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2016 a katolikus egyházban az irgalmasság éve volt
Az alábbi cikket – Szőke Ágnes írását – Bánff y Mik- sodik vasárnapjának – vagyis az isteni irgalmasság
lósné Mária ajánlotta újságunk figyelmébe a szerző jó vásárnapjának előestéjén – hirdette ki Ferenc pápa.
barátjaként.
Az egyházfő prédikációjában kiemelte, hogy azért
szentel külön jubileumi évet az irgalmasságnak, mert
Az irgalmasság rendkívüli szentéve a 30. szentév a az egyháznak a korszakos változásokkal terhelt időrómai katolikus egyház történetében, mely 2015. de- szakban az a feladata, hogy erőteljesebben mutassa
cember 8-án, a szeplőtelen fogantatás ünnepén kez- meg Isten jelenlétének és közelségének jeleit.
dődött, és 2016. november 20-án, Krisztus király ünnepén zárult.
Szőke Ágnes az irgalmasság hét fő cselekedetéről ír
cikkében, mely cselekedeteket a családokra, azon
Rendes szentévet a katolikus egyházban minden 25. belül is az édesanyákra vetít le. Gondolatai nem
vagy 50. évben tartanak, míg rendkívüli szentévet az csak karácsony közeledtével, hanem a mindennaegyházfő különleges alkalomból hirdethet meg. Az pokban is aktuálisak és elgondolkodtatóak lehetnek
irgalmasság szentévét 2015. áprilisában, húsvét má- mindannyiunk számára.

A családanya irgalmassága
A Katolikus Asszonyok és Lányok Szövetségének a
lapja, a KALÁSZ közölt egy cikket, amelynek írója
(többgyermekes anya) bevallja, hogy lelkiismeret-furdalást érzett, amikor a kórházban haldokló állami
gondozott kislányt nem vette magához, holott ismeri
Jézus tanítását: „Aki befogad egy gyermeket, engem
fogad be.”

És enni, inni ad az anya a kis jövevénynek, születésétől kezdve sok-sok éven át, minden áldott nap, akkor
is, ha a saját szájától vonja el a falatot. Hát, ha ez nem
az irgalmasság cselekedete, akkor mi lenne az?! Tán
az, hogy az aluljáróban kéregetőnek egyszer odaadjuk
a szendvicsünket? Az tán látványosabb, de nem lehet
fontosabb Isten szemében, mint a naponta ismétlődő
feladatunk gondos teljesítése.

Aztán egy hirtelen jött gondolattól megnyugodott: hiszen ő befogadott már öt gyereket, a saját öt gyerekét! Felruházni a rászorulókat – az irgalmasságnak ezt
Rajtuk kell gyakorolnia az irgalmasság cselekedeteit, a követelményét hallva egy édesanyának nem az jut
elsősorban őrajtuk!
először eszébe, hogy melyik kihízott ruháját melyik
Karitász-gyűjtésbe adja le, és ez így természetes! Neki
Milyen igaz is ez a (bizonyára Istentől jött) gondolat! a saját gyermekét kell felöltöztetnie, minden fürdetés,
minden tisztába tevés után. Aztán, mikor a gyerek
Az anya befogad egy idegent, egy ismeretlent, amikor már egyedül tud öltözködni, a szülőnek kell ruháznia
vállalja gyermeke világrahozatalát. Nem veteti el, nem sok éven át, a kinőtt ruhák helyett újakat véve vagy
adja állami gondozásba. Befogadja, nemcsak a házába, beszerezve más, gyerekes családoktól. Ha pénzt nem
hanem életébe is. Pedig nem tud róla többet, mint egy is ad ki gyereke ruházására, a gond mindenképp az
bekopogó idegenről: nem tudja, milyen tulajdonsá- övé. És a felelősség is, hogy időjárásnak, alkalomnak
gok, milyen betegségek rejlenek benne. Helyet szorít megfelelő ruhát adjon gyermekére, akkor is, ha maneki, a kiságyának, akkor is, ha szűkösen vannak, ak- kacskodik, vitatkozik.
kor is, ha nem tud majd neki külön szobát biztosítani.
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A beteggel törődni, a beteg gyereket ápolni – ez
olyan magától értetődően az anya feladata, hogy ezt
a környezete szóra sem méltatja, az irgalmasság cselekedetének nevezni eszébe sem jut. Az anya munkahelyén viszont vitatják, hogy épp neki kell orvoshoz
vinnie a gyermekét, és nem helyettesítheti a szomszédasszony. A beteg gyermek, ahogy a beteg felnőtt
is, igényli, hogy családtagja legyen mellette, ez ad csak
neki biz-tonságérzetet.

Az irgalmasság szentéve
Tanítani elsődlegesen a szülőnek kell a gyermeket, ahogy ez már az ókorban is evidens volt – mégpedig
kulturált viselkedésre, rendre, de a háztartás legalapvetőbb teendőire is. Jó lenne, ha a mai anyák megtanítanák lányaikat főzni. Jó lenne, ha a szexuális felvilágosítást – mint afféle kínos feladatot – nem hárítanák
az iskolára a szülők, vagy nem mondanák cinikusan,
hogy úgyis elvégzi helyettük ezt a tévé, az internet.

