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Karácsonyfa a hóban
Téli estéken – remélhetőleg – több időt szentelünk az olvasásra. A hosszú esték és a fűtött
szoba biztosítják a hátteret az olvasási élményhez. Persze kellenek jó könyvek is. Ezekből
természetesen nincs hiány, de előfordul, hogy „mellényúlunk”. Gimnáziumi irodalom tanárunk többször figyelmeztetett bennünket: „nem sokfélét, hanem sokat kell olvasni”. Igyekszem megfogadni útmutatását, és óvatosan veszem kezembe a számomra ismeretlen szerzők
műveit. Pironkodva vallom be a Kedves Olvasónak, hogy a számomra ismeretlen szerzők
között szerepelt – eddig – Örkény István is. Ígérem, hogy néhány könyvét elolvasom, annál
is inkább, mert belekezdtem összegyűjtött leveleinek olvasásába (Egyperces levelek Palatinus kiadó 2012). „Az elmúlt évszázad forgatagos eseményeit láthatjuk Örkény szemével, s
persze találkozhatunk a kor neves íróival, közéleti alakjaival is.” (A könyv fülszövegéből.)
Ez a hosszúra sikerült bevezető teremti meg a kapcsolatot az idei karácsonyi üzenetemmel. A családi fotók közül csak néhányat őrzök – a többi édesanyámnál és testvéreimnél
van –, és egyetlen karácsonyi témájú sincs köztük. Van ellenben egy kép a bensőm mélyén,
szinte kitörölhetetlenül beleégve lelkembe. Az udvarunkban az egyik hórakásba bele van
szúrva a díszeitől és a szaloncukroktól már megfosztott karácsonyfa. (Önálló ünnepi eseménynek számított nálunk a „fosztás”.) Az üres szaloncukor papírok árulkodnak arról, hogy
ez a fa nemrég még megbecsült tartozéka volt a lakásnak. Régóta szerettem volna megosztani ezzel a képpel kapcsolatos gondolataimat. Itt jött segítségemre Örkény, aki egyik novellájának ezt a címet adta: „Meddig él egy fa?”.
Annak bizonyítására, hogy a karácsonyfák örök életűek, elég felhozni azt a tényt, hogy
bennem 50 év elteltével is elevenen él nemcsak ez a hóba szúrt karácsonyfa, hanem maga a
karácsonyfa, mint olyan. Ha egy karácsonyfa léte nem szűnik meg a Karácsony elmúltával,
hanem tovább él bennünk, mennyivel inkább tovább igaz ez arra a szeretetre, amely ehhez a
fához oly szorosan kapcsolódik. Mennyivel inkább tovább élnek bennünk azok, akikkel a
szeretet szálai kötnek össze minket, akikkel körülálltuk ezt a fát – függetlenül attól, hogy
köztünk vannak még, vagy már „elköltöztek”.
Hamarosan bekerülnek a fenyőfák otthonainkba, és annak rendje-módja szerint, miután
küldetésüket teljesítették, ki is kerülnek onnan. Őrizzük meg őket szívünkben, és kiváltképpen azt, amit megjelenítenek: Isten dicsőségét és az emberek szeretetét.
Feldhoffer Antal
plébános

Az Önkormányzat Lapja

Önkormányzat
Választási kampány

Önkormányzat

Választás után

Egy választási kampányban Magyarországon már jórészt hozzászoktak az emberek ahhoz, hogy az egymással versengő jelöltek egy és ugyanazon dologról egymással
szöges ellentétben álló állításokat fogalmaznak meg. Ilyenkor aztán a választópolgár
nincs könnyű helyzetben. Elolvassa az
egyik szórólapot és bőszen bólogat, hogy
milyen igaz, majd elolvassa a másikat és
már el is bizonytalanodott, hogy tán mégis
inkább a másik jelöltnek van igaza.
A választás előtti utolsó napokban útra
kelt egy olyan szórólap, amelyről azt gondolom, hogy tudatosan állított valótlanságokat. Ezekre jómagam és jelölttársaim a választások előtt már nem kívántunk válaszolni, nem akartunk sárdobáló hangulatot a választás előtt. Azonban az igazságnak és a
képviselő-társaknak tartozom annyival,
hogy ennek a szórólapnak a tartalmát helyreigazítsam.
Félrevezető szórólap?
Minden leányvári háztartásba eljuttattuk
szórólapunkat, amelynek tartalmát úgy gondolom, nem kell itt megismételnem. Ez ellen a szórólap ellen Balogh Attila János,
Papp Pál és Pfluger Antal urak panasszal éltek a helyi választási bizottságnál, miszerint
a szórólap megtévesztő és azt sugallja a neveik hiánya, mintha visszaléptek volna a jelöltségtől. Kérték a bizottságot, hogy marasztaljon el bennünket. A HVB elutasította
beadványukat. A döntés ellen fellebbeztek a
Területi Választási Bizottsághoz, mely szintén elutasította panaszukat. Idézem a dr.
Solymos András elnök által aláírt döntés indoklását:
Leányvár

“A Komárom-Esztergom Megyei Területi
Választási Bizottság megállapította, hogy a
fellebbezések nem megalapozottak, mivel a
bizonyítékként benyújtott kampány szórólap valótlan, vagy az esélyegyenlőség elvét
sértő adatokat nem tartalmaz, a kifogásolt
szórólap formai és tartalmi megjelenésében
nem merültek fel a rosszhiszemű eljárásra
utaló körülmények, ezért a szórólap nem alkalmas a választópolgárok megtévesztésére. A szórólap készítői kizárólag a szórólapon feltüntetett jelölteket kívánták népszerűsíteni. A helyi választáson induló jelöltek
nevének, pártállásának és esetleges visszalépésének közzététele a helyi választási iroda feladata, és egyben kötelezettsége. A szórólap készítői nem kötelesek a konkurens jelöltek, így a fellebbezők népszerűsítésére.”
Ez után a döntés után Papp és Pfluger
urak mégis azzal kezdték a szórólapjukat,
hogy a mi szórólapunk félrevezető volt, ez
azt gondolom, finoman szólva sem elegáns.
A magam és képviselőtársaim munkájának lebecsmérlése és egyszerű hazugság,
hogy mindössze azért fejlődhetett Leányvár,
mert a 2011-ig felhalmozott adósságát átvállalta az állam. Az adósság átvállalása
persze nagy szerencse és egészen más méretű lehetőségeket is megnyitott számunkra.
Pályázataink zöme azonban 100 %-os támogatottságú volt, így azokhoz nem volt szükség önerőre. Pályázatokat már jóval azelőtt
is készítettünk és nyertünk, hogy erre az
adósság átvállalásra sor került volna! Az pedig már csupán érdekesség, hogy 3 évvel az
időközi választás után immár a levél aláírói
is úgy látják, a falu csőd szélén állt akkor…
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Önkormányzat
Orvosi rendelő eladás?
Az orvosi rendelő épületét soha nem
akarta eladni senki, és megvenni sem! A
volt szolgálati lakásra érkezett egy megkeresés, miszerint a kérelmező gyógyszertár
nyitására szerette volna megvásárolni a lakást. A kérelmező ajánlatát a testület 2012.
május 29-én megvitatta és négy nem és két
tartózkodás mellett elutasította! Még igen
szavazat sem volt! Sok mindent tehát nem
kellett megakadályozni.

