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Emlékezés a kitelepítés 70. évfordulójára
2016. március 20-án emlékeztünk meg e szomorú eseményről egy virágvasárnapi német misén. A mise végén
beszédet mondott a templomban dr. Gerstner Károly magyar és német nyelven. Az ő gondolatait idézzük:

Tisztelt Egyházközség!
Kedves leányvári honϔitársaim itthon és a határokon túl!
Az emberiség hosszú-hosszú története során szerzett tapasztalat, hogy személyek és események akkor sülylyednek
el a múlt végtelenébe, ha a következő generációk emlékezetében lassan elhalványulnak, majd teljesen el is tűnnek
onnan. A felejtés természetes emberi vonás: akkor is, ha ez magától következik be, úgy, hogy az egymásra rakódó
eseményrétegek az alul levőket egyre jobban elfedik, de emberi akkor is, ha valamit el kell felejteni, de legalábbis
adott körülmények között nem tanácsos emlékezni.
Az az eseménysor, amelyre közösségeinkben évtizedekig nem lehetett nyilvánosan emlékezni, 1946. január 19-én vette
kezdetét Budaörsön. Ekkor indult el onnan a tehervagonokból álló első szerelvény, amely a magyarországi németek, mindenki által ismert nevükön a svábok kitelepítésének nyitánya volt. Ezt sok helyen sokáig, egészen 1948-ig követték hasonló
események, melyek emberte- lenségüket tekintve hasonlítottak egymásra. De leginkább egy dolog volt igaz mindegyikre,
így az egész folyamatra: jogtiprás volt a legsúlyosabb fajtából. Mégpedig azért, mert a semmivel sem igazolható kollektív
bűnösségre alapozva, nemzetiségi hovatartozás szerint vagy csupán a családnév német hangzása miatt fosztottak meg
százezreket szorgalmas, fáradságos munkával megszerzett kisebb vagy nagyobb vagyonuktól, s kergettek ki házukból,
legtöbbjüket hazájukból is elüldözve. Mert Magyarország volt a hazájuk, immáron több száz éve. Német nyelvüket, szokásaikat, dalaikat, imáikat megőrizték – de hűséges polgárai voltak magyar királyságnak, köztársaságnak egyaránt. Ezt
az országot ők is építették, mint más nyelvű, kultúrájú honfitársaik is. Ki a szántóföldön, ki a bányákban, ki asztalosként
vagy kőművesként, mások tanítóként, mérnökként vagy íróként – szorgalmuk, tehetségük, verejtékes munkájuk nélkül
kevesebb lett volna, kevesebb lenne ez a haza.
A kitelepítésről szóló politikai döntést a 2. világháborúban győztes országok hozták, akik a hozzájuk
dörgölődző, köpönyegüket gondolkodás nélkül megfordító politikusokat, államokat júdáspénz gyanánt azzal
fizették ki, hogy a területükön évszázadok vagy akár ezer éve élő németeket és magyarokat elűzhették szülőföldjükről. A döntést 1945 júliusában Potsdamban hozták, Magyarországon pedig a magyar társadalomra rátelepedő
moszkoviták és az általuk behálózott különféle csoportok erőltették keresztül, kijelentve a következőt: „A svábok
egy batyuval érkeztek ide, úgy is menjenek el.”
Igen, lehet, hogy az 1700-as évek folyamán így érkeztek Magyarországnak a török megszállás során pusztasággá vált területeire, de utána sok-sok batyut töltöttek meg anyagi és szellemi javakkal egyaránt – nem csak
maguknak. De a 20. század a maga embertelen eszméivel sok honfitársunkat is hatalmába kerítette, sokan önként
szegődtek ezek szolgálatába. Közülük sokan hibáztak, sőt, bűnösen cselekedtek, de a tetteiért felelős egyén bűnét
nem kisebb bűn rávetíteni egész nemzeti közösségükre – bizony, ez ellenkezik a legelemibb jogérzékkel is.
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Mindszenty József hercegprímás 1945. október 17-én
pásztori levélben tiltakozott a tervezett kitelepítés ellen,
a következőket írva: „Mindazt, amit az elmúlt évtized
során a németség kívülről vagy belülről hazánk ellen
elkövetett, megbocsáthatatlannak tartjuk, és határozottan elítéljük. Ugyanakkor állást kell foglalnunk az ellen,
hogy hazánk németsége az elkövetett hibák, sőt valóban
nagy hibák miatt kollektív büntetés áldozata legyen. Az
pedig, hogy hazánk németségét házukból és birtokukból
elűzik, a legjobb akarattal se nevezhető emberiesnek vagy
kereszténynek. Mi nem szólnánk, ha csak a bűnösöket
büntetnék meg. Ne kövessük el azt, amit Csehszlovákiában magyarok ellen elkövetnek, s amit mi joggal
felháborítónak és elviselhetetlennek tartunk. Ahhoz a
magyar államhoz és demokráciához, mely büszkén hirdeti az emberi szabadságjog elveit, nem méltó az, hogy
nem képes biztonságot nyújtani azoknak, akik bizonyos
egyesületeknek csupán tagjai voltak, s az is talán csak
kényszerből.” A nem sokkal később a kommunista hatalom áldozatává vált főpap igaz szavai sem számítottak –
mondhatjuk: természetesen.

Nemzetiség
Liebe Landsleute in Leinwar hier im Dorf und überall in der Welt!