Nem könnyű figyelmeztetni gyerekeinket, de meg
Rabokat felkeresni sem csak börtönben lehet. kell tennünk, akár rossz szokásról van szó, akár olyan
Ahogy az említett cikk írója utal rá, otthonunkban is dologról, ami bűnre vezethet. Új és nehéz feladat az
rákényszerülhetünk hasonló cselekedetre, amikor a internet-függőségtől megóvni a gyerekeket. A figyelkamaszodó gyerek bezárkózik – konkrétan vagy kép- meztetés szavainak, körülményeinek megtalálásához
letesen –, és a szülő szorongó szívvel próbálja kiszaba- nagyon kell kérni a Szentlélek segítségét.
dítani őt maga alkotta börtönéből. És adjon hálát Istennek az a szülő, aki a börtönnek csak ezt a formáját Szomorúságában vigasztalni a gyermekét minden
ismeri, és nem kell az alkohol vagy a drog rabjai közé anya ösztönösen tudja. A gond az, hogy a gyerekek
keveredett gyermekéhez a pszichiátriai zárt osztályra egyre zárkózottabbak a szüleikkel szemben, így nehéz
észrevenni, mi bántja őket, és néha megérteni is nehéz
járnia.
szomorúságuk okát.
A halottak eltemetésének parancsa is ad feladatokat
az irgalmas szívű családanyának. Teremtse elő va- A szülőnek, az érző anyai szívnek tán legnehezebb
lahogy az anyagiakat ahhoz, hogy a távoli rokont is türelmesen, békésen viselni gyereke kamaszos szeszéeltemessék. Legyen rajta, hogy egyházi szertartással, lyeit, türelmetlenségét. A bántásokat megbocsátani
gyászmisével történjen családtagjainak temetése. Hit- tulajdonképpen készek vagyunk, de nagyon tud fájvallással ér fel, ha a spontán vetéléssel elhalt magzatát ni, nagyon nehezen tud elfelejtődni, ha saját gyermekünktől ér szemrehányás, pláne, ha igazságtalanul.
is személyt megillető módon temeti el.
Ha továbbgondoljuk a családi élet mindennapjait, rá- De akármi történt is, a szülőtől még inkább elvárja Isjövünk, hogy bőven adódik ott alkalom az irgalmas- ten, mint bárki mástól, hogy imádkozzon az övéiért, a
rossz útra tért gyermekéért is. Imádkozzon érte, és ezt
ság lelki cselekedeteire is.
soha abba ne hagyja!
Jótanácsot adni szinte mindenki szokott gyermekéSzőke Ágnes
nek, csak nem biztos, hogy tényleg jó az. A pályavá2016. szeptember
lasztás terén nem szabad a szülőnek saját álmainak
beteljesülését várnia gyermekétől, a párválasztással
kapcsolatban pedig nem szabad saját csalódásait „sose
menj férjhez” tanácsba sűríteni.

Falunk emberei
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EGY LEÁNYVÁRI NÉGYGYERMEKES CSALÁD ÉLETSZENTSÉGE
Adalékok iϐj. Pédl Mihály boldog családjának nyolcadik karácsonyához
„Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén,
ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok,
vagy pengő cimbalom.”
Szent Pál: Szeretethimnusz

a gyermekek orvosa. A komáromi származású Édesanya belgyógyász, de irodalomismerete is számottevő.

A gyermekek közül Enikő gyógyszerész lett és első
munkahelyén, a Budai Irgalmasrendi Kórház gyógyA Jézust váró ádventi időszak a Megváltó születés- szertárában végezte felelősségteljes munkáját (Gránánapjával, a karácsonnyal válik teljessé. Az év legszebb talma Patika). Idősebb lánytestvére, Dorottya gyógyünnepnapja, a karácsony a gyermekek, a család re- szertári asszisztens, a fiatalabb, Renáta Sára pedig a
ményteljes örömünnepe. A felnőttek a roráték, az budapesti Semmelweis Egyetemen Orvostudományi
ostyahordás, a szállást kereső szent család, a betlehe- Karán tanul, bátyja, Tamás a Budapesti Egyetemi Kamezés egykori szép szokásaira emlékeznek. A gyer- tolikus Gimnázium tanára.
mekek az ádventi gyertyás koszorú hangulatában, a
gazdagon díszített karácsonyfa szépséget csodálják és Mihály, a családfő Leányváron született. Itt járt óvoajándékaiknak örülnek.
dába és iskolába, majd Budapesten elvégezte a Pénzügyi és Számviteli Főiskolát. Munkahelyén, az OrszáKözségünk egy négygyermekes fiatal családjának be- gos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságon gazdálkodási
mutatásával, példás életvitelével, áldásos örömeivel területen dolgozik. Lánytestvére, Marika a budapesti
kívánom igazolni, hogy a karácsony szép üzenete ma Fundamenta-Lakáskassza számviteli vezetője. Férje,
is él, és itt van közöttünk.
Holyba Pál építész. Két gyermekükkel, Katával és Tamással szintén Leányváron élnek.
A család otthonában Pédl Mihállyal és feleségével, Dr.
Pácz Enikővel két hosszabb beszélgetés és sok-sok szá- A Pédl testvérek édesanyja kesztölci szlovák szülők
mítógépes fénykép áttekintése után kaptam adaléko- gyermeke. Bedolgozóként egy budapesti háziipari szökat induló közös életükről, munkájukról, sikereikről, vetkezetnek kesztyűket készített. Vezette a háztartást,
örömeikről.
végezte a ház körüli munkákat. Házuknak és Marika
lányuk Bécsi úti házának gondozott utcai előkertjeiVárdomb utcai új házukban a családfő, Pédl Mihály nek szép rózsái is igazolják szorgalmát és szépérzékét.
(42 éves) és felesége Dr. Pácz Enikő (36 éves) a négy
kisgyermekükkel fogadott. A tágas lakás célszerű el- A családfő édesapja – aki a keresztségben szintén a
rendezésével, nemes egyszerűségével, tiszta pedanté- Mihály nevet kapta – négy testvérével Epölön nevelriájával, az elénk táruló szép panorámájával igazolta, kedett. A föld szeretetét, a paraszti életvitel fegyelhogy igényes, családias hangulatú otthonba érkeztem. mező és nehéz munkáját a sváb származású, nyerA családfő szerényen úgy fogalmaz, hogy „a ház a csa- gesújfalui Édesapjától örökölte. Nagyapjától még a
lád sikertörténete”.
méhészkedés szépségét és hasznosságát is eltanulta.
A földtulajdont terhelő kötelező terménybeszolgáltaA „sikertörténet” 2008. február 9-én kezdődött, ami- tások és a bizonytalanságot növelő szövetkezetesítés
kor egy budapesti tánciskola rendezvényen megis- miatt az ipari munkát választotta. Lakatos, hegesztő
merkedett Enikő és Misi.
és vájári képesítéssel géplakatosként dolgozott a lencsehegyi szénbányában. A család kesztölci évei után
Enikő Budapesten született. Édesanyja és Édes- került Leányvárra, ahol megépítették szép Bécsi úti
apja az orvosi hivatást választották. Ők a család családi házukat.
állandó háziorvosi felügyelete mellett még ma is aktív gyógyító munkát végeznek. A szülők vallásos ne- Enikő és Mihály egymás iránti érzelmei kölcsönösek
velésben részesültek, és gyermekeiket is e szellemben és őszinték voltak, és együtt vállalták az élet kihívánevelték. A nagyapa még németül imádkozott, de fia sait. Tizenöt hónapos kapcsolatuk után Enikő és Mia lelki épülés mellé a gyógyító munkát társította és lett hály, 2009. május 9-én, Leányváron polgári házasságot kötöttek.
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Jelképes értékkel bír, hogy „holtodiglan-holtomiglan”
tartó egyházi fogadalmukat hazánk egyik legjelentősebb Mária zarándoklatairól híres templomában, a
máriabesnyői kegytemplomban mondta el egymásnak a boldog menyasszony és vőlegény. A népes rokonság Szűz Mária országában az Ő áldását is kérhette a boldog frigyre. Május 30-án, a természet tavaszi
pompájával tette teljessé a 150 fős násznép lakodalmas
vacsoráját egy szép, Mogyoród-közeli étteremben.