Leányvári sportcsarnok

Áron aluli földértékesítések?
55.000 négyzetméter szántó és legelő
áron aluli eladását is sikerült megakadályoznia Papp és Pfluger uraknak. Legalábbis a levelük szerint. Az önkormányzathoz
az elmúlt három évben három esetben érkezett szántó, legelő és erdő művelési ágú területre vételi ajánlat. Kb. 170.000 m2 szántót a legválságosabb időkben pályázat útján
a legjobb ajánlatot tevőnek adott el az önkormányzat. A döntés 5 igen szavazattal
született ellenszavazat nélkül, az igenek között szerepel Pfluger úr szavazata is. Egy
kb. 6.000 négyzetméter nagyságú erdő és
legelő értékesítését támogatta a testület,
igaz, három képviselő ezen az ülésen sem
tudott megjelenni. Kb. 33.000 négyzetméter
szántóra érkezett vételi ajánlatot valóban
nem támogattak a képviselő urak. Egy olyan
útkapcsolattal nem rendelkező, közel fél évszázada nem művelt, elgazosodott, meredek
dombtetőn található területről volt szó, amire még EU-s földalapú támogatás sem vehető igénybe. Ezt szerették volna művelhető
síkvidéki szántóterület árban eladni.
Pályázatok
A levél iróí egyetlen pályázati lehetőséget sem hoztak be a testület elé! A szeptemberben beadott energetikai (KEOP) pályázatunk első javaslatban a hivatal és az óvoda
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korszerűsítését tartalmazta. Az iskola pályázatba való bevonása akkora pályázatot eredményezett, amelynek kockázataitól én magam tartottam, tartok. De szó sem volt arról,
hogy ne tartotta volna bárki szükségesnek
az iskola fejlesztését. Valamennyi képviselő
támogatta végül a “nagy” pályázat elkészítését, én is mindössze tartózkodtam. A pályázat tartalmát tehát 6 igen, 1 tartózkodás
és 0 nem szavazat mellett fogadta el a testület!

A leányvári sportcsarnok története immár másfél éve kezdődött.
Legelső alkalommal, 2013. március 25én képviselő-testületi ülésen tárgyaltuk a
felvetést. Akkor tervek, pályázati kiírás, és
bármiféle feltétel ismerete nélkül kellett
volna döntést hoznia a testületnek a sportpálya területének átadásáról. Pfluger úr jelezte, hogy a testületi ülésen nem tud részt venni. Tekintettel arra, hogy még arról sem kaptunk információt, hogy kinek kellene átadni
ezt a közterületet, így a javaslatot ugyan
megvitattuk, de döntést nem tudott hozni a
testület.
Ezt követően április 9-én e-mailt kaptam
Pfluger úrtól. Az e-mail 5 darab fotót tartalmazott egy ipari csarnokról, egy A4 méretű
alaprajzot és egy levelet, mely arról szólt,
hogy egy kb. 1250 m2 alapterületű könnyűszerkezetes csarnok építésére kellene átadnunk a salakpálya és sportöltöző területét.
A képviselő-testület következő ülése
előtt számos kérdést tettem fel e-mailen
Pfluger úrnak:
Kinek kell átadnunk a terület tulajdonjogát?
A játszótér és parképítési pályázatunkat
ez esetben vissza kell mondanunk!
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Leányvár

Önkormányzat
Ki lesz az építtető?

Önkormányzat

Az előkészítés több milliós költségét ki fizeti?
Pályázni kell a sportcsarnokra, vagy
egyéb módon születik a támogató döntés?
Ha átadjuk a pálya tulajdonjogát, akkor
milyen feltételekkel használhatja majd a falu lakossága azt a továbbiakban?
Ki fogja a csarnok üzemeltetési költségeit fizetni?
Jómagam nem tartottam szerencsésnek
egy ekkora (szabványos csarnok esetén 910 méter magas) ipari csarnok építését a
sportpálya telkén, felszámolva ezzel a falu
egyetlen nagyobb, központi helyen lévő
szabadtéri közösségi területét. Javaslatként
el is hangzott a régi játszótér területének Leányvár SE részére történő átadása, mely
számos felmerülő problémára megoldást jelenthetett volna.
Az áprilisi testületi ülésen Pfluger úr kérésének megfelelően ismét tárgyalta a kérdést a képviselő-testület. Erre az alkalomra
az ülés napján egy újabb dokumentum érkezett, mely a döntést kívánta megalapozni. A
dokumentum címe: MJSZ pénz elosztás
csarnokok 2013.doc, és a következő létesítményfejlesztések szerepelnek benne: Cegléd, Tatabánya, Paks, Miskolc, BHSE, KSI
SE, UTE.
Az esti képviselő-testületi ülésen sem sikerült a tisztázandó kérdések közül sokra
választ kapni.

Pfluger úr azt a lehetőséget, hogy máshol
valósuljon meg egy kifejezetten Judo csarnok, mereven elutasította.
Az ülés után a Magyar Judo Szövetség
elnökével, Tóth József úrral titkárán keresztül felvettem a kapcsolatot további információkért. Konkrétumokról még nem tudott tájékoztatni, de azzal váltunk el, ha valami
konkrétum kikristályosodik és megvalósul a
kormánytámogatás erre a célra, akkor ismét
felvesszük egymással a kapcsolatot.
Azóta a Magyar Judo Szövetség elnöksége még csak napirendre sem vette a leányvári csarnoképítés kérdését, pedig Pfluger úr tagja az elnökségnek.

A fent leírt tények mind nyilvánosan elérhető, ellenőrizhető információk, melyek a
www.leanyvar.hu illetve a www.hunjudo.hu oldalon elérhetőek.

