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Értelmes böjt
Viktor E. Frankl gondolatainak értékét és hitelességét növeli, hogy orvosi
szakértelme és filozófiai bölcsessége
mellett hosszú életének tapasztalatát –
egyebek mellett azokat, amelyeket a
koncentrációs táborban szerzett – is
magukban foglalják. Önéletrajzi könyvében ezt írja: „Soha nem az a lényeges, hogy mi mit várunk el az élettıl,
ennél sokkal fontosabb: mit vár el tılünk az élet.” Ez – az értelmes élet
magvát megragadó – megfogalmazás
igaz lehet a böjtre is: Nem az a lényeges, hogy mi mit várunk el a böjttıl,
ennél sokkal fontosabb: mit vár el tılünk a böjt.
Ameddig mi várunk valamit a böjttıl,
addig a Jézus által elmarasztalt képmutatókhoz hasonlítunk. Azt várjuk, hogy
az emberek lássák a böjtölésünket, és
megdicsérjenek érte. Azt várjuk a böjttıl, hogy olyan jó érzések töltsenek el,
mint megelégedettség, büszkeség. Észre sem vesszük, hogy már csak egy apró lépés választ el minket a gıgtıl. Azt
várjuk, hogy a böjt által a többiek fölé
emelkedjünk, az Isten közelébe, mint a
bábeli torony építıi. Arra vágyunk,
hogy szigorú böjtünkkel kiérdemeljük
azt, amit hiába kértünk az imádságban.
Ha meg merjük kérdezni, s valóban kíváncsiak vagyunk arra, mit vár
tılünk a böjt, minden bizonnyal vála-

szolni fog. Maga a böjt gyakorlása
hozza el nekünk a hiteles választ. Kiderül, hogy elsısorban mély alázatot
kíván tılünk. Azt várja tılem a böjt,
hogy vonuljak szobám rejtekébe, s ott
böjtöljek. Azt várja, hogy feledkezzem
meg magamról, s induljak el a másik
felé. Engedjem el a vágyaimat, abban a
meggyızıdésben, hogy csak akkor teljesülnek, ha lemondok róluk. Adjam
oda azt amihez nagyon ragaszkodom,
mert csak az lehet igazán az enyém,
amit odaadtam. Azt várja tılem a böjt,
hogy üresítsem ki magam, mert Isten
csak így tud betölteni kegyelmével.
Anselm Grün, bencés szerzetes ezt
üzeni mindnyájunknak: „Mértékkel
egyél, hogy mértéktelenül szerethess!”
Isten és embertárs szeretetére hív a
böjt. Senkitıl sem várja az erejét, és
lehetıségeit meghaladó önsanyargatást. A tılünk telhetıt várja, nem többet, de nem is kevesebbet. Azt, amire
képesek vagyunk. A 100 éve született
Simone Weil, sokat sejtetı tömörséggel így fogalmaz: „Meg kell tenni a
lehetségest, hogy megérintsük a lehetetlent.” Azért böjtölünk, hogy találkozzunk azzal, aki számára semmi sem
lehetetlen.
Feldhoffer Antal
plébános
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Képviselı-testületi ülés 2009. február 16.
Megjelentek a Képviselıtestület megválasztott tagjai:
Adamik Sándor, Boros László, Csobán Zoltán,
Frank György, Juhos Tamás, Hanzelik Gábor,
Kovács István, Misikné Lóczki Irén képviselık
Dr. Holicska Judit jegyzı
Papp Pál alpolgármester
Tóth János polgármester
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2009. február 10-én megbeszélés zajlott az
ÉDV Zrt. képviselıivel a szennyvíztisztító fejlesztési pályázat önrész biztosításával kapcsolatosan.
A Képviselıtestület a beszámolót elfogadta.
Következı napirendi pontként a Képviselıtestület Mővelıdési ház tevékenységérıl
szóló beszámolót vitatta meg.
A Mővelıdési ház épületén belül mőködik
és folytatja edzéseit a Judo szakosztály, tartják a próbákat a Német Nemzetiségi Kultúrcsoportok, a Leányvári Sramli és a Német
Nemzetiségi Dalkör. A dorogi Erkel Ferenc
Zeneiskola kihelyezett tagozata heti 4 alkalommal tartja óráit. A Mővelıdéi ház a községi és iskolai könyvtárnak, szakköröknek és
kluboknak szintén otthont ad. A bevételt
jelentı programok az alábbiak voltak: vásárok – bemutatók (11 alkalom), szemészeti
vizsgálat (3 alkalom), esküvı (2 alkalom).
Egyéb jelentıs programok: Újévi koncert,
Farsangi bál, Sportbál, Dalkörtalálkozó, történelmi verseny, Egészségnap, Gyermeknap,
Falunap, Idısek napja, Galamb és díszmadár
kiállítás, Karácsonyi mősor, Szilveszteri bál.
A Mővelıdési házban klubok, szakkörök
mőködnek. A rajzszakkör Tárczy Gabriella
vezetésével mőködik. A nosztalgia klub tagjai Szakmár Jánosné vezetésével rendszeresen összegyőlnek beszélgetésre, éneklésre,
kirándulásokra. A Baba-mama klub minden
hónap második keddjén várja az érdeklıdı
kismamákat-anyukákat Szikoráné Burányi
Rita védını vezetésével.
Az asztalitenisz sportág is képviselteti magát
Dósa Mihály és Rácz Attila vezetésével. A
sakkszakkör szombatonként várja az érdeklıdıket Hanzelik Gábor irányítása mellett. A
nyári tábor 2008. augusztus 4 és 10-e között
Balatonrendesen volt.
A könyvtár könyvállománya gazdagodott,
nem csak a költségvetés által biztosított keretbıl, hanem magánszemélyek felajánlásai-

−

•

A polgármester beszámolt az elmúlt ülés óta
végzett munkáról:
− 2009. január 10-én a Kongresszusi Központban zajlott a Magyarországi Németek
Napja. Gáspár Kinga kapta a Valeria Koch
díjat kimagasló tanulmányi eredményéért
és nemzeti hagyományırzı tevékenységéért.
− 2009. január 14-én a dorogi Rendırkapitányság tájékoztatást adott a körzeti megbízotti utánpótlás problémáiról és lehetıségeirıl.
− 2009. január 19-én egy közoktatási szakértı bevonásával megbeszélés folyt az iskolatársulás szakmai kérdéseirıl.
− 2009. január 27-én szerzıdéskötések történtek a kálvária-dombi telekkialakítás I/2.
ütemének földvásárlásaihoz. A vételi ajánlatok alapján a tervezett vásárlások 85%-át
lebonyolítottuk.
− 2009. február 4-én ülésezett a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság. A bizottság megtárgyalta a 2009.évi költségvetési tervezetet.
− 2009. február 5-én kistérségi ülés volt,
amelyen a következı napirendi pontok
kerültek megtárgyalásra:
◊ A belsı ellenırzés normatív támogatásának felosztásának módosítása
◊ Térségi mozgókönyvtárakról szóló döntés
◊ A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás
2009. évi költségvetése
◊ A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás
és Dorog város közötti feladat ellátási
szerzıdés megkötése pályaválasztási
tanácsadásra és gyógy-testnevelésre.

•
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ból is. Jelenleg 139 fı könyvtártagja van a
könyvtárnak, akik közül több mint 70% jár
rendszeresen az intézménybe. Minden évben
megrendezésre kerül az iskola felsıbb osztályai számára a könyvtárhasználati vetélkedı.
A Képviselıtestület megvitatta a beszámolót. A képviselık elmondták, hogy a Mővelıdési ház korszerősítése fontos a felsorolt
tevékenységek zavartalan mőködésének
hosszú távú biztosításához. Elismerve a
munkát, a Képviselıtestület a beszámolót
elfogadta.
• Következı napirendi pontként a Képviselıtestület a 2009. évi Költségvetést tárgyalta.
A napirendi pont megvitatását a Pénzügyi és
Gazdasági Bizottság javaslatának ismertetésével kezdte a Képviselıtestület. A bizottság
tárgyalásra alkalmasnak ítélte a költségvetés
tervezetét. A költségvetéssel összefüggésben
a helyi építéshatóság fenntarthatósága ügyében döntött a Képviselıtestület. A 2008-as
évben a Képviselıtestület több ízben volt
kénytelen ezt a kérdést felülvizsgálni. Elsı
ízben eszközfejlesztést voltunk kénytelenek
végrehajtani, majd a köztisztviselıi státuszbıvítés került napirendre. Következıleg 2 fı
részmunkaidıs foglalkoztatásáról döntött a
testület. A 362/2008 (XII. 31.) Kormányrendelet elıírta, hogy az építéshatóságnak legalább két fı teljes munkaidıs köztisztviselıt
kell foglalkoztatnia. A Képviselıtestület
hatályon kívül helyezte korábbi rendeletét,
amely az építéshatóság 2 fıs részmunkaidıs
fenntartásáról rendelkezett. A Képviselıtestület döntése értelmében – mivel a 2 fı köztisztviselı teljes munkaidejő foglalkoztatását
nem tudja biztosítani – az elsı fokú építéshatóság Leányváron 2009. március 1-jével
megszőnt. Ezen feladatokat Dorog város
építéshatósága veszi át.
A költségvetés tárgyalását megkezdve a polgármester bevezetıjében az alábbiakat emelte ki:
− A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatai alapján került átdolgozásra a költségvetés tervezete.

