven át kenyerét adó kőbánya tájsebét begyógyítottuk őseink emlékével.  Ide nem 
újra kőbányát akartunk nyitni, ide most imádkozni jönnek az emberek. Itt bátran, hangosan vallják 
meg hitüket, miközben Európa más tájain már bátorság kell keresztény hitünk megvallásához. 
Az embert nem a jólét tanítja meg imára, hanem a baj. A zuhanó repülőgépen a legbőszebb ateista 
Istentagadó is hányni kezdi magára a kereszteket. A baj itt kopog az ajtónkon. A Boldogasszony 
kápolna a vigaszt keresők menedékhelye! Patika, ahol olyan gyógyszerhez jut a látogató, amit 
boltban semennyi pénzért nem lehet kapni. Megnyugvást, lelki békét, feltöltődést, szeretetet. Ahol 
a fizető eszköz az ima. Könnyen belátható, hogy ez a kincs nem váltható át anyagias szemléletre, 
aprópénzre. Hazánkon keresztül három nemzetközi zarándok útvonal halad át. Mária út Máriazell 
Csíksomlyó között, a másik Czestohowa és Medjugorje között, harmadik Esztergom, Máriagyűd, 
Horvátország között. Mária út közvetlenül a vitatott bánya előtt halad el. Mit ad Isten mindhárom 
zarándokút a Boldogasszony kápolnában találkozik.Ennyi érv a Pilis megvédése érdekében nem 
lehet hatástalan. Az új pusztítást nem engedheti meg a Magyarok Istene. Az a sok ima, amely eddig 
elhangzott és még elfog hangozni Pilis védelméért az egekig kiált. Hisszük hogy Boldogasszonyunk 
szeretetének ereje megbénítja a gonosz szándékot és békét hoz a Pilis lelkének! 
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