Végezetül a képviselők elmúlt 3 éves
munkájához egy adalék. A képviselők megjelenési százaléka a testületi üléseken:
Balogh András

90,2%

Csobán Zoltán

85,3%

Misikné Lóczki Irén

90,2%

Papp Pál

65,6%

Pfluger Antal

59,8%

Szikora Gyula

90,2%

Az kiderült, hogy a csarnokot a szőnyegek felszedése nélkül mezítláb használhatná
(kérdés persze, hogy ilyen feltételekkel mire
is lehet használni a csarnokot) más is az
egyesületen kívül, de ennek feltételeiről
(mikor, mennyi időre, térítésért vagy térítésmentesen) nem tudtunk még semmit.
Leányvár
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Hanzelik Gábor
polgármester
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Önkormányzat
Köszönet
Tisztelt Leányváriak!
Szeretném megköszönni mindazok támogatását, akiknek köszönhetően az idei
önkormányzati választáson bizalmat kaptam
a megkezdett munka folytatásához.
Többször, több helyütt írtam és beszéltem már arról, hogy milyen szép íve volt a
mögöttünk hagyott három évnek. Kezdetben a csőd és a működésképtelenség szélén
tántorgó önkormányzat vezetése volt a feladatom. Nem volt hálás munka, hisz sokszor a legegyszerűbb kéréseket is el kellett
utasítanom, mert nem volt pénz a teljesítésükre. Mégis hittem abban, hogy fel lehet
támasztani ezt a falut. Már az első hónapokat követően elkezdődött az önrészt nem
igénylő pályázatok elkészítése. Néhány
munkatárs elhagyta az önkormányzatot, helyükre újak jöttek. A befektetett munka pedig szépen lassan meghozta gyümölcsét.
Egyre másra jöttek a nyertes pályázatokról
szóló értesítések, sőt a sok munka mellé némi szerencse is társult azzal, hogy 2012 decemberében megtörtént az önkormányzatok
adósságrendezése. Ez már lehetőséget teremtett arra, hogy újra tiszta lappal kezdjünk és a helyi adóbevételekből komolyabb
fejlesztéseket indítsunk.
Összehasonlíthatatlanul más lett minden
a három év végére. A falu pénzügyi helyzete stabil, az önkormányzat dolgozói által
végzett munka színvonala mindenhol jobb
lett.

Nekem polgármesterként megadatott az a
lehetőség, hogy jórészt segítő emberek vettek körül mindvégig. Az önkormányzat valamennyi dolgozója - legyen bár feladata hivatali, óvodai, iskolai, egészségügyi, művelődési vagy mindenesi munkakör ellátása igen sokat tett azért, hogy minél jobban működjön Leányvár. A képviselő-testületben
mindig volt 3-4 képviselő, aki felvállalta a
felelősséggel járó és néha nehéz döntéseket
is. A LENA, a Leányvári Német Kulturális
Közhasznú Egyesület és a Leányvári Német
Önkormányzat segítséget nyújtott ahhoz,
hogy a lehető legjobb feltételekkel pályázhassunk bizonyos fejlesztésekre, illetve az
oroszlánrészét vállalták számos leányvári
rendezvény szervezési munkáinak. Ezúton
is szeretném megköszönni ennek a népes
csapatnak a támogatását, nélkülük nem
ment volna. Az elkövetkezendő öt évre
megfogalmazott és a választások előtt már
közölt terveink megvalósításához szükségem lesz az ő további támogatásukra is.
Az elmúlt években, úgy érzem, egy kicsit magasabbra is került az a bizonyos léc.
Minden leányvári egy „kicsit” többet vár
ezután. Nehéz, de azt gondolom, ezerszer
hálásabb feladat terhét rakta a vállamra Leányvár közössége. Óriási felelősséggel jár a
bizalom, amit a közösségtől kaptam, igyekszem ezzel a bizalommal a lehető legjobban
sáfárkodni.
Hanzelik Gábor

Az új képviselő-testület alakuló ülésén
megfogalmazott gondolataim lényegét itt az
újság hasábjain is el kell ismételnem. Egy
jól működő önkormányzat elengedhetetlen
feltétele a benne tevékenykedők harmonikus, egymást segítő együttműködése.
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Leányvár

Nemzetiség
IN MEMORIAM WENCZL JÓZSEF

Nemzetiség

Másfél héttel később százak vettek búcsút tőle ravatalánál és kísérték őt utolsó útjára a pilisvörösvári temetőben. A táncpróbák során most is fülünkbe csengnek szavai,
és el sem hisszük, hogy új koreográfiát Ő
már nem tanít nekünk.
November 16-án Törökbálinton rendezték meg a XV. Regionális Német Nemzetiségi Kulturális Gálát, ahol a Pilisvörösvári
Táncegyüttes kitüntetést vehetett át több
mint fél évszázados fennállása alkalmából,
továbbá megemlékeztünk Wenczl Józsefről
és jóbarátjáról, a térségünkben élő német
nemzetiség másik ismert koreográfusáról, a
szintén néhány hónappal ezelőtt elhunyt
Manninger Miklósról is.

WENCZL JÓZSEF

Tánccsoportunk a Schwabenfest című
koreográfiát adta elő, melyről Gáspár Tibor
következőképp emlékezik meg:
LÁTTAD, JÓZSI?

(1945 – 2014)
Németországi utunk alatt kaptuk itthonról a váratlan és máig feldolgozhatatlan hírt,
hogy Wenczl József, aki a kezdetektől tánccsoportunk koreográfusa volt, tragikus hirtelenséggel elhunyt. Leitmarba csak azért
nem tartott velünk, mert a Pilisvörösvári
Táncegyüttes éppen azon a hétvégén ünnepelte fennállásának 60. jubileumát, melyről
természetesen Ő mint egykori oszlopos tag
és az egyesület tiszteletbeli elnöke nem hiányozhatott. Munkásságának megkoronázásaként a jubileumi ünnepség keretein belül
vehette át – a Pilisvörösvári Táncegyüttessel megosztva – a Pilisvörösvár Város emlékérmét, illetve a Duna Menti Svábok Világszövetségének kitüntetését.

Leányvár

Felléptünk, ugye ott voltál?! Csakúgy,
mint néha máskor is, észrevétlenül figyeltél
a közönség soraiban.
Remegő kézzel vittük a mécseseket, a
láng neked, érted lobogott. Józsi, a fehér
szoknyákat miattad vettük fel, ezt szeretted
a legjobban! Szépek voltak a lányok? Szemeinkben könnyel, lábainkban nyugodt
akarattal, szívünkben fájó érzéssel, lelkünkben magabiztos hittel, fejünkben feldolgozhatatlan bizonyossággal mentünk a színpadra. Nem mulattunk, mint sokszor szoktunk,
de amit tettünk, azt is tőled tanultuk: ha kell,
méltósággal táncolni, könnyeket csalva a
nézők szemébe. Most ez egy ilyen este volt,
amikor sajnos a polka is szomorúan szólt.
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Pénteken táncpróba. Tudjuk, nem fogod
az ajtót ránk nyitni, saját magunkat kell
majd biztatnunk, ha „tápszeresek” leszünk.
Egyébként ott, ahol most éppen vagy, vannak táncosok, kicsik és nagyobbak? Tudjáke követni a lépéseid, forgásaid? Pörögnek,
rezegnek, érzik lábaikon a figyelmed?
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Korai volt a búcsú fizikai valódtól, melyet ravatalodnál tudtunk megtenni. Beszélnünk kell veled, és ezért sírodhoz kell járulnunk. SZÖRNYŰSÉG, szoktad volt mondani, ha valami a világban nem tetszett.
Te üzend mindenkinek, kik lépéseid figyelték és követték, amit a Finálé köralkotása előtt szinte mindig mondtál: TOVÁBB!

