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EGY KÖZEL 200 ÉVES PAPI SÍREMLÉKÜNK FELÚJÍTÁSÁRÓL
Wer im Gedächtnis seiner Lieben lebt,
Der ist nicht tot, der ist nur fern;
Tot ist nur, wer vergessen wird
.
A XVIII. század königsbergi filozófiai
óriásának, Immanuel Kantnak szép gondolata nyert bizonyosságot temetőnk közel két
évszázados síremlékének felújítása révén:
„Aki szerettei emlékezetében él, az nem hal
meg, csak távol van. Halott csak az, akit elfelejtenek.”
2012. szeptember 16-án, Gianone József
halálának 186. évfordulóján szentelte újra
Feldhoffer Antal plébánosunk a szépen felújított papi síremléket. A vasárnapi szentmise résztvevői a mise után eljöttek a leányvári
temetőbe, hogy közös imáikkal és énekeikkel emlékezzenek községünk templomépítő
egykori plébánosára. (Életéről a Leányvári
Újság 2012. szeptemberi számában olvashattunk.)
Két évszázad távlatából már nem beszélhetünk személyes emlékekről, de a megmaradt levelek és egyházlátogatási jegyzőkönyvek bizonyítják Gianone József áldásos
munkáját.
A közelmúltban megszépült templomunk
is igazolja, hogy egyházközségünk féltő
gondozója az elődök munkájának. Hitünk,
Istenszeretetünk térben és időben nem korlátozódik, s következésképpen egykori hit-társainknak, Isten szolgálóinak kijáró tisztele-

tünk, szeretetünk mindenkor élő valóság.
A közadakozásból felújított síremléknek ez
ad tartalmat 2012-ben is.
1810-ben kialakított mai köztemetőnk első síremlékeinek legszebbike a tardosi vörös
márványból készült sírkő. A műves, kézi kőfaragó munka szépsége ma is imponáló.
2010 tavaszán a máriahalmi dr. Wágenhoffer Vilmos helytörténeti kutató, leányvári
temetői látogatásakor is felhívta figyelmünket az e korból teljes épségében megmaradt
papi síremlékre. Ő is kibetűzte a sírkőre írt,
már megkopott szöveget és a papi síremlékekre jellemző, keresztrészre vésett Oltáriszentség szimbólumot.
Akkori temetőnk első, rusztikus (20-25
cm vastagságú) sírkövei többségükben puha
homokkőből készültek, melyekből 4-5 sírkő
még ma is látható. Márvány sírkövekkel abban az időben csak a falu elöljáróinak sírhelyét jelölték meg. Papi sírkövünk formája a
kereszt, amely egy szívformából ered.
(Herzförmiger Grabstein) E jellegzetes,
szívformájú sírkőből már csak 2-3 található
a temetőnkben.
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Hitélet

Köszönetet kell mondanunk minden
adományért, amely lehetővé tette a síremlék-felújítást. Siling Győző, piliscsévi kőfaragó mester műhelyében kapott új ruhát a
sírkő. Gondos munkával újracsiszolták a
teljes felületét, majd újravésték és -festették
az eredeti feliratot és a szimbólumot. A sírkő aljára került a szerény megjegyzés:
„Közadakozásból felújítva 2012”. A leányvári SZENEX Bt. felajánlásaként készültek el a sírkeret elemei és az azokat szegélyező járdalapok. A templomban gyűjtött
adományt a helyi képviselő-testület 25 ezer
forinttal egészítette ki. A kőfaragó mester
szerény 80 ezer forintos munkadíjért végezte a felújítást. Köszönet illeti azokat, akik
munkájukkal is segítették a szépítést. Gerstner Ferenc és Schiszler György végezték a
tereprendezést, a támfal és a síremlékhez
vezető lépcső elkészítését. A sírkeretet szegélyező burkolást is ők készítették. Klotz
Ferenc vállalkozó, munkatársaival együtt
elkészítette a sírkeret alapozását és összeillesztését. Szakmár Róbert a sírkő kibontásában és a felújított sírkő alapjának elkészítésében segített. Gáspár Tibor sokszorosította
a Gianone József munkásságáról készült ismertetőt, amelyet a templomban kiosztottak. Feldhoffer Antal atya a vasárnapi szentmiséken szólt a tervezett munkákról és az
adományok gyűjtéséről. Ötletes eljárással
elkészítette a sírfelirat betűhív másolatát, a
kőfaragó mesterrel egyeztette a fontosabb
részleteket.
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Sokunk örömére így valósult meg egy
múltunkat ápoló szép gondolat.
A halottak napjára mindig megszépül
gondozott temetőnk. A temetői kápolna díszítése a sok égő mécsessel és szép virágokkal, a frissen meszelt kőkereszt, a koszorúkkal díszített, kápolna melletti fakereszt közös kegyeleti emlékhelyeink. Köszönet
azoknak, akik e helyeket gondozzák, ápolják. Sokan csak itt gyújthatnak gyertyát a
háborúban elesett szeretteikért és a szülőfalujukból elűzött, Németországban eltemetett
rokonaikért.
Az emlékező szeretetben így válik emelkedetté az elmúlás szomorúsága.
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Leányvár, 2012. halottak napján
Dr. Szakmár János