Falunk emberei
munkák is többnyire a családfő és a szülők, rokonok
szorgalmát és sokoldalúságát dicsérik A családfő a famunkákban, Pédl papa a kerámia burkolatok és vasas
munkák kivitelezésében jeleskedett. Enikő testvérbátyja és Édesapja a betonkeverő gép körül serénykedtek, és szinte szakmai rutinnal állították helyükre a
kerítés vasoszlopait. A falazó zsinór és léc, a függővas,
vízmérték, a gumi és kőműves kalapács, a schubler,
a colstok, a lapát és vasgereblye használatát ismerték
vagy megtanulták.

Az ifjú házasok kezdetben Újpesten éltek, majd Leányváron egy félkész házat vásároltak, amelyet kedves Az építési hatóság nem csak az ajtók, ablakok miotthonukká varázsoltak.
nőségi követelményeit, hanem még színüket is meghatározta, hogy a ház illeszkedjen a templom körüli
Enikő, a fiatal feleség számára nem volt idegen a vi- műemléki követelményekhez. Helykímélők és prakdéki táj szépsége. „Megszerettem a falu embereit. A tikusak a színes virágzatú üvegablakokkal készült,
barátságos emberek nyíltsága úgy érintett, mintha nagyméretű tolóajtók. Az ápolt, fényes parkettán a
egy nagy családba kerültem volna. Bemutatkozá- gyermekek anyai felügyelettel vidáman hancúrozhatsom egyszerűsítéseként csak azt mondtam, hogy én nak, tornázhatnak és társasjátékokat játszhatnak.
vagyok a Pédl Misi felesége. Már gyermekkoromban
is kedveltem a kedves harangok szép hangját, most A szép lakás elkészültével a leányvári házszentelést is
meg házunk közelsége révén mindig hallom a nyu- megtartották, amelynek előzményéhez egy „különös”
galmat, békességet jelentő harangszót. A Várdomb esemény kapcsolódott.
utcai házaknál gyakoribb a kisebb szélfúvás, amely
kezdetben néha kellemetlen volt, de később ehhez is Az első időszakban a házaspár a testvérük újpesti lahozzászoktam. A településrész házai újak, szépek és kásában lakott. A lakásba betörtek és több értéktárjól illeszkednek a tájba. Utcánk a közelmúltban ka- gyat elloptak, köztük Enikő jegygyűrűjét is. Szoronpott pormentes burkolatot és így házunk küszöbétől gó érzéssel teltek napjaik. Enikő nagynénje kérdésére
babakocsival is könnyen eljutok a falu központjába. kiderült, hogy a lakás nem lett megszentelve. Miután
Házunk teraszáról látjuk a szemközti dombon épült megtörtént a lakásszentelés, nyugodtabbá váltak napkálvária kápolnát, a közelmúltban felújított hármas jaik.
szoborcsoporttal és a mögötte magasodó Pilis kéklő-zöldülő vonulatát. Mindez igen kedves nekem. A A biztosító a keletkezett kár töredék részét térítette
sűrűn közlekedő piros Siemens vonatokkal gyorsab- meg, hivatkozva arra, hogy a lakást a tulajdonosa nem
ban juthatunk Budapestre, de tágas autónkkal, gyer- használta. A lakásszentelést követően pedig gyógyírmekeinkkel együtt, kényelmesebben utazhatunk szü- ként jött egy nyereményutalvány, amelyet Enikőnek
leimhez Mogyoródra.
küldtek, mivel Ő lett a SIÓ üdítőitalok nyereményjátékának egyik örömteli nyertese. A nyereményutalvány
Sok fáradságos munkával, a két rokonság önzetlen se- összege megegyezett a biztosító által meg nem térített
gítségével készült a barátságos otthon.
összeggel.
„Az igaz szeretet nem érzi a munkát”- tartja egy régi
magyar közmondás. Az áttekintett fényképek is igazolják, hogy akit igazán szeret az ember, azért szívesen is dolgozik. A vásárolt, három szintes, félkész ház
családi segítséggel teljes belső és külső átalakításra
került. Új helyiségek készültek. Egy nagy belső tágas
lakótér a hozzá kapcsolódó gyerekszobával és konyharésszel az otthon központi része. A lakótér minden
részletében a négy gyermek nyugalmát, kényelmét,
testi és szellemi fejlődését szolgálja. A sógor, az építész Holyba Pál készítette a ház engedélyeztetett, belső és külső átalakítási terveit és irányította, felügyelte a kivitelezési munkák szakszerűségét. A szakipari

Beszélgetésünk második része elsősorban a négygyermekes család ünnepi és hétköznapi életével, a
gyermeknevelés felelősségével, örömeivel, céljaival és
az áldozatos szülői munka társadalmi megítélésével
folytatódott.
„Hétéves házasságunk megerősített bennünket abban, hogy ha ma kezdenénk elkötelezett közös életünket, ugyanezt tennénk, mint amit eddig tettünk.
Négy gyermekünket közös elhatározásból, tudatosan
vállaltuk.”

Falunk emberei
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Margarete Seemann szép gondolatát idézem: „Ha ve- nak, amelyben Dániel alakítja Antal atyát, Gergely és
szel, megtelik a kezed. Ha adsz, megtelik a szíved”.
Anna pedig a ministránsokat.
Ők nem autót vettek először, nem voltak drága külföldi utazásokon, szakmai előmenetelük kockázatával is
vállalták négy gyermeküket, akikkel megajándékozták egymást és rokonaikat. A gyermekáldások örömével telt meg a szívük és kiteljesedett az életük.
A boldog apa immár 22 éve végzi budapesti munkáját. A hét első négy munkanapján napi 12 órát van távol családjától. de a pénteki napokon délutánra már
hazaér, és olyankor már ő igyekszik két óvodába járó
gyermekükért. A két óvodáskorú fiút az Édesanya, s
a két kisebb gyermekük kíséri óvodába menet és jövet. Az apa azért nem vállalta magasabb munkahelyi
beosztását, mert akkor még kevesebbet lehet együtt a
családdal. Munkahelyi vezetője - hat gyermeke lévén
- jól ismeri a nagycsaládos élet minden sokrétű feladatát és gondját. Tőle Mihály teljesíthető kéréseiben
mindig megértést, támogatást kap. Általában az idősebb emberek tisztelettel és szeretettel vannak a többgyermekes családok iránt, de egy-két fiatal időnként
tapintatlan megjegyzéseket tesz.