2014. december

Leányvár

Nemzetiség

Nemzetiség

Nemzetiség

Nemzetiség

Csakhogy itt vagy, Télapó!
A kicsik nagy örömére idén sem maradhatott el a Leányvári Német Nemzetiségi Kulturális Egyesület által szervezett Mikulás-buli. A kultúrotthonban sok-sok kis és nagyobbacska gyermek gyűlt össze a Mikulást várva, aki a hívogató énekszóra meg is érkezett segítői
kíséretében. Az iskolások, óvodások és még kisebbek boldogan járultak a Nagyszakállú elé,
többen kedveskedtek neki énekkel, verssel vagy rajzzal. Miután a Télapó mindenkinek átadta ajándékát, a Leányvár Sramli muzsikájára máris táncra perdültek a fiúk és lányok.

Leányvár

2014. december
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Nemzetiség

Nemzetiség

Békés Karácsonyi Ünnepeket és
eseményekben gazdag
Boldog Új Évet kívánunk!
Köszönjük támogatóinknak, segítinknek és kultúrcsoportjaink valamennyi tagjának
egész éves áldozatos munkáját!
Leányvári Német Önkormányzat
Leányvár Német Nemzetiségi Kulturális Közhasznú Egyesület

9

2014. december

Leányvár

Iskola hírei

Nemzetiség

Örök búcsút vettünk Németh Árpádnétól

A leányvári iskola nevelőtestülete, dolgozói, jelenlegi és egykori diákjai fájó szívvel kísérték Németh Árpádné Babi nénit utolsó útjára.
Emlékét örökké szívünkben őrizzük.

„Az életet fényképbe zárták egy pillanatra,
Mi az életen túl is fennmarad.”
/Sergio Marengo/

Leányvár

2014. december
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LENA – Nyitott oldal
I. Nagycsaládos fesztivál

Sok érdekes dolgot láttunk. Például a fordító korongot, amin a vonatok pörögnek. Erre
fel lehetett menni ingyen, nagyon jó volt! Sok mozdonyt is megnézhettünk. Nagyon érdekes
volt a belsejük, soknak lehetett látni a széntárolóját is. A kiállított gőzmozdonyok kora között akár 100 év is volt. Érdekes volt látni, hogy ennyi idő alatt mennyit fejlődtek. Mikor a
vonatokat néztük, sokszor hirtelen elkezdett esni az eső, de végül elállt. Megúsztuk az
elázást.
Sok program és kézműves feladat várta a gyerekeket. Én Superman-es kitűzőt csináltam.
Ügyességi vetélkedőn is részt vettünk. Kötelek segítségével egy monitor külsőt kellett kihalászni. Négy helyről kellett húzni a köteleket úgy, hogy a kampó beleakadjon a monitoron
lévő karikába. Közben fotózkodtunk egy három méter magas bohóccal és megnézhettük a
vonatos terepasztalokat is.
Nagyon jól éreztük magunkat, jövőre is szívesen megyek!
Nagy Botond
a LENA 9 éves tagja

Jógaóra Piliscséven
Minden ember vágyának és törekvésének végcélja a siker és boldogság. S mégis,
miért roskadoznak a legtöbben a boldogtalanság, a sikertelenség, a kínzó szenvedélyek és a testi-lelki fájdalmak keresztje
alatt? Mert vágyaik teljesülését eszközlő
erőt a külső tényezőkben, nem pedig saját
magukban keresik.
A klasszikus jóga lélek- és élettani hatásait boncolás alá véve megtapasztalhatjuk a
legfőbb erőforrást, az életművészet boldogító napjának sugarait, hogy abból minden jóra törekvő embertársam sikert, egészséget
és boldogságot meríthessen. Minden a tied,
ha kívánságaid szellemi erődben gyökereznek. – E jelmondat legyen földi pályafutásod talizmánja; ez legyen győzedelmes
fegyvered.
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De ím, hadd áruljam el neked ama mindenható varázsszer összetételét, amely boldog, jómódú és megelégedett emberré teszi
azt, aki a piliscsévi klasszikus jógafoglalkozásokon tanultakat, tapasztaltakat használja.
A szer vénye: erős akarat, határtalan kitartás és végtelen önuralom.
Egy mély tudomány kulcsát adom kezedbe, az élet tudományát, a magasabb önmegismerés művészetét, hogy valódi mély
értelmét megrögzíthesd elmédben, a gondolatok véreddé váljanak, az eszmék tetteidben testet öltsenek. A gondolat nem valami
eszmebuborék, mely pillanatnyi lét után
nyomtalanul megsemmisül, hanem épp úgy
nyomot hagy maga után az agyad tekervényes állományán, mint akár az irón a papíron. A gondolatot egy finomabb alakja az
anyagnak, vagyis észlelhető megnyilvánulása a láthatatlan léleknek.

2014. december

Leányvár

LENA

Külön busszal utaztunk Leányvárról a Vasúttörténeti Parkba, a Nagycsaládosok rendezvényére.

Nyitott oldal

Nyitott oldal
Nem szükséges, hogy a legújabb pszicho-fizikusok kísérleteivel és bizonyítgatásaival álljak elő, hiszen mindannyian érezzük a gondolat hatalmát. – Ki ne ismerné a
dermesztő ijedséget, a dühöngő haragot, az
emésztő gyűlöletet, az epesztő aggodalmat,
a sorvasztó vágyat és féltékenységet, a lélekemelő szeretetet és a vidám örömet?
A felsorolt érzelmekből fakadó gondolatok
mindegyike maga módja szerint hat a test
atomjainak vegyi összetételére, miáltal bizonyos érzések keletkeznek, melyek mineműségük szerint kellemesek vagy kellemetlenek, egészségesek vagy egészségtelenek.
Míg a félelemtől, dühtől és fájdalomtól eredő érzelmek, illetőleg gondolatok valósággal megmérgezik, elsorvasztják a testet, addig az öröm és a megelégedés szellemi produktumai, jóleső érzést árasztanak a testre,
ruganyossá teszik az izmokat, szóval örök
ifjúságot kölcsönöznek.
Mivel a gondolat az őt körülvevő anyagra oly tetemes befolyást gyakorol, a fizika
törvényei szerint maga sem lehet más, mint
s zu bs zt an ci a. M id őn g ond olk ozunk ,
agyunkban egy végtelenül finom étherikus
szubstancia (lényeg – finom anyagnem) jön
rezgésbe, mely mind szélesebb, mind tágasabb hullámgyűrűket ír le. De ezt a gondolat
szubstanciát nem láthatjuk, sem nem ízlelhetjük. Tovahaladási módja egyenlő a világosságéval; mert ugyanolyan hullámokban,
de jóval nagyobb sebességgel, minden
szubstancián és minden folyadékon keresztül rezeg. És miként a világosság elhomályosul és elalszik, úgy az öntudatos gondolkozás is elhomályosul, megszűnik némely
betegség vagy agysérülés folytán.