A tervezést alapjaiban nehezítette az állami támogatás csökkenése, amely 13 millió
Forinttal kevesebb, mint 2008-ban.
− A költségvetési koncepcióban a Képviselıtestület 2%-os illetménykiegészítést fogadott el, ami a bérek tervezésénél lett
figyelembe véve.
− A civil szervezetek támogatási keretének
meghatározó tételei a 2008-as évhez képest a felére zsugorodtak, így a Judó, a
Kultúrcsoportok és a Lena esetében.
− A köztisztség viselık és közalkalmazottak
jutalmazása kikerült a költségvetésbıl.
− A fejlesztések, így az Orvosi rendelı és a
Védınıi szolgálat épületének akadálymentesítésére szánt összeg, az óvoda világításkorszerősítésére szánt összeg a kálvária-dombi telekkialakítás I/2. ütemének
beruházási költségeihez került. Szintén ez
a forrása a Forest Papír Kft. egyedi
szennyvíztisztító kialakításának.
− A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslatára a Falunap megrendezésének lehetısége visszakerült a költségvetés tervezetébe.
− Jelentısen le lett faragva szinte minden
dologi kiadás az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal és az intézmények vonatkozásában.
− A hivatali autó üzemanyagköltségét a polgármester költségtérítése fedezi, a logopédus számla ellenében tevékenykedik az
oktatási intézményekben.
A Képviselıtestület hosszas vita után név
szerinti szavazással fogadta el a 2009-es év
költségvetési rendeletét.
• A továbbiakban a Képviselıtestület jóváhagyta a könyvvizsgálóval kötendı szerzıdés tervezetét. A Képviselıtestület ingatlanvásárlási kérelmeket bírált el, és döntött
földcsere ügyekben. A Képviselıtestület
jóváhagyta a Kálvária utca házszámozási
tervezetét.
−

Tóth János
polgármester
3

Önkormányzati hírek
7. sz. melléklet a költségvetés 9.§-ához az Önkormányzat 2009. évi elıirányzatai feladatonként

Szakfeladat Megnevezés
552312 Óvodai intézményi étkeztetés

BEVÉTEL
Eredeti
3 000

KIADÁS
Eredeti
6 833

552323 Iskolai intézményi étkeztetés

2 000

4 250

631211 Közutak üzemeltetése

840

751153/212 Önkormányzat
751153/200 Polgármesteri Hivatal
751164 Helyi kisebbségi Önkormányzat

2 500

9 500

19 788

49 396

5

576

3 000

5 965

260

190

751834 Vízkárelhárítás

192

751845 Községgazdálkodás
751867 Köztemetı fenntartás
751878 Közvilágítás
751966 Önkormányzati feladatok nem tervezett elszámolása
801115 Óvodai nevelés

3 360
165 627
33 693

801214 Iskolai oktatás

68 787

805113 Napközi

3 054

851242 Ügyeleti szolgálat

49

49

851297 Védınıi szolgálat

3 039

3 492

853235 Családsegítés

620

853311 Rendszeres pénzbeni ellátás

870

853344 Eseti pénzbeni ellátás

1 970

901116 Szennyvízelvezetés és kezelés

7 209

4 044

200

6 819

902113 Települési hulladék kezelése

240

921815 Mővelıdési ház
923127 Könyvtár

217

924036 Diáksport

67

926018 Általános tartalék

1 653

MŐKÖDÉSI BEVÉTEL-KIADÁS ÖSSZESEN
751153/214 Kálvária dombi beruházás

206 677

206 677

179 582

172 172

801214 Iskolai oktatás

810

751153/212 Önkormányzat

4 800

801115 Óvodai nevelés

800

851297 Védınıi szolgálat
FEJLESZTÉSI BEVÉTEL-KIADÁS ÖSSZESEN
2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI FİÖSSZEG
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179 582
386 259

1 000
179 582
386 259
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2009. évi tartalékok
2009. év
Céltartalék
751153/214. Kálvária beruházás

24 596
Általános tartalék

751153/212 Önkormányzat
ÖSSZESEN:

1 653
26 249

Önkormányzat által folyósított ellátások
2009. év
853311 Rendszeres szociális ellátások
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)
Ápolási díj (helyi megállapítás)
Ápolási díj (normatív)
ÖSSZESEN:
Eseti szociális ellátások
Átmeneti segélyek
Lakáshozjutás
Közgyógyellátás
Rendkívüli szociális segély
Temetési segély
Tanulók állami tankönyvtámogatása
ÖSSZESEN
MINDÖSSZESEN:

600
50
688
100
532
1 970
2 840

Támogatás, végleges pénzeszköz átadás
2009. év
Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre
Lena támogatása
Vöröskereszt támogatása
751153/212
Zeneiskola támogatása
Önkormányzat
Kultúrcsoportok támogatása
Judo SE támogatása
ÖSSZESEN:
853244
Családsegítı
851242
Ügyeleti szolgálat
MINDÖSSZESEN:

100
100
30
1 000
1 165
2 395
620
49
3 064
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30
600
240
870
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A Dorogi Rendırkapitányság felhívása
latot azzal a szervvel, amelyhez az idegen tartozik, rendır esetén a 107-es
(mobiltelefonról 112-es) ingyenes hívószámon lehet azonosítást kérni, szolgáltatók munkatársa esetén pedig a számlán
jelzett ügyfélszolgálati telefonszámon
− egyetlen szolgáltató munkatársa vagy
hivatalos személy sem kíváncsi arra,
hogy hol tárolja az értékeit! A pénz tárolási helyét ne mutassa meg idegeneknek,
arról ne beszéljen ismeretlenek elıtt!
Amennyiben a lakásba bemenni kívánó
személy mégis gyanúsnak tőnik és nincs
módjuk arra, hogy telefonon ellenırizzék
hovatartozásukat, kérjék hozzátartozójuk,
szomszédjuk vagy az önkormányzat, polgárırség, rendırség segítségét az azonosításban!
Ha valaki hozzátartozójukra hivatkozna, azt
ellenırizzék!
A legfontosabb: értékeiket ne otthon tartsák! Megtakarított pénzüket tegyék bankba
vagy postai takarékbetétkönyvbe, mely minden településen elérhetı, így eltulajdonítás
esetén sem jut az elkövetı a pénzhez, mert
az ilyen betétkönyv névre szóló, azt csak a
tulajdonos válthatja ki megfelelı személyazonosítás után! Ha mégis megtörténik a baj,
bőncselekmények áldozataivá válnának, ne
nyúljanak semmihez és a lehetı legrövidebb
idın belül kérjenek segítséget, illetve a 107es (mobiltelefonról 112-es) ingyenesen hívható telefonszámon értesítsék a rendırséget!
Figyeljenek a környezetükben élı idıs emberekre, nyújtsanak részükre tanácsadást, baj
esetén segítsék egymást! Amennyiben gyanús jármővel találkoznak, a rendszámot írják
fel, gyanús személy felbukkanása esetén pedig legyenek fokozottan óvatosak és erre
hívják fel a lakókörnyezetükben élık figyelmét is! Forduljanak bizalommal a Dorogi
Rendırkapitánysághoz, a helyi önkormányzathoz vagy a helyi polgárırséghez!

Az utóbbi idıben elszaporodtak illetékességi területünkön az idısek sérelmére elkövetett vagyon elleni bőncselekmények, trükkös
lopások, ezek közül is azok, ahol az elkövetık magukat rendırnek, hatósági személynek
vagy szolgáltatók (E.on, Égáz, Vízmő, UPC
kábelszolgáltató) munkatársának, jótékonysági szervezet vagy önkormányzat, kistérségi
társulás képviselıinek kiadva jutnak be idıs
emberek otthonába és ott a sértettek figyelmét elterelve tulajdonítják el értékeiket.
Újabban megjelentek az elkövetés azon formái, melyben ismerısre hivatkozva (pl. valamely hozzátartozó felé tartozás megadása
céljából), vagy pénzváltás ígéretével vagy
ajándékot hozva követik el a bőncselekményt.
Elıfordult olyan eset is, hogy termékértékesítés címén férkıznek az elkövetık az idıs
személyek bizalmába, aztán a lakásban lévı
értékek eltulajdonításával vagy a termék valós értékének többszörösét vételárként feltüntetve okoznak kárt.
A további bőncselekmények megelızése
érdekében kérjük fogadják el néhány tanácsunkat:
Ne engedjenek be idegen személyt a lakásba, csak akkor, ha meggyızıdtek személyazonosságáról, illetıleg jövetele céljáról:
− a rendırt, illetıleg más hivatalos személyt (tőzoltót, mentıt) egyenruhája,
jelvénye és igazolványa igazolja (civil
ruhás rendırnek is van jelvénye és igazolványa!)
− egyetlen hivatalos személy sem kíván
úgy magánlakásba bemenni, hogy jövetelének egyértelmő célja ne legyen, pusztán azért, hogy az idıs ember értékeit
látni szeretné egyetlen rendır sem fog
bekopogni senkihez.
− amennyiben a magánlakásba bemenni
kívánó személlyel kapcsolatban kétség
merülne fel, kérjük vegyék fel a kapcso6
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Lomtalanítás
A Saubermacher Magyarország Kft. a 2009. évi lomtalanítást 2009.
március 25-én (szerda) tervezi elvégezni.
A lomtalanítás során azon nagydarabos hulladékok kerülnek begyőjtésre, melyek a normál heti szállítás során méretük, tömegük miatt nem helyezhetıek el a lakossági hulladékgyőjtı edényekben.
Kérjük, ne tegyenek ki:
−
−

−

−
−

zsákban elhelyezett hulladékot, ez nem tartozik a lom kategóriába
veszélyes hulladékot (pl.: pala, festékes dobozok, olajjal szennyezett edények, gyógyszerek, akkumulátor).
építési törmeléket, vállalkozási tevékenységbıl származó hulladékot (pl.: autóalkatrész, síküveg stb.)
gumiabroncsot
elektronikai hulladékot

A gumiabroncsok begyőjtése egy külön idıpontban, központi helyen
fog történni. Az idıpontról tájékoztatást fogunk adni. Az elektronikai
hulladék (pl.: TV, rádió, számítógép, elektromos háztartási gépek) egy
erre a célra elkülönített 15 m3-es konténerbe kerülnek elhelyezésre, az
Iskola udvarán. A begyőjtés határideje 2009. április 1. (szerda).
A lomtalanításra szánt nagydarabos hulladék 2009. március 25-én reggel 6 órára kerüljön kihelyezésre. A késıbb elhelyezett hulladékot nem
szállítják el. A hulladékgyőjtést végzı autók minden utcába csak egyszer
mennek be.
Amennyiben március 25-én nem tudják a település egészérıl begyőjteni a kihelyezett lomot, úgy a következı nap abban az utcában folytatják,
ahol azt a megelızı nap abbahagyták.
Tóth János
polgármester
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Nemzetiség
Ajándék
Karácsony elmúltával az
ajándékozás a szürke hétköznapok világába kerül
vissza. Leginkább névnapok, születésnapok ünneplésének lesz része. Adni vagy kapni a jobb, tehetjük fel
a kérdést. Gyermekkorunkban a „kapni
jó” oldalon állunk, majd az idı elıre
haladtával, észre se vesszük és átsiklunk
a „milyen jó ajándékot adni” oldalra.
Január 10-én a magyarországi németek
13. gáláján ajándékot kaptunk! Ne szokványos, dobozba csomagolt, selyem szalaggal díszesen átkötött kedveskedésre
gondoljanak. Teljesen másnak lehettünk
részesei! Egy, a felnıtt kor határán levı,
nekünk mégis csak „pici” lány adott át
egy lelki csomagocskát, ahogy mosolygósan ott állt a Kongresszusi Központ
hatalmas színpadán. A tıle megszokott
szerénységgel vette át a Valeria Kochdíjat.
Idézet az elhangzott bemutatóból:
„Szülıfalujában, Leányváron (Leinwar) a nemzetiségi általános iskolába

járt, ahol kiemelkedı német nyelvtudásra tett szert...”. A kulcsszó; SZÜLİFALU!
A kérdés csak az, hogy milyen csomaggal tudjuk útnak indítani gyermekeinket. A közösségünktıl kapott kicsi
ajándékainkkal érhetett csak el ide a jutalmazott! Kellett hozzá az óvoda ápoló,
nyugtató keze, az iskola sok mindenre
kiterjedı figyelme, a templom meghitt
varázsa, a kultúrcsoportok színes világa
és a mindig segíteni kész család magabiztossága.
Apró átadott és kapott ajándékok az
óvodai évzárokról, az elsıáldozásról, az
iskolai ballagásról, kulturális rendezvényekrıl. Talán a szülıfalu felcsendülı
harangszava is ott volt velünk azon az
estén. Többet ért, mint sok csillogó adott
-kapott múlandó tárgy.
Kinga, köszönjük az ajándékot, amelyet minden Leányvárinak adtál, gratulálunk a kitüntetésedhez, büszkék vagyunk
rád!