Wir gedenken in dieser Stunde trauriger Ereignisse,
die unsere Dorfgemeinschaft vor siebzig Jahren schwer
trafen. Am 24. März 1946, an einem verhängnisvollen
Sonntag um 11.30 fuhr ein langer Zug vom Bahnhof ab.
Die Leute, die in diesem Zug saßen, waren vorher nicht
freiwillig in die Güterwagen eingestiegen. Sie wurden
dazu gezwungen, weil sie zur deutschen Minderheit, zu
den Schwaben von Ungarn gehörten. Der Rechtsgrund
– wenn man in diesem Fall überhaupt über Recht sprechen kann – war das Potsdamer Abkommen, das durch
die Siegermächte des Zweiten Weltkrieges im August
1945 unterzeichnet wurde. Dieses Abkommen hatte zur
Folge, dass ein großer Teil der Ungarndeutschen seines
ganzen Vermögens beraubt, Hunderttausende sogar
aus ihrer Heimat vertrieben worden sind. Die Begründung war ganz einfach: jeder Deutsche in Ungarn habe
im Dienst der Nazi-Ideen gestanden. Damit wurde eigentlich die kollektive Verantwortung ausgesprochen,
die aber nie gerecht sein kann. Es kann ja nicht geleugAki a listán maradt, annak menni kellett. Korabeli net werden, dass es unter den Schwaben viele Menschen
fényképeken láthatjuk, hogy több vagonra is a követ- gab, die gegen ihre Mitmenschen sündhaft handelten.
kezőt festették fel: „Isten veled hazánk, Magyarország!”. Dafür hätten aber sie selber bestraft werden müssen
És sokan a magyar Himnuszt énekelve veszítették el und nicht das ganze Schwabentum Ungarns.
szemük elől falujukat, városukat.
Die damaligen politischen Umstände waren
Községünkre, Leányvárra 1946. március 24-én került durchaus günstig, um das unchristliche Unrecht der
sor. Hosszas huzavona, a maradás fel-feléledő, de végül is Jahre des Zweiten Weltkrieges durch ein anderes unszertefoszló reménye után mintegy 860 embert, az akkori christliches Unrecht zu vergelten. Vor siebzig Jahren im
falu német lakosságának több mint a felét bevagoníroz- Frühjahr fielen hunderte unserer Dorfgemeinschaft dieták, és a vonat 11.30-kor elindult.
sem Unrecht zum Opfer. Es gab keine Hilfe: sie mussten
mit einem Bündel am Rücken in die unbekannte Ferne
Hetven év telt el azóta: az elűzetés és a szétszakítottság hineinziehen – und sehr viele konnten das Geläut dieser
okozta fájó sebek már begyógyultak, és egyre keveseb- Kirche nie mehr hören. Die Flamme der Kerze am einben vannak közöttünk olyanok, akik közvetlen érin- zuweihenden Kerzenhalter soll für sie leuchten und für
tettjei voltak az eseményeknek. A felszentelésre váró uns, Söhne, Enkel und Urenkel ein Mahnzeichen sein:
gyertyatartóra kerülő gyertya lángja azokért a lelkekért solche und andere Unrechten dürfen nie wieder geschevilágít, akik távozni kényszerültek, és soha nem térhettek hen, weder in unserer Heimat, noch in der ganzen Welt.
vissza hazájukba, idegen földben nyugszanak.
Dr. Gerstner Károly
A mai megemlékezés is legyen bizonyítéka annak, hogy
mi, az utánuk jövő generációk nem engedjük a múlt
feneketlen kútjába süllyedni az igazságtalanságot, és
legyen egyben figyelmeztetés is arra, hogy hasonló keserűség senkivel se történhessen meg soha, sehol.

Nemzetiség
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Feldhoffer Antal atya megáldotta a kitelepítési emlék- Végül két német dalt énekeltünk el a dalkör tagjaitáblát a templom falán és a Papp Pál által készített, a val közösen: Laue Lüfte, Nach meiner Heimat zieht’s
Leányvári Német Önkormányzat által felajánlott új mich wieder.
mécsestartót.
Misik Hajnalka

Dalkörtalálkozó
2016. március 12-én, a Farkas János Művelődési Házban került megrendezésre a VII. Erdély Jenő Dalkörtalálkozó. A rendezvényre az alkalmat ezúttal a leányvári sváb lakosság elűzetésének 70. évfordulójára való
megemlékezés adta. A meghívott dalkörökkel együtt
emlékeztünk meg erről a fájó és igazságtalan történelmi eseményről.
A program a felnőtt tánccsoport, Wenczl József által
koreografált, erre az eseményre emlékező táncával
kezdődött. Köszöntöttük a rendezvényen örömünkre
Megemlékezésünk az iskola udvarán, a tájház előtt megjelent Erdély Jenőnét (Rózsi nénit) és lányát, Hajnit, majd megkezdődtek a dalkörök műsorai: a dunafolytatódott, ahol Hanzelik Gábor polgármester és
szentmiklósi és a várgesztesi dalkör, a Táti Férfikórus,
Nagyné Engler Zsuzsa is beszédet mondott, majd a akik először voltak vendégeink, a Táti Asszonykórus
hagyományoknak megfelelően megkoszorúztuk a táj- és a Vértessomlói Dalkör énekelték el dalaikat. A véház falán tíz éve elhelyezett, vonatot ábrázoló emlék- gén a vendéglátó Leányvári Német Nemzetiségi Daltáblát.
kör énekelt erre az eseményre emlékező dallamokat.
Zárásképpen az összes kórus együtt énekelte a záróéneket: Donauschwaben sind wir genannt.
Nagy örömünkre szolgált, hogy a helyi lakosság részéről ilyen nagy érdeklődés kísérte ezt a műsort. A
terem átrendezése után vendégeinkkel közös vacsorán
vettünk részt, és emlékeztünk a régi barátságokra. Az
est hátralevő része jó hangulatban, közös énekléssel
folytatódott.
Gerstner Ferenc
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Önkormányzat

Tájékoztatás bölcsőde indításáról
Tisztelt Szülők!
A bölcsődés korú kisgyermekek nappali ellátásról az önkormányzat szeretne gondoskodni. Miután az óvodában
a bölcsőde kialakítása komoly anyagi terhet jelentene, és a személyi feltételekkel sem rendelkezünk, szeretnénk
felmérni a szülői igényeket.
Piliscsév községben – amennyiben erre megfelelő számú igénylő lenne –, 12 fős önálló bölcsődei csoport indítható. A bölcsődei ellátást Leányvár község önkormányzata gyermekarányosan finanszírozná meg, így a két
önkormányzat közösen tarthatná fenn a bölcsődét.
Miután az ellátás 2018-tól minden településen kötelező lesz, így szeretnénk felmérni az igényeket, hogy akár
már 2016 szeptemberétől igénybe vehető legyen az új ellátás.
Kérjük azon szülők jelentkezését, akik gyermeküknek igényelnék a bölcsődei ellátást. Az igények az önkormányzati hivatalban vagy az óvodában is leadhatók.
Bővebb felvilágosítást Vogyeraczki Máriától, a piliscsévi óvoda vezetőjétől kérhetnek a 06-30/9752338 telefonszámon vagy e-mailben: ovoda@piliscsev.hu
Baumstark Tiborné
jegyző