Leányvár

A klasszikus jógafoglalkozásokon nagyon sok változatos légzőgyakorlattal tudjuk tisztítani nemcsak gondolatainkat, elmeműködésünket, vérünket, hanem a hasi szerveket is. Eltávolítjuk a mentális mérgeket,
regeneráljuk a belső szerveket, eloszlatjuk a
depresszió érzését, új életerővel töltjük meg
az egész idegrendszert, az egész szervezetünket friss életerővel látjuk el. Az idegrendszer ellenálló képességét fokozzuk,
gyógyítjuk a tüdő- és légcsőhurutot, sőt annak egy változatát, a hörgőasztmát is. Felgyorsítjuk a mérgek (mérgező anyagok) kiválasztását az egész testből, megnyugtatjuk
az idegeket, regeneráljuk a bőrt, növeljük az
ellenálló képességet, fokozzuk a mentális
működést és az éberséget, s nem utolsó sorban rendkívül hatékony kimerültség, álmatlanság és keringési zavarok ellen.

Időpont: minden csütörtökön 18 h-tól
Helyszín:
általános iskola, Piliscsév, Marx K. u. 1-3.
Elérhetőség: 06 26-333-206 üzenetrögzítővel, illetve barsmaria@gmail.com.

2014. december

Bars Mária
nemzetközi jógatanár
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Sport
Leányvári judós sikerek Olaszországban
A leányvári judósok Olaszországban
vettek részt nemzetközi versenyen Spilinbergóban.
A 34. Memorial prof. Adriana Tiberi
női felnőtt, ifi és serdülő versenyen (a fiú
serdülők is a női versenyhez tartoztak) 8 ország 57 csapata indult, 48 csapat tudott pontot szerezni.

A férfi csapat a Trofeo Citta del Mosaico dal 1964 kupaversenyen indult, ez a kupa 50 éves volt 2014-ben. A versenyen 7 ország 48 csapata indult és 43 csapat szerzett
pontot. A leányvári fiúk a kemény csatákban sikeresen helytálltak. Kiválóan teljesített Péntek Zoltán, Urbán Gergő, Pócsföldi
Gábor, Mogyorós Gábor és Rábai Attila.

Csapat összesítésben az eredmények:
1. Leányvári SE
2. JK Bezigrad

szlovén

3. Sankaku Celje

szlovén

4. Y. Arashi Udine

olasz

5. Sisak Ljubljana

szlovén

6. St. Lorenzen

olasz

Csapat összesítésben az eredmények:
1. JK Bezigrad
2. Leányvári SE

Egyéni eredmények:
40 kg Veres Kinga

1. hely

44 kg Bócsa Lotti

1. hely

63 kg Tandi Zsanett

2. hely

+63 kg Farkas Szilvi

3. hely

63 kg Tandi Alexa

3. hely

70 kg Andó Fruzsina

3. hely

40 kg Veres Attila

3. hely

63 kg Balogh Janka

5. hely

3. Sankaku Celje

szlovén

4. Skorpion

olasz

5. Judo Treviso

olasz

6. Y. Arashi Udine

olasz

Egyéni eredmények:

A leányvári csapat egy hatalmas kupát
kapott.
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szlovén

+100 kg Urbán Gergő

1. hely

100 kg Péntek Zoltán

1. hely

Pócsföldi Gábor

2. hely

81 kg Mogyorós Gábor

3. hely

Rábai Attila

3. hely

2014. december

Leányvár

Sport

JUDO EREDMÉNYEK

Sport
A leányvári csapat egy hatalmas serleget
kapott.

Sport

Nemzetközi Duna Felnőtt Csapat Kupa

Kardos Tímea serdülő válogatott Szlovéniában első helyezést ért el, Gard Richárd
pedig az USA-ban indult a junior világbajnokságon.

Hét csapat részvételével csapatversenyen vettek rész a leányvári férfi felnőtt judosok. A harmadik fordulót Piliscsabán rendezték a leányváriak.

Sikeresen szerepeltek judosaink az U23as Magyar Bajnokságon:

Résztvevő csapatok: Bad Pirawarth
(Ausztria), Kolarovó, Sokol Bratislava, Galánta, Hlohovec (szlovák csapatok), illetve
Leányvár A és B csapata.

Egyéni eredmények: 90 kg: Rábai Attila
2. hely, Vadas Dániel 3. hely, 78 kg: Garzó
Rebeka 3. hely, Andó Fruzsina 4. hely, 100
kg: Szikora Kristóf 3. hely.
Tisztelettel:

A leányvári B csapat a 3. forduló összes
mérkőzését megnyerte, az A csapatnak három győzelmet sikerült szerezni.

Pfluger Antal
SE elnök

Csapattagok: Gard Balázs, Zorics Richárd, Faragó Norbert, Sziklai Albert, Rábai László, Rábai Attila, Péntek Zoltán,
Oláh Szilárd és Vadas Dániel.

Leányvár

2014. december
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Sport
Az Asztalitenisz Szakosztály továbbra is menetel előre. Sok új jelentkezővel találtuk
szemben magunkat. Örülünk neki, hogy egyre több ember szeretne foglalkozni ezzel a
sportággal. Aki szeretne megismerkedni az asztalitenisz alapjaival, annak továbbra lehetősége nyílik minden kedden délután 16 órától 18 óráig a Kultúrotthon nagytermében tudásának fejlesztésére.
Érdemes telefonon előre egyeztetni az aktuális edzés lehetőségeiről. (Bánffy Domokos,
Tel: +36204951029)
Idén (2014/2015) továbbra is tervezünk Falupingpongot. A program ki lesz plakátozva
(Kultúrotthon ablakán, Ibi fodrászatnál, Tűzoltószertár stb.), olvasható lesz a Leányvári
Képújság televíziós közleményei között, a honlapon, a Facebookon. illetve az újságban
meghirdetve.
A megyei felnőtt csapatfelállásban kis változás történt. Új játékossal bővült a keret Füleki Márton személyében, aki a II. csapatot fogja képviselni. Idén egy utánpótlás csapatot indítunk a Megye I. osztályában (Szikora Ágoston, Dósa Vanda, Kun Tóbiás). A csapat az
előkelő negyedik helyen végzett az idei fordulóban. Jövőre (2015 tavasz) reméljük, hogy tovább tudunk lépni erről a helyről.
Megye I. osztály
9 forduló zajlott le eddig, és még kettő hátra van a szezonzárásig. A 9 fordulóban sajnos
nem találtunk olyan csapatot, akiket meg tudtunk volna fogni. Rengeteg meccsünk nagyon
szoros volt. Szorosabb a vártnál. A következő két fordulót viszont papírforma szerint hoznunk kell, bár mind a kettő idegenbeli lesz.
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I. Forduló:

