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Schönwald egy polgármester szemével
Ez év elején kaptam a meghívást a Schönwaldi Heimatverein-tól és a Leányvári Német
Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesülettől, hogy vegyek részt az ötévente sorra kerülő
schönwaldi találkozójukon. A felkérést mind én, mind jegyző asszony szívesen fogadtuk el.
A dalkör és a táncosok számára már rutinszerű volt az indulás, mindenki pontosan tudta,
hogyan készüljön és mi a feladata. Közel ezer kilométer jó hangulatú buszozás után érkeztünk meg vendéglátóinkhoz. Azt most nem részletezném, hogy milyen gondoskodásban,
vendégszeretetben volt részünk háromnapos schönwaldi tartózkodásunk alatt, álljon itt csupán annyi, hogy egészen kiváló fogadtatásban volt részünk. Gáspár Linda és a Heimatverein
tagjainak szervezésében egyik program folyt át a másikba. Megismerhettük a települést és
környékét. Szombaton a tavaly megválasztott, mindössze 30 esztendős polgármesterük,
Christian Wörpel is köszöntött minket.
Aznap este került sor az úgynevezett Francia Estre, melyet Schönwald francia testvértelepülése, Bourg-Achard tiszteletére rendeznek meg ötévente. Számomra a meglepetés erejével
hatott, hogy a leányvári küldöttség 1000 kilométerről hozta szinte az egyetlen hagyományőrző műsorszámot – hatalmas sikert aratva! Felemelő érzés volt kísérőjüknek lenni, büszkék
lehettünk rájuk.
A vasárnap esti záróvacsorán lehetőség adódott egy hosszabb beszélgetést folytatni német
polgármester kollégámmal. Természetesen mi kicsit irigykedve soroltuk mindazt, ami megfogott bennünket: a hibátlan utakat, középületeket, a példásan karbantartott műemlékeket, a
környezetkímélő, megújuló energiatermelés hallatlan mértékét, a rendet, a tisztaságot, a nyugalmat. Kérdeztük is, hogy ilyen körülmények között mi is a feladata egy településvezetőnek. A válasz meglepő volt és egyben számomra új erőt adó is. Schönwald népessége folyamatosan csökken, a lakosság elöregedőben van, a fiatalok már nem ápolják úgy hagyományaikat. És akkor ott álltunk mi, a színpadon közel harminc szemtelenül fiatal táncossal, és
mesélhettünk Leányvárról, a növekvő lakosságú és a fiatalokat megtartani képes kis faluról,
ahol bár nincs kolbászból a kerítés, de mégis látni a jövőjét.
Azt gondolom, hogy hihetetlenül hasznos tapasztalatcserére nyújtott lehetőséget ez a pár
nap, melyet reményeim szerint lesz még alkalmunk a jövőben itt Leányváron és kint Schönwaldban is tovább folytatni.
Hanzelik Gábor
polgármester
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A falu közel legmagasabb pontján álló
kápolna és a mellette található szoborcsoport sok vihart megélt az elmúlt évszázadok
során. Talán kevesen tudják, hogy a kápolna
melletti feszület a rávésett dátum tanúsága
szerint még templomunknál is idősebb. A
falu első sváb telepesei letelepedésük után
alig 30 évvel keresztet állíttattak a település
akkor még teljesen lakatlan csúcsán - talán
éppen azt megköszönve, hogy szerencsésen
új hazát találtak. A kereszt mellett 22 évvel
később Szűz Mária és Keresztelő Szent János szobra is helyet kapott, majd megépült a
kápolna.
Múltak az évek, és mind a falu lakóira,
mind a hívő emberekre nehéz idők jöttek.
Fiatalkoromból magam is őrzök keserű emlékeket, ahogy kifosztották, majd a pusztulás szélére sodorták ezeket az emlékeinket.
1998-ban a falu lakóinak adakozásából felújították a kápolnát, ki-ki munkájával vagy
kisebb nagyobb összeggel támogatta a kezdeményezést, ezáltal megmentve ezt a több
mint 200 éves épületet.
A kápolna környezete azonban továbbra
is rendezetlen maradt. A szoborcsoportból a
feszület és Szűz Mária szobra gyakorlatilag
megsemmisült. Az épület faláig terjeszkedett a bozót, építési törmelékkupacok jelentek meg a közelben, sőt, néhány éve még lovat is legeltettek az épület mellett, aminek
látható „nyomai” lettek...
2010-ben, az akkori választásokra készülve meg is fogalmazódott bennünk néhány képviselővel, hogy ezt a méltatlan állapotot meg szeretnénk szüntetni. Ismerve a
falu akkori anyagi helyzetét, pusztán a környezet rendezése tűnt vállalható feladatnak.
Azonban az élet tavaly nyáron, hosszas előzetes egyeztetéseket követően nem akármiLeányvár

lyen lehetőséggel ajándékozott meg bennünket. Pályázati lehetőségek után kutatva,
a csolnoki Leader-központtal történő egyeztetéseket követően megnyílt a lehetőség,
hogy egy pályázat keretén belül ne csak a
parképítési munkákat, hanem a szobrok
helyreállítását is elvégezhessük. A munka
java itt kezdődött, melyhez igen sok ember
közös erőfeszítésére volt szükség. A pályázat nyújtotta lehetőségek maximális kihasználása érdekében szükség volt egy civil
szervezet bevonására is. A felkérésre a Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület azonnal igent mondott. A
pályázati dokumentáció, az árajánlatok, műszaki tervek elkészítése a rövid határidőkre
való tekintettel igen feszített tempóban haladt. Azt, hogy némely egyeztetésre milyen
időpontban és helyen került sor, nem is taglalnám részletesen, de azt gondolom, jól
példázza az egész folyamatot, hogy a pályázati dokumentáció aláírását a benyújtást
megelőző utolsó pillanatban az egyesület elnöke, Németh Gábor tavalyi hauberni utazásuk estéjén, a buszra szállás közben, egy
táncos hátán ejtette meg!
A sok befektetett munkát siker koronázta. Idén tavasszal kaptuk az értesítést, hogy
pályázatunk 10 millió forint támogatást
nyert. A kivitelezésre kiírt ajánlattételi felhívást az Aleon-kert Kft., Mezős Balázs cége nyerte. Balázs mellett Hentz Béla működött közre a parkosítási feladatokban, valamint ifj. Manhertz Mátyás a szobrászati
munkák kivitelezésében. Az ő lelkiismeretes munkájuk eredménye a kápolna megújult környezete.
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A felújítás nem várt meglepetést is tartogatott. A szoborcsoport bontása közben a
földben eltemetve találtuk meg a feltételezhetően eredeti Mária-szobor és a faragott
kőfeszület darabjait, melyek nem azonosak
a 90-es évek végén még álló szobrokkal.
Ahogy akkor a honlapon fogalmaztam: a falu történelmének egy darabja fordult ki a
földből. Bár helyreállításuk nem volt megoldható, de a töredékeket Manhertz úrék
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megtisztították, így megőrizhetőek lesznek
az utókornak. Méltó elhelyezésükről később
gondoskodnunk is kell. Mezős Balázs felajánlásából nyolc előnevelt fa is beültetésre
került, mellyel teljessé vált a felújítás.
Aki a végeredményt látta, azt gondolom,
egyetért, hogy a falu közepén, páratlan természeti adottságok között, gyönyörű kis pihenő alakult ki.
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Nem győzöm elégszer hangsúlyozni,
hogy hány ember egy irányba mutató közös
munkájának eredménye ez a felújítás. Köszönöm mindannyiuknak! Most pedig a falu
lakóin a sor, hogy hasonlóan a 98-ban meg-

újult kápolnához, ezekre a szobrokra és a
parkra is vigyázzunk!
Szándékaim szerint a nyár folyamán egy
ünnepélyes avatóra is sort szeretnék keríteni, melyre mindenkit szeretettel várunk.
Leányvár, 2014. 07. 04.
Hanzelik Gábor
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Tanévzáró 2014
Június 13-án véget ért a 2013/2014-es
tanév szorgalmi időszaka, és a gyereksereg
számára megkezdődhetett a várva várt nyári
vakáció. Iskolánk igazgatónője, Nagyné
Engler Zsuzsa tanévzáró beszédéből idézve
összegezzük a lezárt tanév és a ballagási ünnepség eseményeit:
A tanév mindennapos nevelő-oktató
munkáját a törvényeken, rendeleteken, szabályzatokon kívül a tanév rendje és munkaterve határozták meg. Az írott szabályok
mellé íratlan szabályok, szokások, hagyományok is társultak, melyeknek köszönhetően igyekeztek kollégáim még színesebbé és
tartalmasabbá tenni a tanulók tevékenységét.
Az idei tanévben is sok tanuló volt részese délutánonként a tehetséggondozó szakköri munkának, melyek keretében megyei, regionális és országos versenyekre is eljutottak és szép eredményeket értek el. (Az eredményekről korábban már beszámoltunk a
Leányvári Újság hasábjain.) Az iskola nevelőtestületéhez óraadó kollégák, logopédus,
pszichológus, a Nevelési Tanácsadó munkatársai, szakmabeli előadók is csatlakoztak.
A mindennapos testnevelés, a hit- és erkölcstan, valamint az erkölcstan órák már
beépültek az iskola órarendjébe, a népismereti órák emelik a nemzetiségi óraszámot,
melyek kitűnő lehetőséget biztosítanak a
néptánc és a játékos sportfoglalkozások
megtartására. Az iskolai munkát ennek
megfelelően partnereink is segítették.
A táncoktatók, Gáspár Tibor, a Leányvári
Német Önkormányzat elnöke és az Önkormányzat, a Pfluger házaspár, Sass Dorottya,
a pingpong területén Dósa Mihály és segítői.
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Úszásoktatásban egy sikeres önkormányzati pályázatnak köszönhetően 20
gyermek részesült Dorogon. A Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ finanszírozásában a kerettantervnek megfelelően Csolnokon úsztak az 5. osztály tanulói. Az úszás, a
foci, a judo, a magyar és a német nemzetiségi tánc, a zeneiskola oktatói, pedagógusai is
aktív partnerei nevelő-oktató munkánknak.
Segítségükre a jövőben is számítunk.
Pócsföldi Gáborné a Művelődési Ház
vezetőjeként számos programban segítette
az idei esztendőben is munkánkat. Kiemelném a könyvtáros órákat, mely foglalkozásokba a 3. osztály tanulóit vonta be és egész
tanéven keresztül foglalkoztatta őket. Éva
tevékenyen részt vállalt a márciusi nevelési
értekezletünk szervezésében is, amikor Tari
Annamária a Z generációról tartott előadást.
Az utolsó hetekben előadók bevonásával
kaptak tanulóink a sport történetébe, a
drogmegelőző és felvilágosító tevékenységbe.
Szikoráné Burányi Rita az idei tanévben
nemcsak egészségmegőrző tevékenységet
folytatott, hanem korcsolyaprogramot szervezett és aktív tehetséggondozást is végzett.
Munkájának eredményeképpen az elsősegélynyújtó szakkör tanulói a megyei versenyre is eljutottak és kiválóan szerepeltek.
Az igazgatónő jutalomban részesítette
iskolánk legjobb tanulmányi eredményeit
elérő tanulóit. Büszkék vagyunk rájuk, így
megérdemlik, hogy őket név szerint is megemlítsük:
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Kitűnő tanulmányi eredményt ért el: Hanzelik Péter, Reiser Vikor, Sipos Panna, Friedmann Zsófia, Malomvizi-Papp Tündér,
Nagy Botond, Varga Zsófia, Balázs Dániel,
Schummer Dávid, Szakolczi Anna, Sztabina Johanna.
Jeles tanulmányi eredményt ért el: Schummer Lili, Balázs Attila, Balogh Kristóf,
Molnár Endre, Valter Bianka, Büchinger
Viktória, Safár Gergő, Vojtek Tamás, Csáti
Berta.

növendékeknek szakmai tapasztalatait,
módszereit.
Úgy gondolom, szívesen volt tagja közösségünknek és kívánom, hogy nyugdíjba
vonulásával szép emlékekkel gondoljon
vissza iskolánkra, a gyerekekre és ránk, kollégákra.