TÁJÉKOZTATÓ A NEM KÖZMŰVEL ÖSSZEGYŰJTÖTT
HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ BEGYŰJTÉSÉRŐL ÉS
ELSZÁLLÍTÁSÁRÓL
Tisztelt Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy településünkön a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtését
és elszállítását a Leányvár Község Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján 2016. március
1-től Pálovics János egyéni vállalkozó végzi.
Kérjük azon ingatlanok tulajdonosait, akiknek nincs csatornabekötésük, hogy az alábbi elérhetőségeken vegyék
fel a vállalkozóval a kapcsolatot és rendeljék meg a szolgáltatást:
Pálovics János, 2509, Esztergom-Kertváros, Bocskai sor 88., tel.: 33 319 912, 20 95 73 841.
Baumstark Tiborné
jegyző

Óvoda hírei
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HIRDETMÉNY
ÓVODAI BEÍRATÁS
Óvodánk német nemzetiségi kétnyelvű óvoda, a felvételnél előnyt élveznek azok, akik
nemzetiségi nevelésben kívánnak részt venni.

Leányvár Község Önkormányzata értesíti azokat
a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét
2016. augusztus 31-ig, vagy a 2016/2017. nevelési év során betölti, hogy a fenntartásában működő  A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar intézménybe  a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és
lakcímet igazoló hatósági igazolvány
a 2016/2017. nevelési évre az óvodai beíratás időpont a gyermek TAJ-kártyája
ja:
 a szülő (törvényes képviselő) személyi azonosító és
2016. április 28-29.
lakcímet igazoló hatósági igazolványa
 a gyermek anyakönyvi kivonatának másolata
(csütörtök, péntek)
 a kötelező védőoltásokat igazoló orvosi igazolás
vagy az oltási kiskönyv erre vonatkozó másolata
8.00 – 17.00 óra
 a sajátos nevelési igényű gyermek felvételéhez a
szakértői és a rehabilitációs bizottság javaslata
A beíratás helye:
szükséges
 igazolás tartósan beteg vagy fogyatékos gyermekLeányvári Óvoda Kindergarten Leinwar, Erzsébet
ről, amennyiben a gyermek rendelkezik ilyen igautca 46-48.
zolással
 a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos
Az óvoda felvételi körzete:
helyzetének fennállását megállapító határozat (önkormányzati határozat)
Leányvár község közigazgatási területe.
 nem magyar állampolgár, kiskorú beíratásánál a
szülőnek igazolnia kell, hogy milyen jogcímen tarFelvehető gyermekek:
Elsősorban a felvételi
tózkodik Magyarországon
körzetben lakó gyermekek, valamint a felvételi körzetben dolgozó szülők gyermekei kerülnek felvételre. Az Felvehető az óvodába az a gyermek is, aki a felvételóvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki től számított fél éven belül betölti 3. életévét, ha a
életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.
körzethez tartozó minden óvodaköteles gyermek
felvétele biztosítható és van még szabad férőhely.
Életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a gyermek a
kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található Az óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában hozott
ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a döntését legkésőbb 2016. május 30-ig írásban megküldi
polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilván- a szülőnek. A szülő a döntés közlésétől számított 15 natartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózko- pon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Leányvár
dási helyeként az óvodai beiratkozás első határnapját község jegyzőjéhez. A kérelmet írásban kell benyújtani.
megelőző három hónapnál régebb óta szerepel.
Szabad kapacitás esetén más körzetből is vehető fel A fenti tájékoztatót figyelembe véve várjuk a
gyermek.
megadott időpontban az új beiratkozó gyermekeket és szüleiket!
Leányvár, 2016. 03. 29.
Kiss Lászlóné
óvodavezető
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Iskola hírei

Rendhagyó énekóra a Muzsikás együttessel
Az országszerte ismert Muzsikás együttes 60 iskolába látogat el az év során (a MOL támogatásával), hogy a
magyar népzenét népszerűsítse. Márciusban a mi vendégeink voltak.
A négy zenész a diákok érdeklődő tekintete kíséretében mutatta be a hagyományos és a gyerekek által kevésbé
ismert népi hangszerek felépítését, megszólaltatásuk módját. A program során nem csak zenehallgatásra, hanem közös éneklésre is volt lehetőség, és aki ott volt, egész biztosan nem felejti el, mi is az a csujogatás. Így nem
pusztán hallgatóság voltunk, hanem egy kicsiknek és nagyoknak egyaránt élményt nyújtó ének-zene óra aktív
részesei lehettünk.

Köszönjük a Muzsikás együttes tagjainak, hogy megtisztelték iskolánkat, és eljöttek hozzánk! Továbbá köszönettel tartozunk Molnár-Bánffy Katának és Molnár Gábornak a közbenjárásért.
Misik Hajnalka

Jóga Leányváron
Csütörtökönként 19-21 óráig jóga várja az érdeklődőket az iskola zsibongójában, szakképzett oktató vezetésével.
Ár: 1300 Ft / alkalom
Érdeklődni Witzenleiter Zoltánnénál lehet a +36 30 / 3199 746-os telefonszámon.

LENA
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EGÉSZSÉGNAP MÁJUS 28-ÁN
A tervezett színpadi műsor:
9.00-tól reggeli torna Ramónával
9.15-től ünnepi köszöntők
9.30-tól futóversenyek
A LENA Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete ez évben 14. alkalommal, 2016. május 28-án (szombaton)
rendezi meg „Mozdulj rá!” családi egészség- és
sportnapját, mely idén a Nagycsaládosok Országos
Egyesülete (NOE) régiós találkozója is lesz egyben.