A kis Anna még csak gügyög, de mindig édesanyja
körül sertepertél a konyhai sütés-főzés munkálatainál. Kedvesen nyújtja mindenkinek a kis kínáló tálból
az édességet. Benedek egy délelőtti ébredését a szoba
ajtaja előtt toporogva várta a három testvér.

A Pédl család „életpálya modellje” más dimenzióba
tartozik, mivel emelkedettebb, és nagyobb távlatokba
mutat.
Régebben a gyermekek születésnapját a csatos imakönyvek belső borítójára jegyezték az édesanyák. Az
apa sorolja a négy gyermek születési idejét, az anya
még születési súlyukat is hozzáteszi. Jövő évben már
iskolába kerül a 6 éves Dániel, Gergely középső csoportos óvodás, 5 éves, a fiúk által dédelgetett Anna
2 éves, a még karon ülő Benedek, aki a legnagyobb
súllyal született, fél éves. A gyermekeknek sok szép
játékuk van. A fiúk a hintalovat kedvelik, az anyjához bújó Annácska kedvence pedig a díszes faragású
bölcső, amelyben önfeledten hintázik. A szép bölcsőt
a mogyoródi nagypapa hozta a csíksomlyói búcsúból.
Kevéske szabadidejében az apa fakardokat és pajzsokat készített a katonásdit játszó Dánielnek és Gergelynek, Anna pedig egy játékbölcsőt kapott a babázáshoz. Dániel egy tankkal, Gergely pedig egy tűzoltó
állomással szeretné bővíteni kedvenc játékainak sorát.
A mesekönyvekből olvasott meséket szívesen hallgatják az alváshoz készülő fiúk. Beszédes a fiúk és Anna
kedvelt szerepjátéka. A család a gyermekekkel együtt
(Benedek még babakocsiban) a vasárnapi szentmisék
rendszeres résztvevői. Otthonukban misést játsza-

A képen a Pédl család ragyogó arcú gyermekeit látjuk.
Dániel, Gergely, Anna és Benedek vidám, csillogó arcának szépségét nehéz szavakba foglalni, őket csak
nézni és csodálni lehet. Az apa hangsúlyozva szól a
gyermekek rendre szoktatásának fontosságáról. Az
étkezéseknek, a délutáni alvásoknak és az esti lefekvéseknek, a fürdetéseknek kialakult rendje van. Olykor
a nagyszülőknél vannak a fiúk, de ők is ismerik a szülők kérését, hogy a gyerekek hosszabb időt ne legyenek a TV előtt, fontosabb számukra a jó levegő és a
mozgás.
Csupa öröm és káprázat egy másik fényképről: Pédl
nagypapa szép piros traktorának vezető ülésében, a
három unokával, a kormánynál a kis Annával és a
csimpaszkodó fiúunokákkal, ragyognak az örömtől.
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Falunk emberei
karácsonyfa mellett imádkozunk és énekelünk. Mindig imádkozunk azokért a rokonainkért is, akik már
nem ünnepelhetik velünk e szép napot. A gyermekeink
ajándékokat megköszönő szavai és mosolygó tekintetük
mindig boldogsággal tölt el bennünket”.
Karácsony második napja a gyermekek nagyszüleié.
Akkor ők jönnek el hozzánk, vagy mi látogatjuk meg
őket.

A gyermekek már egymásra vigyázva játszanak. Örömük csak nagyobb lesz, ha együtt játszhatnak két unokatestvérükkel, Katával és Tamással. „Igyekszünk rendet tartani, de ez nem mindig sikerül” – fogalmaz az
apa. A fiúknak néha kell a szigorúbb apai intelem.
Napjaink rövidnek tűnnek, de azért szorítunk időt kedvelt foglalatosságainknak is. Enikő rendszeres látogatója
a helyi és a dorogi városi könyvtárnak, ahol mindig talál
kedvére való könyveket. A fiúkkal tervezi, hogy ellátogatnak Ica néni kultúrotthoni, madaras szakköri foglalkozásaira. Enikő zenei képzettsége régi keletű. Budapest
XVI. kerületi vonószenekarával több sikeres hazai és
külföldi szereplésén muzsikált. Templomunk hagyományos karácsonyi zenei programjaiban is tapsolhattunk
szép csellós muzsikájának. A családi közös éneklés mindig az ő zongorakíséretével teljes.
Mihály gombászati ismeretei révén egy-egy kirándulás
gombagyűjtéssel párosul. A csiperkegomba mellett a
csoportos pereszkegombából készült finomság is asztalukra kerül a gombaszezon idején. A magyarországi 120
jelentősebb gombafajtából 6-8 gombafajtát jól ismer és
rendszeresen gyűjt.
Legújabb hobbija a méhészkedés. Az apai segédlettel
történő méhészkedés nem rég kezdődött. Már van 6 méhcsaládjuk, és a család mézből már önellátó. A gyógyszerész Enikőnek az Apiterápia című könyvet ajándékoztam, hogy a méhészeti termékek sokoldalú hasznosságát
is megismerjék a gyakorló méhészek.
A család karácsonyára terelődik beszélgetésünk. Melyik volt a legemlékezetesebb karácsonyunk? – ismétli
meg a kérdést Enikő és Mihály. Egy gondolatnyi szünet
után egymásra mosolyogva egyszerre mondják: ”2011.
október 15-én költöztünk az új házunkba, november
7-én pedig megszületett második gyermekünk, Gergely.
Számunkra a karácsony ünnepi ragyogása e két örömmel várt eseménnyel vált teljesebbé és emlékezetesebbé.
Nagy- karácsony napja mindig a családé. A feldíszített