Leányvár

Nemzetiség

2011-ben, a halottak napján készült a
fénykép az elhagyott sírról, és 2012-ben a
halottak napján már e síron is virágok és
égő gyertyák jelezték, hogy sokunknak fontos elődeink lelkipásztorának emléke.

Iskola hírei

Nemzetiség

Egy rajzpályázat díjazottjai
Lezárult a Magyar Államkincstár „Mit jelent neked a takarékosság?” címet viselő rajzpályázata, melyen a leányvári kisiskolások is részt vettek. Varga Zsófia, iskolánk 1. osztályos tanulója második helyezést ért el, míg Schummer Dávid 2. osztályos tanuló rajzát különdíjjal jutalmazta a zsűri. Mindkettőjüknek gratulálunk!

Zsófi rajza („Nem vásárolok, a spórolt pénzből állatkertbe megyek!”)
Leányvár
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Iskola hírei
Sítábor

5

2012. november

Leányvár

LENA
Önkormányzat

LENA
MEGHÍVÓ
Közelednek az ünnepek, és Ön még nem tudja, mivel lephetné meg a gyermekeket a
családjában?
Iskolánkban november 22-23-án délután (14:30 – 17:30) JÁTÉKDÉLUTÁNT szervezünk, ahol számos izgalmas, oktató, fejlesztő, stratégiai, magyar és idegen nyelvű
társas- és egyénileg is játszható játékkal ismerkedhetnek meg az érdeklődők. Ha valamely
játék elnyerte tetszését, megrendelheti azt az iskolában, Papp Pálné Erzsi tanító néninél..
A rendelési összeg 10 százalékát iskolánk megkapja, tehát ezzel az összeggel is támogatni
tudja iskolánkat.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Meghívó
Nagyon sok szeretettel meghívunk minden alkotni vágyót a LENA
Egyesület Karácsonyi Műhelyébe, mely idén is megnyitja kapuit
november 25-én VASÁRNAP, délután 15-17 óráig Leányváron,
a Farkas János Művelődési Ház nagytermében.
A koszorúalapokat senki ne hagyja otthon!
KÉSZÜLJÜNK EGYÜTT AZ ÜNNEPRE!

Meghívó Nagykarácsonyba
Úgy gondoltuk, hogy itt
az ideje ismét meglátogatni a Télapót. Ezért a
LENA Egyesület 2012.
december 14-én (pénteken!!) kirándulást szervez
Nagykarácsonyba, ahol
személyesen találkozhatunk a Télapóval,
megcsodálhatjuk a Csillagjáró Szánt, megtudhatjuk, mit rejtenek az Ajándékládikák,
megcsodálhatjuk a Titkokat Őrző Manókat
és belesuttoghatunk a Jóság Kútjába.
Indulás Leányvárról reggel 07:00 órakor
(Tűzoltó szertártól)
Érkezés Nagykarácsonyba: kb. 09:30
Leányvár