Leányvári SE. I. - Tardos Hegylakók SE. 5 - 13

II. Forduló:

Eternit SE. - Leányvári SE. I. 10 - 8

III. Forduló:

Edutus Főiskola DSK - Leányvári SE. I. 15 - 3

IV. Forduló:

Leányvári SE. I. - ATC Tokod II. 5 - 13

V. Forduló:

Kisbér Vállalkozók SE. - Leányvári SE I. 11 - 7

VI. Forduló:

Leányvári SE. I. - Ácsi Kinizsi SC I. 8 - 10

VII. Forduló:

Leányvári SE. I. - Tatai AC IV. 6 - 12

VIII. Forduló:

Leányvári SE. I. - Tatai AC. III. 8 - 10

IX. Forduló:

Leányvári SE. I. - Esztergomi ASE. II. 2 - 16

2014. december
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Sport

Asztalitenisz

Sport
Megye II. osztály

Sport

Nagyon jól szerepel a Megyei II. csapatunk. Jelenleg már feltörte magát a középosztályba, a hatodik helyre. Ez most egy történelmi rekord a szakosztály életében.

I. Forduló:

Vértesszőlős SE. III. - Leányvári SE. II. 7 - 11

II. Forduló:

Sárisápi BSE. - Leányvári SE. II. 8 - 10

III. Forduló:

Leányvári SE. II. - Pilismarót KSK. I. 1 - 17

IV. Forduló:

Leányvári SE. II. - Pilismarót KSK II. 5 - 13

V. Forduló:

Leányvári SE II. - X (Szünethét)

VI. Forduló:

Annavölgyi BSE. - Leányvári SE. II. 15 - 3

VII. Forduló:

Leányvári SE. II. - Ács Kinizsi SC II. 1 - 17

VIII. Forduló:

Máriahalom KSK. - Leányvári SE. II. 9 - 9

IX. Forduló:

Leányvári SE. II. - Mogyorósbányai ASE. 5 - 13

Hajrá fiúk-lányok, hajrá Leányvár!!!

Egyéb információk:
Lelkes támogatókat keresünk a jövő tavasszal Pilismaróton rendezendő megyei szintű
Leányvári Kupára. Örülünk bármiféle anyagi vagy egyéb tárgyi felajánlásoknak.
Ha bárki asztalitenisz tanácsot szeretne, szintén keresse szakosztályvezetőnket! Elérhetőség: +36204951029, illetve: bdomok@freemail.hu címen.
Köszönettel:
Leányvár SE Asztalitenisz szakosztálya

Leányvár
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Ünnep
Ünnepvárás gyerekszemmel

–

–
–
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–

–
–
–
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Gál Gabriella
November vége van, közeledik a Mikulás
és a karácsony. Melyiket szereted jobban?
Mindkettőt szeretem.
Hogyan várod a Mikulást?
Feldíszítem a szobámat Mikulás-figurákkal.
Mikor szokott megérkezni hozzátok?
Este.
Hogyan várod?
Írok neki egy levelet.
Az idén mit kértél?
Egy régészes dinót. Még ki kell ásni a
földből.
Szerinted a Mikulás milyen ember?
Jó és kedves.

– A karácsonyra hogyan készül a család?
– Adventi koszorút készítünk, és hétvégén
meggyújtjuk a gyertyákat.
– A Jézuskának is szoktál levelet írni?
– Igen, anya már megírta, én diktáltam.
– Mit írtatok neki?
– Kedves Jézuska! Egy óriási nagy távirányítós teherautót kérek.
– Ki hozza a karácsonyfát?
– Apa hozza haza és együtt díszítjük fel.
– Hogyan telnek az ünnepek?
– Elmegyünk a templomba és a mamához
is, megkapjuk az ajándékokat.
– Te készítesz valamilyen ajándékot másoknak?
– Szép rajzokat mindenkinek.

Dósa Lili
gával ételt, mert a szegényeknek nincs
Mit ünneplünk decemberben?
anyukájuk és nincs pénzük. Néha én is
Adventet, karácsonyt, Mikulást.
szoktam küldeni nekik játékokat.
Van ezek közül kedvenced?
– Ez nagyon szép dolog tőled. Te mire
A karácsony.
vágysz az idén?
Miért éppen a karácsony?
Nem tudom. Szoktunk adventi díszeket – Már elfelejtettem….
készíteni anyával, és egy-egy gyertyát – Te készítesz másoknak valamilyen ajándékot?
minden este meggyújtunk.
– Szíveket szoktam csinálni, amiket felraA karácsonyfát ki díszíti fel?
gasztok egy lapra, meg angyalkákat.
Nálunk úgy van, hogy mindenki díszít.
Anya szokta feltenni a törékeny díszeket,
aztán apa felemel és én teszem fel tetejére a csillagot, vagy valamelyik testvérem.
A templomba és a temetőbe is el szoktunk menni karácsonykor.
Szoktál levelet írni a Jézuskának?
Igen. És van, hogy másnak is kérek játékot. Mert anya néha elmegy és visz ma2014. december
Leányvár

Ünnep

December közeledtével minden bizonnyal a gyerekek a legizgatottabbak. Várják, hogy
essen hó, hogy jöjjön el hozzájuk is a Mikulás, azután pedig a Jézuska. Az idén három első
osztályos kisdiákot kérdeztünk arról, ők hogyan készülnek az ünnepekre. Örömmel vállalkoztak a beszélgetésre.

Ünnep
Ünnep
Önkormányzat

–
–

–
–

–
–

–
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–
–

–
–

–
–

Baumstark Ádám
Itt a december, milyen ünnepekre készülünk?
A Télapóra, a karácsonyra. Nekem pont
akkor van a névnapom, amikor a Jézuska
jön! Így több dolgot kapok ajándékba.
Hogyan készülsz az ünnepekre advent
idején?
Most például kitettem a lámpámra azt a
hóembert, amit az iskolában készítettem
az adventi műhelyen. Rajzoltam egy
szép képet is a Télapónak, amit kitettem
otthon az ablakba, hogy a Télapó is lássa.
Levelet is írtál neki?
Nem, azt csak a Jézuskának szoktam.
Mert mindegyik csokit szeretem, úgyhogy a Télapó választhat, mit hoz. De
azért imádkozom, hogy hozzon Maoamot, mert kb. 2 éve nem ettem olyat.
Mit gondolsz, milyen ember a Mikulás?
Soha nem hal meg, nagyon kedves, szereti a gyerekeket. Szeretem őt.
Szoktál vele találkozni? Ha igen, hol?
Az oviban találkoztam vele eddig. De
most van az üzenőmben egy olyan lap,
amiben az van, hogy a néptáncon is találkozhatok vele. Ez lesz az első néptáncos
Mikulásom, mert elsős vagyok.
A karácsonyra hogyan készülsz?
Minden évben más ötleteim vannak a várakozásra. De már olyan sokszor jött a
Jézuska, hogy már nincs olyan sok ötletem.
A karácsonyfát hozzátok a Jézuska hozza?
Nem, azt mi vesszük meg, és a Jézuska
díszíti fel, amíg én alszom. Volt olyan,
hogy iszonyúan izgatott voltam, hogy
meghozza-e, amir már évek óta vágytam. Akkor nagyon korán felkeltem, és
még nem volt feldíszítve a fa. Néha segíteni kell neki.