Közösségi munkáért (vasgyűjtés) dicséretben részesült: Safár Gergő, Sztoján Bálint, Kléman Kornél, Molnár Pál, Lácza
Csaba, Sebestyén Bence, Gyenes Ramóna
és Csáti Janka.
Az idei tanév végén ismét elbúcsúztunk
tantestületünk egy oszlopos tagjától, Hegedűs Máriától, akit mindenki csak Ica néniként ismer. Közel 40 évet töltött a leányvári
iskolában, munkáját az igazgatónő egy csokor virággal köszönte meg, illetve méltatta
pedagógusi pályafutását:
Hegedűs Mária 1975-ben került a leányvári iskolába. Az alsó tagozaton tanított
egészen napjainkig. Először nagyfelmenő
rendszerben, majd az 1. és 2. osztályokban.
Lelkiismeretesen végezte munkáját, hosszú
éveken át volt az iskola gyermekvédelmi felelőse. Az utóbbi 10-15 esztendőben a fejlesztés területén is dolgozott, foglalkozott a
Nevelési Tanácsadó által kiadott szakvéleménnyel rendelkező tanulókkal. Mindenben
számíthatott rá az iskola vezetősége és a
kollégák is. Aktívan részt vett a község iskolán kívüli rendezvényein is. Több éven keresztül technika tantárgyat tanított az 5. és
6. osztályban. Szívesen varrt, kézimunkázott
és főzött a lánytanulókkal. Iskolánk már
több éve mentorál hallgatókat a tanítóképző
főiskoláról. A kolléganő lelkiismeretesen,
időt, energiát nem kímélve adta át a fiatal
Leányvár

…. Az évzáró mindig lehetőség, hogy értékeljünk és összegezzünk: a kitűzött célokat
és a célokhoz rendelt feladatokat mennyire
tudtuk teljesíteni. A világos célok mellett
fontos a belső iránytű jelenléte tanulóink
világképének kialakításakor. James Redfield
szerint a gyerekkori környezet az, amelyből
megtanuljuk, milyen a világ. A világról alkotott kép így alakul az évek során világnézetté. Ez az alakító munka, az értékmegőrzés, értékteremtés, útkeresés mind része a
nevelő-oktató munkának, az ismeretek átadásának.
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Ez a folyamat határozta meg tanévünket,
s ezen értékeink mentén szeretnénk nevelnioktatni gyermekeinket a 2014/2015-ös tanévben is, amikor 25 elsős tanuló előtt nyílik
meg iskolánk kapuja. Köszönjük a tisztelt
szülőknek, hogy minket választottak.
De szeptember 1-ig hosszú még az idő,
kívánok mindenkinek jó pihenést, sok élményt, napbarnított arcokat, mókát, kacagást a nyárra!

Az igazgatónő a következő gondolatokkal búcsúzott a ballagó nyolcadikosoktól:
Útravalót adni nem könnyű feladat. Az
iskola falait mint védőbástyát elhagyjátok,
és olyan gondolatbeli hamuban sült pogácsát teszek tarisznyátokba, mely gondolatokból áll össze, és talán segít leküzdeni az
út göröngyeit, buktatóit.

A ballagók: Gyenes Ramóna, Molnár Pál, Lácza Csaba, Sebestyén Bence, Csáti Janka
Osztályfőnök: Fazekas Béla
Az élet útján elindultok, és remélhetően
nem találkoztok majd olyan fogalmakkal,
mint érdekbarátság, tiszteletlenség, az életcél hiánya, felszínesség, érték nélküliség, felületesség. De bízom benne, hogy megtapasztaljátok a szeretet erejét, a jóságot,
mely a szeretetből ered és a cselekvésben
nyilvánul meg.
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A szeretet tehát cselekvés, gondoskodás.
Ahogy szüleitek is gondoskodtak és gondoskodnak rólatok, úgy majd egyszer ti magatok is szülőkké váltok, és akkor talán még
inkább megértitek a gondoskodó szeretet
jegyében a következő sorokat:
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A legszebb nap? – A mai.
A legkönnyebb dolog? – Megharagudni.

Nemzetiség

A legnagyobb akadály? – A félelem.
A legfőbb hiba? – A csüggedés.
A rossz forrása? – Az önzés.
A legjobb szórakozás? – A munka.
A legnagyobb vereség? – A reményvesztés.
A legjobb tanítómesterek? – A gyerekek.
A legalapvetőbb szükséglet? – A kommunikáció.
A legnagyobb boldogság? – Mások hasznára lenni.
A legrosszabb fogyatékosság? – A humorérzék hiánya.
A legveszélyesebb dolog? – A hazugság.
A legbántóbb érzelem? – A harag.
A legszebb pillanat? – A megbocsátásé.
A legszükségesebb? – Az otthon.
A leggyorsabb út? – Az egyenes.
A legkellemesebb érzés? – A lelki béke.
A leghatékonyabb védelem? – A mosoly.
A legjobb orvosság? – Az optimizmus.
A legkielégítőbb dolog? – Az elvégzett feladat.
A leghatalmasabb erő a világon? – A hit.
A legfontosabb személyek? – A szülők.
A legszebb dolog minden közül? – A SZERETET.

Ezekkel a gondolatokkal búcsúzom tőletek. Kívánom, hogy céljaitok, vágyaitok valóra váljanak!
Nagyné Engler Zsuzsa
iskolaigazgató

Leányvár
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Rögtön vágjunk is a közepébe! Megújult az egyesület elnöksége. Az elnök
Tóth Ágnes, a titkár Guttin Zsuzsa maradt,
viszont az elnök-helyettesi posztot májustól
Szikoráné Burányi Rita tölti be, az elnökségi
tagok pedig Dömölki Judit (pilisjászfalusi
tagunk) és Nagy Gábor lettek. Ezúton is
szeretnénk köszönteni az új tagokat, valamint megköszönni az elnökség egyik lemondott tagjának, Dósa Ildikónak eddigi
önzetlen munkáját és segítségét.
Úgy tűnik, mintha „ezer éve” lett volna,
pedig csak 2 hónapja volt a LENA legnagyobb rendezvénye, az egészségnap. Biztosan észrevette mindenki, hogy most egy kicsit más jellegű volt, mint máskor: a színpadon kevesebb volt a szórakoztató műsor, viszont több volt az egészséggel kapcsolatos
előadás. Ezeket az előadásokat, melyek között volt egészségmegőrző, kamasz problémák megoldását célzó, magatartási zavarokkal küzdő gyermekek nevelését segítő, valamint drogproblémákra figyelmeztető előadás is, egy, az önkormányzattal közösen írt
sikeres pályázatnak köszönhetjük és reméljük, hogy mindenki megtalálta a számára
megfelelő témájút és választ is kapott néhány felmerülő kérdésére.

történeti Parkban. Szeretnénk buszt bérelni, melynek költségét természetesen a LENA állná, hogy ezzel a busszal kb. fél 9-kor
közösen elinduljunk, az egész napot a fesztiválon töltsük és kb. délután 5 órakor közösen jöjjünk vissza. Nagyon sok érdekesség
vár ránk: többek között autóbemutató, vidékmustra kiállítás és vásár, családi gazdaságok bemutatkozása szerte az országból,
zenés és szórakoztató műsorok a színpadon,
NOE totó, kézműves foglalkozások, állatsimogató, családi fotókészítés. Természetesen
a Park is kínál attrakciókat, melyekért viszont majd ott külön fizetni kell, akár SZÉP
kártyával is (kézi hajtányozás, kerti kisvasutazás, utazás Csajka sínautón…). Aki szeretne velünk tartani, kérjük, hogy augusztus
15-ig jelentkezzen Guttin Zsuzsánál, Tóth
Áginál vagy az Ibi fodrászatban.
Végül, de nem utolsó sorban egy őszi/téli estéket megszínesítő „klub-foglalkozást” is szeretnénk beharangozni. Terveink
szerint havonta egyszer szeretnénk egy
olyan délutánt megszervezni, ahol minden
alkalommal más-más alkotó tevékenységet
mutatna be nekünk egy-egy hozzáértő. Meg
lehetne tanulni kötni, horgolni, foltvarrni,
kreatív fotóalbumot készíteni, stb. Ha van
valami olyan foglalatosság, melyet már régóta meg szeretnétek ismerni, tanulni, csak
mondjátok meg, mi megkeressük és idehívjuk a szakértőt, akitől elsajátíthatjuk a legfontosabb alaplépéseket.
Ezekkel az ötletekkel búcsúzunk mindenkinek nagyon kellemes nyarat kívánva,

Újabb rendezvényre hívunk minden érdeklődőt. Szeptember 2. szombatján, szeptember 13-án rendezi meg a NOE (Nagycsaládosok Országos Egyesülete) az I.
Nagycsaládos fesztivált és vásárt a Vasút9
2014. május

LENA Egyesület

Leányvár

LENA

LENA híradó

LENA
Önkormányzat

LENA
LENA Egészségnap Leányváron
avagy egy nap, amikor görög hősök lepték el Leányvárt
geteg munkájukért, melynek eredményeképpen mindez létrejöhetett!

Kalimera!
A Manófalva immár hagyományos rendezvényein a szervezők az önfeledt szórakozást a játékos tanulással ötvözik rendezvényről rendezvényre. Így egy-egy kaland
során nem csak bátorságukat és ügyességüket tehetik próbára, de tudásuk is gyarapszik, sőt az egyes állomásokon elkészült
műveket a gyerekek hazavihetik emlékbe.
Idén május 24-én Görögországba látogathattunk el a görög mitológia szálain keresztül, mint Thészeusz, aki Minótaurusz labirintusából egy gombolyag fonal segítségével jutott ki.
A történet úgy kezdődött, hogy maroknyi rettenthetetlen gyerek jelentkezett egy
bátorságpróbára. Egy képzeletbeli labirintusban, különböző állomásokon görög istenek tették próbára erejüket, ügyességüket és
agyafúrtságukat.
Hőseinket Héphaisztosz ördöglakat készítésével, Pallasz Athéné kézműves tudományukkal tette próbára. Hádész kapuján
átjutva furfangos diócsenéssel adózhattak
Hermésznek, a tolvajok istenének. A végső
próba a félelmetes Minótaurusz megetetése
volt. Nem árt azonban óvakodni tőle, mert a
félig ember, félig bika teremtmény nagyon
veszélyes! Ha ezt a próbát is kiállták kis görög hőseink, oklevéllel jutalmazták őket bátorságukért. Köszönet a szervezőknek a renLeányvár

De mégsem vált görög szigetté településünk e napon, hiszen a környék egyik legszínvonalasabb egészségnapját tartottuk ekkor, immár 12. alkalommal. Így az olimposzi derű ellenére sem kapott aznapra meghívót Dionüszosz… Országosan ismert
hírességek látogattak el hozzánk, köszönhetően egy pályázati kiírásnak, melyet a LENA a helyi önkormányzattal közösen nyert
meg. Ha így folytatjuk, jövőre Besenyő Pista bácsi ide szervezi meg az Euroviziló fesztivált is… A program Katus Attila fitneszedző reggeli tornájával kezdődött, a korai
időpont ellenére nagy érdeklődés mellett.
Délután dr. Zacher Gábor toxikológus méltán várt előadását hallgathattuk meg. Fentieken túl számos egyéb érdekes előadáson vehettek részt az érdeklődők.
Az előadások, illetve a rendezvényen
megjelenő árusok mind az egészségtudatos
életmódra való nevelést voltak hivatottak
bemutatni, népszerűsíteni. Külön öröm volt,
hogy helyi kézművesek, helyi termelők is
egyre nagyobb számban jelentek meg.
Adrienn szappankészítéssel kapcsolatos
kreatív játékokat szervezett a gyerekeknek,
de eközben hasznos tanácsokkal látta el a
szülőket is.
A Friedmann tanyáról nem csak a Várdombi finomságok kerültek bemutatásra, de
még serdülőkorban levő állatok is ellátogattak az Egészségnapra, így a család nem csak
a termékeit, hanem az emberközeli állattartást is meg tudta ismertetni.