Befejezőnek szánt kérdésemre egyértelmű, határozott
a válaszuk. „Azt tanácsoljuk a mai fészekrakó fiataloknak, hogy életük prioritásait jól válasszák meg. Napjaink anyagi javakat halmozó tobzódásai dömpingjében
háttérbe szorul a családalapítás, a gyermekvállalás felelőssége, pedig gyermekek nélkül szegényebb az életünk.”
Dobosi László egy beszédes hasonlattal jellemzi e szerepváltás szépséges harmóniáját és célját. Ő így fogalmaz
egy élet térképéről: „Félelmetes összhang és harmónia,
ahogy a váltófutásban a csapattagok átadják egymásnak
a stafétát. Erejének a végére érő futó megnyúlik az utolsó métereken, hogy lendületbe hozza a frissebb, most
induló társát. Kettőjük találkozása nem csetlő-botló
ütközés, hanem egy tökéletes szerepváltás. Egy darabig még együtt futnak, az elsőt még viszi a lendülete, a
másodig pedig még nem gyorsult fel teljesen. A két futó
teljesítményének csak együtt van értelme. Munkájuk, figyelmük egymásra épül, összetartozik. Céljuk és sorsuk
közös és elválaszthatatlan.”
A Pédl házaspár életszentségéül vállalta, hogy gyermekeiket a szüleiktől látott szeretetben felneveljék, hogy
majdan tudásban gyarapodva, hitükben erősödve alkotó életük révén is jobbá váljon a világ.
Szent Pálnak a korinthosziakhoz írt örökbecsű intelmei
százévek múltán is így kapnak tartalmat a Pédl család
életének mindennapjaiban.
Bizonyára sok lakótársam karácsonyi ajándéka válhat
teljesebbé, ha e példás családi élet szeretetéből, öröméből is jut minden leányvári karácsonyfa alá. Ez a szeretet
nem ünnephez kötött, hanem egész életünket beragyogva minden napunkat ünneppé teszi, mert „a szeretet
nem keresi a maga javait, örömét az igazság győzelmében leli, a szeretet mindent eltűr, mindent elhisz, a
szeretet mindent remél, mindent elvisel, a szeretet soha
meg nem szűnik”.

Leányvár, 2016. ádvent első vasárnapján
Dr. Szakmár János
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Leányvár a térség legdinamikusabban fejlődő települése lehet
Dr. Völner Pál, térségünk országgyűlési képviselője
augusztus végén már járt nálunk az ünnepélyes tanévnyitó és névadó keretében, az ünnepek előtt pedig a
térségünket, illetve településünket érintő fejlesztésekről
szeretné megosztani gondolatait az Olvasókkal. Természetesen a címbéli megállapítást is tőle idéztük egy
interjúból, melyet egy újságíró készített a Képviselő úrral.
A vasútfejlesztés mellett a közúti forgalom csökkentése a cél.
A vasútfejlesztés mellett a közúti forgalom átterelése az új, 2x2 sávos 112-es útra jelentős terheket vehet
majd le Leányvárról, és ezzel párhuzamosan élhetőbb,
mind a magánemberek, mind a vállalkozók számára
vonzóbb lehet a település – mondta Leányvár országygyűlési képviselője.
Az előttünk álló időszakban tovább folytatódhat a
vidéki Magyarország fejlesztése, ebből elsősorban az
olyan, stratégiailag fontos földrajzi elhelyezkedésű
települések profitálhatnak, mint Leányvár. Mindezt
úgy, hogy a vasúti fejlesztésekkel párhuzamos közúti
közlekedést érintő beruházások csökkentik az átmenő
forgalmat a településen – foglalta össze dr. Völner Pál
a legjelentősebb, részben már folyamatban lévő beruházásokat.
Mint mondta, az Esztergom-Budapest közti vasútvonal felújításának második ütemeként jelenleg zajlik a
vonal villamosítása, aminek köszönhetően eltűnnek a
dízelüzemű szerelvények, helyettük a halkabb, a környezetet helyben sem szennyező villanyüzemű vonatok járnak majd. „Leányváron készült el a térségben
először egy korszerű parkoló a vasútállomásnál, a
villamosítást követően pedig megszűnik a dízelüzemű vonatok okozta zaj- és környezetszennyezés is” –
mondta az államtitkár.

Az új gyorsforgalmi út csökkentheti a 10-es út átmenő forgalmát.
Dr. Völner Pál hozzátette: a vasút fejlesztése mellett a
közúti közlekedés fejlesztése a cél, úgy, hogy mérséklődjön a Leányvárra zúduló átmenő forgalom a 10-es
úton. „Évtizedek óta nem történt érdemben előrelépés
e téren, a leányváriak nap mint nap szembesülnek az
egyre fokozódó tranzitforgalommal. A vasútfejlesztés
csak részben jelent erre megoldást, a következő években megépülő 112-es gyorsforgalmi út – ami Esztergomot köti össze az M1-es autópályával, kikerülve a
településeket – a forgalom okozta terhelést csökkenti majd, levegőhöz juttatva a 10-es út mentén élőket.
Mindezt úgy, hogy Leányvár gyorsabban megközelíthetővé válik, egyben az itt élők is egyszerűbben
juthatnak majd el akár a fővárosba, akár a nyugati
országrészbe vagy éppen a megyeszékhelyre” – részletezte dr. Völner Pál.
Az erős vidéki településekre tud csak támaszkodni
Magyarország.
Leányvár országgyűlési képviselője mindemellett kitért arra, hogy az említett országos beruházások mellett hosszú idő után most van lehetőség arra, hogy a
települések jelentős pályázati forrásokhoz jussanak.
Mindezt úgy, hogy az eddigieknél sokkal inkább
„testre szabhatják” azokat, hiszen országos pályázatok helyett megyei szinten kerülnek kiírásra az uniós pályázatok. „Ez az úgynevezett Területi Operatív
Program – TOP – megyénkben összesen több mint 25
milliárd forint uniós forrás felhasználását teszi lehetővé. A fő fejlesztési irányvonalak a turisztika, a gazdaság és a közlekedés, valamint az oktatási, egészség-
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ügyi és szociális intézmények fejlesztése” – ismertette
a térség képviselője.

szeretném, hogy ezeket a lehetőségeket maximálisan
ki tudja használni Leányvár.