Leányvár

– Most milyen ajándékra vágysz a legjobban?
– Olyan házra, ami többféleképpen átépíthető: kávéházzá, biciklibolttá, autóüzletté és virágbolttá. És szeretnék egy olyan
társasjátékot is, ahol a bábuknak fegyvere van.
– Te szoktál készíteni a családodnak ajándékot?
– Van, amikor szoktam, de volt, amikor
Laura, a húgom kileste és elárulta anyának.
– A rokonokat is meglátogatjátok karácsonykor, vagy ők jönnek hozzátok?
– Néha mi megyünk, néha ők jönnek,
ahogy alakul. Ilyenkor többször szoktunk menni ide-oda, mert a téli szünetben van időnk. Mindig nagyon várom,
hogy menjünk Beusékhoz. De nem is az
ajándékok miatt, hanem hogy lássam az
édi-bédi kisbabáját!
– Köszönöm, hogy megosztottad velem
ezeket a gondolatokat. Van esetleg még
valami, amit szeretnél elmondani?
– Lehet, hogy lenne még egy kérdésem: Ti
hogyan töltitek a karácsonyt?...
Az ünneplés módja nem teljesen egyforma a családoknál, de biztos vagyok benne,
hogy a karácsony varázsa minden otthonban jelen van december végén. Nagyon boldog karácsonyt kívánok minden gyermeknek
és felnőttnek!

2014. december

Misik Hajnalka
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Recept sarok
Közeleg a karácsony, ilyenkor óhatatlanul is visszagondolunk szüleinkkel,
nagyszüleinkkel töltött varázslatos karácsonyestékre.

nem igazán érvényesülnek, hiszen a karácsonyi menü sok helyen szárnyasból, pl.
pulykából készül, aminek elterjedése elsősorban angolszász hatásnak köszönhető.

A karácsony az egész világ számára a
béke, a szeretet ünnepe. Jézus születésének
napja, az egyház egyik legnagyobb ünnepe.
Hazánkban számos népszokás, hiedelem
kapcsolódik Ádám-Éva napjához (december
24.), valamint karácsony napjaihoz (december 25-26).
December 24-ét karácsony böjtjének is nevezzük, ez a nap az ünnep kezdete. Dologtiltó napnak tartották, csupán a takarítás és a
sütés-főzés volt e napon engedélyezett. A
férfiak a ház körül tettek rendet, s az állatokat látták el, az asszonyok, lányok pedig a
házban, főleg a konyhában tevékenykedtek,
hiszen ott már kora délután elkezdődött a
főzés, sütés. Olyan felejthetetlen illatok
áradtak szét a lakásban, melyeket még felnőtt korunkban is vissza tudunk idézni.

Most a nagymamáink konyhájából előkerült receptekből válogatok, melyek a modern és egészséges életmódnak-táplálkozásnak megfelelően lettek átalakítva. Kérem
Önöket, miközben hagyományos, de egészségesebbre alakított karácsonyi ételeket készítik, fogyasztják, gondoljanak vissza
gyermekkoruk feledhetetlen karácsonyi ízeire, így tegyék kicsit ünnepibbé a karácsonyi ebédjüket! Boldog, Békés Karácsonyt
kívánunk minden kedves olvasónak!

A karácsonyi menüben a legtöbb családnál a nemzetre jellemző ünnepi ételek kerülnek az asztalra. Egyes ételek, élelmiszerek,
mint pl. a bab, borsó, lencse, tök, mák, hal a
néphit szerint sok pénzt, gazdagságot jelent.
A dió, az alma, a fokhagyma szintén nélkülözhetetlen alkotója az ünnepi asztalnak,
ugyanúgy, mint a káposzta, amelyet minden
társadalmi réteg fogyaszt.
A Magyarországra ma jellemző étkezési
kultúra számos hatás eredménye. A karácsonyi vacsorában ötvöződik a böjtös étrend
a sokfogásos menüvel. Régebben a húsétel
minden esetben sertés volt az ünnepi asztalon, ugyanis a sertés előretúr, ami a néphit
szerint fejlődést jelentett, a hátrafelé kaparó
szárnyassal ellentétben, ami rossz előjelnek
számított. Ma már ezek a néphagyományok
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Mazsolás gesztenye krémleves
Hozzávalók 10 főre:
2,5 l tej
2 dkg vaníliás pudingpor
10 dkg nádcukor
50 dkg édes gesztenyemassza
2,5 dkg vaníliás cukor
0,5 dl rum
10 dkg mazsola

2014. december

Leányvár

Nemzetiség

Nagymamáink karácsonyi ételei

Recept sarok
Elkészítés:

Nemzetiség

Elkészítés:
A tejből egy merőkanálnyit kiveszünk, a
pudingport és a cukrot simára keverjük benne. A többi tejet fölforraljuk, a pudingporos
tejet kevergetve beleöntjük, a villával összetört gesztenyemasszát hozzáadjuk, és 1-2
percig főzzük. A tűzről lehúzva vaníliás cukorral ízesítjük, majd merülő mixerrel habosítjuk. Rumba áztatott mazsolával megszórva melegen vagy jégbe hűtve kínáljuk.

A pontyból 8dkg-os szeleteket vágunk,
kicsit besózzuk és felhasználásig hűtőbe félre tesszük. A keszegből és a ponty fejéből,
gerincből, farkából az apró kockára vágott
zöldségekkel alaplevet főzünk. Ha felforrt,
akkor a habjára szórjuk a fűszerpaprikát, és
1 órán keresztül intenzíven forraljuk, majd
végül beletesszük a halászlé kockákat is,
mellyel még főzzük kicsit. Ezután átpasszírozzuk, és újra felforraljuk. Vigyázzunk,
hogy ne égjen oda! Tálalás előtt 5-10 percig
gyöngyöző forrásban belefőzzük a halszeleteket és a belsőséget. (ezt természetesen úgy
is lehet, ha kiveszünk a halászléből és a halakat külön ebben a rövidebb lében pároljuk
be) jelen esetben ezt a módszert kell alkalmazni.