2014. május
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Hitélet

Mindez azonban "csak" a körítés volt a
program valódi céljához, olyan, mint egy jól
szabott ruha egy szép lányon. Ugyanis idén
is számtalan ingyenes szűrővizsgálat közül
lehetett választani, melyek egyébként nehezen elérhetőek az átlagember számára és
sokszor nem kis anyagi megterhelést jelentenének. Szaktanácsadások, ingyenes maszszázs, táplálkozási tanácsadások… Mindenki megtalálhatta a kedvére való programot.

ben a gyerekeket Ricsi bohóc szórakoztatta,
volt élő csocsó, ugrálóvár, tűzoltó bemutató,
gyermek KRESZ park, mazsorett, táncegyüttes és gyerekkoncert.
Jó látni, hogy még mindig létezik az önzetlen civil összefogás, melyre ennek a rendezvénynek a szervezéséhez is szükség volt.
Helyi önkéntesek egész hada vett részt benne, időt, energiát nem kímélve. Már most
rengeteg ötletünk van, miként lehetne mindezt még jobbá tenni jövőre.
De addig is várunk mindenkit a havi
rendszerességgel szervezett bolhapiacokon,
illetve egyéb programjainkon!
Nagy Gábor

Aki mégsem, az futhatott. Legalábbis a
hagyományőrzőnek tervezett leányvári 3
km-es futóversenyen! (Korosztályonként
rövidebb távokon is természetesen.) Eköz-

LENA EGYESÜLET
www.lena.hu

„A hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása” –
mondta Morus Szt. Tamás, a vértanúk, az államfők és a politikusok védőszentje.

Úrnapja. Krisztus szent teste és vére ünnepe
A kereszténység történelmében úgynevezett titkokkal találkozunk. Ezek közül talán a leglényegesebb az Eucharisztia, a
szentmise titka. A keresztények a kezdetektől fogva hitték, hogy a szentmisében a kenyér és a bor Krisztus testévé és vérévé válik. Ma is, amikor az Úr asztalára a ministránsok odahelyezik a kenyeret és a bort, és a
miséző pap fölajánlja Istennek a föld termését és az emberi munka gyümölcsét – követve a megbízatást, amit Jézus nagycsütörtökön, az utolsó vacsorán az apostoloknak
adott –, az átváltoztatás szavai után a kenyér
és a bor már Jézus Krisztus teste és vére a
szentostyában. Ez az Eucharisztia, a szentmise titka.
Ezt ünnepeljük ÚRNAPJÁN, ugyanis
Jézus szavai szerint az ő teste valóban étel,
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vére valóban ital – és ígérete szerint, aki
eszi ezt a kenyeret (aki tiszta lelkiismerettel
eheti ezt a kenyeret!), annak örök élete lesz.
Ezt az ígéretet ünnepeljük az ÚRNAPI
KÖRMENETTEL.
Gyermekkoromra visszaemlékezve az én
falumban is nagy ünnep volt ez a nap. Már
egy héttel az ünnep előtt gyűjtöttük mi, gyerekek a virágszirmot és kosarakkal hordtuk
a plébánia hűvös pincéjébe, hogy majd elsőáldozási fehér ruhában a menet élén haladva
szórjuk a szirmot az OLTÁRISZENTSÉG
előtt. Talán még ma is meg tudom mutatni a
négy házat a templom környékén, ahol kis
kápolnaszerű építményt alakítottak ki, amit
az ünnep reggelén az asszonyok csodálatosan feldíszítettek és virágszőnyeget „terítettek” az odavezető útra.

2014. május
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A Pilis Aranya mézkülönlegességeit
Kesztölcről hozták el hozzánk, míg Esztergomból a Magyar Családellátó ma még sajnos kevés helyen kapható, egészséges és
magyar termékeket vonultatott fel.

Nemzetiség

Hitélet
Amikor 1982-ben Leányvárra költöztünk, nagy örömmel láttam, hogy itt is tartják ez a szokást. Nagy késztetést éreztem,
hogy az Úr útja elé szánt szőnyeg készítésében én is részt vegyek. Mára már természetessé vált, hogy a korán kelő asszonyok
között nekem is ott a helyem, és együtt díszítjük a férfiak által felállított sátrakat. Ez
az ünnep jó alkalom arra, hogy összefogja a
falu apraját-nagyját, és szívvel-lélekkel,
imádkozva és énekelve induljunk a stációk
felé, követve ezzel tisztelendő atyánk felszólítását: „Jöjjetek, imádjuk! Krisztus Ki-

rályt, Urunkat, aki jelen van a kenyér színe
alatt.” És indulunk a virágszóró kislányok
vezette sort követve, követve a Baldachin
alatt vonuló, tömjéntől illatozó OLTÁRISZENTSÉGET, aki így van jelen

Aki jelen volt a körmenetben, szívébenlelkében feltöltődhetett a felolvasott evangéliumi részletek tanulságától, a szebbnél
szebb tartalmú énekek hallatától, a kedves,
szép látványtól, az arcokról sugárzó örömtől.

Akik ott voltunk, a szertartás végén a
plébános atyától áldást kaptunk és a Himnusszal zártuk az ünnepet.

Leányvár

–
–
–
–

A kenyér színe alatt, aki
feláldozta életét érettünk, aki
önmagát adja eledelül nekünk, aki
az Oltáriszentségben életünk,
vigasztalásunk és üdvösségünk.

2014. május

Hamvas Andrásné
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Nemzetiség
Mit lehet megvalósítani egy külföldi fellépés 4-5
napja alatt? A kérdésre válaszul
szolgálhat schönwaldi utunk.
Esti indulásunk
előtt (06.26.) azért
bőven volt mit
tenni, hogy a több
mint 60 utazó a lehető legjobban érezze magát és minden a lehető legnagyobb rendben
menjen. Már tavaly év vége óta folyamatos
egyeztetés zajlott vendéglátóinkkal a szállásolással, fellépésekkel és programokkal
kapcsolatban. Ki tudja vállalni az utat? Szokás szerint még az utolsó pillanatban is történtek változások, zenekarunk jó előre jelezte: ebben az évben csak az októberi német utunkon tudja vállalni a muzsikálást.
Szerencsére a szilveszteri bálon, Leányváron hallott Schwabenkraft zenekar szívesen tartott velünk.
Háromnegyed óra sem kellett és az emeletes Neoplan busz és a maga után vonszolt
utánfutó megtelt bőröndökkel, utazótáskákkal, hangszerekkel, sváb ruhákkal és mindenféle egyéb más kellékekkel, edényekkel,
vasalódeszkával. Az éjszaka folyamán jöttek a „szokásos” úti élmények. Ki milyen
módon tud enni-inni, énekelni, zajongani,
kártyázni, beszélgetni, aludni és elsápadni a
busz okozta traumától – ezt egyéne válogatja. Egy rövid, verőfényes, délelőtti városnézésen vettünk részt Nürnbergben. Rengeteg
látnivaló közül válogathattunk egy kis térképes útmutató alapján és ebből megtudhattunk érdekes információkat is, pl.:
13

• 13. század: az első nürnbergi mézeskalácsokat megsütik
• 1469: itt létesül az első nyomda
• 1510 körül: Peter Henlein feltalálja a
zsebórát
• 1700 körül: Christoph Denner műhelyében elkészül az első klarinét hangszer
• 1840 körül: Lothar von Faber kifejleszti a
hatszögletű ceruzát
• 1979-1992: az MP3-formátumot kifejleszti az Erlangen-Nürnberg Egyetem és a
Fraunhofer Intézet
• 2005: a nürnbergi sültkolbász EU-szerte
védetté válik
• 2008: Németországban az első vezető nélküli metrót itt helyezik üzembe
Egy biztos: Nürnbergre érdemes rászánni egy-két napot és nyugodtan körbejárni, a
nevezetességeket megtekinteni.
Szerencsére a pénteki forgalom nekünk
kedvezett, a velünk szemben közlekedők
három sávban több kilométeren keresztül
ácsorogtak, nekünk ebben csak rövid ideig
volt részünk. Megérkezésünk után szinte
alig jutott idő szálláshelyünk elfoglalására,
máris vacsora következett, melyet egy kb. 3
km-es gyalogtúra követett a Reinertonishofig. Nem kis meglepetésünkre harmonika- és
énekszóval köszöntöttek bennünket, Lajosunk, a dalkör harmonikása hangszerén kísérte Lukast, a kis gazdaság vezetőjét. Ő lelkesen közénk is telepedett, és az este folyamán közös és szóló éneklésben is jócskán
kivette részét. Tábortűz mellett nyársra tűzött kenyértésztát és pillecukrot sütögethettünk. Még éjfél előtt fáklyás felvonulással
jutottunk vissza erdőn-mezőn keresztül az
éjjeli szálláshelyünkként szolgáló sportcsarnokba. A sűrű „Fekete-erdőben” magyarul
is remekül értő zombik, vérfarkasok és más
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Kultúrcsoportjaink látogatása a Fekete-erdőben

Nemzetiség

Nemzetiség
egyéb válogatott, éjfél körül aktivizálódó
szörnyek kísértek bennünket vérfagyasztó
hangokat hallatva és minket, békés talpalókat folyamatosan zaklattak. A szállásunkként szolgáló tornacsarnok nagytereme melletti, kissé sötét szertárban sikerült egy kilincsen levő riasztó berendezést aktivizálnunk és ezzel mozgósítanunk így éjfél után
a gondnokot, majd a riasztó kulcsát őrző
specialistát. Sűrű bocsánatkérésünk közepette sikerült megszüntetni az iszonyú rikácsoló hangot. Részt vettünk (kötelező jelleggel) a számunkra rögtönzött tanfolyamon, melyen kérték az ehhez hasonló szituációk elkerülését. Átvészeltük az első
takarodó körüli huzavonát és mindenki
álomra szenderült, volt, aki ennek nagyobb
hangot is adott, horkolás formájában.

Polgármesterek
Másnap még jószerivel be sem fejeztük a
reggelit, indult is az 50 éves testvértelepülési (francia-német) kapcsolat ünneplése, ebben a részben helyet kapott a mi köszöntésünk is. A ceremónia után kötelező és szabadon választott programok közül választhattunk. Amit feltétlen meg kellett oldanunk, az a gulyásleves elkészítése, amelyet
szakavatott kísérőink meg is tettek. Volt, aki
a fedett uszodát választotta, akadt közülünk
néhány városnéző, a java része csapatunknak pedig a közeli biatlonpálya és lőtér felé
vette útját. A környék keskeny, éles kanyaLeányvár

rokkal tarkított útjain nem kis meglepetést
szoktunk okozni hatalmas buszainkkal,
most sem volt ez másképp. A biatlonpályán
megtapasztaltuk a korongok kis méretét és a
nem kis távolságot, amelyről le lehet adni a
lövéseket. Mi is lőállásba feküdhettünk, állhattunk és kipróbálhattuk mesterlövészi tehetségünket lézerfegyverek segítségével.
Nemcsak a katonaviselteknek sikerült az ötből öt találat, néhány legényünk, de leányunk is kitett magáért.
Gyalogosan indultunk tovább hegyenvölgyön a Blindensee érintésével (itt kezdett el már egy kicsit esni az eső), s jutottunk el ismét a már emlegetett Hof-ig. A
szervírozott leves sós mivoltáról megoszlottak a vélemények, a kicsit és a nagyon jelzők között kapott mindenféle bírálatot. Polgármesterünk, jegyzőasszonyunk, az egyik
hivatalos tolmácsunk (Hajni) és jómagam,
abban a megtiszteltetésben részesültünk,
hogy Christian (a schönwaldi polgármester) személyesen vezetett bennünket végig a
településen, a francia vendégek némelyikével és a hasonló nevű másik német település
– Schönwald im Fichtelgebirge – kiemeltjeivel együtt (ezen az úton néha már nagyon
esett az eső). A síugró sáncot és a nemrég
épített saját vízművet is érintő körbevezetés
és rövid tájékoztatás süteményevésbe és kávéivásba torkollott.