Szösszenetek
Gyors telefonbeszélgetések és
egyeztetések után, február 7-én a
perbáli kultúrotthon színpadán találtuk magunkat. Nyolc párral is táncolhattunk volna, de annyira kicsi volt a
színpad, hogy inkább csak 14-en táncoltak. A részletes ismertetés helyett
egy rövid kis levélke álljon itt:

Kedves Tibor!
Szeretnék köszönetet mondani a február
7-i szombati fellépésükért. Kérem, tolmácsolja a tánccsoport tagjainak is!
Nagyon színvonalas, változatos mősort
adtak elı a perbáli közönségnek. Mindenkinek nagyon tetszett. Még aznap, de
a rendezvény utáni napokban is sokan
dicsérték a csoportot, és remélik, hogy

Köszönılevél
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Nemzetiség
fantasztikusan néz ki. Nyitó táncunk fogadtatása semmiképp nem volt felemelınek nevezhetı, bár apait-anyait beleadtunk. A várakozás ideje alatt voltak, akik
körülnéztek a szállodán belül, majd kívül. Hosszan tartó beszélgetésekre is
tudtunk idıt szakítani és lehetıségünk
volt a kaszinós fiúk segítségével pókerezni és rulettezni is. Még mielıtt valaki
a szerencsejátékok bugyraiba történı
elsüllyedéssel vádolna bennünket, megnyugtatunk mindenkit. Zsetonokat kaptunk ugyan, de fizetnünk nem kellett érte. A képzeletbeli nyereményeket sem
vehettük fel, kimondottan a játék játszotta a fıszerepet. A báli közönség közben
vacsorázott, majd különféle mősorokat
tekintettek meg.
Bernát megérkezésével élesedett a
helyzet, kérésére – aztán késıbbi megelégedésére - egy kis báli hangulatot teremtettünk harmonikaszóra. A tánctér
mögötti színpadocskán elfoglalta helyét
a zenekarunk. Elıadásunkkal sikerült a
magunk oldalára állítani a bálozókat,
akik közül a végén néhányat még táncba
is vittünk. Kifelé jövet a hotel elıtti
rendırök szerencsére nem minket vártak,
hanem taxis összeütközés miatt helyszíneltek. Hazaérkezésünk után sokan folytatták a bulizást Cséven és Dorogon.
Az idei táncos farsangunkat február 21én tartottuk. A szokásosnak megfelelıen
fánksütı asszonyaink Ica mama vezetésével reggeltıl szorgoskodtak a konyhában. Az eredményt délután és este minden résztvevı és vendég megkóstolhatta.
15 órára megtelt a nagyterem és a kisterem is, folyamatos volt a jövés-menés a
színfalak mögött. A folyosók és a fenti

máskor is ellátogatnak hozzánk.
Külön köszönöm, hogy tiszteletdíj nélkül is vállalták a fellépést.
További munkájukhoz kívánok sok sikert, erıt, kitartást, valamint jókedvet,
amelyben, mint láttam nincs hiány.
Még egyszer köszönet a színvonalas
elıadásért.
Minden jót kívánva:
Bakai Anikó
a Perbáli Német Kisebbségi
Önkormányzat elnöke
Perbál, 2009. február 11.
14-én egy teljesen más helyszínre igyekeztünk. Babicsek Bernát segítségével
vehettünk részt a budapesti Royal Hotelben szervezett Sváb-bálon. A mősoridı
részleteinek megbeszélésekor két idıpontot kaptunk 19:35 megnyitó, majd
22:25 táncbemutató. 18:35-kor kaptuk a
telefonos hívást, hogy mikorra érünk
oda. Megnyugtattuk a szervezıket, nem
fogunk elkésni. Buszunkból való kipakoláskor megállítottuk a körút forgalmát,
majd villámgyorsan, a piros lámpa ideje
alatt sikerült kiszednünk zenészeink
hangszereit, kottatartóit és egyéb kellékeit. A szálloda fıbejáratánál a bıröndök
helyett táncos-zenész motyóinkkal kicsit
furcsán mutattunk. Az öltözınek kinevezett szoba kicsi volt, de legalább túlfőtött.
A szervezı hölgy teszek-veszek intézkedek, pattogós már-már ugráltatós magatartása nem ragadt ránk, sıt egyszerően lepergett rólunk. A végén már ı vette
át a mi nyugodtságunkat. A konyhán keresztül juthattunk be a bálterembe, amely
régi stílusának köszönhetıen egyszerően
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termek is foglaltak voltak. Zenekarunk
rázendített és ment is minden, mint a karikacsapás. Kicsik és nagyok különféle
jelmezekbe öltözve izgatottan várták a
színpadra lépést. Mazsolák, minik, gyermekek, ifjúságiak, felnıttek táncoltak, a
dalkör harmonika kísérettel énekelt. Az
elıadások szünetében rendeztünk egy
jelmezversenyt. Sok jó ötletet láttunk,
ezek közül a zsákbamacska jelmezt minden zsőritagunk a maximális 10 ponttal
jutalmazta. A többiek is zajos sikert arattak. A mősor második része is jókedvően, pörgısen zajlott. A 13. alkalommal
megtartott farsangolónk délutáni tombola fıdíja ismét egy leányvári sváb viseletbe öltöztetett baba volt, melyet Lízi
néni ajánlott fel. Zenészeink egy-két

gyerekkedvenccel zárták a délutáni mősort a tombolahúzás izgalmai után. A
tombolatárgyakat köszönjük a szülıknek, nagyszülıknek és az óvodának.
Az esti bálon megjelenı hippi csajok
nem okoztak különösebb gondot, szépen
viselkedtek. Csévi és szentiváni báli vendégeink megjelenésével közel 100-an
mulattunk hajnalig. Ifjúsági táncosaink
is szép számmal maradtak a hajnali pakolásig. Muzsikusaink 14 óráztak, köszönjük nektek!
Gáspár Tibor

Kérés
Március 22-én, vasárnap a svábok előzetésének 63. évfordulójára
emlékezünk a templomban és utána a falumúzeumnál.
Plébánosunk, Feldhoffer Antal ezen a napon németül misézik.
Több mint 60 éve nem volt ilyen Leányváron!
Az énekek mellett imádkozni is németül fogunk!
Várunk mindenkit, aki szívesen venne részt.

Emlékezzünk közösen!
Leányvári Német Kisebbségi Önkormányzat
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Cselgáncs
Antónia, Gurzó Anna, Szöllös Gergı és
Füleki Márton.
Diák C korcsoport: 1. hely Mihálik
Soma, Varga Dániel, Bredoka Dóra, Temesvári Kamilla. 2. hely Dósa Mihály,
Zóka Hella és Molnár Dániel.
3. hely Nagy Boldizsár, Kisházi Dávid.
Diák B korcsoport: 1. hely Semjén
Luca és Oláh Attila. 2. hely Szabó Hugó
Diák A korcsoport 1. hely Rábai Boglárka, Klányi Márk és Koósz Márk. 2.
hely Kreisz Ádám, Zsiros Zoárd és Nagy
Benedek 3. hely Vadas Gellért.
Serdülı korcsoport 1. hely Ipacs Tamás, Kósz Richárd és Faragó Norbert. 2.
hely Rábai Boglárka, Tóth Ferenc,
Móczik Máté, Rábai Attila. 3. hely Kiss
Nikolett, Pásztor Gergı, Kreisz Ádám és
Kiss Roland
Ifi korcsoport 1. hely Szabó Katinka,
Szabó Frigyes, Szücs Dóra, Zóka Norbert, Rábai László, Willinger Ivett és
Frank Arnold 81 kg és 90 kg-ban is.
2. hely Nemes Klaudia, Takács Nikolett. 3. hely Krisztián Izabella, Kiss Nikolett, Ipacs Tamás, Tasi Zoltán
Megszerzett érmek: aranyérem 24
db, ezüstérem 16 db, bronzérem 16
db.

Nemzetközi siker
Remek eredményt ért el
Szabó Franciska a Leányvár-Egerág versenyzıje a
Bécsben rendezett Világkupán. A felnıttek között
induló 63 kg-os junior versenyzı az 1.
fordulóban erınyerı 2. fordulóban legyızte Kozava Rina-t (japán) A 3. fordulóban pedig nyert Aranka Schauer
(osztrák) ellen, végezetül vereséget szenvedett Hszü Li li (kínai) és Maja Ursic
(szlovén) versenyzıtıl. Az elért 7. helyezés nagyon szép eredmény, és ezzel
felkerült a felnıtt világranglistára.