Klasszikus halászlé recept
Hozzávalók 10 főre:
40 dkg friss keszeg/kárász (alaplének)
1,4 kg friss ponty (belezett, pikkelyezett)
(8 dkg/fő, patkó szeletnek, a leeső darabok
az alaplébe)
30 dkg belsőség
2 dkg só
5 dkg halászlé kocka
25 dkg vöröshagyma
6 dkg paprika
6 dkg paradicsom
2 dkg Erős Pista
6 dkg fűszerpaprika

Mandulás aszalt szilvával töltött pulykamell
Hozzávalók: 10 főre
2 kg pulykamell filé
2 dkg tengeri só
1 g őrölt fekete bors,
3 g pirospaprika
20 dkg magozott aszalt szilva
10 dkg mandulabél
2 dl olaj
2 dl főzőtejszín

Leányvár

2014. december
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Recept sarok
Elkészítés:

Elkészítés:

Alufóliával letakarjuk és közepesen forró sütőben 1 óra alatt megsütjük. Az utolsó
10 percre az alufóliát levesszük róla, hogy a
tekercseink egy kissé megpiruljanak.

A harcsafilét 10 egyforma szeletre vágjuk, sózzuk, majd a hűtőbe helyezzük.
Lisztből, sajtból egy kevés tej hozzáadásával egy nem túl sűrű masszát készítünk,
melybe a halszeleteket mártjuk, ezután
zsemlemorzsába forgatjuk. Egy nagyobb
serpenyőben ujjnyi olajat forrósítunk, a halat oldalanként 2-3 perc alatt pirosra sütjük
benne. Papírtörölközőre szedve a fölösleges
olajat leitatjuk róla.
Nagyobb adag saláta vagy burgonyaropogós illik köretnek hozzá.

Párolt rizzsel tálaljuk, friss paradicsommal és salátákkal díszítjük.

Nagymama gesztenyés tekercse
Hozzávalók: 10 főre
25 dkg háztartási keksz,
Rostonsült harcsafilé burgonyaropogóssal
Hozzávalók: 10 főre
1,2 kg bőr nélküli harcsafilé
2 g tengeri só
1 dl tej
20 dkg finomliszt,
25 dkg zsemlemorzsa
10 dkg reszelt sajt
1 g őrölt fekete bors
2 dl olaj
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8 dkg vaj vagy sütőmargarin,
10 dkg nádcukor,
0,5 dl rum,
5 dkg kókuszreszelék,
2 g keserű kakaópor (minél sötétebb színű)
A krémhez:
25 dkg fagyasztott gesztenyemassza,
12 dkg vaj vagy sütőmargarin,
10 dkg nádcukor,
1 cl rum,

2014. december

Leányvár

Nemzetiség

A pulykamellet megmossuk, leszárogatjuk. Felszeleteljük, majd óvatosan vékonyra
klopfoljuk. A sóval, a pirospaprikával és a
borssal körös-körül bedörzsöljük. Az aszalt
szilvák közepébe, a mag helyére egy-egy
vékony héjától megfosztott mandulát töltünk, majd a kiterített pulykamell filére sorba rendezzük őket. Feltekerjük a pulykamelleket és tepsibe rakjuk, az olajjal meglocsoljuk, és egy deci vizet öntünk alá.

Recept sarok
addig gyúrjuk, míg a cukor el nem olvad
benne.

1 g kókuszreszelék
A tetejére:

Nemzetiség

Kb. 10 dkg tortabevonó étcsokoládé

Elkészítés:
A kekszet megdaráljuk, majd a puha
(szobahőmérsékletű) vajjal vagy margarinnal, a cukorral, a rummal, a kókuszreszelékkel és a kakaóval összedolgozzuk (akkor jó,
amikor a cukor már elolvadt benne), majd
félretesszük, amíg elkészül a krém.
Ehhez a szobahőmérsékleten fölengedett gesztenyemasszát burgonyanyomón áttörjük, és a puha vajjal vagy margarinnal, a
cukorral, a rummal és a kókuszreszelékkel

Egy tiszta konyharuhát megvizezünk, kiterítjük, és a kekszmassza felét egy vízbe
mártott késsel kenegetve kb. 20x15 centis
téglalappá formáljuk rajta. A gesztenyetöltelék felét rásimítjuk, majd a konyharuha
segítségével fölgöngyöljük. A másik tekercset is ugyanígy készítjük el, majd legalább
1 órára a hűtőszekrénybe tesszük.
Végül a tetejét olvasztott csokoládéval
bevonjuk. Közvetlenül tálalás előtt szeleteljük föl. Kínálhatunk hozzá tejszínhabot is.
Hűtőszekrényben hosszú ideig eláll, és nagyon finom.
Gyenes Balázs
Szakács

Szerkesztőségi hírek

Leányvár

2014. december

22

Közlemények

Az Esztergomi Járási Hivatal Okmányirodájának (2500 Esztergom, Bottyán J. út 3.) nyitvatartási ideje 2014. december 1. napjától:
Hétfő: 7:00 – 17:00
Kedd: 8:00 – 14:00
Szerda: 8:00 – 18:00
Csütörtök: 8:00 – 18:00
Péntek: 8:00 – 14:00
Az Esztergomi Járási Hivatal Dorogi Kormányablakának (2510 Dorog, Hantken Miksa u.
8.) nyitvatartási ideje 2014. december 1. napjától:
Hétfő: 7:00 – 17:00
Kedd: 8:00 – 18:00
Szerda: 8:00 – 14:00
Csütörtök: 8:00 – 18:00
Péntek: 8:00 – 14:00
Az Esztergomi Járási Hivatal Nyergesfalui Kirendeltsége Okmányirodájának (2536 Nyergesújfalu, Kossuth L. út 104-106.) nyitvatartási ideje 2014. december 1. napjától:
Hétfő: 7:00 – 17:00
Kedd: zárva
Szerda: 8:00 – 16:00
Csütörtök: 8:00 – 18:00
Péntek: 8:00 – 14:00
Kérjük az okmányirodába, illetve a kormányablakba érkező ügyfeleket, hogy a gyorsabb
ügyintézés érdekében vegyék igénybe az időpontfoglalás lehetőségét! Esztergomban a 33/
542-044 telefonszámon, Nyergesújfalun a 33/514-322, 33/514-327 és 33/514-328 telefonszámokon, vagy a www.magyarorszagy.hu honlapon keresztül.
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Közlemények

December 1-től változik az okmányirodák
és kormányablakok nyitvatartása

Közlemények

Közlemények

Anyakönyvi hírek
2014. október, november

Megszületett:
Veres Ágota és Kovács István fia, István (2014.10.26.)
Michl Tamás és Németh Eszter fia, Tamás (2014.10.30.)
Gergely Gyöngyi és Búzás Alin leánya, Patrícia (2014.11.06.)

Elhunyt:
Parti János 2014.11.10.
Witzenleiter Józsefné 2014.11.15.
Takács Károlyné (Manyi néni) 2014.11.20.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönjük mindazoknak, akik elkísérték szeretett családtagunkat utolsó útjára és sírjára virágot hoztak!
Witzenleiter család

Sok boldogságot és jó egészséget kívánunk az október, november, december hónapban
születésnapjukat ünneplő lakosoknak.
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