Ennek keretén belül nyílik lehetőség az orvosi rende- Eredményekben gazdag, boldog újévet, addig pedig
lő, az iskola és a polgármesteri hivatal épületének fel- békés adventi készülődést és karácsonyi ünnepeket
újítására, a csatornahálózat fejlesztésére, energetikai kívánok minden itt élőnek” – mondta dr. Völner Pál.
korszerűsítésekre.
/A leányváriak számára természetesen ismert, hogy
„A korábbi kormányzati ciklusokban forráshiánnyal mind az iskolát, mind a polgármesteri hivatal épületét
küzdöttek az önkormányzatok, sok esetben nem hogy sikerült felújítani az elmúlt években. Hanzelik Gábor
fejlesztésre, de fenntartásra, kötelező feladatokra sem polgármester úrtól pedig megtudtuk, hogy az Önkorfutotta. A jelenlegi kormány célja, hogy a vidéki te- mányzat minden lehetőséget megragad, hogy a középülepülések is közvetlenül forráshoz juthassanak, ame- letek megszépülése, korszerűsítése tovább folytatódjon,
lyekből olyan beruházások valósulhatnak meg, ame- így igyekszik kihasználni a dr. Völner Pál által említett
lyeket a települések önkormányzatai önerőből nem Területi Operatív Program adta lehetőségeket is. Ennek
tudnak megvalósítani. A helyi közösségek megőrzése, értelmében van két beadott TOP-pályázatunk: egy az
erősítése, a falvak, kisvárosok fejlesztése nélkül nem orvosi rendelő felújítására, egy pedig az óvoda játszólehet erős Magyarország. Leányvár országgyűlési kertjének bővítésére, modernizálására. Bízunk benne,
képviselőjeként igyekszem a lehető legtöbb lehetősé- hogy mindkettő nyertes pályázat lesz./
get megteremteni a település számára, jövőre, és azt

Koszorúzás Leányváron
Részt vettünk – Solymár Judittal, Tóth Lászlóval – a Megnéztünk egy filmvetítést, Pócsföldiné Éva munleányvári Szent Borbála napi megemlékezésen 2016. káját, a leányváriak látogatását a Csolnoki Bányász
november 27-én.
Múzeumban, Fleischmann Dezső tárlatvezetésével.
Koszorúztunk a Farkas János Művelődési Ház emlék- A Művelődési Ház 84 éves múltjáról elmélkedett
táblájánál.
Szakmár János.
Az ünnepi köszöntőt Hanzelik Gábor polgármester Solymár Judit Zsigmondy Vilmos emlékkorsót adott
mondta, énekelt a Leányvári
át a polgármester úrnak.
Német Nemzetiségi Dalkör, szavalt Sáfár Marci.

Jó szerencsét!
Dr. Korompay Péter
/A tudósítást és a fényképet Dr. Korompay Péter dorogi okleveles bányamérnök készítette, aki az Országos
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület tagja. Írása
megjelenik a Bányászati és Kohászati Lapok decemberi számában./
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Iskolánk nyelvvizsga-hely lett
Mint ahogy már a Leányvári Újság korábbi számaiban olvashatták, az előző tanévben négy 8. osztályos
tanulónk sikeres DSD (Deutsches Sprachdiplom)
nyelvvizsgát tett német nyelvből, A2, illetve a már középszintnek megfelelő B1 szinten.
Néhány hete hivatalosan is megkaptuk a bizonyítványt arról, hogy iskolánkat elismerték a DSD vizsga vizsgahelyének. Így arra fogunk törekedni, hogy a
továbbiakban is minél több tanulónknak lehetőséget
biztosítsunk nyelvtudásának bizonyítására, és az ingyenes vizsgát a 8. évfolyamon lehessék.

Akár „Legény-váron” is élhetnénk?
Iskolánk 6. osztálya az egyik magyar irodalom órán Mert Béla erősítést hív oda.
azt a feladatot kapta, hogy írjanak egy mondát Leányvárról vagy Hollókőről. Minden diák Leányvárt
választotta, egyikük, Balázs Dániel pedig verses formába öntötte fogalmazványát, így született meg egy Tóth vezetésével menekülni kezdtek ,
modern rege településünk történetéről (a benne olvasElhaladtak jó pár üres falu mellett.
ható személyek az osztálytársak nevei).

Rege Leányvárról
Leányvárnak régen nem ez volt a neve,
Erről fog most szólni az ősrégi Balázs-rege.
Hős férfiak lakták , fennmaradtak dicső nevek ,
Megtudhatjátok , hogy miket tettek.

A hős Schiller vezér, Mindszentkálla mezején
Béla vezér serege zászlaját elvevé.
Zászlóval a sereg megfutamoda,

Ám a lovak egy dombon megtorpantak ,
S onnan el se mozdultak.

Mit tehetett a tíz vezér?
Kellett egy hely, ahol nyugovóra tér.
Benke vezér indult felfedező útra,
Rálelt egy régi, leomlott falura.
A téglát elvitte mind a dombtetőre,
Gondolta, majd várat építenek belőle.
Gálicz s Müller vezér éjt nappallá téve
Rak ják a falakat, magukat nem kímélve.
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Iskola hírei – Nemzetiség
Elmenekültek és más vár után kutattak.

Dominik áll neki a kapukészítésnek ,

A tíz vezér élete így telt nyugalommal,

Nem kell sokat várni, nemsokára kész lesz.

Harcokkal, győzelmekkel, vigalommal.

Balogh hangjától zeng az egész körzet,

Három leány vezér arra keveredett,

Urbán zászlót ragad, s a toronyra fölmegy.

Az összes ifjú harcos a kapuhoz sereglett.

„Legény-vár”-at választják a névnek ,

Réka vés a kőbe egy gyönyörű ábrát,

Annak a várnak , amiben ők élnek.

Anna szaval hozzá egy német nyelvű mondát.

Csak pár hete áll a vár,

Emőke megtoldja néhány cifra szóval,

De most egy sereg támad rá.

A fiúk se bírták üres gyomorral.

Dominik kapuja még mindig tart,

Hogy s mint történt, azt senki se tudja,

Átvészelt eddig minden vihart.

De bejutott a várba a három lány futva.

A vezérek a várba vonulnak ,

Titok övezi azt a kis részletet,

De a kapuk be nem csukódnak.

Mikor s hogy lett Leányvár a neve.

Az ellenség már majdnem bejut,

Balázs Dániel nyomán

Azt hiszik , már nem lesz bajuk.
De Vass vezér nyilai elé futottak ,

Musikfest Szomódon
Tizedszer rendezte meg a címben jelzett rendezvényt
a szomódi német nemzetiségi önkormányzat. Harmadszor kaptunk meghívást ide és kíváncsian vártuk
a novemberi sátras fellépést.