2014. május

Az ifjúsági csoport tánc közben
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Közben szépen főtt a levesünk, kidíszítettük a kis standunkat, helyükre kerültek az
itókák is, a hajfonás is szépen haladt. A hivatalos megnyitón ágyúdörgés hallatszott,
majd nemsokára égzengés miatt is izgulhattunk, jött is az égi áldás szakadatlanul. A két
felépített színpad fedett volt, de a kevés hely
miatt csak énekeseink és zenészeink bújhattak ide az eső elől. Szerencsére mindkét szereplésünk alatt csak szemerkélt, így a színpadok előtti teret kihasználva táncolhattunk.
Táncosaink közül jó néhányan, egészen
pontosan tizenegyen beálltak énekelni, erősítve dalosainkat.

A kitelepült leányváriak közül sokan jöttek el és igen lelkesen fogadták előadásainkat a helyiekkel együtt. Fellépéseink után
futás fel a hegyre átöltözni, majd vissza a
buliba. A főutca jelentős részét lezárták, az
itt felállított számtalan standon különféle
ételeket, italokat lehetett vásárolni, a színpadokon kívül minden szórakozóhelyen
más-más zene hallatszott. Éjfél után bekövetkezett, amitől a helyiek tartottak: az eső
erős széllel párosult, és több pavilon, köztünk a miénk is, egész egyszerűen felborult.
Érdekes és egy kicsit filmbe illő jelenetek
zajlottak, de szerencsére sokan segítettek
előbb visszaállítani a tetőt, majd a szél erőssége miatt teljesen lebontani a kis sátrakat.
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Útban az 1700 m magasan fekvő ezüstbánya
felé (Schauinsland Seilbahn)
Vasárnapi kirándulásunk vagylagossá
változott (városnézés vagy kabinos felvonó)
a felvonó szélvihar miatti ellenőrzése miatt.
Szerencsére útközben kaptuk a hírt, hogy a
Seilbahn működik. Volt egy kis riadalom:
vajon átférünk-e buszunkkal a nem túl magasnak jelzett kapu alatt, amelyen ráadásul
még valami trolivezeték is húzódott? Szerencsésen túljutottunk ezen a ponton is, és
negyedórás libegés után majdnem időre elértünk az ezüstbánya bejáratához. Túracipő
a lábra, kobak a fejre, fejlámpa bekötése és
indulhattunk is lefelé a néha teljesen függőleges létrákon, szűk folyosókon időnként lekuporodva, aztán jobbra-balra dülöngélve,
követve az aknákat, vájatokat. Kiértünk, rohantunk a sűrű záporban, mert el kellett érni
az utolsó kabint, mely levisz minket a hegyről. Lefelé menet az egyik barlangtúra vezetője kért és kapott tájékoztatást kis hazánkról. Visszaérkezve átöltözés és indulhatott is
a záróvacsora, polgármesteri köszöntőkkel,
néhány fellépővel, házi pálinkák fogyasztásával. A végén civilben adtunk elő négy koreográfiát a közönség zajos kíséretével.
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A teljes leányvári küldöttség
A hétfő reggeli búcsúzkodás hangulatára
a szűnni nem akaró eső is rásegített, próbálkozás zajlott egy elvesztett kabát előkerítésére, sajnos hiába. Szerencsére hamarosan
telefonáltak, hogy a kabát már a Schönwalddal szomszédos nagyobb település
rendőrségén van, és elkezdték a hazajuttatását. Leértünk a hegyről, és Rust felé haladva
kisütött a napocska, amely egész nap becsületesen végezte a dolgát: megbirkózott a felhőkkel és pár pillanatnyi esőt kivéve naplementéig mosolygott ránk. Németország legnagyobb vidámparkjában kellemes eltölteni
egy 8 órás műszakot, mindenki a saját vérmérsékletének megfelelően választhatott a
kisvonat és a legvadabban száguldó hullámvasutak közül bármit. Szinte lehetetlenség
mindent kipróbálni, szerencsére az utolsó
félórában sorban állás nélkül is feljuthattunk azokra a szerkezetekre, amelyekre napközben 40-50 perc volt a várakozási idő. Az
elmaradhatatlan bevásárlás után a teljes éjLeányvár

szakát és a következő nap első felét is a buszon töltöttük, teljesítve a mintegy 1100 kilométert.
Szép élményekkel telve értünk Leányvárra.
Ui.: Egy dolog nem volt szép a vendéglátóinktól, mégpedig az, hogy néha csecsemőként kezeltek bennünket és négy óránként kaptunk táplálékot. 
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Aki már részt vett
egy ott alvós tánctáboron, tapasztalataink szerint
mindig izgatottan
várja a következ őt, legyen szó
akár gyerekről,
akár táncoktatóról. Idén júliusban már 6. alkalommal vágtunk neki a nagy kalandnak,
hogy a kisebb és nagyobbacska táncosoknak egyaránt maradandó élményeket nyújtsunk és csapatépítő jelleggel négy vidám
napot együtt töltsünk.
Táborunk helyszínéül ezúttal egy őrségi
kis falucska, Őrimagyarósd Fenyves-táborát
választottuk. Zárt és tágas területe változatos játékokra és foglalkozásokra nyújtott lehetőséget, melyet megpróbáltunk minél teljesebben kihasználni. A tábor vezetői, Gérnyi Emil és családja pedig nem csak az ott
tartózkodásunk, hanem már a szervezés
alatt is lesték minden kívánságunkat. Úgy
érezhettük magunkat, mintha a nagyszülőkhöz mentünk volna nyaralni néhány napra.
A következőkben egy rutinos táborlakónk, a leendő 3. osztályos Varga Zsófia
meséli el élményeit:
Április 29-én is már vártam a tánctábort.
Akkor még hetvenet kellett aludni, fel is írtam a naptárba. Az utazás előtti napon bepakoltunk a bőröndbe, de este alig bírtam elaludni, mert nagyon izgatott voltam.
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Reggel annyira hamar fölkeltem, hogy el
sem lehet képzelni! Autóval mentünk le a
Kultúrhoz. Bepakoltunk a buszba, és leültem Panka mellé. De előtte még elbúcsúztam Mamától. A sok szülő integetett és az
mondták: „Szia! Vigyázz magadra!” Még
megálltunk Lindáéknál, majd irány Őrimagyarósd!
Hosszú volt az út, sok gólyát láttunk, gólyafészkeket is. Először Körmendre mentünk a Batthyány kastélyba. Az első szobában mindent meg lehetett fogni, például az
aranyjogart. Felpróbálhattunk egy parókát,
és leülhettünk egy trónszékre. Majd kimentünk az erkélyre. Ezután a cipős szoba következett, ahol láthattam Erzsébet királyné
cipőit! Sissi lábfeje hosszú volt, de keskeny.
A kastély előtt úgy választottuk ki a csapatokat, hogy a hatalmas oszlopokra színes
szívek voltak ragasztva és rá voltak írva a
nevek. Mindenkinek meg kellett találnia a
saját nevét. Én a zöld csapatba kerültem,
csapattársaim: Panka, Melinda, Anna, Roland, Bálint, Hanna és Petra. Az első feladat
az volt, hogy Linda kérdéseket tett fel a kastélyról. Visszaszálltunk a buszra, még kicsit
utaztunk és oda is értünk a táborhoz.
Mi az 1. faházba kerültünk: Zsófi, Tündér, Evelin, Bibi, Dia, Panka és én. Kimentünk játszani, tollasoztunk, hintáztunk, labdáztunk és kitaláltam a Ki mit tud?-ra egy jó
kis táncot. Először négyen gyakoroltunk, de
utána Zsófi is beszállt, ezért változtattunk
rajta. Vacsora után ki kellett találnunk, hogy
mi lesz a csapatnevünk és meg kellett rajzolni a címerünket. Mi lettünk a Leányvári
táncoslábúak.
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Tánctábor az Őrségben

Nemzetiség
Csatakiáltásunk:
„Mi vagyunk a Leányváriak,

Nemzetiség

a híres táncoslábúak.
Ha mi színpadra lépünk,
akkor tapsol a népünk.
S amíg élünk, addig lépünk.”

Szombaton reggeli után táncoltunk, utána következtek a csapatversenyek. Képeket
kaptunk, rá kellett írni, mi az és hol található. Nehéz feladat volt a gyufásdobozt az orrunkról a másik gyerek orrára átrakni. Aztán
kislabdákat kellett a vödörbe dobni. Számháborúztunk is!

Leányvár

Ebéd után jött egy néni, akivel korongozhattunk. Először azt mutatta meg, hogy
kell a fonalat sodorni. Én egy karkötőt készítettem kék és zöld fonalból. Utána megmutatta, hogy kell agyagból lovat és elefántot csinálni. Ki is festhettük őket. A korongozás volt a legjobb. Én egy tálat készítettem, pirosra, sárgára és zöldre festettem,
mert alma formája lett. Utána még gyakoroltunk a Ki mit tud?-ra. Vacsora után eljött
a várva várt pillanat. Körben leültünk, Kinga bemondta, hogy kik következnek. Amikor mi jöttünk sorra, hullahoppoztunk a csapattal. A zsűri (Linda, Hajni, Andi, Réka,
Kriszti) a táblákat felmutatva pontoztak 15-ig. Amikor mi táncoltunk, a többiek végig
tapsoltak és minden zsűritől 5 pontot kaptunk! Nekem nagyon tetszett a Trópusi narancs kommandó műsora is. A meglepetés
produkció az volt, hogy levetítették a Hófehérke és a hét törpe című mesét és Lindáék
szinkronizálták, Hajni volt a narrátor. Aztán
még táncoltunk, mindenki körbeállt, Kinga
mutatta, hogy csináljuk. Először a Hokey
Cokey, utána a Fliegerlied és a legvégén a
Nád a házam teteje. Nagyon jó volt! Ákos
úgy ropta!
Vasárnap elmentünk a Vadása-tóhoz. Sokat kellett gyalogolni, mire odaértünk. Ott
vehettünk magunknak jégkrémet.  Körbesétáltuk a tavat, utána leültünk a stégre és
belelógattuk a lábunkat a vízbe. Kis halacskák úsztak oda és négy vadkacsát is láttunk!
Este volt az akadályverseny. Utána a foci
VB döntőjét néztük, aki akarta, de voltak,
akik elemlámpákkal a rókát keresték a házak között.
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Hétfőn reggel becsomagoltunk a bőröndbe, jött a busz értünk. Szőcére utaztunk,
ahol fa deszkákon kellett végigmenni, kétoldalt láp volt. Szép növényeket láttunk. Amikor hazaértünk, mama nagyon örült, és mi is
a viszontlátásnak.
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Nagyon jó volt ez a tánctábor! Már most
várom a következőt! 
Varga Zsófia
elbeszélése alapján
A táborról rengeteg vidám fényképet találhatnak az érdeklődők kulturális egyesületünk honlapján (www.vtgleinwar.eu) és
Facebook-oldalán is!
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NÉMET ÖNKORMÁNYZATUNK
FENNMARADÁSA A TÉT!
Regisztráljunk a német nemzetiségi jegyzékbe!
Tisztelt Leányváriak!
Kérjük Önöket, regisztrálják magukat a német nemzetiségi
névjegyzékbe, hogy Leányváron ismét megalakulhasson a
német önkormányzat!
A tavaszi választásra már lehetett regisztrálni az alábbi helyen,
(http://valasztas.hu/hu/ovi/content/21-22_kerelem.pdf,     lehet
itt, ilyen módon) vagy a polgármesteri hivatalban, amit még most sem
 gtenni.
Továbbra is szeretnénk az iskolánkat, óvodánkat és a
kultúrcsoportokat támogatni, valamint olyan pályázatokban részt venni, mely a falunk gyarapodását szolgálja, és
sok-sok gyerekeknek nyújt élményt.
Bízunk benne, hogy sokan regisztrálnak még!

Köszönjük szépen támogatásukat!

Gáspár Tibor
A Leányvári Német Önkormányzat elnöke
2014.07.21.