Leányvári sikerek
Jól szerepeltek a leányvári ifjú judósok
a Tokodaltáron rendezett országos meghívásos versenyen. A leányvári csapatban versenyeztek a Szabó Ferenc vezette
egerági versenyzık is.
A versenyen 210 fı ifjú judós küzdött a
helyezésekért. Kiválóan teljesített diák D
korcsoportban Szabó Tas és Dósa Vanda, diák C korcsoportban Mihálik Soma
és Bredoka Dóra, diák B-ben Semjén
Luca, a diák A korosztályban Rábai
Boglárka és Klányi Márk, serdülıben
Ipacs Tamás, Koósz Márk és Faragó
Norbert. Az ifi korcsoportban Szabó Katinka, Szabó Frigyes, Zóka Norbert, Rábai László, Willinger Ivett és Frank Arnold ért el szép eredményeket.
Egyéni eredmények:
Diák D korcsoport: 1. hely Dósa Vanda, Udvardi Ákos, Szabó Tas és
Szücs Gábor. 2. hely Mártai Petra, Füleki Sándor, Albert Bernát. 3. hely Nagy

Nemzetközi ifjúsági válogató verseny
Az ifjúsági válogató nemzetközi miskolci versenyen nagyon jól szerepeltek a
leányvári judósok. Szabó Katinka újabb
gyızelmével biztosan vezeti az 52 kg-os
rangsort.
Egyéni eredmények:
50 kg Szabó Frigyes 3. hely, Gard Richárd 3. hely, 52 kg Szabó Katinka 1.
hely, 70 kg Nagy Annamária 5. hely,
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+90 kg Kerstner Róbert 2. hely.
Diák „A” Magyar Köztársaság Kupa
Szabó Katinka, Gard Richárd és
Kerstner Róbert a magyar ifi válogatott UTE csarnoka adott otthont a diák „A”
tagja, ık részt vesznek Zágrábban a MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KUPA
nemzetközi versenyen.
versenynek ahol a leányvári judosok remek eredményt értek el.
Prágában felnıtt VILÁG KUPA.
Egyéni eredmények
34 kg Szabó Hugó 3. hely, 41 kg Koósz
A Junior korú Szabó Franciska Leány- Márk 5. hely, 50 kg Rábai Boglárka 1.
vár-Üstökös 63 kg súlycsoportban 64 hely, 54 kg Klányi Márk 5. hely, Zsiros
között elınyerı majd 32 között ipponnal Zoárd 7. hely, +56 kg Czigány Adrien
gyız Ozdoba Agota lengyel versenyzı 3. hely, +66 kg Gulyás Géza 3. hely.
ellen, majd 16 között yukoval veszít az
izraeli Schlesinger Alice ellen. Jelenleg a
világranglista 23. helyén áll.

Felkészítık és szervezık: Pfluger Antalné, Kovács Ernı, Nagy József, Péntek Zoltán, Pócsföldi Gábor Szabó Ferenc és Pfluger Antal.
Pfluger Antal
SE elnök
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Cselgáncs
A Leányvári Judo SE 2008-as évi évzáró értekezlete
oszt. OB 2. hely, Takács Réka felnıtt OB 2.
hely, Kiss Alexandra felnıtt OB 3. hely, Sürő
Barbara felnıtt OB 3. hely, Kiss Gergı junior
OB 3. hely, Habran Barbara junior OB 3. hely,
Diénes Mónika ifi OB bajnok, Nagy Annamária
ifi OB 2. hely, Nemes Klaudia ifi OB 3.hely,
Makovics Roxána diák OB bajnok, Kiss Roland
diák OB bajnok, Rábai Boglárka diák OB 2.
hely, Ipacs Tamás diák OB 3. hely, Pásztor Gergı diák OB 3. hely, Klányi Erik diák OB 3. hely,
Csantavéri Krisztián diák OB 3. hely
Legjobb eredményt elért versenyzıink:
Makovics Roxána, Urbanics Roxána, Péntek
Zoltán.
Sok érmet szereztek versenyzıink a fıiskolás,
egyetemista Magyar Bajnokságon.
CSAPAT MAGYAR BAJNOKSÁG:
Felnıtt nıi 1osztály 3. hely,2. oszt 1. hely, 3.
oszt. 2. hely, junior 1. hely, ifi 1. hely, serdülı
5.hely.
Férfi 2. oszt 3. hely, junior 3. hely, ifi 5. hely,
serdülı 5. hely
ÖSZESÍTETT ORSZÁGOS EGYESÜLETI
PONTVERSENY:
Nıi Felnıtt 1. oszt. 3. hely, Nıi Felnıtt 2. oszt
1. hely, Nıi Felnıtt 3. oszt. 1. hely, Nıi Junior 1.
hely, Nıi Ifi 1. hely, Nıi Csapat OB 1. hely

Eredmények nagyon sikeres évrıl tanúskodnak,
a leányvári sportolók 2600 pontot szereztek a
nemzetközi és a hazai bajnokságokon, a 160 magyar egyesület között az elıkelı 8 . helyen végeztek.
Versenyek száma: 78 (több korcsoport egy
napon)
Aranyérem 236 db, ezüstérem 184 db,
bronzérem 204 db.
NEMZETKÖZI EREDMÉNYEK:
SZENIOR KOR: VB Brüsszel Pfluger Antalné
1hely, Nagy József 7. hely, Pfluger Antal 9. hely,
Boros László11. hely.
Nemzetközi OB: Zsifkovics István 2. hely,
Nagy József 3. hely, Deák Attila 5. hely.
FELNİTT KOR: Péntek Zoltán indult az
OLIMPIAI kvalifikácios Világkupáán Prágában
és Bécsben.
Olaszország Diviki Barbara 2. hely, Péntek
Zoltán 3. hely, Kiss Gergı 3. hely, Sass Dorottya
5. hely, Molnár Fanni 5. hely.
IFjUSÁGI KOR: Olaszoszág: Krisztián Izabella 1. hely, Dienes Mónika 1. hely, Ipacs István 1.
hely, Kerstner Róbert 1. hely, Nemes Klaudia 1.
hely, Frank Arnold 1. hely, Rábai László 2. hely.
Nemzetközi csapateredmények: SVÁJC 1.
hely, OLASZ NİI 1. hely, OLASZ FÉRFI 1.
hely,
MAGYAR IFI VÁLOGATOTT DUNA KUPA CSAPAT férfi és nıi 1. helyezés, csapattagok Nemes Klaudia, Urbanics Roxána, Kerstner
Róbert.
LENGYELORSZÁG: Nagy Boldizsár 1. hely,
Ipacs Tamás 1. hely, Vidó Dávid 1. hely, Sürő
Balázs 3. hely

Köszönet sikerkovács edzıinknek: Pfluger Antalné, Deák Attila, Nagy József, Pfluger Antal.
Asztalitenisz szakosztályt indított az SE a 2008as évben Dósa Mihály vezetésével.
Köszönjük támogatásukat: Leányvár, Piliscsév,
Kesztölc, Annavölgy Önkormányzatainak,
Dr. Tittmann Jánosnak, CNC Cetrum Kft.,
BAUMIT Kft. , Oláh Imre Pilisjászfalu,
Babicsek Tüzép.
Köszönjük a szülık áldozatos segítségét!
Gratulálunk a 2008-as évben nagyon sikeresen
mőködı bíróinknak!
Oláh Szilárd Országos bíró, aki egyben az
Észak-dunántúli bíró bizottság elnöke.
Péntek Zoltán 1. oszt. Bíró, Jezsik Mónika 1.
oszt. bíró, Bíró Szabolcs 1. oszt bíró, Sass Dorottya 2. oszt bíró

MAGYAR BAJNOKSÁG:
Urbanics Roxána felnıtt 1. oszt 3. .hely ˙(még
ifi), Dobosi Szabina felnıtt 1. oszt. 3. hely (még
ifi), Szücs Dóra felnıtt 1.oszt. 3. hely (még ifi),
Klausz Gabriella felnıtt 2. oszt. OB bajnok, Révész Csilla felnıtt 2. oszt OB 2. hely, Molnár
Fanni felnıtt 2. oszt OB 3. hely, Willinger Ivett
felnıtt 2. oszt 3. hely (még ifi), Polz Anita felnıtt 3. oszt. OB 2. hely, Dienes Mónika felnıtt 3.

Pfluger Antal
SE elnök
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Egészség-Betegség
A depresszióról
van, igen gyakoriak az egyéb szimptómák,
mint pl. a szorongás, kognitív zavarok, vegetatív ill. szomatikus tünetek (légszomj, étvágytalanság, vagy fokozott étvágy, fogyás,
hízás, szexuális aktivitás csökkenése, valamint szervi okkal nem magyarázható fáradékonyság, erıtlenség, fejfájás, mellkasi nyomás, torok szorítás, diffúz hasi panaszok stb.)
A depresszióhoz egyéb pszichiátriai kórképek is társulhatnak, pl. pánikbetegséggel,
szociális fóbiával, kényszerbetegségekkel
való
kapcsolódás, de szerencsére, ezen kórképek
kezelésében az anti-depresszívumok szintén
igen hatékonyak.
A depresszió gyors felismerése és
aíszakszerő orvosi ellátás mellett, az egyén
pszichoterápiája nagyon fontos, hisz a beteg
életminıségének megtartásához nyit utat.

A depresszió korunk egyik leggyakoribb
betegsége, már népbetegség.
A lakosság 10%- a szenved tıle. A nemzetközi és a hazai adatok szerint a felnıtt lakosság közel 20 %-a élete során legalább egy
depressziós fázison átesett, és ez ismétlıdı
fázisú. /Dr Rihmer Zoltán Háziorvos Továbbképzı Szemle 1996 1. sz. 79-82./
A depresszió többnyire genetikai- biológiai
hajlam talaján jön létre. A kezeletlen vagy
nem szakszerően kezelt depresszió nagyon
veszélyes.
A depresszió legtragikusabb következménye az öngyilkosság, de más szövıdmény is
jelentkezhet, pl. másodlagos alkoholizmus,
súlyosabb depresszió esetén depressziós téveszmék, (ez viszonylag ritka).
Téves az a nézet, amely a depressziót csupán a hangulati élet indokolatlan és tartós
negatív irányú eltolódásával azonosítja. Bár
ez kisebb-nagyobb intenzitással mindig jelen

Gyermekeink beszédfejlıdése 0-3 éves korig
A családban nagy öröm mikor „szemünk
fénye”, gyermekünk megpróbál kommunikálni.
A nyelvtanulás megalapozása az anyagyermek kapcsolatban történik meg. Elsı
hangjai a síráshoz hasonló tagolatlan próbálkozások. Az anya ezt értelmezi, (tisztába teszi,
enni ad) Ezzel megerısítést kap a baba, és rájön, „sírni” kell!! Ez az elsı kommunikációs
kapcsolat.
A 2. hónap tájékán az anya már megkülönbözteti a sírást a jó érzés hangoktól. 3 hónapos
kortól, lép be a gagyogás. Játszik saját hangjával. /hallásproblémák itt jelentkezhetnek elıször, mivel nincs visszajelzés, így a gagyogásuk színtelené válik, majd elmúlik./
A problémamentes babánál itt a próbálgatott
hang 200 féle lehet. Fontos! Gagyogjunk viszsza babánknak!!! (pl. eı aaaa stb.)

