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Jó hírt hozok nektek
Ha a viccekben gyakran alkalmazott
felvezetést – mely szerint van egy jó hírem, meg egy rossz – komolyra fordítjuk, azt kell mondanunk: van egy jó
hírem, meg tíz rossz. Talán nem túlzás,
ha azt állítom, hogy ilyen arányban
özönlik ránk a hírek zuhataga. Ez a jelenség felerısítette a már egyébként is
bennünk lévı hajlamot: vágyakozás a
megdöbbentı, a lesújtó, a botrányos, a
kétségbeejtı, a szinte hihetetlen hírek
után.
Akinek elege lett a rossz hírekbıl, vegye kézbe az Evangéliumot. Tele van jó
hírrel. Szent Lukács például ezt írja: A
pásztorokhoz így szólt az angyal: Ne
féljetek! Jó hírt hozok nektek, mely
nagy öröm lesz az egész népnek. Ma
született a Megváltótok, az Úr Krisztus,
Dávid városában. (2, 10-11)
A hír immár kétezer éves, bejárta az
egész világot, mégis idıszerő maradt.
Nem a pásztorok miatt, nem az angyal
érdemébıl, nem a választott nép jóvoltából, hanem Krisztus által. Az új élet
hajnalát hirdette meg az angyal, mely-

nek fénye ma is ragyog. Az a Krisztus,
akit a pásztorok pólyába takarva, jászolban fekvı kisdedként találtak meg,
ma is millióknak adja vissza a reményt.
Az angyal ma már azt is elmondhatja:
Ne féljetek, ez a kisded legyızte a világot, még a halál felett is diadalmaskodott. Ti ne féljetek a rossz hírektıl,
akik ilyen jó hír birtokosai vagytok. Ti
örüljetek, mert minden ellenkezı híreszteléssel szemben a jó gyızött a rossz
felett. Engedjétek, hogy hasson rátok a
jó hír. Ti ezt adjátok tovább. Legyetek
meggyızıdve arról, hogy Krisztus benneteket is megváltott. Ne engedjétek,
hogy a rossz hírek martalékává váljatok, inkább a megváltott ember derős
mosolyával mondjátok el gyermekeiteknek is: Ne félj gyermekem, jó hírt
mondok neked, melyben örömödet leled: közénk jött az Isten és velünk is
marad az idık végéig.
Feldhoffer Antal
plébános

Önkormányzati hírek
Önkormányzati ülés 2007. november 12.
Megjelentek a képviselıtestület megválasztott tagjai:
Adamik Sándor, Boros László, Csobán Zoltán,
Frank György, Juhos Tamás, Hanzelik Gábor,
Misikné Lóczki Irén képviselık
Igazoltan távol: Kovács István képviselı
Dr. Holicska Judit jegyzı
Papp Pál alpolgármester
Tóth János polgármester
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A polgármester beszámolt a két ülés között
eltelt idıszakról:
• A kálvária-dombi beruházás helyzete:
• Aláírtunk egy szerzıdést az 1114-es hely-
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•

•

•

rajzi számú telek eladásáról. A vevıkijelölésben még a korábbi testület döntött. A
telekkialakítások bevételei elkülönített
számlára kerülnek.
• Megvásárlásra kerültek a telkek kialakításában érintett 179, 180, 182 és 184 helyrajzi számú földterületek. Az útkialakításban érintett földterületek megvásárlása
elıkészületben van. Az útlejegyzés törvényi lehetısége megszőnt, így az út kialakításában szükséges területek vételi ajánlatait megküldtük.
• Az E.ON-tól megrendeltük a 20 kV-os
hálózat, valamint a kisfeszültségő hálózat
munkálatainak elvégzését (közbeszerzési
határ alatt vannak). Várjuk a szerzıdéseket.
• Kezdeményeztük a Földhivatal felé a telekkialakítás még hiányzó felének vázrajz
elkészítését.
Színvonalasan zajlott az október 6.-ai ünnepség. Az iskola tanulói - mint mindig - most is
emlékezetes mősort adtak.
Október 15-én Tatabányán az ÉDV Zrt. vezetıivel folytattunk megbeszélést a Vaskapupusztai csatornaközmő beruházási lehetıségeirıl.
Nagy siker volt az október 20.-ai Idısek
Napja ünnepség. Itt köszöntöttük a Magyar
Vöröskereszt helyi aktivistáit.
Október 29-én megbeszélést folytattunk az
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MTV Vallásügyi szerkesztıségével a november 18-ai Erzsébet napi szentmise közvetítésérıl.
November 5-én tartott ülést a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság.
November 7-én Esztergomban zajlott a
víziközmő önkormányzati tulajdonba vételével foglalkozó konferencia.
Tájékoztatás a közbiztonság helyzetérıl: kérésünkre a Dorogi Rendırkapitányság elkészítette a 2006-os év statisztikája alapján Leányvár közbiztonsági helyzetelemzését. A
képviselıtestület kérdésére Málnáss Zsolt
ırnagy, a közbiztonsági osztály vezetıje és
Sortán Miklós zászlós, körzeti megbízott válaszolt. Kérésükre a képviselıtestület 2008
tavaszára tette a következı meghallgatás idejét, ahol a 2007. év beszámolója kerül napirendre.
A beszámoló megállapította, hogy a körzeti
megbízottat csak indokolt esetben vonják el a
területrıl, viszont az osztály létszámhiánya
majdnem 50%-os, így a közterületi járırszolgálat biztosítása elıbbre való. Sortán Miklós
zászlós Leányváron rendelkezik körzeti megbízotti irodával. Szolgálatát a saját tulajdonú,
de szerzıdés alapján szolgálati célra engedélyezett személygépkocsival látja el. A 3 településre
(Leányvár, Kesztölc, Piliscsév) havonta öszszesen 800 km a futásteljesítmény.
A bőncselekmények alakulása:
lopás
betöréses lopás
testi sértés
magánlaksértés
ittas jármővezetés
garázdaság
magánokirat hamisítás
rongálás
levéltitok sértés
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2005
14
1
1
----1
----1
1
-----

2006
8
4
5
1
3
1
--------1
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2012-es stratégiai ellenırzési tervet. A belsı
ellenırzés mint feladat kistérségi együttmőködés keretén belül valósul meg, ami nem
Leányvár költségvetését terheli.
• Tájékoztató a 2007. évi III. negyedévi gazdálkodásról: Az önkormányzat 2007. III. negyedévében 162.521 eFt kiadást és 170.811
eFt bevételt teljesített. A kiadások vonatkozásában ez 43,28%-os teljesítést mutat, ami
összességében kedvezı. A bevételek vonatkozásában a teljesítés 45,48%, ami elmarad a
tervezettıl.

• A bőncselekmények alakulását vizsgálva

2006-ban növekedés állapítható meg. Az ismeretlen felderítési mutató a 2005-ös 47,7%os szinthez 2006-ban 52,1% volt. A jelentés
megállapította, hogy Leányváron romlott a
közlekedési morál. A kérdésekre adott válaszokból kitőnt, hogy a szervezendı polgárırséget jó ötletnek tartják, és a maguk lehetıségei szerint segítik is.
• A Képviselıtestület jóváhagyta a 2008-as
belsı ellenırzési tervet, a középtávú (20082010) ellenırzési tervet, valamint a 2008-

Az önkormányzat 2007. évi háromnegyed éves gazdálkodásának bemutatása szakfeladatonként
BEVÉTEL
Eredeti Módosított Teljesült

KIADÁS

Szakfeladat

Megnevezés

552312

Óvodai intézményi étkeztetés

3 108

3 108

1 723

55,44%

6 803

6 830

3 684

53,94%

552323

Iskolai intézményi étkeztetés

1 980

1 980

909

45,91%

3 953

3 887

2 912

74,92%

95

79,17%

120

120

91

75,83%

552411

Munkahelyi vendéglátás
120
120
Közutak üzemeltetése
631211
751153/212
Önkormányzat
16 898 168 746
Polgármesteri Hivatal
751153/200
14 320
14 763
751164
Helyi Kisebbségi Önkormányzat
644
954
751186 Önkormányzati képviselı választás
22
751834
Vízkár elhárítás
751845
Községgazdálkodás
294
751867
Köztemetı fenntartás
150
150
751878
Közvilágítás
Önkormányzati feladatok nem
751966
165 598 174 472
tervezett elszámolása
801115
Óvodai nevelés

9 637
919
712
21
294
175

%

Eredeti Módosított Teljesült

900
5,71% 17 409
6,23% 47 384
74,63% 1 284
95,45%
0
800
100,00% 3 771
116,67% 1 523
2 400

%

996
171 732
48 607
1 594
22
0
4 831
2 316
2 600

1 003 100,70%
14 326 8,34%
35 497 73,03%
1 340 84,07%
22
100,00%
0
4 521 93,58%
1 956 84,46%
1 925 74,04%

138 430 79,34%
29 091

29 546

20 934

70,85%

801214

Iskolai oktatás

66 487

67 722

44 988

66,43%

805113
851242
851297
853233
853235
853246
853311
853344
901116
902113
921815
923127
924047

Napközi
Ügyeleti szolgálat
Védınıi szolgálat
Házi segítségnyújtás
Családsegítés
Szociális étkeztetés
Rendszeres pénzbeni ellátás
Eseti pénzbeni ellátás
Szennyvízelvezetés és kezelés
Települési hulladék kezelése
Mővelıdési Ház
Könyvtár
Sportfeladatok

3 374
1 562
5 969
1 533
698
2 646
935
2 710
2 071
408
6 984
185
1 600

3 422
49
6 011
1 559
698
4 967
3 414
2 923
2 071
408
4 770
185
1 972

2 376
41
5 584
1 322
523
3 626
2 797
1 265
2 071
163
3 450
153
1 115

69,43%
83,67%
92,90%
84,80%
74,93%
73,00%
81,93%
43,28%
100,00%
39,95%
72,33%
82,70%
56,54%

926018

Máshova nem sorolt kutatási
tevékenységek

40

2 300

2 300

1 999

86,91%

Szakfeladat nélküli

8 101

ÖSSZESEN:

1 562
2 910
150

49
2 910
150

37
2 173
170

75,51%
74,67%
113,33%

1 285

1 285

1 348

104,90%

5 777

5 777

5 566

96,35%

400

400

88

22,00%

372

372

100,00%

214 902 375 552

3

170 810 45,48% 214 900

2 837
375 552

162 521 43,28%
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Adóbevételek 2007. évi alakulása 2007. október 24-i állapot szerint
Tervezett összeg
Telekadó

Befolyt összeg

Összes hátralék

4 000 000

3 894 756

1 089 664

0

8 200

26 049

650 000

787 450

144 600

Iparőzési adó

55 000 000

36 820 615

7 808 490

Gépjármőadó

8 000 000

9 853 190

3 100 086

Pótlék

0

613 490

2 791 934

Bírság

0

243 320

232 981

Magánszemélyek kommunális adója
Vállalkozók kommunális adója

Egyéb bevétel
Talajterhelési díj
ÖSSZESEN:

0

324 424

83 576

260 000

259 256

25 380

67 910 000

52 804 701

15 302 760

• A Képviselıtestület a háromnegyed éves gaz-

káinak megvalósítása rangsorolás alapján.