Leányvár
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Egy családi fényképgyűjteményből került kezembe egy fiatal tizenéves fiú fényképe a következő felirattal: Andenken von
Willi Jungermann Métchenburg [Leányvár
szóösszetétel német fordításban, hibával]
Kinderländverschickung 1942 Heil Hitler!
A dátum, az ismert nemzetiszocialista köszöntés és a szervezett birodalmi gyermeküdültetési akció alapján kerestem a dolog
leányvári vonatkozásait, amelynek levéltári
dokumentumait is megtaláltam. E témához
tartozó levelezés a helyi iskolaszék féltő
óvatosságát és a korszak volksbundista propagandájával szembeni, intézkedést kezdeményező megyei főispáni állásfoglalás teszi
rendhagyóvá, egyedivé.
A helytörténeti vonatkozások felvetik a
korszak vázlatszerű áttekintését.
1940 augusztusában került aláírásra a
magyar-német népcsoport egyezmény,
amelyben a felek a magyarországi németség
kizárólagos képviseletével a Magyarországi
Németek Népi Szövetségét, a Volksbund
der Deutschen in Ungarn-t (VDU) fogadják
el. A VDU a magyarországi németség körében teljes szervezkedési szabadságot kapott, beleértve a nemzetiszocialista eszmék
terjesztését is. A népcsoport munkájának a
háború szolgálatába állítása érdekében
életbe léptették a magyarországi népi németek munkaszolgálatát (Wirtschaftlicher
Kriegsdienst der Heimat). A WKH tevékenysége sokrétű volt. Tagjai megművelték
a honvédségben katonai szolgálatot teljesítő
németek földjeit, gyógynövényeket gyűjtöttek, aszalt gyümölcsöket és szárított zöldségeket tettek el télire, meghirdették a Ház,
udvar és kert versenyeket. A Német Népse21

gély keretében működött a Téli Segély, az
anyák és gyermekek segélyszervezete és a
gyerekek vidéki üdültetésével foglalkozó
szervezet, a Kinderländverschickung
(KLW).
A Kállai-kormány évi tízezer 10-14 éves
németországi gyerek elhelyezését vállalta,
akik kezdetben főleg a szövetségesek bombázta Németország észak-nyugati részéből
érkeztek. Az első gyerekcsoport 1942. május 7-én érkezett Magyarországra. A gyermekeket a Volksbund népcsoportvezető, a
német követ és a leventék országos parancsnoka ünnepélyesen fogadta. Az üdültetés
költségeire kétmillió pengőt utaltatott a
Reichsbank Magyarországra. Az országba
érkező gyerekeket népi német családoknál
szállásolták el. A vendégfogadó népi német
családoknak „ellátási díjat” fizetett a Volksbund. A máriahalmi Richter Istvánné emlékezete szerint gyermekenként napi 4 pengőt
kaptak a gondozó családok (Pflegefamilien). Ha belelapozunk a Volksbund korabeli
hazai sajtójába. szirupos, idealisztikus, a német sorsközösség küldetését harsogó fényképes tudósításokat olvashatunk.
1943. január 29-én a Deutsche Volksbote
az „Unsere Gäste” (A mi vendégeink) c.
fényképes tudósításában képet közöl egy
budaörsi kirándulásról, egy szorgoskodó
gyerekcsoportról, akik kukoricafosztásban
segítenek egy parasztasszonynak, akinek a
férje beteg, a fia pedig a keleti fronton SS
katonaként harcol. a Waffen SS-ben. A
Deutsche Zeitung 1944. január 16-i visszatekintésében közli, hogy az első gyerekcsoport érkezése utáni két évben 28.000 gyermek érkezett hajón és vonaton a „bombá-
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zásmentes” (Bombenfreie Umgebung) magyarországi vidékekre. Az írás fontosnak
tartotta hangsúlyozni, hogy a KLW akció a
Führer személyes indítványára került megszervezésre. Egy zsámbéki parasztudvarban készült az egyenruhás nyakkendős, félcipős, rövidnadrágos gyerekekről a fénykép,
amelyen a KLW-s gyerekek egy csikót tartanak kötőféken, háttérben pedig a befogadó
gondozó család tagjait látjuk hétköznapi paraszti viseletben.
A 30-40 fős csoportok gyermekei többségükben Volksbund családoknál kerültek
elhelyezésre. A csoporttal érkezett egy tanító és egy vezető, akik a Volksbund közreműködésével a programok szervezését végezték. A többségében vidéken elhelyezett
gyerekek részt vettek a paraszti munkákban.
Segítkeztek a betakarítás, a szüret tennivalóiban, részt vettek leventékkel való találkozókon, kirándulásokat szerveztek. A velük
érkezett tanítójuk tanórákon oktatta a gyerekeket. A gondozó szülők a legjobb étkekkel
várták a mindig éhes fiúkat és lányokat.
(Hazájukban ekkor már a legfontosabb élelmiszerekhez csak szigorú jegyrendszer révén juthattak az emberek.) Voltak 100-200
fős csoportok is, akiket nagyobb intézményekben helyeztek el, és élelmezésüket is
intézményi konyhákról biztosították.
A népesebb családokat támogató különböző segélyezési akciók révén megnövekedett a Volksbund tekintélye és szervezeti
taglétszáma. 1942-től a Volksbund szervező munkája egyre nagyobb mértékben a német hadigazdaság szolgálatára irányult. A
sváb parasztgazdákat korszerűbb termelési
eljárásokra tanították, hogy el tudják látni a
hadsereg megnövekedett élelmiszer igényét.
A németek növekvő háborús emberveszteségét pótolandó, a szervezet aktív közreműködésével került sor a magyarországi legalizált Waffen SS sorozásokra. Az SS katonáLeányvár

nak bevonuló sváb legények a katonai szolgálatuk idejére elvesztették magyar
állampolgárságukat, amit a német honosítási eljárás tett teljessé. A nemzetiszocialista
eszmék nyílt felvállalása és a német szoldateszka feltétel nélküli Volksbundos támogatása alapvető érvrendszere lett a svábság háború utáni szervezett kitelepítésének. A
nemzethű németség az illegális „Hűség
Mozgalomhoz” kapcsolódott, de a kollektív
bűnösség elve nem disztingvált a „magyar
svábok” és a „német svábok” között. A szerencsétlenebbek marhavagonos szerelvénye
még a háború befejezése előtt a Szovjetunióba indult. Az elhurcolt fiatal lányok és
anyák, a fogságba került katonák és az öszszeterelt civil férfiak „málenkij robotja” 4-5
évig tartott. A szerencsésebbek szerelvénye
már a háború után a lebombázott Németország felé indult, ahol csak több év megfeszített munkája után vált nyilvánvalóvá, hogy
új hazájuk befogadta és megbecsülte őket.
E kissé elnyúlt történelmi kitérő után térjünk vissza a Kinderländverschickung leányvári vonatkozásaira. A történetnek azért
van egyházi vonatkozása, mert iskolánk –
katolikus népiskola lévén – az egyház fenntartásával és irányításával működött. A helyi Volksbund szervezet, a KLW keretében
Leányvárra érkezett 38 gyerek tanításával
kapcsolatban írásos megkereséssel fordult a
„népiskola Igazgatóságához”. A kézzel írt,
szöveghű, magyar nyelvű levél:
Tekintetes R. kath. Népiskola Igazgatóság!
Alulírottak a Magyarországi Németek
Szövetsége nevében tisztelettel kérjük, hogy
40 birodalmi német gyermek oktatása céljára 1 tantermet az iskola tanítási idején kívül
átengedni kegyeskedjék. Egyben kijelentjük, hogy a Bíboros Hercegprímás úr 4052/
1942 számú rendeletében foglaltakat szoros
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miheztartás végett a tekintetes Igazgatóság
ismertetése után tudomásul vettük és kötelezzük magunkat, hogy azokat teljes egészében megtartjuk. Leányvár, 1942. július 12.
Mély tisztelettel: Klotz János, Johann Gallina, Binder Lőrincz (sajátkezű aláírások). A
körbélyegző pecsét szövege: Volksbund der
Deutschen in Ungarn, Ortsgruppe Leányvár. Magyarországi Németek Szövetsége. A
bélyegző közepén öt csíkkal egy kör, benne
ugyanolyan csíkozással egy X-szerű jel.
A beadott kérelmet a helyi plébánia, két
nap elteltével a következő levéllel küldte el
az esztergomi Főegyházmegyei Hatóságnak:
R.K.[Római Katolikus] Plébánia-Egyházközség, Leányvár, Esztergom Vm.[Vármegye] 345/1942. szám Főtisztelendő Főegyházmegyei Hatóságnak, Esztergom.
Mellékelten tisztelettel felterjesztjük a
helyi Volksbund kérelmét azzal, hogy a m.
kir. [magyar királyi] miniszterelnök úr hozzájárulásának feltételezésével az engedélyt
a helyi rk. népiskola egy tantermének használatára megadni szíveskedjék, az alábbi kikötésekkel, tekintettel a helyi viszonyokra:
1/. A helyi rk. népiskola tanulói a birodalmi
német gyermekek oktatásán nem lehetnek
jelen. 2/. Ennek, valamint az iskola jellegének megfelelő hit- és erkölcsi- elvek tiszteletben tartásának ellenőrzésére az iskola
igazgatósága bármikor – az oktatás idejében is – a tanításon jelen lehet. Leányvár,
1942. július 14-én mély tisztelettel: Miklósi
László plébános iskolaszéki elnök, Patka
Kálmán igazgató iskolaszéki jegyző (sajátkezű aláírások).
3350/1942 számmal jelölten megérkezik az érseki általános helytartóság engedélyező levele:
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Tisztelt Plébános, Iskolaszéki Elnök Úr!
Hivatkozással Tisztelendőséged 345/1942.
számú felterjesztésére megengedem, hogy a
leányvári róm.kat. népiskola Tisztelendőséged által kijelölt egy tantermét a Leányváron üdülő németországi gyermekek nappali, kizárólag iskoláztatási foglalkozás céljaira használatba vegyék. Kikötöm azonban, hogy a tanév megkezdése után a tanteremnek ez a használata az iskolai munka
szokásos rendjén semmit sem változtathat;
kikötöm továbbá, hogy a leányvári róm.
Kat. Népiskola tanköteles gyermekei a németországi gyerekekkel közösen semmiféle
oktatáson, foglalkoztatáson, stb. nem vehetnek részt. Amennyiben pedig arról szereznék
értesülést, hogy a németországi gyermekek
foglalkoztatása körül az iskola jellegének
nem megfelelő hit- erkölcsi jelenségek tapasztalhatók, vagy egyáltalában ez a foglalkoztatás a róm. Kat. Népiskola tanköteles
gyermekeire nevelési szempontból káros találna lenni, a tanterem használatának engedélyezését minden további indokolás nélkül
azonnal visszavonom. Imáiba ajánlottan vagyok érseki ált. helytartó h. Esztergom,
1942. július 25.
E rendkívül óvatos, feltételekkel körülbástyázott engedélyező főhatósági levél hátterében, ez időszakban már nem kívánt tapasztalatok vannak. 1942 nyarán a Pest-Pilis-Solt-Kiskun Vármegyei németség katolikus hívei panaszos levélben fordulnak
Serédi Jusztinián esztergomi érsekhez. A
hosszadalmas levélben a buzgó katolikus
hívek azt panaszolják, hogy a nyaralásra érkezett német gyermekek „titokban összebújnak gyermekeinkkel és megfertőzik a lelküket, hogy az úgynevezett nemzetiszocialista
tanaiknak megnyerjék őket. Rágalmakkal illetik a katolikus papságot. Ők új vallást fognak csinálni. Ránk szabadítottak egy tőlünk
idegen gondolkodást.”
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A katolikus egyház már 1941-ben, 7951/
1941 sz hercegprímási körlevelében a következőket tartotta fontosnak közölni a Plébánia Hivatalokkal:
Tisztelt Plébánia Hivatalnak Leányvár
A nm. [nagyméltóságú] püspöki kar legutolsó tanácskozásán foglalkozott hazai németajkú híveink egyházi és kulturális gondozásával és a következő határozatokat hozta:
A papság nem léphet be a Volksbundba,
mert ez a politikamentes lelkipásztorkodással szemben már politikai állásfoglalás lenne. A belépésre híveit nem buzdíthatja, mert
ez is kizárólag politikai ténykedés volna.
Magyar állami hivatalos helyről kijelentették, hogy a Német Birodalommal megkötött kulturális egyezmény értelmében
a./ azt, hogy ki tartozik a hazai német
népcsoporthoz, az illetőnek szabad kijelentése alapján a Volksbund der Deutschen in
Ungarn állapítja meg.
b./ a Volksbundba lépésre senkit kötelezni nem lehet.
c./ Akár belép valaki, akár nem, egyformán gyakorolhatja a hazai németeket megillető összes kisebbségi jogokat.
d./ Aki belép, magyar állami vonatkozásban nem nyer különös jogokat, ellenben köteles a Volksbund szabályainak és vezetőinek engedelmeskedni – s amennyiben általában, vagy bizonyos célokra díjakat szednek – ezeket megfizetni.
e./ Azzal, hogy valaki németnek vallja
magát, még nem lesz ipso facto[a tényből
következően] a Volksbund tagja, ha abba
formálisan be nem lép.
Az állami hivatalok vezetői természetesen nem kifogásolhatják, ha a papság a korLeányvár