A 4-5. hónapban belép az utánzás, hallva a
mama hangját, elkezdi utánozni azokat a szájmozdulatokat, ahogy a mama beszél. Megjelenik a beszéd mímelése
A 6. hónap körül már a beszéd megértése is
kezdetét veszi. Nem a szavakat érti, hanem
megtanulta az adott helyzetet értelmezni, és a
beszéd érzelmi színezetére reagál. Megjelennek a szótagok kettızése.
A szülık örülnek ennek, a baba sikerélményhez jut, és sokat használja. Megjelenik a papa /Ez hasonlít jobban a szopó mozgás során
használt ajakképzésre, és könnyebb kiejteni
mint az ’m’ hangot./
6-12 hónaposan a hangok már nem véletlenszerőek, hanem szerkesztett szótagszerő hangkapcsolatok.
1 év körül, a hosszú szótagsorokat lerövidíti.
Másfél éves korig 10-15 szót tudnak, de elı14
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fordulhat akár 40 szavas szókincs is. Az aktív
szókincs utánzással fejlıdik. A passzív szókincse sokkal fejlettebb, mint az aktív. Két- két
és fél évesen ugrásszerően meggyorsul a beszéd fejlıdése. Megnı beszédkedvük, hiszen
értik ıket, gyorsabb a kapcsolatteremtés.

A 3 éves kisgyermeknél kialakul a nyelvtan,
ahol már nem az utánzás, hanem a szabályok
elsajátítása dominál.
Bajorné Szentgyörgyi Katalin
Pszichológus logopédus

„Ha az élet citromot ad, készíts limonádét!”
Interneten böngészve találkoztam egy cikkel,
ami a citrom jótékony hatásairól ír. Az ember
el sem hiszi hogy ez a citromsárga, savanyú
gyümölcs, mennyi jótékony hatással bír. A
leírtak között több olyan is szerepelt, melyet a
saját bırömön tapasztaltam és merem ajánlani
másnak, ezért, úgy gondoltam megosztom az
érdekesebbeket az újság olvasóival is.
Citrom (Citrus medica), Citromfő
(Melissa officinalis), Citronella (Indiai citromfő, (Cymbopogon)
Évszázadok óta ismert, milyen egészséges a
citrom. Erıs antibakteriális, vírusellenes és
immunerısítı hatása van. A citrom sokféle
anyagot tartalmaz, citromsav, kalcium, magnézium, C-vitamin, bioflavonoidok, pektin és
limonin.
Néhány jótékony hatás:
- Stresszoldó: A citromfő olaja nyugtató
hatású, segít fáradtság, kimerültség, szédülés,
szorongás idegesség, feszültség esetén. Belélegezve fokozza az éberséget és a koncentrálóképességet. Ha idegesek vagyunk, szórjunk
pár csepp citromfőolajat egy kendıre, és lélegezzük be. (Ezt én is kipróbáltam már többször. Nekem segített, még a migrénes fejfájásom is enyhült tıle.)
- Akne ellen : A citromsav baktériumölı, így
hatásos lehet a pattanások, az akne ellen. Frissen facsart citrom levét hagyjuk az érintett
területen egy éjszakára, majd másnap mossuk
le. Mézzel keverve is jó, ilyenkor elég egy fél
órás kezelés is. (Ezt az alkalmazást még nem
próbáltam, de mielıtt kipróbálom, konzultálok
a kozmetikusommal.)
- Náthára, influenzára: C-vitamin-tartalma

miatt gyors segítség az immunrendszernek,
ráadásul vírusölı hatása is van. Kétóránként
igyuk meg egy citrom levét egy pohár langyos
vízben. (Nekem orrdugulás esetére nagyon
hatásos volt, hogy egy törülközı csücskét bevizeztem, citrom illóolajat csepegtetem rá és
elalváskor fejem mellett helyeztem el. Reggel
re megszőnt vagy csökkent az orrdugulásom.)
- Torokfájásra egy citrom levét és egy teáskanálnyi tengeri sót adjunk a pohár langyos
vízhez, és naponta háromszor öblögessünk
vele.
- Fáradságra: Hosszú utazás, kirándulás
alatt szúrjunk egy szívószálat a citromba, és
szívjuk ki a levét. Jobban oltja a szomjat és
jobban frissít, mint a víz. Ha fáradtak vagyunk, a citromfő-olaj aromaterápiás lámpában vagy párologtatóban serkenti az agymőködést. (Itt eltérı a két növény hatása. A citromnak inkább frissítı, addig a citromfőnek inkább nyugtató hatása van. Egy-egy nehezebb
nap után citromfőt párologtatok.)
- Rovarcsípésre: Citromolaj olaja mézzel
elkeverve enyhíti a rovarcsípés okozta szúró,
égetı érzést.
- Rovarriasztó: A citromolaj párologtatva
előzi a rovarokat, szúnyog ellen a bırre is kenhetjük.
- Tisztító hatás: antibakteriális hatása miatt
konyhai tisztítószerként is használható.
Citrommal, vagy citrom nélkül, jó egészséget
kívánok mindenkinek!
Madar Veronika
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AKI ÁLMODNI IS CSAK GİZMOZDONYRÓL ÉS GOLFPÁLYÁRÓL SZOKOTT
Beszélgetés a 78 éves Soproni Lászlóval életérıl, munkájáról, sikereirıl
Többször megtörtént már, hogy idegenekkel
találkozva magyarázom, hogy Leányvár a 10.
sz. fıút mellet Dorog és Budapest között található. Igen, most már
beugrott a kép összetévesztettük a fürdıhelylyel, Leányfaluval. Azaz
a község ahol a falu
elején olyan szépen
gondozott a fő, és fehérre meszelt szegély
díszíti az utcát? Így
asszociálnak többen
Leányvárra, akik a fıváros felé autózva érintették községünket.
Soproni László és családja Bécsi u. 8 sz.
alatti otthonának látványos, gondozott utcarésze ad tekintélyt a pázsitok és gyepek mesterének, a falunkban köztiszteletben álló Laci
bácsinak.
Régóta készülök egy vele való hosszabb beszélgetésre, de dologidıben İt nehéz elérni.
Tavasszal, mikor a természet ébredıre fordul,
İ is, mint a költözı madarak, elindul szokott
helyeire. Neki a kert, a fő, a gyepek és a golfpályák jelentik a megújulást, az életet.
Laci bácsi ismeri a község múltját, megszállott lokálpatrióta, mindenkinek készséggel
segít, aki igényes környezetére, szépíti kertjét,
udvarát. Az İ egész élete azt példázza számunkra, hogy minden helyzetben meg lehet
találni boldogulásunkat, ha szorgalmas, következetes igyekezettel végezzük munkánkat.
Otthoni környezetében és tanulóéveiben, már
ifjú korában megszokta az alaposságot, a rendet. Az esztergomi Bencés Gimnáziumban jó
tanuló volt. Szülei szerették volna, ha történelem és magyartanár lesz, de İ a vasas szakmát választotta. Lakatos lett, majd a korszak
nagy gépei, a gızmozdonyok hozták lázba.
Mozdonyvezetı lett. Úgy beszél a gızparipájáról, mint egy huszonéves, szíve választottjá-

ról. Vigyázta, óvta, gondozta a rábízott szépséget. Gızösöm úgy ketyegett, mint egy vekkeróra. Nem lassult, nem nyögött mikor a Piliscsév utáni emelkedı
szakaszhoz ért a szerelvény. Oda paskoltunk
neki és, ı még a késıi
indítások idıveszteségét
is behozta az úton.
Beszél a régi vasutas
életrıl, a rendrıl, a
gondozott pályaudvarokról, a virágkertes
takaros ırházakról.
1956- ig volt mozdonyvezetı, majd késıbb
forgalomvezénylı vasúti tiszt lett. Dorogon
37 gızösöm volt – mondja a rábízott
„jószágokról”.
1956 az İ életében is változást hozott. Feleségével és 2 éves kislányával elhagyta az országot. Hatvan ezer (!) magyar honfitársával
együtt Kanadába került. A hosszú tengeri
úton, a három napig viharban hánykolódó hajón kétségbe esve imádkozott szeretteiért. Kanadában az elsı benyomásai kedvezıek voltak. A tisztaság, a rend, a fegyelem és a szorgalom soha nem volt idegen tıle. Két év alatt
megtanult angolul. Napi 30 angol szó megtanulása és begyakorlása volt az önként vállalt
házi feladata. Sajnálattal konstatálta, hogy
Kanadában már nem voltak gızmozdonyok.
Egy golfpálya építkezéséhez került, ahol
több magyar sorstársával, valamint spanyol és
portugál segítıikkel elkezdték egy pálya építését. İ, a szürke eminenciás gondosan kijegyzetelte a Turf Management for Golf
Courses címő, 650 oldalas golfbibliát, „A
golfpálya-építés vezérfonalát” (Ezt az agyonolvasott kézikönyvet ma is használja Laci bácsi. ) A jó Isten irányított bennünket, mert sikerült hat nap alatt (!) egy szeméttelep helyére
golfpályát varázsolnunk. Késıbb egy gazdag
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bankár kastélyát kellett lebontanunk és végrendelete szerint a kastély és az azt körülvevı
park helyére építettünk egy golfpályát Megismertem és megszerettem e felelısségteljes és
szép munkát. Kanadában minden évben értékelik a golfpályák minıségét, szépségét. Laci
bácsiék pályája a mintegy 150 golfpálya (!)
vetélkedésében a harmadik helyezett pálya
lett. Ekkor Laci bácsi 3 éve volt már
greenkeeper (golfpályamester). A Torontó
melletti Humber Walley Golf Club építésének
és gondozásának sok nehéz feladatát oldotta
meg Laci bácsi, ím már nem szürke, hanem
zöld eminenciásként.
A vasúti mozdonyok mestere itt is pályamesterként elöl menetelt és vezette a
„szerelvényt”, a rábízott szorgalmas embereket és drága gépeket. Szakmai tudása alapján
azon kevés hazai greenkeeperek közé sorolható, aki a szakma háború utáni hazai újraélesztésében tevékenyen részt vett. Egy-egy magyar golfpályakrízis levezénylésében elméleti
és gyakorlati tudása ma is nélkülözhetetlen. İ
a betegeskedı pázsitok egyik biztoskező, tapasztalt hazai gyógyítója.
Pontosan megnevezi a napot, 1966. július 2át, amikor Családjával együtt hazatért. Több
sorstársával együtt İt is haza hozta a szíve,
honvágya. Itthon ismét a vasútnál vállalt munkát, de ekkor már egyre többen keresték kanadai greenkeeperként szerzett elméleti és gyakorlati tudása miatt. Könyveit és szakmai tapasztalatát is magával hozta. Házat építettek
és elkészült a ház kertjében és utcai részén a
minta pázsit, amelynek mindenki csodájára
jár. A minıségi főkezeléshez nélkülözhetetlen
elsı, úgy nevezett forgó késes, kézi főnyíróját
egy házi füstöltsonkáért hozta neki Németországból egy ismerıse. Itthon a Gardenia márkájú kertápoló gépcsalád akkoriban még ismeretlen volt. Részletesen elmagyarázza e kézi
gép elınyét a motoros gépekkel szemben. A
főszálak merev, élben való elmetszésére és a
gépi, tépésszerő „nyírásra” még színében is
eltérıen viselkedik a gyepszınyeg. Egy tudományos kurzus alapja lehetne, ami a szép