dálkodást áttekintette, azt elfogadva felhívta
a figyelmet a kintlévıségek következetes
behajtására.
• A Képviselıtestület 2008. évi költségvetési
koncepciója:
• A 2008. évi költségvetési törvényjavaslatban
szereplı önkormányzatokat érintı irányelvek
• és megállapítások a következık:
• A helyi önkormányzatok pénzügyi szabályzó trendszerében nem történt átfogó
módosítás.
• A normatív állami hozzájárulás és a normatívan elosztott személyi jövedelemadó
igénybevételében összevonások és egyszerősítések történtek, és továbbra is érvényesül a közszolgáltatások társulás útján történı szervezésének ösztönzése.
• A normatív állami támogatások javasolt
elıirányzata összességében csökken, így a
közoktatáshoz kapcsolódó állami támogatások összege is.
• A 2008. évi költségvetési törvényjavaslatból
is látható, hogy csak a pénzügyi-gazdasági
fegyelem következetes betartásával valósulhat meg a pénzügyi stabilitás.
Alapfeladataink:
• Az oktatási ágazatban cél az intézmények
szolgáltatási színvonalának megtartása.
• Az önkormányzati tulajdonú épületek állagmegóvási, karbantartási, felújítási mun-

• Stratégiai cél a 2007-es évhez hasonlóan a

mőködés racionalizálása és a költségtakarékos gazdálkodás.
• Az önkormányzati többletfeladatok ellátása
és a minıségi munka lehetséges javítása
érdekében – a saját érdekek maximális figyelembe vételével – együtt kell mőködni a
Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás településeivel a mőködéshez szükséges többletnormatívák megszerzése érdekében.
Fejlesztések:
• Évek óta problémát jelent az óvoda férıhely kapacitásában mutatkozó hiány, így
célszerően ez a legfontosabb feladat. Az
intézmény vonatkozásában elkészült a bıvítési terv, amit építési engedély szintjéig
realizálni kell. Az építkezést pályázati úton
lehet elkezdeni.
• A 2008. évben a várható villamos energia
költségek emelkedése, valamint a megvilágítási
• szabványok változása miatt meg kell valósítani az iskola, az óvoda, a Mővelıdési
ház és a Polgármesteri Hivatal belsı világításának korszerősítését.
Beruházások:
• A kálvária-dombi elhúzódó beruházás, ami
hitelfelvétel segítségével valósítható meg.
A hitel törlesztésének forrása az önkormányzati telkek értékesítése. A hitel lehí4
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módosításában.

vásának határideje, és az elsı törlesztı
részlet esedékessége 2008. december.
• Útépítés: Várdomb utca, amely pályázati
úton valósítható meg.
• Intézmények akadálymentesítése.
A Képviselıtestület módosította a 2007. évi
költségvetést, amit a rendszeres állami támogatások beérkezési és azok kiadási oldalának
az Államkincstár felé történı folyamatos elszámolási kötelezettsége indokol. A kötelezı
módosítás után a költségvetési fıösszeg
382.713 eFt-ra módosult.
A Képviselıtestület három pályázatíró cég
pályázatát tekintette át:
European Conformity Cheek Vállalkozásfejlesztési Tanácsadó Intézet, Pilishı Kft. Pályázatíró cég, Rolling Consulting pályázatíró
cég. A Képviselıtestület további információkat kért a pályázóktól, így a döntést a november 15-i rendkívüli testületi ülésre halasztotta.
A Képviselıtestület a beérkezett világítás
korszerősítı pályázatok elbírálását a decemberi
testületi ülésre halasztotta. A meglévı három
pályázat mellé a helyi vállalkozók pályázatát
is várja.
Az egyebek napirendi ponton belül a Képviselıtestület döntött a Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának és alapító okiratának

• A Képviselıtestület megválasztotta a Gazda-

•

•

•
•

sági és Pénzügyi Bizottság elnökének Frank
György képviselıt.
A Képviselıtestület egyszeri 99.000 forintos
támogatást nyújtott a Leányvár Sramli részére a non-profit szervezetek támogatása terhére.
A Képviselıtestület mint tulajdonos döntött,
hogy a Leányvári Német Nemzetiségi Közhasznú Egyesület a Mővelıdési házban székhelyet létesítsen (az ingatlant központi ügyviteli helyként használja, és azt székhelyként
hivatalos irataiban megjelölje).
A Képviselıtestület egy kálvária-dombi telek
vevıkijelölésében döntött.
A Képviselıtestület november 15-i rendkívüli ülésén döntött a pályázatíró cég kiválasztásában. A cég pályázatírói szolgáltatásai és
referenciái alapján a European Conformity
Cheek Vállalkozásfejlesztési Tanácsadó Intézetet választotta. Az óvodabıvítési pályázat
dokumentációját ez a cég készíti, melynek
beadási határideje 2008. január 2. A pályázat
két fordulós, támogatottsága 90%-os.
Tóth János
polgármester

Köszönetnyilvánítás
többen csatlakoznak e nemes ügyhöz. Szeretném név szerint megköszönni Rácz Antalnak az önzetlen segítséget a sportpálya,
valamint a Bécsi út árkainak gyepvágásáért.
Nagyon örülök, hogy egyre többen érzik,
hogy a falu egészének rendezettsége, tisztasága élhetıbbé teszi mindennapjainkat.

Az elmúlt hetekben került ki a községbe a
búcsú ünnepi felkészülési és községszépítési felhívása. A rossz idıjárás ellenére a
falu arculata rendezettebbé, szebbé vált.
Szeretnék köszönetet mondani a Faluszépítı kör tagjainak (kérték, hogy nevüket nyilvánosan
ne említsem) a hidak meszeléséért, a közterületek takarításáért.
Remélem, hogy a jó példa nyomán egyre

Tóth János
polgármester
5
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Egy sikeres életmő elismerése
Ismét a figyelem középpontjába került a
leányvári német nyelvő oktatás. Dr. Szakmár Jánosnénak a 36 éves óvodavezetıi
munkásságáért, valamint az 1981-tıl 1996
-ig folytatott szakfelügyelıi tevékenységéért megkapta a Magyarországi Német Iskolaegyletek Szövetségének elismerését.
A 2007. november 9-én és 10-én zajló
jubileumi ünnepségen Hárs Gyuláné a Német Iskolaszövetség Komárom-Esztergom
megyei elnöke köszöntötte a kitüntetettet.
A díjat Josef Osvald adta át.
Leányvár község polgárainak nevében én
is köszönetet mondok a sok éves magas
szintő munkáért, amely mindig Leányvár
nevét öregbítette.
Kívánok erıt, jó egészséget és további
sikeres szervezımunkát valamennyiünk
örömére.
Tóth János
polgármester

Felelıtlenség vagy szándékos rongálás?
Amíg a község szennyvíz-átemelıi
közül kettı (a vasútállomási és a
Pepperóni Pizzéria melletti) alig hibásodik meg, addig a temetı melletti
szinte havonta, elárasztva a környéket
szennyvízzel.
Az említett átemelıben 2007-ben két
szivattyút kellett megjavítani mintegy
600.000 Ft értékben. A szivattyúk tisztítása, cseréje során nem egyszer szerves (állati) eredető trágyát szalmával
vegyítve, illetve rongyokat találtak a
szerelık. Ezek nem a WC lehúzása

után kerültek a csatornába!
Meg fogjuk vizsgálni, hogy honnan
kerülhettek ezek a nem odaillı szenynyezések az átemelıbe, és az elkövetı
számíthat arra, hogy a büntetésen túl
a szivattyúk javítási költségeit is ráterheljük!!! A cselekedete a közszolgáltatás veszélyeztetésén túl az emberi
egészséget is veszélyezteti, hiszen a temetı forgalmas hely.
Tóth János
polgármester
6

Ünnep
A mi karácsonyunk
„Fölöttünk csengın, tisztán énekel az ég
S az újszülött rügyezı ágakkal
Lángot rak a fázó homlokok mögé.”

várom a karácsonyt. Együtt lenni, közösen ebédelni,
- akkor ott olyan jó. Karácsony nekem a legszebb
ünnep. Ha egyszer nagy leszek én is olyan karácsonyt szeretnék, amilyen a mamáéknál volt. Nagyon szeretek a tánccsoportba járni, és azt is nagyon várom minden évben, amikor egy kalapból az
összes táncos nevei közül kihúzunk egyet-egyet, és
azoknak elkészítjük ajándékcsomagunkat. Az olyan
kedves. Mit kívánok a falu lakóinak?
Mindenkinek a családjával együtt kellemes ünnepeket, és még köszönjük az embereknek, hogy szereplésünkkor mindig nagyon megtapsoltak bennünket.

József Attila: Karácsony

Advent a karácsonyvárás tiszta, izgalmas örömével az év legszebb idıszakát jelenti. Karácsonyt,
Jézus születésnapját valamilyen családi bensıség, a
szeretet, az ajándékozás öröme emelte a többi ünnep fölé. Karácsonyban igazi költészet van, és kifejezıdik benne az öröm, a vágy a sóvárgás a béke, és
a szeretet iránt. Az apa a családi ünnepet várja, a
nagyapa az ünnepi találkozót unokáival, a gyermekek a máig tartó szép karácsonyi betlehemezés
meghitt örömét, a sok szép ajándékot. Szüleik áldozatos lelkülető elıkészületeit hangsúlyozzák. A
szülık a szívesen és sokszor fáradtan végzett sütésfızést, a gondosan kiválasztott ajándékok beszerzésének örömeit, a közös karácsonyfa díszítést említik, az idısebbek az emlékezések közepette sorolják
a háborús karácsony megpróbáltatásait.
Az idei év karácsonyától 3 szomszéd országunk
látogatásához már nem kell útlevél. Megvalósulni
látszik Henri Barbusse álma, aki a jövı nemzedékek boldogságát az országok egyesülésében, az
egyetlen közös országban látja, ahol a megbékélés
valóban egyetemes lesz.
Írásomban községünk lakóit kérdeztem arról, hogy
az İ életükben mit jelent a karácsony, melyik karácsony volt számukra a legemlékezetesebb és miért.
Mindegyikük szívesen beszélt karácsonyi örömeirıl, és élményeirıl. Íme amit ık mondtak a karácsonyról:

Gáspár Kinga, 16 éves, Erzsébet út 203.
Nekem a karácsony a legszebb ünnep. 12-14 éves
koromban betlehemezni jártunk, arra mindig nagyon készültünk, és azt szerettem. Nyolcan voltunk,
én Mária voltam. Karácsony elıtt 5-6 héttel már
elkezdtük németül tanulni az iskolában a verseket,
és énekeket, amiket elıadtunk. Nıvérem is járt betlehemezni.
Már délben indultunk, és sok családhoz eljutottunk szeretettel fogadtak bennünket, és láttuk, hogy
a többi családok is milyen várakozással készülnek a
karácsonyra. Otthon mindig szép karácsonyfánk
volt, és azt közösen díszítettük. Kis korunktól mindig levelet írtunk a Jézuskának, és a szüleinknek
átadtuk a levelet, amit a Jézuska mindig megkapott.
Ajándékot adni is szeretek. A mamának négyen
szoktuk kitalálni, hogy minek örülne, a többit intézi
a Jézuska. Sok embernek már nem a szeretet a fontos, hanem az hogy, milyen ajándékot ad vagy kap.
Nekem a szeretet mindig többet számít. Engem
mindig érdekel, amikor a mama meséli, hogy náluk
milyen volt a karácsony. Az szegényesebb volt, de
mégis gazdagabbnak tőnik. Akkor jobban tisztelték,
szerették egymást az emberek.
A mi egyik osztálytársunk otthonában karácsony
elıtt tőz volt. A garázs leégett, és a házuk is károsodott. Minden osztálytársam segített, 56000Ft-ot
győjtöttünk össze az osztályba a családnak.
Szüleimnek, nagyszüleimnek hálás vagyok a szép
ünnepekért. Igyekszem jól tanulni, kedvükbe járni,
és amikor tudok, segítek, bár kevés a szabad idım.
Csak szerénykedve, de tudakozódásomra elmondja:
nyolcadik osztályos koromban az országos német
szavalóversenyen, Budapesten harmadik helyezést
értem el, a pilisvörösvári gimnáziumból, pedig juta-