A színpadon a helyi erőket is felvonultató Lausbuben
zenekar muzsikált. Jó volt őket hallgatni, szépen összeállított számaikkal, mintha csak nekünk (táncosoknak) akartak volna kedvezni és kimaradtak a repertoárból a slágerszerű „csak ugrálunk rá tánc helyett,
Igen, nem elírás a sátras jelző, a kinti hideg ellenére a azt jól van” jellegű alkotások (3 évvel ezelőtt kaptunk
belső hőmérséklet elfogadható volt, bár a lányoknak ebből bőven). Tehát nem volt gond a bemelegítéssel,
jól jött a Berliner kendő, amit pályázat útján nyer- bőven polkázhattunk már a fellépésünk előtt is, amire
tünk. A kívülről szépen rendbe hozott kultúrotthon csak 22:45 magasságában került sor (egy kis lobbizás
belső, kissé kopottas viszonyai között disznótoros va- hatására), ugyanis a zenészek nagyon jól érezték macsorával, süteménnyel és természetesen innivalóval is gukat és szünetet sem tartva zengették hangszereiket.
bőven elláttak bennünket.

Nemzetiség
Végre a fellépésre került sor, vonulhattunk a színpad
előtti területre, számunkra ilyen alkalmakkor már jól
megszokott rész ez a koreográfiák előadására. A térformák kialakítására viszont ilyen körülmények között nagyon oda kell figyelnünk. Nincs eleje ugyanis
a „színpadnak”, hiszen nem akarhatunk rámászni
az első padoknál helyet foglalókra és hátul a kiemelt
valódi színpad szerepét betöltő építményre sem tapadhatunk fel. Szerencsére a füves talajt a sátor teljes
területén padlózat fedte, nem volt helye a bukdácsolásnak. Az alattomosan, kissé balra lejtő terület azonban alaposan megviccelte a táncosokat, folyamatosan
azon kellett munkálkodni, hogy valahogy középen
maradjunk.
„Kezdjünk a Baranyai hangulatokkal!” – szólt táncosaink kívánsága a pénteki előkészületen. Ez sváb
körökben mindig közkedvelt, általában a Heimat, oh
Heimat… kezdetű betétdalt sokan éneklik a közönség
soraiban igen harsányan, most is láttuk a dalos kedvűek szájának mozgását. A hangfalak előtt táncolva
nekünk inkább a fülünk lobogott néha a hangerőtől.
A kezdeti „csapjunk a lovak közé” hangulat nem változott, a Baranyait követő további öt koreográfia is elnyerte a közönség tetszését, ezt jó néhányan kifejezték
személyesen is a levonulás után.
Maradjunk egy kicsit és táncoljunk – ez volt az eredeti
elképzelés, aztán belemerültünk a polkák, keringők és
miegyebek forgatagába. Az UnterRock muzsikusai is
kitettek magukért, és a kissé megfogyatkozott közönség nekünk kedvezett, volt elég helyünk pörögni-forogni.
Hipp-hopp hazaértünk hajnali 3 óra magasságában,
jó volt (mint mindig)!
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Itt hívnám fel a kedves érdeklődők figyelmét, hogy
a Megyei Svábbál 2017.01.21-én 19 órakor, Süttőn
kerül megrendezésre. A bál első részében a Leányvár Sramli játszik és fellépnek táncosaink is. Aki úgy
gondolja, tartson velünk, a buszunkon is tudunk helyet szorítani!
Gáspár Tibor

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

Sport
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Cselgáncs eredmények
Szabó Frigyes a Newaza Fesztivál győztese
Kiválóan szerepelt a Százhalombattán, a Newaza Fesztiválon a 84 kg-os súlycsoportban versenyző Szabó
Frigyes, aki 14 mérkőzést megnyerve 3. osztályban 1.
osztályban is 1. helyezést ért el, így ő lett az abszolút kategória győztese.
ÉDRJSZ Faragó Benjamin Régiós verseny (Tatabánya)
egyéni eredményei:
1. hely: Legény Glória, Hertlik Nóra, Mészáros Sarolta,
Farkas Szilvi, Tandi Zsanett és Tandi Rebeka.
2. hely: Veres Attila, Veres Nikolett, Csizmadia Szilvia,
Mohácsi Ramóna és Szlovák Mihály.
3. hely: Bócsa Lotti és Hertlik Máté.

Leányvári siker a Felnőtt Európa Kupán
Remekül szerepelt Szabó Frigyes a Belgrádban rendezett felnőtt Európa Kupán, ahol súlycsoportjában 48
dzsúdós indult. Versenyzőnk legyőzte a szerb Kurjagát, a lengyel Mrowczynskit, a belga Demerbét, az olasz
Villanellot, majd az orosz Gekhaevet. Öt győzelemmel
a döntőig menetelt, ott az orosz Ondar tudta legyőzni.
Szabó Frigyes indul az izraeli U23-as EUROPA BAJNOKSÁGON.
Kerstner Róber (+100kg) első mérkőzésén ipponnal legyőzte az olasz Dellt, második mérkőzésen vereséget
szenvedett a román Croitovutól, így kiesett a versenyből.

Országos meghívásos versenyt rendeztek Tokodaltárón, ahol 22 egyesület 219 versenyzője indult. Kiváló teljesítményt nyújtott Veres Attila, aki az 55 kg-os súlycsoportban első, a 60 kg-os súlycsoportban pedig második
helyen végzett.
További eredmények:
1. hely: Veres Attila, Veres Kinga, Legény Glória, Tandi
Rebeka, Tandi Zsanett, Bócsa Lotti, Hertlik Nóra, Hertlik Máté, Farkas Szilvia és Csizmadia Szilvia.

Nemzetközi diák-serdülő verseny, Kolarovó
(Guta - Szlovákia):
Első helyezettek: 52 kg Bócsa Lotti, 70 kg Tandi
Zsanett, +70 kg Farkas Szilvia, 40 kg Hertlik Nóra, 55
kg Veres Attila és 26 kg Tandi Rebeka.
Második helyezettek: 40 kg Veres Nikolett, 26 kg Csizmadia Szilvia és 42 kg Bóna Péter.
Harmadik helyezettek: 26 kg Mészáros Sarolta, +60 kg
Szlovák Mihály, 38 kg Molnár Péter és Kótai Barnabás.
IFI B Magyar Bajnokság (Cegléd):
Kiválón szerepelt a két serdülő korú leányvári versenyző
Farkas Szilvia és Tandi Zsanett.