10.00-től a BATYU SZÍNHÁZ bábelőadása
11.15-től zumba bemutató
11.40-től előadás a kiskertben termeszthető
gyógynövényekről

Az idei rendezvény a XXI. század kihívásaira
fókuszál: arra, hogyan őrizhetjük meg testi és lelki
12.20-tól előadás a jód szerepéről és pótlásáról
harmóniánkat ebben a felgyorsult világban. TÖRÖK
PÉTER a jód szerepéről és pótlásáról, PAPP ORSI a
13.00-től SZÉP BENCE humorista-bűvész bemugyógynövények mindennapi használatáról, PILÁT
GÁBOR pedig a felelősségteljes párkapcsolatokról tatója
tart inspiráló előadást.
14.15-től kangoo bemutató
Amíg a felnőttek az orvosokkal és a tanácsadók14.45-től előadás a kozmetikában használatos
kal konzultálnak (nőgyógyász, bőrgyógyász, természetgyógyászok, szemész, optikus, véradás, gyer- gyógynövényekről
mek fogorvos, ortopédia és reumatológiai tanácsadás,
15.20-tól előadás a mindennapjainkban megmasszázs, csontkovács és talpdiagnosztika), az ifjúságnak és a gyerekseregnek sportprogramokkal és színes található gyógynövényekről
színpadi műsorral szeretnénk kedveskedni.
16.00-tól PILÁT GÁBOR előadása „Szakítás és
A 9 órakor kezdődő reggeli torna, polgármesterünk újrakezdés” címmel
és a NOE képviselőjének rövid ünnepi köszöntője és a különböző korosztályoknak rendezendő fu- Aki megéhezik, várja a büfében a hamburger, a hottóversenyek után a kisebbeket a BATYU SZÍNHÁZ dog, a kürtőskalács és újdonságként a HÉVÍZ ÉTTEbábműsora, majd 11 órától a Manófalva várja az REM ÉTELKÍNÁLATA, de ehet egy kis fagyit vagy
elmaradhatatlan trambulin, légvár és óriáscsúszda joghurtot is.
mellett. A nagyobbaknak zumba és kangoo bemutatót tervezünk, lehet majd élőcsocsózni és egy meg- Reméljük ebben az évben is úgy gondolják, hogy érdemes már reggel 9 órától ellátogatni a Leányvári
másznivaló Coca-Cola üveget is felállítunk.
Művelődési ház és a sportpálya körüli területre.
Természetesen idén is lesz arcfestés, logikai játékok,
kézműveskedés, sportos akadályverseny és több- Minden érdeklődőt szeretettel vár május 28-án
féle egészséges és természetes élelmiszer is kóstol- Leányváron a LENA Egyesület!
ható, vásárolható (tej, túró, joghurt, tejföl, sajt, lekvár,
Az egészségnapról honlapunkon (www.lena.hu) és a
szörpök, méz, pékáruk).
facebookon is olvashat.
Tóth Ágnes
egyesületi elnök
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EGY SZAKÁCSNŐ SZOLÍD RECEPTJE A BOLDOG
ÉLETHEZ
Adalékok a 66 éves Horváth Rudolfné, Ica nénink varázsához
két. A nagy család szegényesen élt, de a gyermekek
A húsvétváró időszak egy estébe nyúló délutánján, az tisztességre és szeretetre lettek nevelve. Az anya a
ízlésesen berendezett, ápolt lakásukban beszélgetve leányvári TSzCs-ben (termelő szövetkezeti csoport)
ismerkedhettem meg a szorgalmas család küzdelmes dolgozott. Ica lánya mindig korábban indult az iséletének megpróbáltatásaival, örömeivel.
kolába, mert a tanítás megkezdése előtt még kitakarította a TSzCs irodáit. Az egykori iroda a kisiskolával
Ica immár 18 éve mesterszakácsi rutinnal részese ze- szemben lévő parasztházban volt (napjainkban egy
nészeink, táncosaink és dalosaink rendezvényeinek. házhelynyi üres telek). Az irodista Lernyei néni minFőztjeinek sikere szerves része a leányváriak immár dig az édesanyja nevére írta be a takarítási munkákért
külföldön is elhíresült szívélyes vendéglátásának.
járó plusz munkaegységeket, amely az akkori időszak
szövetkezeti javadalmazási mértéke volt.
Egy régi közmondás igazsága kívánkozik a bevezető
mondatokhoz: „Ha Te nem volnál, meg a kanál, levest Ica a nyári iskolai szünetekben sem volt munka nélkül.
sem tudnánk enni.” Az egymondatos sűrített igazság Kukoricakapálás, cukorrépa egyelés, állami gazdasákonyhai értelmezésben azt fejezi ki, hogy nélküled gi gyümölcsszedés mindig akadt. A Zetor traktoros
meg se tudnánk lenni, fontos egy közösséghez tartozó pótkocsira tett padokon utaztak a földekre, majd a
személyiséged. Ica tudja azt is, hogy hogyan lehet a munka végeztével, a kora esti órákban haza is hozta a
mindig kevéske pénzből a legízletesebb ételeket akár pilledt, csivitelő csapatot a pótkocsis szerelvény. A már
150-200 fő részére is elkészíteni.
nagylány Ica később a kisebb testvéreinek gondozásában
segített a szövetkezetben dolgozó édesanyjának. Ez
A szorgalmas férj – akit a falu éltesebb lakói többny- időszakban már önállóan is főzött a családnak.
ire Rudinak ismernek – Ica sokrétű munkájának legfőbb segítője. Állattartóként és böllérként is ismeri a Leányváron jártam iskolába. Erdély Jenő iskolaigazgató
különböző húsfajtákat és azok minőségét, felhasználá- és Kaszab Ilona osztályfőnökünk is jóra nevelt bennünsi módját. Maga is jó szakácsként szívesen vállalkozik ket. Kaszab Ilona szakmai alaposságáról és szeretetéről
népes családja ünnepi ételeinek elkészítésére. Tudja azt külön is hangsúlyozottan szól.
is, hogy a káposztafejek nem lehetnek repedezettek,
mert akkor a róluk lefejtett káposztalevelekbe nem Apám azt tervezte, hogy a helyi postára megyek majd
göngyölíthetik a tölteléket. Az üstök, a nagyméretű lá- dolgozni, de én Pestre mentem pénzt keresni. 1965-től
bosok és fazekak „beüzemelésében” is közreműködik. az Óbudai Kenderfonó és Juta Gyárban lett munkám.
Tizenöt évesen kerültem a gyárba, ahol kenderfonalakA Horváth család békessége napjaink elidegenedő ból zsákszövetet készítettünk. Négy gépre felügyeltem.
világában sokunk számára beszédes.
A szövőgép 2 méter hosszú hengerekre tekerte a kész
kender zsákszövetet, amit a férfi munkások szedtek le a
Ica 1950-ben Szobon született, és két éves koráig ott is gépekről. A gép mérte az elkészített zsákszövet mennyinevelkedett. A család később Csolnokra került, ahol ségét, és ez szerint kaptuk a fizetésünket. Nagy figyelmet
a nagyszülők is segítettek a hét gyermek nevelésében. igényelt a fonógépek folyamatos felügyelete, 1.200 forint
körül alakult a havi átlagfizetésem. Első fizetésemből
Az apa, a sváb származású Kerekes Béla villanyszerelőként Anyunak egy szép, fehérgalléros kék ruhát vettem. Az
a dorogi szénbányáknál és a Pilishegyi Állami Gazdaság- édesanya és 15 éves „pénzkereső” lánya együtt örültek
ban dolgozott. Amolyan ezermesterként hangszerek és a szép ruhának.
rádiók kisebb javításához is értett. Szerette a zenét, még
zenekarban is muzsikált az egykori Leányka Vendéglő- Szerettem ott dolgozni. Volt egy fiú, aki kívánságunk
ben. Jókedvében a bort sem vetette meg.
szerint az üzemi büfében megvásárolta a reggelihez
a felvágottat, vajat, sajtot. Az üzemnek bölcsődéje és
Az édesanya a szobi apácák zárdájában nevelkedett. üdülője is volt. A gyár iskolába küldött, és munka utáni
Nagy szeretettel gondozta öt lány- és két fiúgyerme- tanulással szövőnői bizonyítványt kaptam.
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Rudi, a férj is bekapcsolódik a beszélgetésbe. Elmondja, hogy akkoriban nem migránsok jöttek Pakisztánból, hanem onnan érkezett a termesztett, nyers
kender, amelynek fonalakká történő feldolgozása is a
gyárban történt. Beszél az egyes munkafolyamatokról,
a tilolás, fésülés és mángorlás részleteiről. Ő tájékoztat
arról, hogy az üzem „hadi üzemmé” volt nyilvánítva.
Az akkori időkben napirenden volt „az imperialisták
elleni fokozott éberségünk” fontossága, és talán ennek
tudható az a túlzás, hogy a fonalból a robbantáshoz
használt gyújtózsinór (Zünder) is készülhetett.
A sok fiatal között könnyebben ment a munka- veszi
vissza a szót Ica. Sokan jártunk Leányvárról az óbudai üzembe. Onnan ismerem Lappó Károlyné leányvári
munkatársamat is, aki 14 évesen szintén ott kezdte munkás életét. Amit nehezen lehetett megszokni,
az a hajnali 3 órakor történő ébresztő, és a délután 5
óra körüli hazaérkezés volt. Az üzemben délelőtti és
délutáni műszakokban dolgoztunk.
Az 1970-es évektől a poliészter váltotta fel a pakisztáni kendert, ma pedig az egykori üzem teljes ledózerolása után, egy Tesco áruház működik a helyén. A
városi életforma nem hozott kísértésbe - folytatta Ica a
beszélgetést. Szerettem a falut, a jó levegőt, a kertet, a
természet tavaszi ébredését és a betakarítások örömét.
A jutagyári munkásévek kezdetekor ismerkedett meg
későbbi férjével, Rudival, aki Piliscsévről vonatozott
naponta az óbudai gyárba. Rudi a gyár fonó üzemében volt anyagmozgató. Az egymás iránti szimpátia
kölcsönös volt. A fiatal, bimbózás korú csinos lány
megkedvelte a jóképű, szorgalmas és szerény fiút. A
vonaton együtt utazva mindennapos volt a találkozásuk, a hétvégeken pedig Rudi kerékpárjával jött
Leányvárra udvarolni.