Berényi Réka, 13 éves, Erzsébet út 97.
Nekem minden karácsonyunk nagyon szép volt.
Mindig nagy karácsonyfánk volt, és azt mindig
együtt négyen díszítettük. Összejön a család, beszélgetünk, örülünk az ajándéknak. Karácsonykor
mindig a mamáékkal ebédelünk, velük megyünk az
éjféli misére is. A karácsonyi szünet elıtt az iskolában is felállítottunk egy karácsonyfát. Egyik barátnımet is mindig megleptem egy kis ajándékcsomaggal. Ajándékot adni is örömet jelent számomra.
Szüleimnek igyekszem meghálálni a szép ünnepet
és ajándékokat. Mindig szeretettel és tisztelettel
viselkedem irántuk, megpróbálok jól tanulni, ha
tudok, segítek nekik munkájukban. Számomra nem
az ajándék értéke a fontos. Minden évben nagyon
7
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lom jellegő két hetes svájci nyelvtanfolyamon vehettem részt.
Szeretném én is úgy ünnepelni majdani szeretteimmel a karácsonyt, ahogy szüleim tették velünk.
Azt kívánom karácsonyra, hogy békességben ünnepeljenek az emberek.

készítése. Vendégeimnek 80 százaléka 30 éve nálam ápoltatja haját, sok emberrel van kapcsolatom,
és megtanultam tolerálni az embereket. Mindenkiben van jó és érték, és azt kellene kölcsönösen felismernünk. Én csak annyi tiszteletet várhatok embertársaimtól, amennyit én is nyújtok a számukra. Ne
legyenek elıítéleteink, segítsük egymást. Hát igen
Ibolya mindenhol ott van, ahol segíteni kell
(kultúrcsoportok vendéglátása, nagycsaládosok
rendezvényei, falunapok…) Mit kívánok a falu lakóinak? A legfontosabb, hogy legyen jó egészségük, a többi mind ez után következik.
Éljenek békességben, és egymással megértésben
az emberek. Mit kívánok az ünnepekre? Én mérleg
vagyok (a mérleg csillagkép jegyében született). A
mérleg mindig egyensúlyra törekszik, szeretem
magam körül a rendet. Szakmám, kompromisszumokra nevelt, de ez nem jelenti a megalkuvást,
vagy megalázkodást. Két hét pihenés nekem sok
lenne, ki se bírnám. De három-négy nap lazítás jól
esne. Kívánjuk, hogy karácsonyra sikerüljön –
óhajtjuk együtt.

Misikné Lóczki Irén, 50 éves, Erzsébet utca 58.
Egy egész napos fárasztó munka után a fodrászatban beszélgettünk a karácsonyról. Ibolya fáradt
volt, de az élményektıl, a gyermekkori karácsonyok emlékeitıl élénkebb, vidámabb lett, és sorolta
a karácsonyfa díszítés örömeit. Minden szaloncukrot cérnával kötöztek, a diókba gyufaszálat ütve
lógatták a fenyıre. Akkor még csak egyféle szaloncukor volt, és a karácsony elmúltával úgy dézsmáltuk a fáról, hogy a sztaniolos díszt visszaigazítottuk,
mintha abban még lenne cukor.
Régebben nagyobb volt az ünnep elıtti sürgésforgás. Jöttek-mentek az emberek, a rokonok látogatták egymást. A karácsonyi beigli sütés minden
háziasszony karácsony elıtti fontos tevékenysége
volt, akkor még nem a cukrászdákból hozták a karácsonyi süteményt. Az én idımbıl mindig csak a
frizurák készítésére futotta, de a mama mindig nekünk is sütött.
A vendégek sok finom süteménnyel kedveskedtek.
Szegény Magdi néni, és Mári néni már a temetıben
nyugszanak, de házi finomságaikra, amellyel elhalmoztak máig emlékszem. Azokon a szép téli estéken mozgalmasabb volt az élet. Szüleink rokonainkat látogatták, kártyáztak, vagy disznótorra voltak
meghívva, mi gyerekek meg vidáman játszottunk
egymással.
A mai gyerekek zárkózottabbak, befelé fordulnak,
a TV, az utazás, a sok munka miatt mindenki siet,
rohan, és nem ér rá semmire. Még a hó is szebb és
nagyobb volt gyerekkorunkban. Orrunk, fülünk
kipirosodva, úgy értünk haza a szánkózásból. Folyton égı kályhánk melegét élveztük, de hogy meleg
ágyba kerüljünk anyu vasalóval, megmelegítette az
ágyunkat, és úgy bújtunk az elımelegített, szalmazsákos ágyba. Én is megcsináltam gyerekeimnek, és
az nekik is jó volt. Esztergomi tanulóéveimben karácsonykor annyi volt a vendég, hogy már reggel
sorszámokat osztottunk. Este nagyon fáradtan értem
haza. Azóta Ádám-Éva napján nem dolgozom, és
jobban megértem a kereskedelemben és vendéglátásban dolgozó családos szülık gondját. Ma már
kiegyensúlyozottabb a vendégkör, és nem csak az
ünnepek idıszakára korlátozódik a nagy frizurák

Horváth Rudolfné, Ica néni 57 éves, Erzsébet út 50.
Pedánsan tiszta, felújított otthonukban beszélgettem Ica nénivel az ünneprıl, s mikor a népes család
örömeit sorolta a férj is bekapcsolódott a beszélgetésbe.
Két nagykorú fiúnk, két nagykorú lányunk és kilenc unokánk van. Karácsonykor mikor együtt volt
a család vejeimmel és menyeimmel együtt összesen
19-en üljük körül az asztalt. Nekünk a karácsony a
szeretetet jelenti, a család legszebb emlékeihez tartozik. A karácsony elsı napját a készülıdés tölti ki.
A Szenteste hagyományos étele a halászlé, amit
évek óta kivételesen a férjem készít el. Olyankor a
gyerekek és unokák otthonukban várják a Jézuskát,
aztán Nagykarácsony napján megérkezik a szeretett
sokaság.
Mindenki kíváncsi, hogy mit hozott a mama Jézuskája. A gyerekek 25-30 év után is emlékeznek
az elsı családi karácsonyra. Borovicska fenyıt díszítettünk az akkori szegényebb idıkben, csodálatos
fenyıillat töltötte be a szobát. Nálunk mindig a Jézuska hozta a karácsonyfát. A gyerekek egymást
keltegették, és közösen csodálták a szépen díszített
fát. Ajándékot mindenki kapott. Többnyire a szükséges ruhák, cipık és egyéb téli holmik kerültek a
csomagba. Ma is fıleg ruhácskákat ajándékozunk
az unokáknak, aminek mindig örülnek.
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Cselgáncs
A családi szeretet fontossága végigkíséri beszélgetésünket. A házaspár januártól decemberig sorolja a
névnapokat, születésnapokat. Február 19-én egy
napon három családtag is ünnepel, együtt emlékeznek meg egyik lányuk, vejük, és unokájuk név, illetve születésnapjáról. A gyerekek és unokák is
szeretettel vannak egymás iránt, felnıttekként is
kíváncsiak szüleik véleményére egy-egy fontosabb
döntésükkor.
Nagyon jó gyerekeink, menyeink, és vejeink vannak. Még sose voltak munka nélkül, mindegyik
szorgalmas, igyekvı, családszeretı, és hála Istennek mindenki egészséges. A szép lakást Ica néni
saját hímzéső házi áldása díszíti. Ugye ismerıs
„Hol szeretet ott béke. Hol béke ott áldás…” Az
összetartó család szép ünnepe volt ez év november
11-én házasságkötésük negyvenedik évfordulóján a
Kultúrotthonban tartott emlékezés. Ica néni megmutatja az unokák, díszítette kerettel készült kis
versikét, amit a kilenc unoka írt egy fehér rajzlapra,
és azt olvasták fel az évfordulón mind a kilencen.
33 éves fiamat csak gyerekkorában láttuk sírni, nem
tudta örömkönnyeit visszatartani igaz mi sem.
„Kedves nagymama és nagypapa. Szívünk virágait
fogadjátok el mára/ Ezek a virágok a szeretet és
hála/ Szellık szárnyán szálló idı e szép naphoz
vezetett/ Kicsi szívünk imádságát suttogja a szeretet.”
Nálunk a szeretet nem csak karácsonykor nyilvánul meg, hanem egész életünkben jellemzıen jelen
van. Mi így szoktuk meg. Volt már, hogy a szomszédok kérdezték, hogy bírjuk az állandó vendégjárást, látogatást. Mindig jönnek, sokszor csak beköszönnek, de látni akarják a mamát és a papát. Ha
telefonon fáradtabb a hangom már kérdezik – apa
rosszkedvő mi van magával? A mama már összegyőjtött egy-két ajándékot az idei fa alá is, ahol
többen vagyunk, ott ehhez is több idı kell. Az embereknek az kívánjuk, hogy úgy éljenek, ahogy a mi
családunk, és ne csak karácsonykor szeressék egymást. Nem tudnánk senkinek rosszat tenni.
Az emberek között ne legyen harag, segítsenek
egymásnak úgy, ahogy a mi kis családunk is teszi.
Mit kérünk karácsonyra? Csak maradjunk egészségesek, és sokáig élhessünk együtt szeretetben a családunkkal, és az emberekkel- mondják mindketten.
Ma is úgy szerveznénk az életünket, ahogy ezt eddig tettük.
Milyen szép, és szerény hitvallás ez életük örömeirıl. A népes Hortváth családnak csak azt kívánhatjuk, hogy maradéktalanul teljesüljön minden kíván-

ságuk. Az İ ragyogásuktól embertársaik is gazdagabbak, fényesebbek lesznek.