mány kisebbségi téren adott útmutatásait
követi. Az egyházközségi egyesületeket
(Credo, Herz Jesu Bund stb.) mindenhol
meg kell szervezni és főképp tagjaival komoly munkával foglalkozni. A Kirchenblatt
és a megjelenő politikamentes katolikus hetilap támogatása papjaim kötelessége. Rendelkezésem általában bizalmas, a hívek
Volksbund tagságára vonatkozó része azonban beszélgetésben, egyesületekben fölhasználható, közölhető. Esztergom,1940. december hó 17. Serédi Jusztinián bíboros érsek
(sajátkezű aláírással).
A leányvári plébános és az iskolaigazgató idézett engedélyező két pontos javaslatában a „tekintettel a helyi viszonyokra” fogalmazást használja. A Magyar Országos
Levéltárban K 28-197-1943-C-16483 sz.
irattári jelzettel megtaláljuk Esztergom vármegye Főispánjának „szigorúan bizalmas”
jelzésű levelét, amelyet a Nagyméltóságú
M. Kir. Miniszterelnök Urnak küldött. A39/
1943.biz. főisp. számú levél tárgya: „Leányvár község lakossága közötti ellentétek.”
Részletek e fontos levélből:
Fenti ügyre vonatkozólag van szerencsém mély tisztelettel az alábbiakat jelenteni: Leányvár község lakossága 100%-ig német anyanyelvű. A lakosság idősebb és komolyan gondolkodó, de számbelileg erősen
kisebbségben lévő része ma is hűséggel kitart a magyar állameszme mellett, és ennek
nem csak hivatalos és társadalmi téren ad
kifejezést, hanem avval is bizonyítja, hogy a
Magyar Élet Pártjának keretei között fejti ki
politikai működését. Ezen felfogásukért és
magatartásukért a község lakosságának túlnyomó részét, főleg pedig a fiatalabb generációt teljes egészében magában foglaló
V.D.U. tagjainak folyton fokozódó, nyílt ellenszenvével találkoznak, és azok részéről
állandó kihívásoknak vannak kitéve. Igen
sok családban áll a gyermek a szülővel és

2014. május

24

Múltunk

A levélhez három tucat vizsgálati jelentés, intézkedési terv, miniszteri és csendőrségi bizalmas jelentések, utasítások kapcsolódnak, a helyi tettlegességbe torkolló ellenségeskedés ismétlődésének megakadályozása érdekében. Ezeknek a levéltári dokumentumoknak részletes feldolgozása, felelősségteljes és objektív elemzése fontos adaléka a háborút megelőző időszak leányvári
helytörténetének. Ezekből a dokumentumokból ismerhetjük a községben nyaraló
birodalmi gyermekek ifjúsági vezetőjét,
Menne Gürthner urat. A gyermekek és ve25

zetőik a viszálykodásokban nem vettek
részt, mint ahogy a gyermekcsoport sem került más községbe áttelepítésre.
A történet azt példázza számunkra, hogy
a békésen együtt élő, szorgalmas emberek
mindennapi életét milyen mértékben képes
megrontani a dilettáns, megosztó és nemzetrontó háborús politikai métely, amelyet a
bűnösök és vétlenek egyaránt megszenvedtek. A későbbiekben az igazságtalan kollektív bűnösség alapján a nemzethű hazai németségnek ugyanaz jutott osztályrészül,
mint a vétkezők szolgálatába szegődött,
többségében jó szándékú vagy „rövidlátó”
társaiknak.
Epilógusként még idekívánkozik:
A mai németországi telefonkönyvben
három Villi Jungermannt találtam. Mindháromnak elküldtem a 12-14 éves fiú megmaradt fényképének másolatát azzal a pislákoló reménnyel, hogy hátha valamelyiküket
megtalálom. Mindhárom település Frankfurt térségében van, amely vidéken abban az
időben már gyakran megszólaltak a bombatámadásokat jelző, az embereket az óvóhelyekbe parancsoló szirénák. Egy válaszlevelet kaptam, amelyben Willi Jungermann
Melsungenből sikeres kutató munkát kívánva közölte, hogy ő csak 1943-ban született.
Sajnálatos, hogy mai idősebb lakótársaink között nincsenek már élő emlékezők,
akik segíteni tudnának e háborús kényszer
szülte „üdültetés” minden helyi részletének
feltárásában. Az egykori kijelölt gondozó
családok („Pflegefamilien”) többsége kitelepítésre került, és mai becsülhető 90-100
éves életkoruk alapján szinte kizárható az ő
múltidéző emlékezésük.
Források:
Az idézett dőlt betűs levelek és levélrészletek dátuma és iktatószáma alapján el-
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testvér a testvérrel szemben… A gyűlölködésig fajuló ellentétek és az ebből fakadó súrlódások hozták magukkal a társadalmi elkülönülés szükségességét is… Az elöljáróság
tagjai azzal a kéréssel fordultak a járás főszolgabírójához, hogy őket – a mindjobban
fokozódó üldöztetésük miatt tisztségüktől
mentse fel. A jelek arra mutatnak, hogy a
németérzelműség ily nagyfokú erősödésének
és korlátlan megnyilatkozásának egyik tényezője az is, hogy múlt év augusztus óta 38
birodalmi német gyermek van leányvári
családok között kiosztva, akik úgy maguk,
mint vezetőik /: egy tanító és egy ifjúsági vezető:/ révén természetszerűleg beviszik a
családokba és ezek révén a közhangulatba
az idegen szellemet. Bár a lakosság ily irányú céltudatos befolyásolása eddig még
nem volt megállapítható, mégis meggyőződésem, hogy a gyermekek más községbe leendő áttelepítése enyhítené a leányvári feszültséget. A fenti körülmények ismeretében
kérem Nagyméltóságod további utasítását.
Fogadja Nagyméltóságú Miniszterelnök Úr
őszinte nagyrabecsülésem és mély tiszteletem nyilvánítását. Esztergom, 1943. március
hó 6-án. Késmárki(?) főispán (sajátkezű,
nehezen olvasható aláírás) A levélen a magyar koronás körpecsét Esztergom Vármegye Főispánja szöveg olvasható.
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érhetők az esztergomi Prímási Levéltárban,
illetve a levéltári jelzet alapján az Országos
Levéltárban. A fénymásolatok rendelkezésemre állnak. Felhasználtam a témához tartozó, A magyarországi Volksbund Berlin és
Budapest között c. összefoglaló áttekintést,

amelyet Norbert Spannenberger írt. Bp.
2005. Az Internet a korabeli sajtó áttekintésében volt segítségemre.
Leányvár, 2014. július 8.
Dr. Szakmár János

Asztalitenisz
A nyár beköszöntével egy újabb izgalmas szezon végéhez értünk. Mindkét csapatunk jó
idényt zárt, szép és küzdelmes meccsek, remek egyéni teljesítmények és csapatként megszerzett sikerek jellemezték az idei évet.
Megye I. osztály:
1. forduló:

Tardos Hegylakók

7:11

Leányvár SE. I.

2. forduló:

Leányvár SE. I.

11:7

Eternit SE.

3. forduló:

Leányvár SE. I.

12:6

EDUTUS

4. forduló:

Dorog SE.

8:10

Leányvár SE. I

5. forduló:

Leányvár SE. I

11:7

Kisbér SE.

6. forduló:

Vértesszőlős II.

12:6

Leányvár SE. I

7. forduló:

Szomód SE.

3:15

Leányvár SE. I.

8. forduló:

Tata I.

10:8

Leányvár SE. I.

9. forduló:

Esztergom ASE.

8:10

Leányvár SE. I.

10. forduló:

Leányvár SE. I.

14:4

Ács I.

11. forduló:

Leányvár SE. I.

15:3

Ács II.

Az őszi negyedik hely után azzal a céllal vágtunk neki a tavasznak, hogy megszerezzük
az első három hely valamelyikét. A Tata elleni szoros vereség után úgy tűnt, idén is a negyedik helyen végzünk, de az utolsó három meccs megnyerésével beértünk a harmadik helyre.
Esztergomnak és Ácsnak visszavágtunk a tavalyi vereségekért (utóbbi ellen nem is akárhogy, és az is felértékeli a győzelmet, hogy tavasszal csak mi tudtuk megverni őket), ami főleg Szikora Márton nagyszerű játékának volt köszönhető. Ő ugyanis nemhogy meccset,
még szetteket is alig-alig vesztett. Az egyéni ranglista alapján Szikora Márton a 4., míg Szikora Bence a 8. helyen jutott be a Top 12-be. Elégedettek lehetünk az idei szezonnal, hiszen
egy nagyon erős mezőnyben szereztük meg a bronzérmet, és szereztünk ezzel elismerést
Leányvárnak.
Megye II. osztály:
1. forduló:

Leányvár SE. II.

6:12

Tata II.

2. forduló:

Tokod SE.

13:5

Leányvár SE. II.

3. forduló:

Leányvár SE. II.

6:12

Máriahalom

4. forduló:

Leányvár SE. II.

7:11

Vértesszőlős IV.

5. forduló:

Annavölgy SE.

13:5

Leányvár SE. II.

6. forduló:

Leányvár SE. II.

6:12

Pilismarót SE. I.

Leányvár
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7. forduló:

Pilismarót II.

8:10

Leányvár SE. II.

8. forduló:

Leányvár SE. II.

6:12

Mogyorósbánya

9. forduló:

Vértesszőlős III.

7:11

Leányvár SE. II.

A II. csapat ugyan visszacsúszott a nyolcadik helyről a kilencedikre, de összességében elmondhatjuk, hogy sokkal több egyéni mérkőzést sikerült megnyernie, mint az őszi szezonban. A 9 fordulóból 7 mérkőzésen javítottunk az eredményünkön. A legszorosabbat Pilismarót II. csapatával vívtuk. Egy hajszálon múlt, hogy pontot szerezzünk. Sajnos pontegyenlőséggel és jobb mérkőzéskülönbséggel Máriahalom csapata előrébb végzett, mint mi. Mindezek ellenére egy jó szezont zártunk. Reméljük, jövőre az új igazolt játékosunkkal, Haraszti
Jenővel még több eredményt érünk el.
2014-ben számos egyéb versenyen is részt vettek játékosaink:
Szomódi zsíroskenyér kupa:
A hagyományosan DC-rendszerben megrendezett szomódi versenyen Szikora Bence Szikora Mártonnal, Szikora Ágoston Putz Ákossal, míg Bánffy Domokos Haraszti Jenővel indult
el. Igen magas színvonalú versenyt sikerült összehozni, a megye legjobbjai is képviseltették
magukat. A Bence és Marci alkotta kettős több nagy skalpot is begyűjtve (többek közt a tavalyi bajnokét) döntőbe került, ahol az első kiemelt ácsiakkal kerültek össze. Itt egy remek, a
végletekig kiélezett meccsen sikerült az ellenfél fölé kerekedni (Marci döntő szettben 4:8-ról
fordította meg a meccset), így a falunkba került az első helyért járó serleg.
Megye bajnokság Tata:
Idén Tatán rendezték meg a megye legrangosabb versenyét, a megye bajnokságot. Ide a
megyében pingpongozó NB-s játékosok is neveztek, így igen erős mezőny gyűlt össze. Külön
Megye B kategóriát is indítottak a szervezők, hogy mindenki megtalálja a számára kedvező
kihívást. A leányvári csapatból mindenki eljött erre az eseményre, és ha már ott voltunk, nem
is jöttünk haza üres kézzel. A megye B kategóriában Dósa Mihály nagyszerű versenyzéssel
bronzérmet szerzett. Az NB-s verseny csoportmeccsekkel indult, majd kieséses rendszerben
folytatódott. A főtáblára mind a négy A ligás játékosunk kijutott, sőt Márton Tamás a legjobb
16 közé verekedte magát. A legjobb eredményt pedig Szikora Bence érte el, aki egy NBIII-as,
majd egy NBII-es játékost legyőzve a harmadik helyet szerezte meg. Bence teljesítménye
azért is említésre méltó, mert nagyon rég volt arra példa, hogy egy megyében játszó játékos
érmet szerezzen ezen a versenyen.
Leányvári LCCK kupa: (Bánffy Domokos)
Leányvárnak sikerült beírni a nevét a Komárom-Esztergom megyei asztalitenisz történelembe. Nem csak az egyre sikeresebb versenyeredményünkkel, hanem a nagy nehézségek
árán megszervezett és ezzel ellentétben remek módon megrendezett hazai egy napos versenyünkkel is. Ezt a programot a pilismaróti Nyírő Sportcsarnokban a megyei I. és II. osztályban játszó versenyzőknek tettük lehetővé, hogy növelhessék sporttudásukat és megtarthassák
a baráti kapcsolatukat más megyei sportegyesületekben játszó sporttársukkal.
A versenyt ugyan elég fiatalnak kinéző, de annál inkább precízségre törekvő Leányvári SE
tag vezette, akinek asztalitenisz játékvezetői végzettsége is van. Bánffy Domokosnak sikerült
elnyernie a Megyei Asztalitenisz Szövetség elismerését, azzal hogy problémamentesen, öszszeszedetten és pörgősen levezette a játékot. Természetesen a Megyei Főbíró háttérből figyelte az eseményeket.
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A versenyen 51 induló volt, abból 25-en a megye I. osztályába és 26-an a megye II. osztályába neveztek. A verseny első szakaszában a páros mérkőzéseket bonyolítottuk le, amelyen
25 pár vett részt. Utána következett párhuzamosan a két egyéni kategória.

