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Majnics Józsi bácsi 90 éves lett
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romgyerekes család megélhetéséért kétkezi
munkával kereste a mindennapi kenyérre
valót. Erdőben fát vágott, aratásokba járt
kaszálni. 1922-ben alapítója volt a falusi
tűzoltó egyesületnek, és kisdobos volt a helyi Tűzoltó zenekarban. Apai nagyapjának
1890-ben kávézója volt a szülői ház utcafrontján. A kávézó homlokzatának faragott
köveiből készült a Kis lugas vendéglő italpultja.
Édesanyja Licsik Berta otthon nevelte
három gyermekét Ilonát, Józsefet és Istvánt.
Józsi bácsi 1925-ben a községi óvodába járt,
amely még ma is áll. 1928-ban a helyi iskolában kezdte meg akkor hat elemis iskolát,
ahol kötelező volt a magyar nyelv, szlovák
nyelven még a szünetben sem volt szabad
beszélni, büntetés járt érte. Az iskolában
vallási alapon működött a Szív gárda hittan kör, ahol kötelező volt a részvétel. Józsi
bácsi büszke arra, hogy nagyon jó eszű, és
jó tanuló diák volt. Tanárai voltak: Barta
igazgató, Janda tanító, és Ölbey Irén tanítónő. Az elemi iskola elvégzése után nem
mehetett mindjárt tanulni, segítenie kellett
édesapjának. 1939-ben édesapja elküldi
Pilisvörösvárra egy ismerős bognármesterhez inasnak. 1942-ben sikeresen kitanulta
a bognár szakmát, 1943-ban besorozták
katonának, a háborúban fogságba esett, három hónapig hadifogoly, majd egy évig az
orosz Szibériában raboskodott. 1946 februárjában hazajött az orosz fogságból.
1946-ban Diószegi Eleonóra ﬁatal
tanítónő színi előadást vezetett a
falusi ﬁataloknak, ennek keretében
Józsi bácsit kérte fel a főszerepre, az
előadás címe „Vén bakancsos ﬁa, a
huszár” volt. A próbák során ismerte meg későbbi feleségét Szidi nénit.
1946 októberében megnősült, felesége szülői házába költöztek. Feleségének édesapja Szeifert Márton
működtette a Hangya szövetkezet
boltját. Apósa jómódú gazda volt,
lovai, tehenei, földjei voltak. Józsi
bácsi állattartással, földműveléssel,
erdei munkával, és fuvarozással foglalkozott. Budakalászra a kőbányába jár bérfuvarozni, ezekben az években, a faluban több
mint 100 ló, több száz tehén és kecske volt
az emberek tulajdonában. 1952-ben az akkori törvények értelmében „beszolgáltatás
volt”, a faluból adóbehajtás címen elvittek
28 lovat és 14 szekeret. Az országosan elkobzott lovakból és szekerekből hozta létre
a kormány SZEFU szekérfuvarozási vállalatot. 1952-ben a kialakult helyzet miatt
az erdészetnél dolgozott, mint karbantartó.
1955-ben az erdészet vezetőjének bíztatásá-
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megörökíteni a zenekari tagok névsorát:
Draxler József vezető B. Klarinét
Majnics József édesapa Kis dobos
Majnics István nagybácsi Nagy dobos
Majnics Józsi bácsi Bariton kürt
Majnics István ﬁatalabb testvér Bassán kürt
Minárik Béla Első kürtös
Minárik József Második kürtös
Martinák József Sz. Klarinét
Spiegelhalter Antal Helikon kürt
Fekete Ferenc Sz. Kontrás kürt
Bakai József Sz. Kontrás kürt
Kertész János B. klarinét kürt

ra kiváltja az ipart, idős koráig, mint iparos
dolgozott. Szakmája és munka szeretetét mi
sem bizonyítja jobban, hogy 90. évesen is
készít szerszámnyeleket, fűrészel fát, képes
új dolgokat alkotni.
Közéleti szerepvállalásai:
1947-ben sógora Szellő (Szeifert) József (Pilisszántó és Pilisszentkereszt) közös főjegyzője, akinek köszönhetjük falunk önállósulását, beiskolázta Józsi bácsit hathetes tűzoltó parancsnoki iskolába. Az iskola elvégzése után 1948. július 1-jétől (a járási hivatal
jegyzőjévé kinevezett sógora javaslatára)
kinevezik községi tűzoltó parancsnoknak.
Ezt a posztot apósától vette át, (aki az 1922ben alakult egyesületet tíz éven át irányítja),

Józsi bácsi 45 éven át, 1993-ig az önkéntes
tűzoltókkal történő összevonásáig vezeti az
egyesületet. A tanácsi támogatással működő egyesületnek, sikerült a tagokból újra
összeállítani a fúvós zenekart. Józsi bácsi
kérésére a tanács hozzájárult ahhoz, hogy
három napig a volt Klausz kocsmában italt
áruljanak, ebből vásárolják meg a hangszereket (istramentumokat). A zenekarban
játszó tagokat Draxler Józsi bácsi zenész
tanár, kőműves mester tanította, ő állította
össze, hogy ki milyen hangszeren játsszon.
Az utókor számára fontos név szerint is

A fenti felsorolás is bizonyítja, hogy falunkban régen az emberek sokkal nagyobb
összefogást tanúsítottak, és sokkal intenzívebb közösségi életet éltek.
Józsi bácsi hitéletben végzett
munkássága:
Józsi bácsi megkeresztelkedése óta jár templomba, természetesen először édesanyja
hordta, de óvodás korától már egyedül járt.
A vallás iránti buzgalmának köszönhetően,
még a mai napig is aktív irányítója a templom közösségi életének. Élete során segítője
volt négy papnak, akik a falunkban szolgáltak. Ministrált Bosányi plébánosnál, felnőtt
fejjel Mátyás plébánosnál, szolgálta és segítségére volt Lugosi plébánosnak, és a mai napig is segíti Ackermann plébános munkáját.
Szolgálatai: 1940 húsvétjától, a mai napig
énekli szlovák és magyar nyelven a passióban
Jézus Krisztus szerepét! Már 71. éve
hűen végzi a vállalt feladatot. Családi utódlás jogán 1965-től az egyházi képviselőtestület tagja, egyházi
közösség pénztárosa 1965-1982-ig,
egyházi világi elnök 1982-től. Kántor helyettesítést végzett 1957-1962ig, 1974-1976-ig, az egyházi énekkar
alapító tagja 1995-ben.
Józsi bácsi nemzetiségi, kulturális közéleti szerepvállalásai:
Pávakör alapító tagja, és mai napig
meghatározó szereplője, bariton, és
magas terc hangja egyedülálló a népi énekek világában. Az elmúlt 42 év alatt
számtalan elismerésben és kitüntetésben
volt része a Pávakör tagjaival együtt.
Községi, és egyéb társadalmi
elismerései:
1993-ban 45 éves szolgálatáért magas kitüntetésben részesítette az országos tűzoltó
parancsnok. 1997-ben községünk újratelepítésének 250. éves évfordulójának ünnepén
községünk DÍSZPOLGÁRA címet kapta.
Havelka József PSZÖ tag