Engler Görgyné, Náni néni, 87 éves, Erzsébet utca 47.
Náni néni emlékezetes karácsonyai között sorolja
a szegényes, de szeretetteljes gyermekkori karácsonyi élményeket, és a háborús karácsony megpróbáltatásait. Gyerekkorom nagy karácsonyi élménye a
betlehemezés volt. Két alkalommal is résztvevıje
voltam a „Christkhindlinek”. Hat és négy fıs csoportban jártuk a falut, minden házba elmentünk, és
az éjféli mise elıtt, még a kocsmába lévı vendégeknek is elénekeltük betlehemi énekeinket. Onnan
mentünk az éjféli misére. Hideg volt, estére elfáradtunk. A kocsmáros meleg teával várt bennünket,
almát, és narancsot meg pár fillért ajándékoztak. Mi
minden férfinak egy színes szalaggal díszített zöld
bukszus ágacskát tőztünk a kabátjára. Mi a szereplık szép népi viseletben voltunk. Mária hófehér
ruhában volt, ilyen volt az ünnepi viseletünk is.
Fehér kötényén kék és piros nagy masni volt. Mária
hozta a bölcsıt, Józsefnek botja volt, és sántikált.
Az angyalok fehér blúz helyett, fehér ingben voltak,
fejükön szép viaszos díszekkel, gyertyát vittek.
Mellükön József és Mária kép díszítette ruhájukat.
Mindent énekelve adtak elı, a két angyal köszöntıje után Mária lépett a szobába, és a bölcsıt a gyertyák közé tette. József a bölcsı elıtt térdelve énekelte: „Guten Abend meine Herren. Ich kann,
meinen alten Rücken nicht biegen. Schlaf ein,
schlaf ein, du kleine Kinderlein.” (Jó estét uraim.
Öreg hátamat nem tudom meghajtani. Aludj el,
aludj el kicsi gyermek.)”Was soll die kleine sein
Name sein? Josef soll seine Name sein.” (Mi legyen
a kisded neve? József legyen a neve.- felelték Mária
és az angyalok.) 10-12 évesen egymástól tanultuk
meg a szép szöveget és dallamot. Iskolásokként
mindig mősorral vártuk az olvasókörben tartott bányász karácsonyi ünnepséget. Minden bányász családnak egy kiló szaloncukrot adtak a bánya tisztviselık. A szegényebb nagycsaládos bányászok gyermekei ruhát és cipıt is kaptak. Az olvasókör a mai
salakos kézilabda pálya helyén állt nagy mérető
épület volt, és annak tánctermében volt az ünnepség. (A mai kultúrotthon csak 1936-ban épült.) Az
éjféli misén mindig sokan voltak. A templomból
kijövet a gazdák jószágát évközben vigyázó helyi
pásztorok ostorcsattogtatással jelezték, hogy a megszületett betlehemi kisded „jászolba fekszik, barmok közt nyugszik…” A pásztorok karácsony elıtt
szép egyenes vesszıkkel táncoltatták meg a gazdá9
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kat, akik 10 borral ajándékozták meg a köszöntıket.
Karácsony utáni napokban e vesszıkkel paskolták
meg a gazdák a gyermekek dunyháit, és közben
énekelték „Frisch und Gesund peist dich kein tode
Hund” (Frissen és egészségesen nem harap meg
téged a holt kutya.) A humoros versikének játékos
szellemessége biztosan mindenkinél teljesült, hiszen a holt kutya már senkit sem tud megharapni.
Kohl Gyula pékmester, lánya alvó babát kapott
karácsonyra. A fél falu kislányai megcsodálták a
szép babát. Boldogok voltunk, ha csak megérinthettük a csodaszép babát.
Gyerekkoromban nagy volt a szegénység, de mindenki örült egymásnak, más volt a szeretet. Ma már
nem mindig igazi az öröm. 1944 karácsonyán ért a
front a falunkba. Az orosz katonák Tinnye felöl
jöttek. Nagykarácsony napján a házak udvarában
már mindenütt orosz katonákat láttunk. Mi a kertben ásott óvóhelyünkrıl kezünket feltartva jöttünk
elı, de bennünket nem bántottak. Német katonákat
kerestek. Karácsonyt követı napokban többször
volt bombázás. A Bécsi úton az árkokban mindenütt rengeteg volt a több sebtıl vérzı sebesült, és
halott. Iszonyatos volt a sok halott katona látványa.
A mai hısi emlékmő helyén egy hatalmas orosz
katonai ágyú állt. Nagy fénycsóva kísérte a kilıtt
súlyos lövedékeket. A diófára nagy kolompot
akasztottak, s nekünk a kolompszóra mindig ki kellett nyitni házaink ablakait és ajtóit, hogy a légnyomástól ki ne törjenek az ablaküvegek. Mi az óvóhelyeken és a kamrákban földön fekve aludtunk. 16an voltunk egy helyiségben. A szobákat a katonák
használták. Volt
család, ahol a feldíszített karácsonyfát a légnyomás sodorta ki a ház ablakán az udvarba. Egész
életemben emlékezetes maradt 1944 karácsonya.
Soha többet ilyen ne történjen senkivel! A szeretet
ünnepén hulla hegyek közepette emlékeztünk gyermekkori szeretetteljes karácsonyainkra. Én csak azt
kérem a Jóistentıl, hogy legyen békesség, szeretet,
és egészség!
Ezek a legfontosabbak. Náni néni a háborús győlölködést, és több betegséget átélve tudja, hogy
milyen a világ a békétlenségben és betegségben.
Szavainak nyomatékot és hitelt adnak életének élményei és szomorú eseményei.

Az anya legemlékezetesebb karácsonya volt az
ötödik gyermekük születése. A december 18-án
született gyermekükkel, 23-án a Szenteste elıtt kerültek haza a kórházból. A Jóisten segített abban,
hogy ez a karácsonyunk örökké emlékezetes maradjon. Nálunk a karácsony Jézus születését jelenti –
veszi át a szót a gyermekeire büszke édesapa. Elıször felolvassuk gyermekeinknek Jézus születésének történetét, megköszönjük a Jóistentıl kapott
életünket, és közösen a vacsoraasztalhoz ülünk. A
vacsora után kapják meg gyermekeink az ajándékokat. İk már az ünnep elıtt megírják, hogy mit szeretnének kapni karácsonyra.
Tudják, hogy az ajándékokat szüleiktıl kapják.
Protestáns vallású hívık vagyunk, s minden héten
részt veszünk a pilisvörösvári gyülekezet hálaadásán. A család minden nap közösen ül a megterített
vacsoraasztalhoz, és az étkezés után mindig együtt
beszélgetnek. A gyermekeink szeretetben nevelkedtek, és tisztelnek bennünket. Az anya a mobiltelefonjáról olvassa le a 26 éves fiától kapott sms-t
„Köszönöm, hogy felneveltél!” Sok áldozatot követel a hat gyermek nevelése, de mindegyiket szeretettel vállaltuk. Ma is így tennénk. „Ahova az Isten
báránykát adott, oda legelıt is ad.” – idézi az anya a
régi bölcsességet. Isten jelenléte minden gondunk
megoldásában segít. A mi családunk szépen él.
Gyermekünk egyik osztálytársának az volt a kérése,
hogy szeretne egyszer részt venni családunk közös
vacsoráján. A másik smsben „nagyon hálás vagyok
mindenért” – írja a fiú. Karácsonyi kívánságunk?
Legyen békesség, szeretet, legyen szép a karácsonyunk, és folytatódjon az elkövetkezendı életünkben is. Gyermekeink Istentıl kapják meg azt a szeretetet, amit mi is megkaptunk Tıle.
Mikor ideköltöztünk mindenki köszönt az utcán,
miben segíthetek, kérdezték többen. Megszerettük a
leányvári embereket. Mi is igyekszünk jó példát
mutatni szomszédainknak, munkatársainknak. Úgy
érezzük családunkat befogadta a község, és ez jó
érzést vált ki mindnyájunkból. Három lányunk
mindegyike a tánccsoportban táncol. A szépen berendezett lakásban barátságos kézfogással váltunk
el egymástól.

Csörgits Andrea, 33 éves, Kálvária út 69.
Andreáék melegséget, kedvességet sugárzó otthonában beszélgettünk a karácsonyról. A nyolc éves
Kata és a hat éves Luca anyjuk körül hancúrozva,
felszabadultan játszott. A nagypapa ásványvízzel
traktál kedvesen. Andrea és férje nyolc éve költöz-

Szabó Aladárné, 48 éves, férje 46 éves, Kálvária út 7.
Három fiú és három leánygyermekükkel 19 éve
élnek Leányváron. A férj büszkén mutatja be elsı,
egy éves, karonülı unokájukat, Kornélt.
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tek Budapestrıl falunkba, és nagyon megszerették
kis településünket. Hálával szólnak a szomszédok,
ismerısök segítıkészségérıl, az emberek nyitottságáról, az utcai barátságos üdvözlésekrıl. A városban ez kevésbé volt jellemzı. Az anya a hőség városából, Sopronból, az apa Márai Sándor városából,
Kassáról származik. Mit jelent számomra a karácsony? A hetvenes években apuval a Szenteste elıtt
délután soproni sétáinkon meglátogattuk a templomokat, és megcsodáltuk a szép betlehemi
jászolokat. Gyermekként elképzeltem Jézus születésének egyszerő körülményeit. Láttam a pásztorokat,
a bárányokat, a szent családot a betlehemi három
királlyal, akik ajándékot hoztak a szegények megszületett királyának. Az egész olyan megható és
szép volt. A gyermekkori karácsonyaim meghatározó élménye maradt. Mire a friss levegıtıl kipirulva
hazaértünk hozzánk is megérkezett a Jézuska. Az
ajándékok, a szép fenyık élménye elhalványult, de
a betlehemi jászolok élménye megmaradt, s a mai
napig elevenen él bennem.
Mikor már nagyobbacska lettem, én is társultam a
templomi betlehemezı lányokhoz, és a lelkes csoportban Mária szerepét osztották rám. Örömmel
vállaltam a szép szerepet. (Írásaimban véletlen,
hogy Andrea Náni néni, és Kinga után a harmadik
személy, aki szerette a betlehemezést, és az anyát,
Máriát személyesítette meg a szent családban.)
Emlékezetes volt még a nagymama szép karácsonyfája. A szépen feldíszített fa az elsı szobában,
a „tisztaszobában” állt. Ott nem főtöttek, és a friss
fenyıillat sokáig betöltötte az egész szobát. Leányváron a mi kis templomunkban Andrea – nem kis
mértékben a soproni gyermekkori impressziók hatására – 2006-ban elıször szervezte meg lelkes társaival az öt eseménybıl álló adventi programot. 24-én
délután a templomban volt betlehemezés. A templomban sokan voltak gyermekek, idısebb egyedülálló emberek, akiknek a templomi közösség jelentette a családot. A siker bátorította az újszerő lelkes
kezdeményezés szervezıit, s az idén is megtartják e
szép szentesti lelki felkészítıt 24-én délután fél
négykor mindenkit szeretettel várnak templomunkba, és remélik, hogy kezdeményezésük hagyománynyá válik Leányváron.
Szüleimnek azzal kívánom meghálálni a szép betlehemes karácsonyaimat, hogy azt gyermekeimnek
is biztosítani kívánom, és ezzel nekik is nagy örömet szerzek. Budapesti munkahelyem sok elfoglaltsággal jár. Férjem is sokat vállal a család gondtalan
életéért, a gyermeknevelés nem könnyő feladatából.