golfpázsit feltétele. Csak címszavakban és
nem a teljesség igényével: a talaj kémhatása,
szerkezete, vízháztartása, öntözés, tápanyagigény, a talajerı utánpótlás módja és gyakorisága, éghajlati tényezık, a főfajták sokféleségébıl az optimális összetételő vetımagkeverék összeállítása, a főnyírás minısége és gyakorisága, a talaj gondozása, lazítása, szellızése, kártevık (gombák, talajférgek, emlısök)
elleni védekezés módszerei, permetezı szerek,
locsoló rendszerek építése, kezelése. És még
eddig csak a pázsitról volt szó, s ha ehhez
hozzávesszük, hogy ezeknek a munkáknak a
folyamatos elvégzésére – a pályákon folyó
sportolás következtében – nagyon kevés idı
áll rendelkezésre, akkor érzékelhetjük, hogy
egy minden részletében összehangolt, precíz,
igényes csapatmunkáról van szó. A golfpályák
100 hektáros méretei, és az idıjárásfüggı
gondozási lehetıség, további finomításokat és
teljesítménynövelı technológiákat igényelnek.
A golfpályák pázsitja rendkívül igényes. Egy
jó állagú gyepfelület folyamatos odafigyelést
igényel. Több esetben elıfordul, hogy egyegy fertızı gombabetegség elhárítása órapontosságú azonnali beavatkozást igényel. Egy
szépen gondozott golfpálya nagyvonalú, hányaveti munkával akár 6 hét alatt is tönkre
tehetı. Itt milliókban mérhetıek a keletkezett
károk. A lelkiismeretes pályamester a kora
hajnali pályaviziteken, a napfelkelte elsı sugaraitól ébredı gyepszınyeg „leheletérıl”
ismerheti fel legelıször a kezdıdı betegségek,
elváltozások jeleit – mondja Laci bácsi. A
beteg gyep nem tud beszélni, mutogatni, hogy
hol milye fáj, nem tud orvoshoz menni, ezért
gondozója az ı mindennapos állapotából
konstatálja, hogy milyen a „páciens” állapota.
Fokozatosan tágul a kép. A golfozás öröme
nem csak egy gondozott pázsitot igényel, hanem sok egyéb költséges beruházást is szükségessé tesz. A teljes összkomfort nem csak egy
sportszenvedélyt, hanem egy életformát is
jelent. A pázsit, az ısparkok, a telepített vízi
szárnyasok, tavak, konferencia termek, szállodák, kaszinók, klubházak, éttermek, kávézók,
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wellness létesítmények, parkolók, utak mindmind fontosak egy golfcentrum életében. A
golfturizmus egy új idegenforgalmi szakterületté vált. Egy több százéves múltú labdajáték
napjainkban milliárdos iparággá bıvül, ahol a
sportsiker egy ember teljesítményét, fizikai
képességét jelzi. A világon 70 millió (!) ember
hódol az újszerő életformának, a golfozás örömeinek. Egy-egy golfpálya bejárására közel 5
óra szükséges, miközben élvezhetjük a játékot
és a táj természeti szépségeit.
A fizikai állóképesség, az egészséges környezet kiegészül a játék szigorú etikettjével,
amely önfegyelemre, a szabályok betartására,
ıszinteségre, udvariasságra nevel. Ez utóbbi
elınyeiért kifejezetten honatyáinknak lenne
ajánlható az egykor „elit” sportnak titulált
szórakozás. Az „urak sportja” beidegzıdést
igazolja, hogy a háború után hazánkban elsorvasztották e szép játékot. Egyesek még a golfütıiket is elásták, a felszabadítók pedig radarállomást építettek az egykori budapesti golfpálya helyén.
Napjainkban egy három hetes sí üdülés áraihoz hasonlítható egy éves golfklub tagsági és
pályahasználati díja. Ennek ellenére szegényedı, inflálódó országunkban még mindig
csak a középosztályok tehetısebbjei és a gazdagok kiváltsága a golfozás. Napjainkban nı
azoknak a száma, akiknek olcsóbb szórakozásra sem telik.
Az elsı fıvárosi golfpálya a svábhegyen
épült.
Szlávy Béláné sz. Hevesi Erzsébet 1924-tıl
18 alkalommal megnyeri a magyar bajnokságot. 1926-ban İ Európa legjobb, és a világ
ötödik legjobb nıi golfozója.. A híres versenyzını fia, annak a tatai Old Lake Golf
Clubnak ajándékozta édesanyja híres golfütıjét, amelynek pályáját Soproni László tervezte. A híres golfütıt a club díszes vitrinében
ırzik.
Laci bácsi egy 120 (!) hektáros területen elhelyezkedı pályát tervezett, területén 12 tóval. Kivitelezése közben érte İt szerencsés
kimenetelő szívinfarktusa, s így a pályaépítés

egy jelentıs részében az unokára, Zoltánra
várt, aki ekkor még a Villányi úti Kertészeti
Egyetem hallgatója volt. A hatodikként épült
tatai magyar golfpálya 3 év alatt 1998-ra elkészült. Laczkó Zoltánnak és csapatának nagy
része volt abban, hogy a tatai golf club 2005ben az év hazai legjobbja lett. Zoltán diplomamunkáját már a golfpályák növényvilágáról
írta. A diplomavédéskor az unoka már egy
megépített golfpálya tapasztalatainak, és
nagyapja elméleti és gyakorlati ismereteinek
birtokában érvelt és indokolt az ıt faggató
szaktekintélyeknek. Imponáló tudása alapján
İ lett a tatai golfklub vezetı greenkeepere. Az
egyetem büszke volt tehetséges tanítványára,
Zoltánra, a nagyapa pedig a legszebb ajándékot kapta unokájától, aki azt folytatta, amit İ
tanított neki elıször.
Soproni László egy tengerentúli országban
megtanult egy - akkor Magyarországon a háború után alig ismert - szakmát, hazaérkezve
aktívan részt vett e szakma itthoni népszerősítésében, és két unokájának, Zoltánnak és Tamásnak is megtanította e szép szakmát, a foglalkozás szépségeit, mesterfogásait. A családi
triumvirátus ma Magyarországon mindent tud,
ami a golfpályák építéséhez és gondozásához
tartozik. Községünkben ilyen tehetséges emberek nevelkedtek és dolgoznak, és ez nem
kevés! Legyünk valamennyien mi leányváriak
is büszkék rájuk!
Laci bácsi az elsı tervezık és építık szők
csapatához tartozott. Akkor, 1981-ben, amikor
Gáti Ferenccel, a Magyar Golf Szövetség alapító elnökével együtt elkezdték a háború utáni
elsı hazai golfpályának, a kisoroszi golfpályának építését még mindig politikai kérdés volt
a golf. Soproni László vitatkozott, érvelt a
döntést engedélyezı korifeusok elıtt, és az
akkor merésznek tőnı jóslatai mára valósággá
váltak. 2006- ban Magyarországon 7 golfpálya mőködött, igaz a régió Csehországában
ekkor már 63 pályán sportoltak.
A jelentıs beruházási igényő golfcentrumok
többnyire magántıkével épülnek. 2007- ben
Bicskén kitőzték a helyét annak a golfpályá18
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nak, amelynek 2010-re tervezett elkészülte
után – a Forma 1 analógiájára – Bicske lehet
Magyarország Mogyoródja.
Az unokák nemzedéke már teljesen más feltételrendszerben
végzi munkáját.
Korszerő pályákkal, nagy értékő
karbantartó gépekkel, képzett
szakmai csoportokkal, világcégek szponzorálásával folyik a
munka. Ezeknek
a pályáknak beruházásigénye és
folyamatos karbantartása több
százmillió forintos (!) nagyságrendő. Ha csak a pályáknál
maradunk: a 25-5o mm-re vágott ideális gyep
évi átlagban 120-130 főnyírást jelent. A pályaméret akár 150 hektáros nagyságrendő is
lehet, amelynek locsolóvíz igénye 220-250
ezer köbméter/ év (!). (Községünkben egy
átlagos háztartás évi vízigénye 120-150 köbméter) Egy-egy pályagondozó csapat 10-12
fıvel és 120-150 millió forint (!) értékő gépparkkal végzi munkáját.
Ez a golfpálya már inkább egy jól szervezett
nagyüzem.
Csak a játékosok küzdelme, a szabályok, az
eszközök, a pályák természeti szépsége emlékeztet a múltra. Egy felmérés szerint napjainkban az uniós gazdaság nagyobb üzleteinek
mintegy kétharmadában golfozás közben döntenek.
Zoltán és Tamás szakmai sikerei már e világhoz tartoznak. Az újabbkori elsı budapesti
golfpálya, a Highland Golf Club pályája a
tétényi fennsík 36 hektáros természetvédelmi
területén épült. Idézem a Hungarian Golf Portálból Lehoczky Gábor golfigazgató kiemelésében: A Laczkó testvérek a Highland Golf
Club csapatát erısítik. Laczkó Zoltán és test-