2. hely: Veres Nikolett és Szlovák Mihály.
Egyéni eredmények: Farkas Szilvia 1. hely, Tandi Zsanett
3. hely, Tandi Alexa 7. hely és Kótai Barnabás 7. hely.
Szervezők és felkészítők: Pfluger Antalné, Pócsföldi Gábor, Szabó Ferenc, Illés Gyula és Pfluger Antal.
Tisztelettel:
Pfluger Antal

Sport
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Asztalitenisz
A leányvári asztalitenisz hosszú hányattatás után újra
jól menetel előre. Örülünk neki, hogy egyre több ember szeretne foglalkozni ezzel a sportággal. 10 felnőtt
versenyző és több mint 10 fiatal utánpótlás korú gyerek tagja jelenleg a szakosztályunknak.

A két csapat az átalakulás után a MOATSZ szabályoknak megfelelően új nevet kapott: Leányvár I. és Leányvár II.
Utánpótlás:
Idén egy Utánpótlás csapatot nem indítottunk, mivel
jelenlegi versenyzőink a koruknál fogva már a felnőtt
ligát képviselik. De idén már vannak ügyesebb reménységeink, akik 1-2 év múlva erősíthetik a leányvári asztalitenisz utánpótlás csapatát. Erről a folyamatról tudni kell, hogy többfajta motoros és mentális
képességet kell elsajátítaniuk a gyerekeknek ahhoz,
hogy előnyükre váljon a sport, és hogy ezt szeressék
is csinálni. Ilyen például a fejlett a finommotorika, az
állóképesség, a koncentráció, a monotonitástűrés, a fizikai és mentális reflex.
Megye I. osztály
Hét forduló zajlott le eddig, és még kettő van hátra a
szezon zárásig. Jelenleg 4 ponttal a tabella 7. helyén
állunk, de úgy érezzük, a két további mérkőzésünkből
egyet mindenképp megnyerhetünk, illetve a tabella
első helyezettjével is játszunk még.

Aki szeretne megismerkedni az asztalitenisz alapjaival, annak továbbra is lehetősége nyílik minden kedden délután 16 órától 18 óráig a Kultúrotthon nagytermében tudásának fejlesztésére. Itt általában kezdő
gyerekeket oktatunk, de egyeztetés alapján felnőtteket
is szeretettel várunk. Érdemes telefonon előre egyeztetni az aktuális edzés lehetőségeiről. (Bánff y Domokos, Tel: +36204951029, e-mail: bdomok89@gmail.
com)

I. Forduló:

Leányvár I. – Pilismarót KSK. I. 11 - 7

II. Forduló:
7 - 11

Leányvár I. – Tardosi Hegylakók SE.

III. Forduló:
13 - 5

Ácsi Kinizsi SC. – Leányvár I.

IV. Forduló:

Leányvár I. – Eternit SE. 8 - 10

V. Forduló:

Tatai AC. II. – Leányvár I. 13 - 5

VI. Forduló:
16 - 2

Leányvár I. – Kisbér Vállalkozók SE.

VII. Forduló: Leányvár I. – X
(A 9 csapat miatt itt nincs ellenfél)
VIII. Forduló: Leányvár I. – Esztergom ASE II.
(Eredmény a lapzárta után)

A megyei felnőtt csapatfelállásban kis változás történt. XI. Forduló: Szomód SE. – Leányvár I. (Eredmény a
Új játékossal bővült a keret Rappauer László (Pilisma- lapzárta után, ez a nyerhető mérkőzés)
rót KSK-ból igazoltuk) személyében, aki a II. csapatot
fogja képviselni.
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Megye II. osztály

VIII. Forduló: Leányvár II. – Annavölgyi BSE.
(Lapzárta után)

Nagyon jól szerepel a Megyei II. csapatunk. Jelenleg
már felküzdötte magát a középosztály elejére, a ne- XI. Forduló: Leányvár II. – Ácsi Kinizsi SC. II.
gyedik helyre. Ez most egy újabb történelmi rekord a (Lapzárta után)
szakosztály életében. A Pilismaróti igazolásunk megHajrá fiúk lányok, Hajrá Leányvár!!!
hozta eredményét. 
I. Forduló:

Sárisáp – Leányvár II. 10 - 8

II. Forduló:
3 - 15

Mogyorósbányai ASE. – Leányvár II.

III. Forduló:
10 - 8

Leányvár II. – Vértesszőlős SE. III.

IV. Forduló:
2 - 16

Leányvár II. - Pilismarót KSK II.

V. Forduló:

Tokod II. – Leányvár II. 9 - 9

VI. Forduló:
13 - 5

Leányvár II. – Vértesszőlős SE. IV.

Egyéb információk:
Lelkes támogatókat keresünk a jövő tavasszal Pilismaróton közös rendezésű megyei és országos szintű
Leányvári LCCK Kupára. Örülünk bármiféle anyagi
vagy egyéb tárgyi felajánlásnak.
Ha bárki asztalitenisz tanácsot szeretne, szintén keressen minket a fent megadott elérhetőségek bárme-lyikén!
Köszönettel:
Bánffy Domokos

VII. Forduló: Leányvár II. – X
(A 9 csapat miatt itt nincs ellenfél)

Leányvári Asztalitenisz Szakosztály

„Angyalok húznak a világ fölött.
Hírét hozzák, hogy földre szállt a béke!
Megszületett az Igazság, a Jóság,
akit úgy vártunk: megszületett végre!”
/Wass Albert/

Szeretetteljes, békés karácsonyt és boldog újévet kíván minden kedves Olvasójának a Leányvári Újság szerkesztÝsége.
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Sok szeretettel
meghívjuk Önt
és kedves családját

Készüljünk együtt az ünnepekre!

Közlemények
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Anyakönyvi hírek
Megszületett
Juhász Zsuzsanna és Berkeci Csaba leánya,
Berkeci Regina (2016. 08. 29.)
Kovács Gyöngyi és Csobán Ferenc leánya,
Csobán Eleonóra (2016. 09. 23.)
Salgó Nóra és Vass László fia,
Vass Mihály Fülöp (2016. 11. 04.)

Elhunyt
Hajzer Zoltán Imre 2016. 09. 16.
Boros Zsigmondné 2016. 10. 10.
Kristóf Istvánné 2016. 10. 26.
Győri János 2016. 11. 12.

Sok boldogságot és jó egészséget kívánunk a születésnapjukat ünneplő lakosoknak!
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