Nem csak vele egyirányú a gondolkodásunk, hanem
azokkal a velünk hasonló korú, közelmúltban ide
települt családokkal, akik itt jól érzik magukat, és
tenni is kívánnak azért, hogy a leányvári emberek
jól érezzék magukat kis falunkban. Szeretnénk jobban megismerkedni a falu lakóival, szeretnénk tapasztalataink, ismereteink, kapcsolataink révén
hasznára válni községünk lakóinak.
Segíteni kívánunk községünk vezetıinek, a falu
kis és nagy gondjainak sikeres megoldásában.
A beszélgetés mindkettınket lelkessé tesz. Bármilyen kezdeményezéshez társak lehetnének a falu
viszonylag fiatal, új családjai, akik itt raktak fészket, és itt kívánnak élni.
A leányvári polgárok ırsége helyett a leányvári
lakosok összefogása, egymásra figyelése talán idıszerőbb lenne. A szomorú trauma, amelyet 61 évvel
ezelıtt átéltek az ıslakók, talán máig hatóan tartózkodóbbá tette ıket és leszármazottaikat. De a községért dolgozni kész új lakóinkat támogatnunk kell
közösségi törekvéseikben. Tánccsoportunk, énekkarunk, dzsúdósaink napi sikerei és elismerései ezt
egyértelmően igazolják.
Talán egy kicsit eltávolodtunk a karácsonytól, de
minden karácsonyi üzenet az emberek megértésérıl,
a szeretetrıl, és a békességes életrıl, a családról
szól.
Falunk jövıje is csak a nagy családi közösség öszszefogásában lehet eredményes. Andrea is azt hangsúlyozza karácsonyi jókívánságaival, hogy szeretne
a leányvári emberekkel szépen élni, és ha lehet életüket még szebbé tenni. A búcsúzó mondatokban
ezekrıl a gondolatokról kölcsönösen megerısítjük
egymást.
Mivel zárhatnánk e szép vallomásokat? Feltőnı
volt, hogy minden élményt a szeretet, a család, az
egészség, a békesség iránti törekvés ragyogta be.
Mindnyájan ennek a belsı harmóniának a primátusát fogalmazták meg. Az anyagi javak ezek birtokában elérhetık, megszerezhetık. Mondataik nem az
általánosságok szintjén fogalmazódtak. Kéréseiknek, kívánságaiknak hitelt adott átélt élményük a
mindennapok valósága. Érzékelhetı volt, és konkrét
megfogalmazást is kapott, hogy ma másmilyen a
szeretet. Sokan az anyagi javak megteremtésével
letudják a szeretet gyakorlását. Naponta halljuk,
látjuk honatyáink parlamenti gyakorlatában is, hogy
hogyan devalválódnak a legszebb emberi tulajdonságok. Megható és tanulságos volt, hogy a két tini
korú fiatal milyen élesen látja a különbséget, és
bíztató az a kívánságuk, hogy majdan ık is olyan
11
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karácsonyt szeretnének, amilyen otthon a mamánál
volt.
Végezetül jókívánságaimmal szeretnék csatlakozni beszélgetı társaimhoz, és megerısíteni ıket abban, hogy falunk lakói is azt szeretnék, amit ık
kívántak. Mindenkinek békességet, szeretetet, jó
egészséget! Karácsonyi fohászainkban emlékez-

zünk azokra is, akik egyedül vagy betegen, szülıfalujuktól távol, idegenben ünnepelnek. Így lesz teljes
mindnyájunk belsı békéje, és e gondolatokkal maradhat legszebb ünnepünk a karácsony.
Dr. Szakmár János
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Das Engelskind Anna
Es war wieder einmal Weihnachten auf der
Erde. Der Weihnachtsmann lud alle Geschenke für die Menschenkinder auf seinen
großen Schlitten. Der Schlitten sah sehr
prächtig aus und er wurde von sieben Rentieren gezogen.
Neben den Geschenkpaketen saßen sieben
Engel, die dem Weihnachtsmann helfen
sollten, die Geschenke zu verteilen. Im
Himmel gab es ja ganze Scharen von Engeln, aber nur sieben Engel wurden für diese
Heilige Nacht ausgewählt. In diesem Jahr
war nun also die Wahl auch auf das Engelskind Anna gefallen.
Schon tagelang vorher war sie aufgeregt
und sie träumte jede Nacht von der Fahrt
mit dem herrlichen Rentierschlitten. Dann
am Heiligen Abend war es endlich soweit.
Die Rentiere hatten vor lauter Aufregung
rote Nasen, und die Engel hatten ihre goldenen Flügel solange geputzt, daß sie jetzt im
Sternenlicht wunderbarfunkelten und blinkten.
Hey, was machte das für einen großen
Spaß mit dem Geschenkeschlitten durch den
Himmel zu fliegen! Der Weihnachtsmann
drehte sich zu seinen Engeln um, lächelte
Anna freundlich an und blinzelte dabei mit
den Augen, als ob er ihr etwas sagen wollte.
Im nächsten Moment ging ein Ruck durch
den Schlitten: eines der Rentiere hatte einen
Schluckauf bekommen. Ein Rentier mit
Schluckauf? Der Weihnachtsmann fing laut
zu lachen an, und auch die Engel stimmten
in das Lachen ein; das klang dann so, als
würden Glocken klingen. Da aber passierte
es: eines der Pakete geriet in’s Rutschen und
als Anna danach greifen wollte, fiel auch sie
vom Schlitten herunter. Schnell bewegte sie
ihre Flügel, und sie schaffte es auch noch,
das Paket aufzufangen. Als sie sich dann
umschaute war der Schlitten schon weit da-

vongefahren. Unter sich sah Anna aber
schon die Häuser der Menschen. Und so
landete sie erst einmal ganz sanft und leise
auf der Erde. Sie stand ganz verloren zwischen den Menschen. Das Paket in ihren
Händen drückte sie fest an sich, so als könnte sie sich daran festhalten. Aber warum
blieben die Menschen stehen? Manche
schauten sie verwundert an, als könnten sie
nicht glauben, was sie dort sahen. Wieder
andere lachten Anna einfach nur aus! Warum nur? Anna sah doch genauso aus wie
ein Menschenkind.
Bis auf die goldenen Flügel; so etwas hatten die Menschen noch nie gesehen! Anna
schaute verlegen auf den Boden und
wünschte sich ganz fest, daß ihre Flügel unsichtbar wären. Und mit einem mal gingen
die Menschen achtlos an ihr vorbei, denn ihr
Wunsch war in Erfüllung gegangen. Der
Schlitten mit dem Weihnachtsmann würde
erst in einem Jahr wieder zur Erde kommen.
Solange mußte Anna erst einmal bei den
Menschen leben. Esfiel ihr nicht leicht, aber
es gab sehr nette Menschen, die ihr halfen.
Sie lernte aber auch, daß es Kriege zwischen
den Menschen gab; und auch Haß, Neid,
Hunger und Kälte. Ganz schlimm war es,
wenn Anna traurige Menschen sah. Dann
wurde auchsie traurig. Zuhause bei den anderen Engeln gab es so etwas nicht. Alle
Engel waren immer freundlich und nett, und
es gab niemals Streit.
Engel kennen deshalb auch keine Tränen,
aber weil Anna bei den Menschen lebte, und
sie manchmal sehr traurig war, geschah es
eines Tages: Anna weinte! Ein junger Mann
sah ihre Tränen und er nahm Anna in seine
Arme. Er gab ihr soviel Wärme und Geborgenheit, daß die Tränen bald trockneten, und
nach einer kleinen Weile schenkte Anna
ihm ein himmlisches Lächeln als Dank. Da
13
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wurde auch der junge Mann glücklich und
froh. Sie wurden Mann und Frau, und lebten
glücklich miteinander. Es war aber fast ein
Jahr vergangen und die Weihnachtszeit kam
wieder heran. Der Weihnachtsmann würde
mit seinem Schlitten zur Erde kommen und
Anna würde wieder zu den anderen Engeln
in den Himmel zurückkehren. Sie hatte aber
ihren Mann sehr lieb gewonnen und wollte
ihn nicht verlassen. So schrieb sie eines Tages wie die anderen Menschenkinder einen
Brief an den Weihnachtsmann.
„Lieber Weihnachtsmann!
Das Leben hier auf der Erde ist nicht immer so schön wie bei deinen Engeln im
Himmel. Aber ich habe einen lieben Mann
und Freunde, die alle traurig wären, wenn
ich von hier fort müßte. Es gibt auch noch
so viele traurige Augen, in die ich ein Lächeln zaubern möchte, so viele traurige Herzen, die ich fröhlich machen möchte... Ich
kann hier einfach nicht weggehen, kannst
Du das verstehen?
Dein Engelskind Anna”

Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten:
„Mein lieber Engel Anna!
Seit langer, langer Zeit schon komme ich
mit meinem Schlitten zur Weihnachtszeit zu
den Menschen auf die Erde. Und jedes Mal
ist ein kleiner Engel vom Schlitten gefallen... Die Menschen brauchen diese Engel.
Ohne sie wäre das Leben auf der Welt noch
ein bißchen kälter, noch ein bisschen trauriger. Bleib’ bei den Menschen, Anna, sie
brauchen Dich! Wie lange Du noch bleiben
kannst, kann auch ich Dir nicht sagen.
Irgendwann wirst auch Du gehen müssen,
wie alle anderen Menschen auch. Aber ich
verspreche Dir, daß ich dann einen anderen
Engel zur Erde schicken werde, damit Dein
Mann und Deine Freunde nicht allzu traurig
werden. Und denke immer daran: vielleicht
ist ein Mensch, der Dir begegnet, auch ein
Engel. Ein Engel mit unsichtbaren Flügeln.
Dein Weihnachtsmann”

Egy régi sváb verssel szeretnénk
Áldott, Békés Karácsonyt és
egészségben, sikerekben,
örömökben gazdag Új Évet
kívánni a Leányvári Újság
minden olvasójának!

“Der Niglo is a braafa Mau,
der bringt die braafn
Kinde,wos a khau,
die schlimmi lost a laufa,
die soln ihna beim Kreisla

Hannelore Kramer,
Dezember 1995

wos khaufa.”

szerkesztık
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Mit adnék idén karácsonyra

Az idı ajándék

Amit idén karácsonyra szívesen adnék neked, nem
lesz becsomagolva,
Nem lesz rajta szalag sem, nem posta hozza, nem
kerül egy fityingbe sem.
De a lista hosszú, és a szívembıl jön, ahogy kitárom elıtted.
Mit is adnék: örömöt, ami hálából fakad, a bimbóból virággá hajtó rózsa fenségét,
az igazi szenvedély tiszteletre méltó erejét, amit
nem érdekel a világsiker,
szabadságot, hogy nem ítélsz meg senkit, még saját
magadat sem,
békét, hogy te magad légy önnön legjobb barátod,
bölcsességet, hogy megértsd hibáidat, és megbocsásd mások ballépéseit,
együttérzést, hogy magadhoz ölelhesd a világot,
úgy ahogy van,
és nem úgy ahogy te újraalkotnád a legszívesebben,
a magány meglepı örömeit,
erıt, hogy a sajnálkozást éppúgy elvehesd, mint a
feszültséget, és gyengéden élhess a jelennek, hogy
magad és mindenki mást a szemével láthass, aminek csak a Szeretet számít.
És végül azt kívánom, hogy a Fény feltárja elıtted,
hogy mindez az ajándék már benned él,
és csak arra vár hogy kibontsd.

Szakíts idıt a nevetésre, az ölelésre, a könnyre!
Szakíts idıt, kívánj valamit, álmodozz, remélj!
Szakíts idıt a csodára, az elmélkedésre, az emlékekre!
Szakíts idıt, beszélgess, hallgass, légy mások között!
Az idı ajándék.
Szakíts idıt a szeretetre idén karácsonykor is!
Judith A. Lindberg

A legjobb ajándék
A legjobb ajándék az ellenségednek a bocsánat; a
veled szembenállóknak a béketőrés; a barátodnak a
szíved; a gyermekednek, ha jó példával jársz elöl;
apádnak az engedelmesség, anyádnak, ha úgy viselkedsz, hogy büszke legyen rád, saját magadnak a
tisztelet; és az emberiségnek a jóindulat.
Francis Maitland Balfour

Arlene Gay Levine

Különleges karácsonyi kalács
Hozzávalók:

Elkészítés:

50 dkg liszt, 2 dl tej, 4 dkg élesztı, 3 tojássárgája, 1 tojás fehérje, 10 dkg margarin, 6 dkg
kristálycukor, 1 vaníliás cukor, 1 citrom héja,
csipet só.