vére Laczkó Tamás szakmai felkészültsége és
tapasztalata a garancia, hogy a golf játék felületeinek minısége eléri a golfozók várakozását, sıt remélhetıleg meg is haladják majd
azt.
Örömmel
üdvözöljük ıket a
Highland csapatában.
Zoltán
azzal
köszöni
meg az üdvözlést,
hogy számunkra
azért igazán öröm
a Highland Golf
Kft.-vel
kötött
szerzıdés, mert
így ifjú magyar
szakemberekbıl
álló csapatunk a
kezdetektıl fogva
vehet részt a budapesti golfélet fejlesztésében. E minısítéshez
már nem igen lehet kiegészítést főzni, hacsak
azt nem, hogy Laci bácsinak a szerény, segítıkész, volt kanadai golfpálya mesternek ilyen
lelkes unokák magas szintő szakmai elismeréséért haza „kellett” jönnie. Ez a legszebb fizetsége tudatosan vállalt munkájának. Az idézett tudósítást egy ragyogó mosolyú kép egészíti ki a két testvérrıl. Mosolygó arcuk egyfajta tömény igenlés, válasz a megfogalmazott
kihívásra, mintha csak azt mondanák, hogy
„abban biztosak lehetnek, hogy rajtunk nem
fog múlni”
A budapesti golfpályán 2000 db facsemete
telepítése, és a gyepfelületek felújítása már a
testvérek szorgalmát és szakértelmét dicséri.
Zoltán rendszeres publikációi a szakmai berkekben közismertek és olvasottak.
Laci bácsi hétköznapi örömei is kifejezıek.
Mikor a helyi Katica óvoda udvarát szépítettük, addig nem kezdhettünk a gyepesítés munkáihoz, míg nem mutatta meg a helyszínen, a
talaj elıkészítés, a főmag szórás és hengerezés
részleteit. Mutatta, magyarázta hogyan kell
kézzel, határozott mozdulatokkal egyenletesen
elszórni a főmagot. Mi nagyon igyekeztünk,
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Akikre büszkék vagyunk
de ahol İ szórta a magot ott nem foltokban
jöttek elı a főszálak. Ahogyan Laci bácsi
mondta, pontosan 8 napra megjelentek a barnás, zöldes pamacsok. Megvigasztalt, mondta
ahol nem nıtt ki a fő ott valószínő fordítva
került a főmag a talajba, mert nem jól szórtuk
azt. Derültünk a szakmai élcelıdésén. A 3
óránkénti locsolás és az ıszi meleg után szép,
egyenletes zöld udvarunk lett, s az elsı óvodások Laci bácsival és velünk együtt örültek a
szép udvarnak. Az elsı főnyíráshoz is az İ
„füstöltsonkás” főnyíró gépét használhattuk
Egy meleg vasárnap délelıtt a. házuk elıtt
beszélgettünk. Egy utasok nélküli csuklós
busz állt meg a ház elıtt, s mi azt hittük, hogy
felforrt a hőtıfolyadék és segítséget kér a
buszsofır, de ı a pázsitokról kérdezett. Laci
bácsi készségesen és örömmel tartott rögtönzött szaktanácsadást, miközben megint kihőlt
a már tálalt ebéd.
Másik esetben egy amerikai rendszámú autó
utasai érdeklıdésére angolul adott szakmai
útbaigazítást. Az amerikaiak nem gyıztek
csodálkozni az anyanyelvükön fogalmazott
szakmai tájékoztató hallatán. Búcsúzóul a
pázsit felé fordulva, imára kulcsolt kézzel kérték Isten áldását e szépséges munkára.
Volt olyan érdeklıdı, aki a közeli Leánykában vásárolt négy üveg hőtött sörrel tért vissza
és vallatóra fogta a „zöld doktort”.
Laci bácsi azt mondja, hogy aki pázsitját
összetapossa, vagy szemetet szór ki az autójából a háza elıtt az neki olyan, mintha İt személyesen bántanák. Ezen a télen is négyszer
permetezett már egyes pázsit részeket. Az
autózók sokszor dudálnak és mosolyognak.
Elmondja, hogy az igaz, hogy ilyenkor nincs
gombabetegség, de a fagyos, jeges hótakarótól
nem „lélegzik” rendesen a talaj és a gyökérzet, a fő pedig „kipállik”.
Ilyen az İ munkája és napjainak sok-sok
apró öröme. İ egy örökmozgó, kedves, segítıkész ember. Neki azzal szerezhetünk örömet, ha a virágos kertek és udvarok szépítéséhez segítségét kérjük. Ha rajta múlna, akkor
Leányvár minden portája szép lenne és szép-

ségdíjas mintaközség lennénk. Ha mernénk
álmodni talán még golfpályánk is lehetne, de
mi úgy elálmodoztunk, hogy fejünk fölött
még azt a szép füves futball-pályánkat is eladták, amelyen egykor Laci bácsi és társai is
kergették a labdát.
Napjainkban nem csak a vidéki sportpályák
zsugorodnak, hanem divatba jött egy másik
„főfajta” a parlagfő is. Irtására kevés hatékonysággal szintén százmilliókat költünk
évente, miközben a világon egyre bıvül, a
zöldek népes tábora, nı a különbözı zöldpártok befolyása. Az ı céljuk nem a hatalom
megszerzése, hanem a természet értékeinek
óvása, megtartása.
Falunk szépet kedvelı lakói nevében mondok köszönetet Laci bácsinak. İ és Családja
olyan házban lakik, amelyet nem a házszámáról, hanem gondozott utcarészérıl jegyeznek
meg az emberek Örültem, hogy Laci bácsi
közreadta ismeretei, élményei egy részét. İ
nem szeret sokat beszélni – ahogy İ mondja
dicsekedni – İ inkább megmutatja, hogyan
kell a szépet megcsinálni. İ nem csak a pázsitokhoz és a mozdonyokhoz ért. İ olyan lakótársunk, aki ha valamit tesz, alkot, akkor az
csak tökéletes lehet. Örömére van, ha igyekezetében mások is követik.
İ az igényes rendpártiak zsugorodó táborához tartozik, aki mozdonyvezetıként is, golfpálya mesterként is a szerelvény és a csapat
elején haladt és vezette azt. Elsı szakmájához
is rokonítható egy régi szólás, amely szerint
„A kalauz után nem mesterség eltalálni az
utat”.
İ szeretteinek is megmutatta az utat, szakmai tudását továbbadta szorgalmas és tehetséges unokáinak. Szerelmetes munkája friss,
fiatal, tehetséges erıkkel megújulva, mindnyájunk örömére tovább él, folytatódik.
Az İ egész eddigi élete egyszerően csak
errıl szól, és ez nem kevés! Köszönjük LACI
BÁCSI!
Dr. Szakmár János
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Az idıs emberek régi mondásai
Die oilti Leut hams frühe g’sagt
Napjaink áruházainak gazdag élelmiszerválasztékában gyakorta találkozunk
egykori, jellegzetes házi sváb ételspecialitások mai, ipari utánzataival.(sváb kenyér, sváb hurka, sváb sajt…)
A káposzta és burgonya alapú ételek
elıdeink mindennapos és jellegzetes ételei voltak.
A káposzta és burgonya minden paraszti gazdaságban megtermelhetı volt. A
belılük készíthetı ételek a szegényebb
sorsúak részére is elérhetı, mindennapi
olcsó étkeket jelentettek. Az ételspecialitásoknak változatos és gazdag hagyományai, receptgyőjteményei vannak. Egyegy belılük készült ételnek nemzeti hagyománya, karaktere van. (székely káposzta, knédli, frankfurti leves, vecsési
babos káposzta, sufnudl, káposztás rétes
és lángos, flutn, toros káposzta …)
Grósz Béláné, sz. Merxwohl Mária
közlése alapján két ide kívánkozó szólást
idézek leányváriasan.
Szau laung nu’ Kraut und Kneil kipc
Amíg csak tart a káposzta és gombóc
Szau laung feteim die Schwaben
nicht a svábok jól elvannak
Munkanélküli, szegényedı világunkra
adaptálva napjainkra kissé átfogalmazva,
némi túlzással úgy is mondhatnánk:
Csak ennivaló (azaz munka) legyen, a
többi megoldódik magától. E reménykedésünk felekezetre, nemzetiségre, korra,
nemre való tekintet nélkül mindenkinek
fontos, hogy mindnyájan jól ellegyünk a
világban
A másik tömör igazság azt fogalmazza:

Krumbien und Kraut ist die Nout
aus’n Haus.
A katolikus sváb otthonok dísze volt a
házi áldás. Befejezı rímes sora: Wo
Gott, kein Not”, aminek ismert magyar
megfelelıje „Hol Isten, ott szükség nincsen”
A fenti szólás „házi áldásos”, anyagelvő megfelelıje: Hol burgonya és káposzta ott szükség nincsen.
Napjainkban már egyre több családban
hiányzik mind a kettı; a testi és lelki táplálék.
A gazdálkodók intenzív nyári munkája
a téli idıszakban kevesebb lett, többnyire az állatok gondozását jelentette. A
disznótorok, a tollfosztás, borfejtés, kosárfonás, kukoricamorzsolás, szılıkarók
hasítása, az aratáshoz szükséges szalmakötelek készítése és a szép téli esték hangulatos beszélgetései múlatták az idıt. „
Jó húsban vagy”, „tu szi’kszt szau gút
ausz” mondták egymásnak az emberek.
Ide passzol Eifert Mihályné sz. Eifert Róza közlése alapján lejegyzett közmondás:
Krumbien und Kraut fült in Paue’ ti’
Haut, amely szabadfordításban Burgonyával és káposztával eltelik a gazda.
Mondhatnánk azt is, hogy a krumpli és
a káposzta a parasztnak biztonságot jelent.
Készséggel és köszönettel várom a
győjtımunkában való további olvasói
közremőködésüket. Tel 487-183
Leányvár, 2009. február 27.
Dr. Szakmár János
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„Apró Program” a falu segítésére
Próbáljuk meg…!

konkrét – elıre meghatározott – célra használja
fel. (Csak ötletszerően egy pár lehetséges cél:
konkrét iskolai programok, német nyelvi vetélkedı, óvodai programok, járdák felújítása, vagy
valamilyen más, a faluközösséget szolgáló program.)
A felajánlott tárgyat nem kell raktárba szállítani, mert azt az igénylı, aki megkapja, az szállítja
el.
A felajánlási szándékot az én mobil és vezetékes telefonomon leh et bejelen teni.
(06/20/9850824 ill. 06/33/487-014)
Az Apró Program pontos szabályrendszerét, és
elképzelésem részletes leírását a márciusi testületi ülés elé terjesztem, kérve támogatásukat.
Különös gondot szeretnék fordítani arra, hogy a
programban minden lépés naplózva, adminisztrálva legyen. Az eljárás bármely részlete bárki
által ellenırizhetı legyen.