9
megtartották esküvőjüket. Másfél év múlva tervezik
megtartani aranylakodalmukat. Szinte regénybe illő
újkori romantikával beszélnek polgári esküvőjükről.
Rudi már Piliscsévre vitte Ica polgári esküvőjére készült
sötét kiskosztümjét. Az esküvő napján, a verőfényes őszi
napon Rudi kerékpárjával jött leányvári menyasszonyáért.
Parádés kocsi helyett, kerékpárján vitte Őt Piliscsévre,
ahol ünneplőjükbe öltözve egyenesen a tanácsházára
mentek, ahol az anyakönyvvezető a két tanú jelenlétében megeskette őket.
A templomi esküvőt Leányváron tartották meg. A
szűkebb rokonság kis busszal jött a leányvári egyházi
esküvőre. Az új pár a leányvári Jóföldi bácsi autójával
érkezett a templomba. Az édesanya a lánytestvérek
segítségével elkészítette a lakodalmi ebédet, és a szülői
házban a szűk rokonsággal megünnepelték a nagy napot.
A mintegy 20 fős násznép a 3 zenész muzsikájával ünnepelte az ifjú párt.
Gyermekeik születésével megváltozott az életük. Ica
lányuk 1968-ban, fiaik, Rudi és Béla 1969-ben, illetve
1970-ben, Hajni lányuk pedig 1974-ben született. Milyen szép régi szokást igazol a gyermekeiknek választott keresztnév! Az első gyermekek a szülőktől, majd
a többiek a nagyszülőktől kapták a keresztségben
nevüket.
A gyermekek gondos nevelése érdekében az apa
inkább többet dolgozott és helyben keresett munkát.
A fiatal gyarapodó családnak a leányvári szülők adtak helyet szűkös lakásukban. A fiatal férj a Pilishegyi
Állami Gazdaságban vállalt munkát. Két év elteltével
a gazdaság Kis- Csév pusztán egy szolgálati lakást biztosított a szorgalmas családnak. Nyolc évig élt a család
a közeli Kis-Csév pusztán, amely az akkori időkben a
gazdaság központja volt. 32 népes család élt akkor a
központi majorban. A tehenészet, a 32 igás ló, valamint a sertés- és baromfitenyésztés sok dolgos kezet
igényelt.