A hozzávalókat összegyúrjuk, fél órán át kelesztjük. A tésztát három részre osztjuk, kinyújtjuk, beletesszük csíkokban a tölteléket. A
mákos és diós tölteléket kevés tejjel lazítjuk.
Vigyázzunk nehogy lágy legyen! A gesztenyés
tölteléknél a hozzávalókat összedolgozzuk. A
megtöltött tésztát összesodorjuk, majd hármat
összefonunk. Tojássárgájával megkenjük és 40
percig pihentetjük. Mielıtt megsütjük, a tetejét
darált mákkal megszórjuk. Kb. 60 percig sütjük. Különleges, mutatós, finom karácsonyi
tészta. Kelesztéssel, pihentetéssel együtt kb. 2
óra.

A töltelékhez:
Mákos: 12 dkg darált mák, 8 dkg kristálycukor,
citromhéj, fahéj, mazsola, vaníliás cukor, tej
Diós: 12 dkg dió, 8 dkg kristálycukor, narancshéj, vaníliás cukor, mazsola, tej
Gesztenyés: 15 dkg gesztenyemassza, cukor,
rum, tejszín
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Cselgáncs
Csapatsikerek
Budapesten rendezték az Ifjúsági magyar csapatversenyt,
ahol a leányvári judósok remek
eredményeket értek el. A nıi csapatok között
három, a férfiaknál egy csapatot indított a Leányvári SE. A lányoknak második, harmadik
és ötödik, a fiúknak egy hetedik helyezést sikerült elérni. A döntı mérkızést az UTE csapatával vívták a leányvári judós lányok, amelyen
4:3-as szoros eredmény született, jól versenyzett Nemes Klaudia és Nagy Annamária.

bet, Takács Réka, Dobosi Szabina, Urbanics
Roxána, Farkas Helén, Nagy Adriána
(Tatabányai JC), Takács Nikolett, Klausz Gabriella (Tatabányai JC), Kozenkai Lívia, Nagy
Annamária, Kocsis Viktória, Weszelovszky
Emese, Révész Csilla, Zupkó Noémi, Zsiros
Noémi, Gyarmati Lilla, Szőcs Dóra, Török
Alexandra.
Fiúcsapat: Ipacs Tamás, Rábai Attila, Laky
Richárd, Szöllösi Gábor, Sass Péter, Vadas
Dániel, Frank Arnold, Varga Tibor, Sztraka
Gábor, Schuszter Ádám.

A csapat tagjai: Nemes Klaudia, Krupa Erzsé-

Csapatsikerek
Fiúcsapat: Ipacs Tamás, Szöllösi Gábor, Sass
Imre, Vass Ádám, Schuszter János, Sztraka
Gábor, Schuszter Ádám, Cseffo Gábor, Kiss
Gergı.
A serdülık és a diák versenyzık Lengyelországban vettek részt a Memorial of Maciek
Kupán, ahol a csapatverseny 2. helyét szerezték meg. A versenyen a leányvári lányoknak a
fiúk között kellett versenyezni.
Egyéni eredmények: 1. hely Kreisz Ádám,
Faragó Norbert, 2. hely Rábai Boglárka, Frank
Arnold, Szikora Kristóf, Rábai Attila, 3. hely:
Makovics Roxána, Pásztor Gergı, 5. hely Rábai László, Laky Richárd, 7. hely Tasi Zoltán.
Felkészítık és szervezık: Pfluger Antalné,
Deák Attila, Kreisz Zoltán, Nagy József,
Kunyik József és Pfluger Antal.

Budapesten rendezték a Junior magyar csapatversenyt, ahol a leányvári judósok remek
eredményeket értek el. A nıi csapatok között
három, a férfiaknál egy csapatot indított a Leányvári SE. A lányoknak két harmadik és egy
ötödik, a fiúknak egy negyedik helyezést sikerült kiharcolni.
A csapat tagjai: Nemes Klaudia, Krupa Erzsébet, Takács Réka, Dobosi Szabina, Urbanics
Roxána, Farkas Helén, Weszelovszky Nikolett,
Nagy Adriána (Tatabányai JC), Takács Nikolett, Willinger Ivett, Klausz Gabriella
(Tatabányai JC), Kozenkai Lívia, Nagy Annamária, Sass Dorottya, Kocsis Viktória,
Weszelovszky Emese, Sürő Barbara, Révész
Csilla, Zupkó Noémi, Zsiros Noémi, Gyarmati
Lilla, Szücs Dóra,Török Alexandra, Hornyák
Zsófia

Pfluger Antal
SE elnök
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Nyitott oldal
Interjú Pfluger Antallal
Ami Leányvár jóhírét messzire viszi, az két dolog.
A tánccsoport és a cselgáncs szakosztály.
Mindkettı meghatározó és irányító szerepet tölt be
életemben. Néha elgondolkozom, hol lenné(n)k, ha
minderre nem lett volna lehetıségem és részem
benne. Egy pillanatra megrémülök, de a következıben már elégedetten nyugtázom a valóságot… Mindanynyian tudjuk, ha ezek nem
lennének a faluban, nem
pezsegne annyira az élet.
Ezek a csoportok évek óta,
kitartóan szorgoskodnak,
vezetıik fáradságot nem
ismerve küzdenek meg A
Csoportért. Mindezt pusztán
a gyerekért… Szerettem
volna Tóni bácsit szóra bírni
e témakörben… egy könynyed és majdnem teljesen
kötetlen beszélgetés kerekedett találkozásunkból.

gép, újságok, meg egyebek, cikkírogatás, meg van
két vállalkozásunk, amivel a délelıtti óráim telnek.
Mondana valamit a munkájáról?
Magáncég, amiben tulajdonos vagyok. Szerszámgépgyártással foglalkozunk. Számjegyvezérlı szerszámgépek gyártásával, felújításával, karbantartásával,
valamint Magyarországon
képviselünk külföldi cégeket
szervíz és eladás szempontjából. 1992-93 után pár emberrel alapítottuk a céget, lényegében a SZIM-et folytattuk
és fejlesztettük tovább. A 15
fıs kft. szerencsére jól mőködik és nyereséges.
Említette külföldi éveit. A zágrábi évekrıl mondana néhány
szót?
Az egész úgy kezdıdött,
hogy én eltöltöttem 3 hónapot Belgrádban a Belgrádi Nagykövetségen, család nélkül, kereskedelmi
kirendeltség diplomata státuszában. A régi Jugoszlávia és Magyarország között mőködı üzleti dolgoknak az intézése volt a feladatom. Külön én a
szerszámgépes részlegnél dolgoztam, ami a szerszámgépek és CNC export-importjával foglalkozott.
Zömmel ilyen bartel üzlet volt, Jugoszláviából hozták azokat a típusokat amelyeket Magyarország
nem gyártott, és amit mi gyártottunk azt meg kint
értékesítettük. Ezeknek a gépeknek a eladása,
üzembe helyezése és a teljes Jugoszlávia területén
való szervízelés volt a feladatunk. Négy éves szerzıdéssel voltunk kint, ami Belgrádban kezdıdött,
majd Zágrábban alakítottunk ki konzulátust. Ekkor
már a családom is velem volt, 1986 augusztusában.
Eleinte mindannyian egy lakásban laktunk, egymás
hegyén-hátán, egy-egy szobában egy család.

Hogyan és mikor került kapcsolatba elıször a
sporttal?
1971-ben a dorogi bányász színeiben kezdtem judózni, Dorogon a Zrínyi Általános Iskola termében,
14 évesen. Azóta foglalkozom a judóval. Aztán a
bánya kezdett tönkre menni, megszüntették a szakosztályokat, utána kerültem át Esztergomba, az esztergomi Spartacusba. Ott voltam edzı, meg még
versenyeztem is abban az idıben, végig vezetıedzı
voltam, és elnökségi tag 1986-ig. Aztán kimentünk
Zágrábba a Magyar Nagykövetségre, 4 éves szerzıdésünk volt, ahonnan ’90 augusztusában jöttünk
haza. Nem akartam visszamenni a Spartacushoz.
Végül Deák Attilával megalapítottuk a Leányvári
Judo Klubbot ’90 szeptemberében.
Honnan jött az ötlet?
Akkor Grósz János volt az iskolaigazgató, beszélgettünk arról, mit szólna hozzá. Helyeselt és összegyőjtött közel 60 gyereket, majd elindítottuk szeptemberben az edzéseket pénz nélkül, vaskályhával
főtögetve.

A fiúk akkor ott kezdett iskolába járni?
Nem, a hatodik, hetedik, nyolcadik osztályt és a
középiskolát végezte ott. Elsı évben úgy ült be az
iskolapadba, hogy egy szót nem tudott horvátul, de
év végére 3-as, 4-es bizonyítványt
szerzett, irodalomból is, és megfeleltet szerzett
nyelvtanból is, úgyhogy vette az akadályokat végig.
A külföldön töltött évek alatt anyanyelvi szinten

Mivel telik a szabadideje ha nem judóval foglalkozik?
Nem sok mindennel, ház körüli teendık, számító17
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meg tanult szerb-horvátul, ezt itthon hasznosította,
középfokú, majd a felsıfokú C nyelvvizsgát tette le
horvát nyelvbıl.

elviszi futballozni. A judós évek alatt rengeteg
mozgás, ügyesség meg egyéb készség kialakul,
amit más edzık nem tudnak, hogy ennek múltja
van. Azt hiszik, hogy egy rendkívüli tehetséget találtak, és akkor jönnek a csábítások. Leányváron
ezért van több lány, mert a fiúkat elviszi a foci. Volt
aki jó judós volt, és
most jó futballista is.
Térjünk vissza a Leányvári Judo SE megalakulására…
Ez 1991-ben történt.
Szereztünk egy szınyeget, és elkezdtük az
edzéseket a helyi gyerekekkel. Utána fejlıdött
tovább. A környezı
falvakból jött egy-egy
gyerek fokozatosan
építgettünk. Az elsı
Csév volt, aztán Kesztölc, majd Annavölgy.

Kint volt-e cselgáncs?
Zágráb az egy olyan város, hogyha bármelyik napszakban elgurítasz egy
labdát az utcán, ott nem
visszarúgják, hanem
visszadobják. Ott a
kosárlabda az uralkodó
sportág, nemigen volt
judó a környékünkön.
Utóbb kiderült, hogy a
város másik végén van
egy klub, ahol voltunk
is azóta versenyen egyszer. De az azután alakult, hogy mi haza jöttünk.
Akkor ilyen 4 év nem lesz már az életében…
Nem…Gábor is judósként ment el, és kosárlabdázóként jött haza.

Mikor csatlakoztak be a falvak?
Egyénileg elıször pár gyerek járt, de konkrétan ’94’95-ben kezdtük a külön edzéseket ott.