Lomtalanítás alkalmával láthattuk, hogy itt-ott
ki volt rakva olyan rég nem használt tárgy, amely
hibátlannak látszott, vagy csak kisebb sérülései
voltak.
Minden háztartásban elıfordul, hogy a régi
megkímélt bútort újra cserélik, a régit lomtalanításkor kirakják. Vagy vettek egy szuper-modern
háztartási gépet, a régi pár éves készülék útban
van. Építkezésbıl megmarad tégla, faanyag, vasanyag stb.
Ezzel kapcsolatban ötletem a következı:
Akinek van felesleges, használaton kívüli tárgya, ami még mőködıképes, használható, ajánlja
fel a falunak, ellenszolgáltatást nem kérve. Az
így felajánlott tárgyak listáját a falu újságjában, a
falu honlapján és a TV újságban folyamatosan,
frissítve közöljük.
A falu lakói a felajánlott tárgyakat igényelhetik
ill. megkaphatják, melyekért a falunak ajánlott
(méltányosan alacsony) összegő adományt illik
adni.
Az így összegyőlt pénzt a falu valamilyen

Hamvas András
Utóirat: Sokan vannak, akik nem hisznek a
program sikerében. Én azt mondom: próbáljuk
meg..!

Tárgyak
Tetıfedıi mőködésem hét sovány esztendeje
alatt számos padlást megjártam. Meleg nyáridıben, távol az otthontól, elıfordult, hogy munkásszállás híján a javításra fogott háztetı padlásán
vetettem magamnak ágyat. Lepdıül újságpapír,
vákosul sportzsákom, takaróul hétköznapokon
viselt útikabátom szolgált. A fáradtság feledtette
deszkakemény fekhelyem kényelmetlenségét, és
álomba rántott. Álmomból a „vánkosomba” surrant egér neszezése vert föl. Sötétbe meresztett,
rémült pillantásom egy vadászó macska világító
szempárjának infrasugaraival találkozott. Hirtelen felültem, és zsákom tartalmát – a hivatlan
vendéggel együtt – kizuhintottam. A leskelı
seszták villant, suhant, s lecsapott az útját keresı
egérre. Nyekkenés. Aztán a zsákmánnyal iszkoló
macska puha futásának zaja is elült.
„Lidérceimtıl” megszabadultam ugyan, de nem
tudtam újra elaludni. Virradatig tőnıdtem a padláson, a padlásról. A sokszáz köbméternyi porral

lepett, szárítókötelekkel szabdalt térben, képzelt
lépteim nyomán cserép- és maltertörmelék ropogott. Fejem fölött a pókhálószemő szürke éjben
porból voltak és reám peregtek a csillagok. Szemem redınyei mögött a padlás zárt, szürke
végtelenje felpattant, és tiszta fehérre váltott.
Téli táj a képen. Kopasz, dér-hálós, vonuló fákkal. Talpam alatt ropogó hóval. Az ég ólomszürke sátra alatt mozdulatlan tárgyak hevernek szanaszét. Az ember használati eszközei, hóval lepetten, a fölismerhetıség határán. Havas tárgyak,
fehér a szürkeségben idebenn. Poros tárgyak,
szürke a szürkeségben, kívül a szememen.
Ugyanaz a szürkeség az emlékezet vásznán, s a
padlásvalóságban.
S a tárgyak is mintha ugyanazok lennének, a
felismerhetıség határán odakünn és idebenn.
*
Mindenütt tárgyak. Lábon. Keréken. Állva.
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rukkolt be a hazai városok internátusaiba és kaszárnyáiba. Az emberrıl, aki késıbb Európa országútjain vonult háborúba. Menetelt és menekült az elvadult kontinens golyó-akna-bomba
szaggatta vérzı testén.
*
Befejezıdött a felnıttek világának területi újrafelosztása. Befejezıdött a háború, és eljött a sóvárgott béke. Haláltáborok után béketábor szervezıdött. Ezen belül: úttörı, internáló és kempingtáborok. Tiszta lapokkal és tiszta padlásokkal kezdett a történelem. Nem kukoricázott gabonátlanodni a padlás. Sıt füstölthúsnemőtlenedett
is. A szalonna és a zsírozó pedig habozás nélkül
olvadt a közösbe. Helyükre paradicsomtalan,
befıttelen üvegek vándoroltak, tartalmas múltjukra emlékezve a kiüresedett jelenben.
*
Jöttek a többiek is: az eladhatatlanságig avitt,
dühöngı bútorok, törött székek, agyonült fotelek,
rokkant díványok, sezlonok, az étkezés utáni
alvások, szeretkezések testszaglenyomataival,
magömlés-pecsét-vázlataival, kopott, szakadozott kárpitokkal, kimerült rugókkal, elhízott, percegı szúkkal. S jöttek a megunt nippek, a kegyvesztett tintatartók, a csorba vázák, a divatjamúlt
divatlapok. Megalakult a lyukas gumiczizmák,
bakancsok exkluzív társasága. Megalakult a fenékben vállas, moly-és penészette ruhák gazdaköre is. Jöttek a villanytól számőzött olajmécsesek, petróleumlámpák, a hangulatkeltı szerencsepatkóval, háziáldással, szentképekkel. Jöttek a
feltörekvı kredencek, a magányos lócák, a bánatos stelázsik, megöregedett kanapék, a hétrét
görnyedt gamók és vízhordó petrencék. És jöttek
a haldokló rozsdarákos szerszámok, az ember
megörökítı eszközei. Ereklyék, a mulandóság
gyógyíthatatlan sebeivel.
Még valami jön az ember elıtt: a nagy utazásra
bekészített koporsó. Benne a forgács alatt pecsétes írás. Gazdája csak önnön halála esetén bonthatja föl.
Mindezeken vastagodik a hamuka, a korom és a
por örök barátsága, testvérisége.
Mert „mik vogymuk, isa pur és homu
vogymuk…” stb.

Ülve. Fekve. Térdepelve. Némán. Idıtlenül.
Holttá nyilvánítottan. Íme a holt tárgyak temetıje. Országa. Felejtés senkiföldje. Emlékezés aknamezeje. Az emberi lét évadainak, kellékeinek
múzeuma. Íme a padlás. Leigázott, elhasznált,
kifosztott, megbecstelenített tárgyak égfelé emelkedı, élıktıl elhagyott harctere. Vérrel, verejtékkel szerzett dolgok eldugott kiállítóterme. Út
visszafelé az idıben. Az ember és a dolgok találkozásának elsı jelentéséig. A bölcsıig. Az ember-állatka elsı börtönéig. Az öntudatlan sírás és
mosoly forrásvidékéig. A gyermekkocsiban tett
paradicsomi utazásokig és tovább. – Babák jönnek, az ember kicsinyített másai. Rongyból. Kaucsukból. Gumiból. Fából valók. Jól öltözötten és
ruhátlanul. Mindannyian a gyerekek élettelen
partnerei. Agresszivitásuk kiszolgáltatottjai. A
tehetetlenség vértelen vértanúi. Kéz-láb-törzs-fej
nélküli torzók. És jönnek ólomkatonák, gipszkatonák, huszárok szétvert rajai, csapattestei, 48asok, 14-esek, a más népekre uszított nemzeti
érzés elidegenített tárgyai. Jönnek a gyerekkor
elsüllyedt csatatereirıl, s a politikának hízelgı
ipar futószalagjáról padlások tömegsírjaiba. Kis
jelképek, kis embereknek „nagy” hagyományokról. Itt van a játékfegyverek arzenálja. A felnıtté
elıléptetett kamaszok, feltétel nélküli fegyverletételeinek színhelye. Hogy a gyermekkor hallhatatlan világának végsı felosztása után, másféle
fegyverekkel, másféle felosztásért lépjenek majd
hadba, ha „hí a haza”. De itt vannak a játékfegyverek árnyékában a kinıtt csecsemıruhák, gyermek-és kamaszruhák, ingecskék, kitérdelt, kiültfényesedett fenekő nadrágocskák, lajbik,
elkusbitolt cipıcskék, szandálok.
A növekedve változó formák és formátlanságok
elhagyott, szellıs páncélzatai.
Itt lapulnak ormótlan ládákban és papírdobozokban az elsı betők hieroglifáit ırzı irkák, iskolakönyvek, újságok, Tolnai Világlapjának garmadái, sárguló fényképekkel, szerelmes leveleket rejtı kupertákkal, kamaszversekkel egy fedél
alatt. Egy fedél alatt a filléres ponyvaregényekkel, háborús kiadványokkal. Bennük az ölés, a
kegyetlenség beteges gyönyöreinek leírásával.
Ezek a sokmőfajú metszetek szintén az emberrıl
maradtak fenn, aki diáksapkában és katonasapkában, iskolatáskával és porcsinzöld katonaládával
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Közlemények
Az adóbevalláskor (vagy május 20-ig bármikor) a befizetett adójának 1%-val Ön is
támogasson erre jogosult civil szervezetet!
Az 1% felajánlása nem kerül semmibe, nem képez plusz kiadást, de nagyon sokat segít. Bıvebb tájékoztatást ezen a honlapon olvashat: www.ado.zug.hu
A LENA Egyesület 2008-ban 1%-os felajánlásból 341.642.- Ft támogatást kapott. Köszönjük! Kérjük, amennyiben lehetısége van, ebben az évben is ajánlja
fel az adója 1%-át a LENA Egyesületnek. (Adószámunk: 18613425-1-11)
Ebben az évben is vállaljuk, hogy ingyen elkészítjük adóbevallását.
Éljen ezzel a lehetıséggel Ön is.
(Érdeklıdni lehet: Guttinné Zsuzsa 30/397-6832)

MEGHÍVÓ
NOSZTALGIA KLUB
2009. március 23-án hétfın délután
16 órától tartja a soron következı összejövetelét.
Mindenkit szeretettel várunk éneklésre, beszélgetésre. Utazási lehetıségekrıl is
kapunk tájékoztatást röviden.
Kortól függetlenül mindenkit szeretettel várunk!
Faluszépítık, Dalkör és a Mővelıdési ház dolgozói

Anyakönyvi hírek
Elhunyt:

Dobrai József (2009. február 3.)
Valter Mihály (2009. február 12.)
Nagy János (2009. február 27.)
Születésnapjukat ünneplik:
Sok boldogságot és jó egészséget kívánunk márciusban született polgártársainknak. Külön gratulálunk a
szép kerek évfordulóhoz:

Hanzelik Józsefné (60)
Izsák László (60)
Németh Ferenc (60)
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