Ica úgy fogalmaz, hogy Rudinak a föld volt az élete.
Szerette a paraszti munkát. Megtermeltünk mindent,
amire a konyhában szükségünk volt. Azt se tudtuk,
milyen belülről a húsbolt. Évente 3-4 hízót is vágtunk,
baromfit tartottunk. Rudi növényvédelmi tanfolyamra jelentkezett, hogy a gazdaság fontos és veszélyes
munkáját szakszerűen tudja végezni. Gépészeti vizsAz első szerelem házasságba torkollott. Ica 17, Rudi gát tett, hogy a folyamatosan bővülő és korszerűsödő
pedig 19 éves volt, amikor 1967. november 11-én mezőgazdasági gépeket is kezelni tudja.
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Magam egy alkalommal egy MTZ motorral
működő rakodó gép javításához kértem tőle szakmai segítséget. A két félnapos közös munkánk után
szinte mindent tudtam, ami úgy kezdődött, hogy
MTZ motor: alkatrész bázisok, szükséges karbantartások folyamatos végzése, az üzemanyag ellátó és
elektromos egységek, hidegindítási módszerek…
Rudi jó munkáját, szorgalmát munkahelyén is
értékelték. Erről az időszakról ő paraszti egyszerűséggel és tömörséggel csak úgy fogalmaz, hogy akkor a
szegény ember is élhetett.
A család 8 évig, a munkahelyének évenkénti nyári
üdültetése keretében egy hetet a Balatonon tölthetett, Náluk az öröm a családról, gyermekeikről, a gondosan
amelyért a 6 tagú család költség-hozzájárulásként végzett munka szépségéről szól.
2.200 forintot fizetett.
Boldogan sorolják az unokakoszorú szépségeit. Állnak
A mai óvodánk melletti házukat (Erzsébet u. 50.) balról jobbra: Krisztina cukrász, Melinda mérlegképes
1980-ban vásárolták meg, amelyhez az OTP 100.000- könyvelő, ülnek balról jobbra: Péter gépszerelő,
Ft kölcsönt adott 2 %-os kamattal, a gazdaság pedig Tamás két nyelvismerettel CNC gépprogramozó,
ugyancsak 100.000- Ft vissza nem térítendő támogatást Zsolt autószerelő, Zoltán gépészmérnök, Alexandra
vendéglátó felszolgáló, Leila női fodrász és Renáta 3.
biztosított.
évfolyamos középiskolai tanuló, bolti eladónak készül.
Ica a család ellátása mellett a ház körüli munkát
folyamatosan bedolgozói munkával egészítette ki. A Ica teljesen átszellemülten beszél a kerti veteményezéspiliscsabai műanyagüzemi bedolgozói munka után ről, az első sziklevelek megjelenéséről, a kis palánták
a helyi óvodában és művelődési házban is dolgozott. fejlődéséről, a termés beérlelődésének örömeiről.
27 év és 265 napos igazolt munkaviszonnyal ment Nekem az egykori Gödöllői Agrártudományi Egyetem aulájának egész falat betöltő domborműve jut
nyugdíjba.
eszembe, amelynek alkotója „A mag apoteózisa”
Családi házukat teljesen felújították, miközben [megdicsülése] címet adta.
az egykori leányvári mészkemence (napjainkban
a Babicsek építőanyag telep) mellett egy ötezer A főzés tudományára terelem a beszélgetésünket. Honégyzetméteres kis tanyát vettek. A tanyán egy gyan „fertőzödött” meg a konyhai ezermesterséggel?
kis házat is építettek, hogy az ott nevelt állatokat
könnyebben el tudják látni. Itt még baromfikeltető Az első alkalommal Szehr Jánosné, Lizi nénivel és
géppel is dolgoztak, amellyel március végére már 200 az unokákkal készítettünk fánkokat egy farsangi
db előnevelt csirkét keltettek és neveltek. Minden kultúrotthoni rendezvényre. Sikerünk volt az édesszágyermeküknek évente egy hízót neveltek. Segítették jú gyerekcsapatnál. A tánccsoporti szerepléseken
gyermekeiket házuk építésében. Ma minden gyerme- való sütés-főzés az unokáim tánccsoporti tagságához
küknek háza, szakmája és munkája van. Az összetartó kapcsolódik. Molnár Jenőné, Schmidt Teritől tanultam
család kalákában dolgozott otthonaik építkezésein. a lakodalmi sokaságra méretezett sütés-főzés műheVan villanyszerelő, ács, gáz- és vízvezeték-szerelő és lyfogásait. Kialakult egy főzőstáb a kultúrotthon
konyhai bázisán. A „kultúros Évi”, Pócsföldi Gáborné
kőműves a családban.
nemcsak a főzésben jeleskedik, hanem a rendezAmikor életük nehézségeiről, megpróbáltatásairól vények szervezési részleteiben is mindig meghatározó
érdeklődöm, nem szólnak küzdelmes munkájukról, Ica a munkája. Csizmadia Erzsi, Weiszi Erzsi, Gurály
átszenvedett infarktusáról. Csak a szerető édesanya Rózsi, Morecz Jutka, Schiszler Erzsi, Hadi Erika, és Lízi
halála hagyott máig fájó nyomokat. Gyötrelmeit te- mama, Gerli Józsefné is a csapat szorgalmas tagjai [a
hetetlenül átszenvedték ők is, pedig mindent megtettek neveket Ica névhasználata szerint jegyeztem.]
volna életéért, de nem tudtak segíteni.
A dolog úgy kezdődik, hogy Gáspár Tibor, a helyi német önkormányzat elnöke egy meghatározott
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számú csoportra kéri a főzésre vonatkozó javaslatomat. Többnyire elfogadja véleményemet. Az idei
Erdély Jenő Dalkörtalálkozón a meghívott vendégek
részére, 120 főre készítettünk töltött káposztát. Az
alapanyag beszerzése előtt elkészítem a kalkulációt.
Hogyan kalkulálok? Kiszámolom, hogy hozzávetőleg
miből mennyi kell: 3 kg hús és 70 dkg rizsből kijön 75
töltelék. 380 db káposztalevélbe göngyölt töltelék és 60
db húsos gombóc készült. Öt sertéscsülökből készült a
pörkölt, amelyhez 16 kg szálas káposzta kellett. 7 db
fejes káposztára volt szükség a káposztalevelekhez.

testvérem lányának esküvője lesz. Ezeken az esküvőkön
nem mint a lakodalmas konyha vezetője, hanem mint
boldog nagymama, illetve nagynéni veszek részt.
Szandra unokám esküvőjének konyhai munkálatait a
főző csapat önkéntes felajánlásként vállalta, mert ők
úgy érzik, hogy ennyi kijár egy régi tánccsoporti tagnak és a boldog nagyinak.

Ha többen vagyunk és időre készül el az étel, akkor
kevésbé fáradok el, de ha olykor-olykor el is fáradok,
egy rövid, 15- 20 perces pihenés után már újra jól
megy a munka.