Versenyzıként illetve edzıként melyik a legemlékezetesebb
versenye?
Versenyzıként az, amikor a nemzeti bajnokságon
helyezést értem el, illetve a Doroggal bekerültünk
az elsı osztályba. Valamint Esztergomban edzısödtem, és sikerült bejutni az elsı osztályba az esztergomi csapatba. Elsı osztályú férfi csapatunk volt.
Akkor még más rendszerben volt az elsı osztály
meg az egész csapatverseny szervezése. Még egyénileg a kecskeméti Európa bajnokságon 2004-ben,
mikor harmadik lettem, senior korosztályban. Illetve a kanadai világbajnokságon, Torontóban ötödik
lettem a világbajnokságon 2005-ben. Ezek a legkedvesebb emlékeim.

Melyik volt az elsı verseny a leányvári SE-vel?
Esztergomban volt egy versenyünk, amikor még
kezdı versenyzıknek írtak ki egy versenyt, ha jól
emlékeszem, 3 hónappal a megalakulás után volt az
elsı versenyünk.
Ki a legeredményesebb sportoló, akit Leányvár
adott a magyar cselgáncsozóknak? Kik a legkiemelkedıbbek?
Eredmény szempontjából, összességében akinek a
legkiemelkedıbb, az Deák Attila, Fekete Klára –
bolíviai világbajnokság, tunéziai VB, ljubljanai
Európa bajnokság magyar színekben. Baumstark
Beus és Attila Jicinben (Ifi EB, de még nem hivatalos) volt Attila 2. 78kg-ban, Beus pedig 3. 40kgban. Bea nyert ifjúsági világkupát és különdíjas
volt, egy japán versenyzı lett az elsı, de Beus lett a
legtechnikásabb. Bartl Gyuri két magyar bajnoki
címmel büszkélkedhet.

Mi az, amire a leginkább büszke?
Arra, hogy több ezer ember megfordult a kezem
között, mint judós és sportoló. Már akiket edzettem
és azoknak a gyerekei, akik már azóta felnıttek,
mint például Deák Attila és fia.

A mostaniak közül ki a legtehetségesebb?

Volt-e kudarc és ha igen, akkor milyen jellegő volt?
Olyan jellegő kudarcok értek, hogy egy versenyzıdbe bent van mondjuk öt közös év kemény munkája, aki egy nap hirtelen azt mondja, hogy meglátta egy futballedzı, hogy rettenetesen jól mozog, és

Péntek Zoli nagyon ügyes, jó versenyzı. Az elnök a
magyar bajnokság alapján mást vitt ki az Európa
bajnokságra, elvileg neki kellett volna megadni ezt
a lehetıséget, mert összességében több pontja van.
18
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Azzal védekezett, mikor megkérdeztük miért nem a
Zolit viszi, hogy ı a magyar bajnokságot figyelte és
ott a Péntek „csak” második volt.

lenne. A családom nagy futballista volt. Tatabányán
és Dorogon bátyám, apám, és rokonságom is focizott…Csak én elágaztam.

Mik a közeli és távoli célok?
Közeli cél természetesen befejezni a versenyévadot,
kiértékelni, pontokat összeadni, egyeztetni a szövetséggel. Az alapján fog megjelenni a Judo évkönyv
ahol 160 csapattal együtt rangsorolják Leányvárt,
de úgy néz ki benne leszünk az elsı tízben. 3170
pontot győjtöttünk. Most szombaton volt egy jó
eredmény, a másodosztályú nıi felnıttet megnyertük, elsı osztályban harmadikok lettünk lányokkal,
3. osztályban pedig harmadikok lettünk. Fiúkkal
indítottunk két csapatot egyik negyedik lett elsı
osztályban, másodosztályban meg harmadik lett. A
legeredményesebb év a 2004-es volt, akkor hatodikak lettek a neveltjeink.

Azt hallottam, hogy nagy világjáró…
Igen, hivatalból is rengeteget voltam külföldön, meg
a feleségemmel is. Cégügyben például 79-szer ültem
repülın, Európa szinte minden országában voltam.
Nyaralás céljából is jártam néhányszor itt-ott. Természetesen vannak kapcsolataink külföldi klubokkal. A
német kapcsolatunk most lesz 25 éves, ezenkívül
Svájcba, Olaszországba járunk. Ami frissebb kapcsolat az a lengyel, cseh és a horvát. Erdélybe is rengeteg meghívást kapunk, csak oda még nem sikerült
eljutnunk az anyagi korlátok miatt.
Japán mint a cselgáncs bölcsıje? Nem vágyik oda?
Ott nem voltunk, de sport szempontjából igen. A
válogatottak most mentek ki felkészülni az olimpiára. De volt olimpikon, aki szombaton még ott állt a
szınyegen Leányvár ellen, másnap pedig elutazott.

Távoli célok?
Ki van ürülve az utánpótlás korosztály, kevés a 1112 éves, azt kell valahogyan feltölteni. ’98, ’99,
2000, 2001-es korosztállyal nincs gond, ott nincs
hiány. Ezért szeretnénk most Piliscsabán indítani
edzéseket. Csak az a probléma, hogy nagyon kevés
a szakember, aki mindezt térítés nélkül, ingyen vállalja.

Ön szerint milyen pluszt ad a cselgáncs a gyerekeknek?
Amikor errıl beszélek, mindig eszembe jut, hogy
már az ókori görögök is tudták: „Ép testben, ép
lélek”, ugyanakkor az európai kultúra bölcsıje a
görög kultúra, mint tudjuk. Ma pedig csak „épp
hogy élek” van, a gyerekek nagyon keveset mozognak, a heti két testnevelı óra rettentı kevés, otthon
pedig állandóan a számítógép és a televízió elıtt
ülnek. Szomorúan és elkeseredetten állok a kérés
elıtt, amikor egy régi judós felkeres, aki évekig
sportolt nálunk, mondván adjak neki igazolást,
hogy felmentsék az egyetemi testnevelı órák alól.
Pedig ott is tényleg csak egy minimumot kérnek.
Persze ha keserédesen is, de mindig megadom az
igazolást. Hatalmas mennyiségő tananyaggal tömik
a gyerek fejét, nagyok az elvárások, pedig a testi és
a szellemi nevelésnek együtt kellene járnia, és
egyensúlyban kellene lennie. Ezt nagyon jól tudták
a görögök. A cselgáncs segít levezetni a felesleges
energiát, fegyelemre nevel. Fejleszti a gyerek önállóságát és bizonyítottan még az alkotóképességet is
kedvezıen befolyásolja. Nem beszélve a közösségi
élményrıl...

El tudja-e képzelni az életét judo nélkül?
Ennyi év után már nem. ’61-tıl 2007-ig, az 46 év.
Rengeteg szervezés és munka van benne az edzéstartáson kívül. Ez nem csak a heti három edzésrıl
szól. De hála Istennek van egy nagyon jó szülıi
hátterünk.
Ha ezt a stafétabotot holnaptól át kellene adni valakinek, akkor az ki lenne?
Hát, senki nem vállalná ezt…az edzıi részét biztosan Deák Attilára bíznám, de ı a versenyzést nem
vállalná el, ezt tudom.
Ha úgy alakult volna az élete, hogy nem kerül kapcsolatba a cselgánccsal, akkor Ön szerint ma mivel
foglalkozna?
Most sem ez a fı foglalkozásom, van munkám,
amivel kell foglalkozzam. Hobbi szinten…
Ön szerint ez akkor hobbi? Amikor a klub az elsı
tízben minden évben benne van?!
(Nagy szünet és széles mosoly). Persze a Judo is
benne van az életemben. Valami sport az biztos

Domavári Zsanett
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Lena hírek
mat és bízunk benne, hogy jövıre is megtisztelnek minket felajánlásukkal.
Csörgits Andrea
Ezúton szeretnénk köszöelnök
netet mondani mindazoknak, akik személyi
A
karácsonyi
készülıdés
lezárásaként,
az
jövedelemadójuk 1 %-át a LENA Leányvári Nagycsaládosok Egyesületének ajánlot- ünnep kapujaként idén is várunk nagy szeták fel. 142. 525.- Ft-hoz jutott hozzá egye- retettel mindenkit a templomba 2007. decsületünk az Önök segítségével. A befolyt ember 24-én délután fél 4-kor, ahol rövid
pénz nagy részét a Karácsonyi- és Húsvéti betlehemes mősorral és közös énekléssel
Mőhely eszközeinek beszerzésére fordít- készülıdünk az ünnepre.
KELLEMES KARÁCSONYI
juk, a maradékkal pedig az Egészségnap
ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK
kiadásait csökkentjük. Köszönjük a bizalTisztelt Leányváriak,
Tisztelt Támogatóink!

Gondolatébresztı
Sokszor meg vagyunk arról gyızıdve, hogy az életünk
jobb lesz, ha férjhez megyünk, ha megszületik az elsı
gyerekünk, vagy ha megszületik a második.
Aztán meg azért vagyunk frusztráltak, mert a gyerekek
túl kicsik még ehhez vagy ahhoz és azt gondoljuk, hogy a
dolgok jobban mennek majd, ha felnınek.
Folytatásként kamaszkori viselkedésük miatt vagyunk
elkeseredettek.
Meg vagyunk gyızıdve arról, hogy boldogabbak leszünk, mikor ezen a korszakon túljut. Azt gondoljuk, az
életünk jobb lesz, ha partnerünk megoldja a problémáit,
ha végre kocsit cserélünk, ha csodálatos nyaralásaink
lesznek, ha nem kell dolgozni.
DE HA MOST NEM KEZDÜNK EL BOLDOG ÉS
TELJES ÉLETET ÉLNI, AKKOR MIKOR?
Mindig lesznek különbözı nehézségeink. Legjobb ezt
elfogadni és elhatározni, hogy boldogok leszünk, akármi
történjék. Ha ily módon elfogadjuk a dolgokat, az segít
megérteni, hogy nincs egy olyan módszer, ami a boldogsághoz elvezet, mert a módszer maga a boldogság.
Következésképpen élvezzük ki az élet minden pillanatát
és élvezzük még annál is jobban, ha megoszthatjuk egy
számunkra kedves emberrel a ritka pillanatokat és emlékezzünk rá, hogy az idı nem vár senkire.
És akkor biztosan nem fogunk arra várni, hogy majd ha
vége lesz az iskolának, majd ha elkezdıdik az iskola,
majd ha lefogyok 5 kg-ot, majd ha sikerül felszedni 5 kgot, majd ha gyerekem lesz, majd ha végre kirepülnek a
gyerekek, majd ha dolgozni fogok, majd ha végre nyugdíjba megyek, majd ha férjhez megyek, ha végre elválok...
AZ ÉLETÖRÖM ÉS A BOLDOGSÁG NEM
ÚTICÉLOK, HANEM MAGA AZ UTAZÁS.
Néhány ötlet mára:
• dolgozz úgy, mintha nem lenne szükséged pénzre