Sport

A leányvári csapat nagyon szépen szerepelt. Megnyertük a páros kategóriát, és megfogtunk egy II. helyezést a Megye II. kategóriában.
Aki a verseny alatt megéhezett vagy megszomjazott, azoknak lehetőségük volt a szponzoraink jóvoltából eleget tenni kívánalmaiknak az előtérben lévő büfében. Itt szeretnénk megköszönni mindazoknak a segítségét, akik bárminemű segítséget nyújtottak a verseny lebonyolításához megszervezéséhez (büfé, szállítás, eszközök, terem, stb.).
Végül az eredményeket szeretném közzétenni.
A Páros kategóriában:
I. Szikora Márton - Szikora Bence (Leányvár SE.)
II. Bánfalvi Péter - Francsics Tamás (Vértesszőlős SE.)
III. Makovics Tamás - Horváth Ákos (Esztergom ASE.)
III. Kara Tibor - Brinkusz János (Dorog SE.)
A Megye I. kategóriában:
I. László Sándor ( Vértesszőlős SE.)
II. Horváth Ákos (Esztergom ASE.)
III. Makovics Tamás (Esztergom ASE.)
III. Németh Zsolt (Vértesszőlős SE.)
A Megye II. kategóriában
I. Molnár László (Pilismarót KSK.)
II. Dósa Mihály (Leányvár SE.)
III. Vida József (Pilismarót KSK.)
III. Benkovics László (Pilismarót (KSK.)
Húsvét kupa Vértesszőlős:
A Vértesszőlősön rendezett viadalra is ellátogattunk heten a leányvári csapatból. A sorozatos sikerek után most már első kiemeltként kezdte meg a versenyt a Szikora Márton és Bence alkotta kettős. Végül több izgalmas meccs után ők örülhettek, és a döntőben a hazaiak párosát legyőzve, megszerezték az első helyért járó trófeát. Az egyéni versenyszámban Marci a
döntő szettben 11:9-re kapott csak ki a végső győztestől, míg Bence egészen az elődöntőig jutott, és végül bronzérmet szerzett.
Gratulálunk az elért eredményekhez!
Szikora Bence

Leányvár
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"Mozdulj Rá!" Vándorkupa
Családias hangulatban sikerült megrendezni idén is a II. Mozdulj Rá! Vándorkupát. A
viszontagságos időjárás miatt sajnos jóval kevesebb, de annál lelkesebb versenyző vett részt
a versenyen. Két versenyszámot rendeztünk: egyéni és senior egyéni versenyszámot.

Tavalyi versenyünket Benke András nyerte, aki idén megvédte a címét. A második helyen egy ifjú titán, Füleki Márton végzett, aki csak a címvédőtől kapott ki. Viszont egy szoros 3-1-et játszott a harmadik helyen végző Bársonyi Istvánnal. Szintén osztott harmadik
helyen végzett a még nem igazolt, de leendő Leányvár SE utánpótlás versenyző, Dósa Sára.
A negyedik helyet szép játékkal és egy győzelemmel Salgó Nóra foglalta el. Végül és nem
utolsó sorban az előkelő ötödik helyet az eddigi összes falupingpongon résztvevő Gróf Zoltán szerezte meg.
A SENIOR Kategóriában egy régi motoros pingpongos, Szikora Gyula lett az első, veretlenül. A második helyre Bársonyi István került. Végül a még dobogós harmadik hely
Gróf Zoltán érdeme a kitartó játékának köszönhetően.
Gratulálunk a sikeres szerepléshez!
Bánffy Domokos főbíró
Leányvár SE Asztalitenisz Szakosztály

Énekkari hangverseny a Farkas János Művelődési Házban
A Musik-Land Kft. szervezésében 2014. június 28-án énekkari hangverseny került megrendezésre Leányváron. A rendezvény keretein belül ellátogatott hozzánk a táti férfikórus,
valamint az olaszországi Coro Voci del Frignano kórus is.
Az ingyenes előadásra érkező érdeklődők megtöltötték a művelődési ház nagytermét.
Először a táti kórus előadásában hallhattunk magyar és német énekeket, valamint meglepetésként egy olasz dallal is készültek a vendégeknek. Ezt a gesztust az olasz fellépők nagyra
értékelték és hangos tapsviharral jutalmazták. A műsor második felében az olasz kórus énekeit hallhattuk, melyek között szerepeltek klasszikus és modern darabok is. A fellépésük végén egy különleges szóló számot is hallhattunk, mely hatalmas sikert aratott a közönség
körében. Ráadásként az olasz és a táti kórus közös énekével zárult a műsor.
Ezúton szeretnénk megköszönni a színvonalas előadást a fellépőknek és a szervezőknek!
Benke Beatrix
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A versenyen 2 igazán jól szereplő női játékost is köszönthettünk az indulók között.

Recept sarok

Nemzetiség

Recept – sarok: Mediterrán konyha
A mediterrán étrend nem csak görög és
olasz ételeket jelent. A régióhoz tartozik
Franciaország, Spanyolország, Törökország, Marokkó és még jó néhány terület.
Bármelyikből választhat olyan ételt, amely
megfelel az alapkövetelményeknek: kevés
benne a vörös hús és a teljes zsír, sok friss
zöldséggel és gyümölccsel készül, társulnak
mellé teljes magvak és olívaolaj is. Ezért ha
egészségesen szeretnénk élni, netán fogyni
is egy keveset, fogyasszunk mediterrán ételeket. A friss alapanyagok, a remek fűszerek, az olajbogyó és a teljes kiőrlésű lisztből
készült kenyér hosszú távon csodákat tesz.
A mediterrán konyha legnépszerűbb zöldségei a paradicsom, a különböző színű húsos
paprikák, cukkini, padlizsán, fokhagyma,
hagyma, articsóka, uborka. Nagy részét
nyersen, aprítva, öntet és dresszing nélkül is
fogyasztják. A saláták gyakori alapanyaga a
paradicsom, az olajbogyó, fűszerek közül a
bazsalikom. A paradicsomról érdemes megemlíteni, hogy nagy mennyiségben tartalmaz A-, B1, B2 és C-vitamint és számos ásványi anyagot, mint a kálium, magnézium,
kalcium, vas. A leggyakoribb zsiradékféle
az olívaolaj, amely nagymennyiségű antioxidáns hatású anyagot tartalmaz, képes
csökkenteni a „rossz” koleszterin szintjét. A
köretekben, salátákban, desszertekben
gyakran előforduló olajos magvak (fenyőés szezámmag, mogyoró, mandula, dió) is
igen értékesek, magas rost- és ásványianyag-tartalmuk miatt. A gyümölcsök közül
legkedveltebb a dinnye, a narancs, a barackfélék, az eper, a szilva, a meggy és a cseresznye. Az állati eredetű termékek közül
hangsúlyt kapnak a különféle sajtok, melyeket az egyes fogások között is gyümölcsökkel fogyasztanak, a halak, és sovány szárnyasok.
Leányvár

Eredeti görög saláta (Horiatiki)

A görög saláta (Horiatiki) a legnépszerűbb saláták egyike. Ízvilága jellegzetes és
nagyon gazdag. Egyediségét a fetasajt és az
oregánó kölcsönzi. Elkészítése bár jóval
időigényesebb, mint a többi salátáé, de egyszerű, és garantáltan megéri a fáradozást!
Hozzávalók / 10 adag
A salátához:
6 db paradicsom
2 db kígyóuborka
4 kis fej lilahagyma
25 dkg olajbogyó
15 dkg feta sajt
Az öntethez
5 ek. olívaolaj
2 tk. citromlé
1 tk. bazsalikom (púpozott)
Elkészítés
Először az öntetet készítjük el. Egy tálkában összekeverjük az olívaolajat, a citromlevet és a bazsalikomot. Egy órára a hűtőbe tesszük, hogy jól összeérjenek az ízek.

A paradicsomot, uborkát és a hagymát
apró kockákra vágjuk. Kimagozzuk az olívabogyót, ha szükséges, és a többi zöldséghez keverjük. Kis kockákra vágjuk a feta
2014. május
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sajtot, és azt is hozzáadjuk. Kivesszük az
öntetet a hűtőből, és a salátára öntjük. Óvatosan, a kezünkkel keverjük meg, nehogy
összetörjön. Egy-két órára hűtőbe tesszük,
majd magában vagy hús mellé tálaljuk. Díszíthetjük friss bazsalikomlevéllel.
Eredeti olasz Lasagne

Hozzávalók / 10 adag
1 fej vöröshagyma,
50 dkg darált marhahús (lehet sertés is),
2 szál sárgarépa,
egy zellerszár,
2 db paradicsom püré,
friss bazsalikom,
olívaolaj,
húsos szalonna,
tejszín
lasagne tészta (2 doboz)
parmezán sajt
A besamelhez:
10 dkg vaj
10 csapott ek liszt
1 liter tej
őrölt szerecsendió
pici só
opcionális: őrölt fehér bors
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A hagymát finomra vágjuk, a sárgarépát
és a zellert ledaráljuk vagy turmixoljuk (pépes legyen). Az apró kockákra vágott szalonnát zsírjára pirítjuk, majd adunk hozzá
egy kevés olívaolajat. Hozzáadjuk a hagymát, a zöldségeket, majd rövid párolás után
a darált marhahúst is. Körülbelül 30-40 percig így főzzük, ha elfő a lé az alapról, vízzel
pótoljuk. Amikor a hozzávalók majdnem
teljesen készre párolódtak, zsírjára pirítjuk,
majd hozzáadjuk a (konzerv) paradicsomot
(pürét), fűszerezzük sóval, borssal, bazsalikommal, egy kevés zúzott fokhagymát is lehet hozzáadni. Együtt pirítjuk, majd újra
felöntjük, fedő alatt közepes hőmérsékleten
készre főzzük. Az utolsó kb. 10 percben
hozzáadjuk a tejszínt is, amellyel selymes
állagúra forraljuk. Ezzel kész is a bolognai
alap.
Elkészítjük a besamelt. Egy edényben
vajat olvasztunk, majd folyamatosan kevergetve hozzáadjuk a lisztet. Ha elkeveredett,
lassan, fokozatosan adagoljuk hozzá a tejet,
és közben kézi habverővel egyfolytában keverjük (ne legyen csomós). Ha minden tej
benne van, lassú tűzön 10-15 percig főzzük,
továbbra is a habverővel keverve, amíg besűrűsödik. Ha már elérte a megfelelő állagot, sóval, borssal, szerecsendióval ízesítjük.
Ha mindennel megvagyunk, kezdődhet a
rétegezés. Egy nagy, magas falú tepsire lesz
szükségünk, melyet kikenünk olívaolajjal /
vajjal.
Az aljára egy vékony réteg bolognai
szószt teszünk, erre jön (a nem főzött!) lasagne tészta. Ügyeljünk arra, hogy ne fedjék
egymást a lapok, mert akkor kemény marad
a tészta, illetve az is fontos, hogy mindenhol
fedje be a tepsit! A tésztát alaposan megkenjük a besamelmártással, majd jöhet
megint a bolognai ragu. A tetejét megszór-
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Recept sarok
juk jó vastagon reszelt parmezán sajttal, és
kezdjük az egész műveletet elölről. Először
tészta, besamel, majd bolognai és legvégül a
sajt. Amikor az utolsó lapokat is felhasználtuk, keverjük össze a besamelt és a bolognait, ez lesz a legfelső réteg. A tetejét jó alaposan szórjuk meg sajttal, és 180 fokon előmelegített sütőben addig süssük, amíg aranybarna lesz a teteje. Ez körülbelül 60-75
perc.
Eredeti valenciai Paella