Ica az összegző, befejező gondolatait is egyszerűen fogalmazza meg: Én akkor vagyok boldog, ha a falunapok és
egyéb rendezvények vendégei a terített asztaloknál ülve jó
étvággyal fogyasztják asszonycsapatunk ízletes ételeit. Ez
az örömmel végzett munkánk igazi fizetsége.

A negyedik lakodalomban a már megszokott csapatommal mi készítjük az esküvői menüt, amely hagyományosan egységes: tyúkhúsleves – főtt hús tormával – különböző sültek (csirke- és sertéshúsokból) – köretek (rizsből
A fűszerek, paprika, só, fokhagyma evőkanállal kerül és burgonyából) – különböző saláták – sütemények,
adagolásra. Fontos szabály, hogy megkóstoltatom a torták. Éjfélkor: töltött káposzta vagy pörkölt nokedlival
stáb tagjaival az ételeket. Az ízlelési próba után van le- kerül tálalásra.
hetőség az ízek finomítására. Először csak enyhe sózásra és fűszerezésre kerül sor, hogy szükség szerint kor- A „munkaterv” ismertetése közben megjegyzi, hogy
rigálni tudjuk azt. A vacsora időpontjától történő idő április elején még egy évenként szükséges szívkontroll
visszaszámlálás azért fontos, mert az az ideális, ha a vizsgálatra is mennie kell. Szinte biztosra veszi, hogy
tálalási időre készül el az étel, mert az frissen a legízle- szívműködése rendben lesz, gondja csak akkor lenne, ha
tesebb.
nem végezhetné el tervezett és szívesen vállalt munkáját.

Az elkészült jóízű házias ételek többlethozadéka a
„házi rezsicsökkentés” is. A vendéglátói éttermek
ételárainál lényegesen kisebb költségekért készülnek az ételek, mert kedvezőbb alapanyagárakkal, és
bérköltségek nélkül készülnek a kalkulációk.

Már háromszor főztem Németországban is. Utoljára, a fekete-erdei Schönwaldban még az üst alján lévő gulyásleves
maradékát is ki kellett kanalaznom a kedves vendéglátóink
részére. Kérésemre szerényen sorolja, hogy a tánccsoporttal volt már Észtországban, Spanyolországban és kétszer
Dániában.
Búcsúzul Ica a nagy kézügyességgel készült, horgolt húsvéti tojásokkal is megajándékoz. Ezek nem színezett főtt
tojások, hanem színes fonalakkal horgolt, keményítővel
merevített, díszes „tojások”. Könnyű és esztétikus díszei a
húsvéti dekorációnak.

A hosszúra nyúlt beszélgetést megköszönve búcsúzom
a kedves Horváth családtól. Biztos vagyok abban, hogy
a közeli aranylakodalmuk szép ünnepnapján sokan
leszünk, akik jókívánságaikkal, virágaikkal köszönik meg
azt a sok munkát, amelyet kis településünk jó hírének
Az eddig ismert idei programom szerint legközelebb szolgálatában már több év óta önzetlenül végeznek.
április 14-én fogunk főzni az iskolánkban, ahol a megyei
általános iskolák történelmi vetélkedőjén résztvevő csa- Legyünk hálás köszönettel érte, és legyünk büszkék Rápatok tanulóinak és a zsűriző tanároknak készítünk juk!
ebédet.
Leányvár, 2016. március 27-én, nagypéntek napján
Május 21-től augusztus 25-ig 4 esküvőre vagyunk hivatalosak, amelyek közül kettő az unokáim, egy pedig
Dr. Szakmár János

Sport
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Leányvári SE judo szakosztályának eredményei
Szabó Frigyes Felnőtt Európa Kupán vett részt További eredmények:
Szófiában, ahol nagyszerűen versenyzett, így 48 inAranyérmesek: Csizmadia Szilvia, Tandi Rebeka,
duló közül a 7. helyen végzett.
Veres Nikolett, Törzs Tamás, Veres Attila, Tandi ZsaJunior Rangsorverseny (Budapest UTE):
nett, Kótai Barnabás, Legény Glória, Hertlik Máté,
Hertlik Nóra, Farkas Szilvia és Mohácsi Ramóna.
Egyéni eredmények: Veres Kinga 1. hely, Tandi Alexa
3. hely, Andó Fruzsina 3. hely, Farkas Szilvia 3. hely.
Ezüstérmesek: Schiszler Bence és Mészáros Sarolta.
Ifi Rangsorverseny (Budapest UTE):

Bronzérmesek: Bócsa Lotti, Nagy Áron, Nagy Ákos,
Mészáros Kende, Szlovák Mihály és Mohok Attila.

A serdülő versenyzők ifiben is kiválóan teljesítettek,
kiemelkedő eredményt ért el Farkas Szilvia.
Egyéni eredmények: Farkas Szilvia 2. hely, Andó
Fruzsina 3. hely, Tandi Alexa 3. hely, Tandi Zsanett
3. hely, Veres Kinga 5. hely, Bócsa Lotti 7. hely
Megyei Diákolimpia (Oroszlány):
Első helyezettek: Tandi Rebeka, Tóth Vanda, Farkas
Szilvia, Veres Nikolett, Legény Glória, Csizmadia Szilvia, Hertlik Nóra, Csillag Virág, Mohácsi Ramóna,
Hertlik Máté, Kótai Barnabás (két súlycsoportban is
aranyérmet).
Ezüstérmesek: Alanyai Attila, Banai Péter, Hohl Márton, Szlovák Mihály, Bócsa Lotti, Tandi Zsanett és
Veres Attila.
Bronzérmesek: Törzs Tamás és Csillag Bene.

IFI Magyar Bajnokság:
A sikeres szereplésnek köszönhetően a leányváriak
48 egyesületi ponttal gazdagodtak. Kiemelendő a serdülőkorú Tandi Zsanett 2. helyezése a nála idősebbek
mezőnyében.
További eredmények: Farkas Szilvia 3. hely, Tandi Alexa 5. hely, Veres Kinga 7. hely.

Sikeresen szerepeltek a leányvári utánpótlás judosok a
Pilismaróton rendezett NK diák és serdülő országos
versenyen. Kiváló teljesítményt nyújtott Veres Attila,
Kótai Barnabás, Hertlik Máté és Tandi Rebeka.