• szeress úgy, mintha nem fájna a csalódás
• táncolj úgy, mintha senki se látna
Töprengj el rajta egy pillanatra, milyen rövid az élet! Te
mit akarsz tıle? Ki vagy te? Ha megengeded, segítek
válaszolni erre a kérdésre.
Jó néhány évvel ezelıtt a Seattle-i paraolimpiai játékokon 9 atléta (akik mind mentálisan, vagy fizikailag sérültek) felálltak a 100 méteres futás startvonalához. A pisztolylövés elhangzásakor elkezdıdött a verseny, ahol (bár
nem mindenki a lábain futva), de a cél felé törekedett a
beérkezés és a gyızelem reményében. A nagy igyekezetben egyszer csak az egyik fiú elesett az aszfalton és jó
néhányat bukfencezett, majd elkezdett sírni. A többi 8
versenyzı hallotta a sírást, lelassított és hátranézett. Majd
mindenki megállt és visszafordult ...mindegyikük! Az
egyik Down-kóros lány leült mellé, megpuszilta és megkérdezte, hogy jobban érzi- e magát. Aztán mind a 9-en
összekapaszkodtak és együtt sétáltak be a célvonalon. A
stadionban pedig a nézık felálltak és percekig tapsoltak.
Azok, akik ott voltak, a mai napig emlegetik ezt a történetet. Hogy miért? Mert valahol legbelül tudjuk: a legfontosabb dolog nem az egymás felett aratott gyızelem. Az
életben sokkal fontosabb másokat gyızelemhez segíteni,
akkor is, ha ez azzal jár, hogy nekünk le kell lassítani.
EGY GYERTYA NEM VESZÍT SEMMIT, HA MEGGYÚJT EGY MÁSIKAT.
Ezek a mondatok egyszerőek, maguktól értetıdıek és
nincs nagy jelentıségük, de néha-néha nem árt elolvasni
ıket, ha egyébként tisztában is vagyunk mindezzel.
Gyakran túlságosan elmerülünk abban, amit csinálunk...
és közben elfelejtjük, miért is csináljuk...
Ismeretlen szerzı nyomán Guttin Zsuzsa
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Kedves Leányváriak!
Nagyon-nagyon örülök, mivel az utóbbi
hetekben azt látom, hogy megtisztult a szelektív győjtık környéke (legalábbis ami a
Templom mellett van). Sıt, a buszmegállót
sem szükséges már takarítanom, mert egyszer csak az is tiszta lett…
Megmondom ıszintén, hogy nem jártam
utána, ki teszi rendbe ezt a két helyet
(persze azért van sejtésem), mindenesetre
nagyon jó érzés, hogy reggelente tiszta
buszmegállóban várakozhatunk.

Azt sem tudom, hogy van-e köze a legutóbbi ezzel kapcsolatos írásomnak a
„megtisztuláshoz”, azt viszont tudom, hogy
ha írtam a negatívról, írnom kell errıl a
pozitív változásról is. Mert nyilván nagyon
sokat jelent, ha takarítanak egy helyet, de
talán még többet jelent az, ha nem szórjuk
el a szemetet.
Mindenkinek, aki ehhez hozzájárul(t) köszönöm szépen!
Guttin Zsuzsa

Gyászolunk!
Az Általános Iskola Grundschule dolgo- Hiszen a fájdalom az jön, benne van az
zói és a Német Kisebbségi Önkormányzat ember életében, senki nem választja önnovember 12-én Weiszenburger Bálintné, ként.
Ibi személyében nemcsak kollégát és Kérem a Jó Istent, adjon erıt, a fájdalmat
munkatársat, hanem egy igaz embert is befogadni, a nyugalmat megtalálni.
elveszített.
„Küldd néki töretlen álmodat
János evangéliumában olvashatjuk:
mert szíved éber – álma
„A lélek az, ami éltet,
mint légen a pára
a test nem használ semmit”
átlódul a pályán
s fönn sajog a menny hajnal –
Az élet országútján verseny és harc fokoronáján
lyik. Sóvárgunk az emberséges emberek
szereplıként őzöd körbe magad,
után, a feltöltıdés után, de ez nem kapharab vagy, de keserved álma szabad
tó üzletekben. Az emberség forrása a lélek
s igazad az álom a röpke.
mélységében rejtızik. Bár szívünk tele
A szikla, ha rávésed jajodat – többé
szomorúsággal, hiszen hiányzik mindennem szikla
napjainkban, az iskola konyhájában, a falu
élı – te magad, s föllibben a
rendezvényein, lelkünk és testünk gyáfellegekbe”
szol, mert a szeretı családanya és nagymama rövid életútja tragikus hirtelenségIbi – Nyugodj békében!
gel szőnt meg.
Nagyné Engler Zsuzsa
Hívı emberként vigaszt csak úgy találunk,
igazgatónı
hogy hisszük, lelke „él és éltet”.
Fájdalmas a búcsúzás.
Gáspár Tibor
S bár az öröm és a fájdalom egyként értékes
Kisebbségi Önkormányzat elnöke
ajándék, a fájdalmat mégis nehéz befogadni.
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Közlemények
Pörögj velünk!
Januárban és februárban vasárnaponként 15 órától
a leányvári Kultúrotthonban várunk mindenkit,
aki szeretne néhány táncos lépést megtanulni.
Most éppen nem koreográfiákra gondoltunk, hanem bulikban, bálokon táncolható rock&roll, cha-cha-cha, keringı,
tangó, csárdás és polka alapokra.
Korosztály: 15 éves kortól, felsı korhatár nincs!
Az oktatás INGYENES! Kezdı idıpont: 2008. január 6.
Leányvári táncosok

Békés Karácsonyi Ünnepeket és eseményekben gazdag
Boldog Új Évet kívánunk!
Leányvári Német Kisebbségi Önkormányzat
Leányvári Német Nemzetiségi Kultúrcsoportok

Baba-Mama Klub
Szeretettel hívunk és várunk minden keddjén lesz 9.30-tól 11 óráig a Mőanyukát, aki gyermekét otthon nevel- velıdési házban
geti (gyermekével együtt) és minden
Szikoráné Burányi Rita
érdeklıdı kismamát!
védını
A klub minden hónap második

Plébániai hírek
15.00 – 17.00
December 24. 15.30 Karácsonyi áhitat.

Leányvári Szent Erzsébet Plébánia
Cím: 2518 Leányvár, Erzsébet utca 127.
Telefon: 33/509-960
Plébános: Feldhoffer Antal

Az úgynevezett éjféli mise 22 órakor lesz!
December 31. 18 óra év végi hálaadás
2008. január 1-tıl változik a miserend!

Szentmisék rendje 2007. december 31-ig:
szombat 16 óra, vasárnap 9 óra.
Közös imádság: csütörtökön 20.30-kor csendes
szentségimádás
Gyóntatás: szombaton az esti mise elıtt
Hivatalos órák: hétfı 9.00 – 12.00, csütörtök

szerda 8.00 (nyári idıben 7.00)
péntek 17.00 (nyári idıben 18.00)
vasárnap 8.30
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Közlemények

Anyakönyvi hírek

Köszönetnyilvánítás

Megszületettek:
Haán Adrienn és Tóth Norbert fia Bendegúz Norbert
(2007. november 11.)
Bartl Boglárka és Sípos Henrik fia Barnabás
(2007. november 17.)
Ulrich Erika és Lunczer Károly fia Péter
(2007. november 19.)
Gölcz Mira és Sax Norbert fia Noel
(2007. november 29.)
Elhunytak:
Weiszenburger Bálintné Bécsi út 46.
(2007. november 13.)
Pogány Bertalan Erzsébet utca 115.
(2007. november 28.)
Születésnapjukat ünneplik:
Sok boldogságot és jó egészséget kívánunk novemberben született polgártársainknak. Külön
gratulálunk a szép kerek évfordulóhoz:
Nagy Mihályné (95) Bécsi út 87.
Parti Jánosné (85) Erzsébet utca 80.
Szigetvári Istvánné (60) Kálvária utca 43.

Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik Weiszenburger Bálintnét
elkísérték utolsó útjára, osztoztak mély
fájdalmunkban, sírjára a részvét és a szeretet virágait helyezték el.
A gyászoló család

Váci Mihály - Nélküled
Elmúlnak így azt estjeim,
nélküled, csillagom.
Olyan sötét van nélküled
szemem
ki sem nyitom.
Olyan nehéz így a szívem,
hogy szinte földre ver,
le-le hullom, de sóhajom
utánad felemel.
Olyan csönd van így nélküled,
hogy szinte hallani,
amit még utoljára
akartál mondani.

Póker klub
Non-profit klubunk célja, hogy a póker adta izgalmakat kulturált körülmények között megismertesse
és megkedveltesse a leendı kedves klubtagokkal.
Fontos a póker nevelı és jellemépítı funkciója, ezért
a klub komoly és kiemelt feladatának tekinti az emberi kapcsolatok ápolását is. Továbbá folyamatosan,
hetente több alkalommal játéklehetıséget teremteni,
ami fıként a sportközvetítések által is ismert No limit
Texas-Hold’em.
Folyamatosan bıvülı létszámmal és kellékkel
(Casino mérető és minıségő asztalok, dealer) várunk
minden kulturált, játék- és sportszeretı érdeklıdıt.

Kapcsolatunk más klubokkal elısegíti nagyobb
versenyek szervezését is. Lépjen be hozzánk, legyen asztaltársunk!
Megtalálhatók vagyunk pénteken, szombaton este
hat órától, vasárnap délután három órától a CÉH
Egyesület termében. Vasárnaponként „pókertanodát”
szervezünk a játékot megismerni szándékozóknak,
Érdeklıdni, további információt szerezni a klubtagság feltételeirıl a fenti napokon és idıben a helyszínen, vagy a 20/9841-366-os telefonszámon lehet. A
versenyen való részvétel elengedhetetlen feltétele a
tagsági kártya, mely a regisztrációt követıen azonnal
átvehetı!
Rosta István

··· Impresszum ···
Leányvári Újság – Leinwarer Zeitung · Leányvár község lapja ·
Megjelenik minden hónap 15-én · Lapzárta: minden hónap elsején
· Kiadja: Leányvár község Polgármesteri Hivatala · Sokszorosítás:
FÉBÉ Kht. · Megjelenik 650 példányban · Fıszerkesztı:
Domavári Zsanett · Szerkesztık: Madar Veronika, Für Dávid ·
Hirdetésfelvétel a Polgármesteri Hivatalban · Hirdetések árai: egy
oldal 24.000 Ft + Áfa, fél oldal 12.000 Ft + Áfa, negyed oldal
6.000 Ft + Áfa. · Lakossági apróhirdetések közzététele ingyenes. ·
Elérhetıség: leanyvarkepujsag@freemail.hu · Észrevételeiket,
kérdéseket a Polgármesteri Hivatalban elhelyezett győjtıládán
keresztül juttathatják el a szerkesztıségnek.

A Szépítkezı szalon szolgáltatása bıvült.
Szıke Ilona pedikőr, manikőr és mőköröm
készítésével várja kedves vendégeit.
Tel. 20/562-0714; 487-383. Cím: Erzsébet utca 91.
FIZETETT HIRDETÉS
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Szilveszterezzen a Leányvár Sramlival!
B e l é p ı : 1 8 0 0 F t , m e l y t a r t a l m a z e gy p o h á r p e z s g ı t
az újévi köszöntıkor
H e l y s z í n : P i l i s c s é v K u l t ú rh á z
Kezdés 20 óra
B a t y u s b á l , b ü f é , t o m b o la
Muzsikál: Leányvár Sramli
Jegyelıvétel: 70/ 772-8476, Kosztka Róbert

MEGHÍVÓ
Sok szeretettel meghívjuk Önt és
kedves családját
2007. december 22-én 15 órai
kezdettel a Mővelıdési Házban
tartandó
FALUKARÁCSONYRA
Töltsük együtt az ünnepet!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és
Békés, Boldog Új Esztendıt
kíván
Leányvár minden polgárának
Leányvár község Képviselıtestülete és
hivatali apparátusa