1 dl olívaolaj

10 dkg paradicsom concassé (hámozott,
magozott, kockára vágott paradicsom)
45 cm átmérőjű paellaedény vagy serpenyő
Feltesszük a tűzre az edényt, beleöntünk
kevés olajat, s az összes hozzávalót (kolbászt, csirkét, rákot, tintahalat) mind különkülön két-két percig sütjük közepes lángon.
Mikor mindent kivettünk, friss olajat öntünk bele, ezen kissé megpároljuk a hagymát-fokhagymát, hozzáadjuk a rizst, ezzel
is üvegesítjük, s felöntjük a forró levessel.
Beletesszük a sáfrányt. Tíz percig élénk lángon készítjük, majd hozzáadjuk a paradicsomot, s a már megpirított húst, halat, rákot,
kolbászt, tintahalat. A második tíz percre
kis lángra vagy sütőbe tesszük. Ekkor már
semmi szín alatt nem szabad keverni! Végül
öt percig langyos helyen lefedve pihenni
hagyjuk.
Klasszikus olasz panna cotta

3 gerezd fokhagyma finomra vágva
0,5 kg chorizo szeletekre vágva (spanyol
paprikás kolbász, leginkább gyulaival helyettesíthető).
1 db csirkemell lecsontozva, lebőrözve,
2,5 cm-es kockákra vágva
1 kg garnélarák páncéljában
0,5 kg halfilé (bármilyen száraz, fehér
húsú tengeri hal)
0,5 kg tintahal
2 hagyma finomra vágva
1,5 l forró csirkeleves
60 dkg rizs
csipetnyi sáfrány
0,5 kg kagyló

A panna cotta Észak-Olaszországból, Piemontéből származó édes, fényes felületű,
vaníliától pettyezett puding, amit tojás nélkül készítenek, jó minőségű, magas zsírtartalmú tejből és tejszínből. Ha jól kihűtjük, a
nyári esték sztárja lehet - fagylalt helyett, de
bármikor remek záróakkordja egy-egy jól
sikerült vendégségnek.
Hozzávalók:
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6 dl 30%-os habtejszín
4 lapnyi zselatin
10 dkg finomított fehér kristálycukor
1 rúd bourbon vanília
Elkészítés: A tejet és a tejszínt egy közepes, lehetőleg vastag aljú fazékba öntjük.
A vanília rudat óvatosan hosszában felmetsszük, majd a benne rejtező magokat belekaparjuk a tejes tejszínbe. Majd a rudat is
beletesszük, és főzni kezdjük, nem túl nagy
lángon. Hagyjuk, hogy felforrjon, és azonnal levesszük a tűzről. Betesszük a lapokat
meg a cukrot, és folyamatos keveréssel hűtjük a sodót. Mikor már kellően langyos, akkor formába szűrjük, de lehet üvegpoharakba is tálalni. A formákat 5-6 órára a hűtőbe

tesszük, legjobb, ha egész éjszakát bent tölti
a hűtőben.
Tálaláskor óvatosan kiszedjük a formából, vigyázzunk, hogy ne sérüljön, majd
előhűtött tányérra borítjuk. Különböző öntetekkel tálaljuk, például eperöntet, de lehet
csokoládé vagy karamell is.
Eperöntet hozzávalói:
50 dkg eper
méz, ízlés szerint
Elkészítés: Az epret turmixszoljuk,
majd egy kevés mézet adunk hozzá, és egy
edényben folyamatos kevergetés mellett
alaposan felfőzzük. Hagyjuk hűlni, majd hidegen kínáljuk a panna cotta mellé.
Gyenes Balázs

Óvodai tájékoztató
Kedves Szülők!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az óvodai csoportképek, illetve a
Nagycsoportosok búcsúztatásának alkalmával készült fényképek elérhetőek.
Amennyiben szeretnék a fotókat megtekinteni (letölteni), kérem, jelezzék a következő email címen:
ovodafenykep@gmail.com
A további tudnivalókat egy válaszlevélben közöljük.
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A Katasztrófavédelem tájékoztatása betakarítási munkák előírásairól

A betakarítási munkálatok csak az alábbi előírások maradéktalan betartása mellett végezhetők:
1) A kalászos termény betakarítását lehetőleg a közút és a vasútvonal mentén kell először
elvégezni.
2) A learatott kalászos termény, szalma a vasútvonal szélső vágányától és a vasútállomástól legalább 100 méter, a közúttól legalább 25 méter távolságra helyezhető el. Ha a távolságok nem tarthatók, akkor a kalászos terményt, a szalmát az aratással egyidejűleg,
a szálas takarmányt pedig kiszáradáskor azonnal el kell szállítani. A vasút és a közút
mentén az aratást követően legalább 3 méter széles védőszántást kell alkalmazni.
3) Gabonatáblán dohányozni még a járművek, erő- és munkagépek vezető fülkéiben is tilos!
4) Az aratás idejére a gabonatáblától legalább 15 méterre éghető anyagtól és növényzettől
mentes dohányzóhelyet lehet kijelölni. A dohányzóhelyen a dohány nemű gyűjtéséhez
és eloltásához megfelelő mennyiségű vizet tartalmazó edényt kell elhelyezni.
5) A kezdődő tüzek oltására kitűnő a hordozható tűzoltó készülék, amelynek utolsó felülvizsgálati időpontjának egy éven belülinek kell lennie. A kombájn, traktor és egyéb
munkagép védelmére ezért kötelező a 21A és 113B egységtűz oltására alkalmas hordozható tűzoltó készülék elhelyezése. Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírja,
hogy a kalászos termény betakarítási, kazalozási, szalma összehúzási és bálázási munkáiban csak az a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, legalább egy, az érvényben
lévő hatályos szabványoknak és jogszabályoknak megfelelő, 21A és 113B vizsgálati
egységtűz oltására alkalmas tűzoltó készülékkel is ellátott erő- és munkagép, valamint
egyéb jármű vehet részt, amelynek tűzvédelmi felülvizsgálatát a betakarítást megelőzően az üzemeltető elvégezte. A jármű megfelelőségéről szemle keretében kell meggyőződni. A szemléről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelynek 1 példányát a járművön el
kell helyezni. Valamint a jármű vezetője csak a tűzvédelmi oktatás megtörténte után
kezdheti meg a munkálatokat.
6) A kipufogódob nem lehet lyukas, a motorhoz való csatlakozásának is megfelelőnek kell
lennie, nehogy kipattanjon véletlenül is szikra. A kipufogódob megfelelő műszaki állapota a szikrázás megszüntetése miatt előírás. A kipufogódob kettévágva és újrahegesztve nem lehet. Az üzemelő erő- és munkagép kezelője szükség szerint, de legalább naponta egyszer köteles a kipufogó-vezeték és szikratörő műszaki állapotát felülvizsgálni
és a rárakódott éghető anyagtól szükség esetén megtisztítani.
Leányvár
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7) A tartalék üzem- és kenőanyagot az erő- és munkagéptől, a kazaltól és a gabonatáblától
legalább 20 méter távolságra kell elhelyezni éghető hulladéktól, növényzettől mentes
területen.
8) Erő- és munkagépen, gépjárművön olyan karbantartás, javítás, amely nyílt láng használatával jár, vagy üzemanyag elfolyásával járhat, gabonatáblán, szérűn és a rostnövénytároló területén nem végezhető.
9) Munkaszünet idejére az arató-, cséplőgépet, az erőgépet és az egyéb munkagépet a lábon álló kalászos terménytől, a tarlótól, továbbá a kazaltól legalább 15 méter távolságra
kell elhelyezni, éghető hulladéktól, növényzettől mentes területen. Ha a tarlótól ez a távolság nem biztosítható, akkor 3 méter széles védőszántáson kívül kell az arató-, cséplő-, erő- és az egyéb munkagépet elhelyezni.
10) A földelő-vezeték a súrlódásból adódó statikus feltöltődés elleni védelmet biztosítja,
ezért fontos a megléte és a megfelelő hosszúsága. Az akkumulátor csatlakozó saruinak
karbantartása szintén a szikraképződés miatt fontos. Az akkumulátort le kell fedni (gumiszőnyeg, kemény műanyag stb.) és azt megfelelően kell rögzíteni. Az arató- és cséplőgépet hajlékony földelő-vezetékkel, akkumulátorát pedig legalább nehezen éghető,
villamosságot nem vezető anyagú védőburkolattal kell ellátni.
11) Az erő- és munkagépet, arató- és cséplőgépet a kezelő üzemeltetés közben nem hagyhatja el, egyéb munkát nem végezhet.
12) A szalmaösszehúzást és a kazalozást végző erőgép az összehúzott szalmát és kazlat
csak olyan távolságra közelítheti meg, hogy az erőgép égésterméke, illetőleg annak elvezető csöve gyújtási veszélyt ne jelentsen.
13) A szalmaösszehúzásban és a kazalozásban részt vevő erőgépet a ráhullott szalmától,
szénától rendszeresen meg kell tisztítani.
14) Az összehúzott szalma alapterülete nem haladhatja meg az 1000 m2-t.
15) A zárt üzemanyag ellátó rendszernél a szivárgások, a gázolaj csepegése nem megengedhető, az ilyen hiányosságot azonnal fel kell számolni.
16) A motorteret olajsártól, portól, léhától rendszeresen meg kell tisztítani, de legalább naponta egyszer.
17) A vezetőfülke alatti területen a hidraulikaolaj folyását, szivárgását meg kell akadályozni, hiszen tűz esetén a továbbterjedést nagyban elősegítheti.
18) A „patkolt” biztosíték kicserélését el kell végezni az elektromos rendszerben meghibásodás miatt előforduló rövidzárlat levezetésére.
A fenti előírások a többször módosított 28/2011. (IX.6.) BM rendelet által hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzat 602. § (1)-(4), a 607. § (1)-(7), valamint a 608. §
(1)-(3) bekezdésein alapulnak.
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Anyakönyvi hírek
2014. május, június, július

Elhunyt:
Csurka Imréné (2014. 06. 08.)

Házasságot kötöttek:
Horváth Szilvia és Kiss László (2014. 04. 06.)
Gálicz Györgyi és Muhi Gergely (2014. 06. 06.)

Megszületett:
Adamik Mária és Benus István leánya, Hanna Mia (2014. 05. 07.)
Horváth Szilvia és Kiss László leánya, Lara (2014. 05. 31.)
Volosinovszki Heléna és Bartl Zoltán leánya, Natasa Zselyke (2014. 06. 12.)
Gálicz Györgyi és Muhi Gergely fia, Gergely Bence (2014. 06. 24.)
Csobán Ildikó és Balogh Krisztián leánya, Fanni Léna (2014. 06. 30.)
Sok boldogságot és jó egészséget kívánunk a június, július hónapban születésnapjukat
ünneplő lakosoknak!
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