Sport
Nemzetközi IFI válogató verseny (Miskolc):
A miskolci versenyen ukrán, szlovén és román
versenyzők is indultak. A serdülőkorú Farkas Szilvia minden mérkőzését megnyerte, és a döntőben 10
ponttal győzött.
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teljesített Farkas Szilvia, minden mérkőzését ipponnal
nyerte.
Egyéni eredmények: Farkas Szilvia 1. hely, Tandi Zsanett 2. hely, Kótai Barnabás 3. hely, Bócsa Lotti 5. hely,
Veres Attila 7. hely.

Eredmények: Farkas Szilvia 1. hely, Veres Kinga 3. Felnőtt NK Duna Fordulós Csapat Kupa (Pozsony):
hely, Tandi Zsanett 3. hely, Tandi Alexa 5. hely, Andó
A Csapat Kupa Pozsonyban megrendezett első forFruzsina 5. hely, Bócsa Lotti 7. hely.
dulóján a Leányvári SE két csapattal indult. Az első
csapat minden mérkőzését megnyerte, így a kupa 1.
helyén áll, a második csapat egy győzelemmel és egy
döntetlen mérkőzéssel jelenleg holtversenyben a 3.
helyen áll.
Csapattagok: Faragó Norbert, Gard Balázs, Zorics
Richárd, Szabó Frigyes, Klányi Erik, Kárpáti Gábor,
Vadas Dániel, Rábai Attila, Szikora Kristóf, Kerstner
Róbert és Fábián Attila.
Pfluger Antal

Tehetségkutató a dorogi
uszodában

Női Junior Magyar Kupa:
A Dunavarsányban edzőtáborozó nepáli, venezuelai,
egyiptomi, mauriciusi és dominikai judosok is indultak a versenyen. Az erős mezőnyben a leányvári ifi és
serdülőkorú versenyzők mérettették meg magukat.
A lányok jó teljesítménnyel, 23 ponttal a második
helyen végeztek a csapat összesítésben. Nagyon jól
versenyzett Tandi Alexa, aki 3 győzelem után a nepáli
versenyzővel döntőzött.

Új-Hullám SE legutóbb márciusban szervezett tehetségkutatót úszás és vízilabda sportágakban. A
tehetségkutató során a gyerekek egy hónapon át ingyenes kipróbálhatják az úszó- vagy vízilabdaedzéseket a dorogi Nipl Stefánia Uszodában.
Leányvárról 4, az egyéb környező településekről további 104 sportoló jár az Új-Hullám Sport Egyesület úszóés vízilabda szakosztályainak edzéseire, Dorogra.

Az egyesület már kinevelt korosztályos országos
úszóbajnokot és döntős versenyzőket, illetve három
vízilabdacsapatot is versenyeztet. A jövő versenyzői,
játékosai, tehát egy működő rendszerbe illeszkedhetEgyéni eredmények: Veres Kinga 2. hely, Tandi Alexa nek be.
2. hely, Tandi Zsanett 3. hely (serdülő), Andó Fruzsina 3. hely, Farkas Szilvia (serdülő) 5. hely (a 3. helyért Aki szeretné kipróbálni a vizes sportokat, Schieszler
vívott küzdelmet egy egyiptomi versenyző ellen vesz- Annánál (+36 30 516 9644) jelentkezhet a tehetségtette el).
kutatóra.
NK serdülő válogató verseny (Baja):
Jól sikerült az első NK válogató verseny, mind az öt
versenyzőnk pontszerző helyen végzett. Kiválóan

Lehoczki Dávid
Új-Hullám SE

Közlemények
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Fizetett hirdetés
Autók, motorkerékpárok, kvadok stb. mentését, szállítását vállalom
bel- és külföldön egyaránt.
Érd.: Szűcs László +36 30 / 986-6317

Köszönetnyilvánítás
Szeretnénk hálánkat kifejezni minden ismerősünknek, akik a február
25-i helyi véradáson Lukács Bencének ajánlották fel vérüket!
Lukács Bence és családja

Közlemények
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Szervezeti átalakítás történt a Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálatnál
Jelenlegi adataink és elérhetőségeink az alábbiak:
Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
2510 Dorog, Bécsi út 71.
Tel.:06 33 431-170; 06 20 561-5226
Fax:06 330 441-730
e-mail:gyermekjoleti@dorog.hu

HÍD Szociális, Család- és Gyermekjóléti Központ
Székhely: 2500 Esztergom, Baross G. u 3.
Telephely és levelezési cím: 2500 Esztergom, Aranyhegyi u. 5.
Tel/Fax: 06 33 415-435
e-mail: hidkozpont@gmail.com
Megbízott intézményvezető: Tordainé Vida Katalin
Járási Jelzőrendszeri Tanácsadó: Dávid Gábor
Esetmenedzser Leányváron: Maradi Ágnes
Jogi és pszichológiai tanácsadás Esztergomban a Kossuth L. u. 42. szám alatt vehető igénybe. Időpont egyeztetése miatt hívják a 33/412-614 telefonszámot!
Leányvár településen a szolgálat munkatársa: Párkányiné Szabó Mária, aki januártól egy személyben látja
el a családsegítői és gyermekjóléti feladatokat.
Ügyfélfogadás a Községháza tanácstermében (Erzsébet u. 88.) minden szerdán 9 és 12 óra között. Időpont
egyeztetése más időpontban való találkozásra a következő telefonszámon lehetséges: 06/30/427-8883, hívható
hétfőtől csütörtökig 9 és 15 óra között.
A következő problémakörökben kaphatnak segítséget a Szolgálat munkatársától:
 életviteli gondok
 családi, kapcsolati problémák (bántalmazás, erőszak)
 lelki-mentális problémák
 gyermeknevelési nehézségek
 gyermekintézménybe való beilleszkedés nehézségei
 magatartás- és teljesítményzavar
 anyagi gondok
 foglalkoztatással kapcsolatos problémák
 egészségkárosodás következményeiből adódó gondok
 segítségkérés különböző ügyintézésekhez
 információkérés
Keressék bizalommal Párkányiné Szabó Máriát!
Családsegítő és Gyermekvédelmi Szolgálat

Közlemények
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Anyakönyvi hírek 2016. február-március
Megszületett
Szerepi Krisztina Erika és Molnár Attila leánya, Maja Kata (2016. 02. 28.)

Elhunyt
Deák Imre 2016. 02. 24.
Jankovics Istvánné 2016. 02. 27.

Sok boldogságot és jó egészséget kívánunk a március és április hónapban születésnapjukat
ünneplő lakosoknak!
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