• 10 – 11 óra között találkozás a Mikulással.
• 11 órától szabad program
(www.mikulasfalva.com)
Hazaindulás előreláthatóan 15 órakor
Várható költségek:
• 1800.-Ft/fő útiköltség, tagdíjat fizető LENA tagoknak 900.- Ft/fő,
• 1400.-Ft/fő Mikulásház belépődíj (mindenkinek fizetnie kell, aki bemegy a Télapóhoz, kivéve a 90 cm-nél alacsonyabb
gyermekeknek)
Aki szeretne csatlakozni hozzánk, kérjük 1000.- Ft/fő előleg megfizetésével jelentkezzen az Ibi fodrászatban 2012. december 4-ig.
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Múltunk
Egy-egy település kialakulásában és fejlődésében meghatározó szerepe volt a rajta
keresztül haladó utaknak, a közelükben található folyóknak. E helyeken történt az
áruk cseréje, itt szedték az út- és vámilletékeket. Az utakon vonultak a katonák, uralkodók, azokon szállították a robotoló jobbágyok az uradalmak központi helyeire a termények, termékek földesúri és egyházi hányadát.
Úttörténeti visszatekintésünknek a római
korig is van helytörténeti vonatkozása.
Aquincumból (Óbuda) indult a „via antiqua”, a régi út, amely Brigetio-ig (Ószőny)
Pilisvörösvár, Piliscsév és Dorog érintésével
épült, és egykori településünk mellett haladt
el. A csévi völgyön keresztül haladó út Dorog mögött Tát felé vezetett. A Piliscsév –
Tát útszakasz felfedezője az a Benedek József dorogi körjegyző volt, aki Leányváron
kezdte jegyzői munkáját. Ő egy vadászat alkalmából figyelt fel az út patakmederből
előkerülő köveire. A faluban csak kántorházként ismert épületet tőle vásárolta meg
az egyház, a mindenkori iskolaigazgató –
kántortanító otthonául. A ház ma Hamvas
András úr Erzsébet utcai tulajdona.
A római út nyomvonalát a lencsehegyi
bányaút építésekor, az aszfaltozott tér út
melletti részén, a kesztölci út leágazásánál,
egy emlékoszloppal jelölték meg. Az emlékoszlop napjainkban még állva látható, de
már a tér szélére telepítve. Nem volt, aki
megálljt parancsoljon a modernkori „tájrendezőknek”, akik az emlékkövet félreállították, hogy a helyére elférjenek az útépítés
kupacai és a kivágott faágak.
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A közlekedés nehézkessége és bizonytalansága következményeként a hosszú középkorban jóval kisebbnek tűnt a világ, mint
ma. Futárok vitték messzi földeken át a sürgönyöket, postakocsik hajtottak tucatnyi
utasukkal. A Bastille elestének híre 13 nap
alatt jutott el Madridba. Az emberek többsége – hacsak valami háborús körülmény nem
érte őket – ugyanabban a községben élte le
életét, ahol született és meghalt. A lassan kiépülő utakon először Franciaországban indult el a rendszeres postakocsi járat, de már
1527-ben Bécs és Buda között, Taxis Ferencz családi vállalkozásában megindult a
rendszeres postakocsi forgalom. (Lehet,
hogy a mai taxik neve innen eredeztethető?)
Később fokozatosan teret nyert a delizsánszok, a gyors postakocsik forgalma. Sebességük elérte az óránkénti 6-8 kilométert.
(deligeance – gyorskocsi) E gyorskocsik
kezdetben heti három alkalommal, később
pedig naponta közlekedtek Buda és Bécs
között. Budán a Batthyány térről indultak a
kocsik. Napjainkban a Gyorkocsi utca őrzi
ezen idők emlékét. Pick József dorogi helytörténeti gyűjteményében gazdag képanyagot – köztük eredeti menetjegyeket – is láthatunk ezen időkből.
II. József császár 1790-ben Budára küldi
a Pozsonyban és Bécsben tartott Szent Koronát. Az eseményről és az esztergomi ünnepélyes fogadtatásról részletesen beszámolt a sajtó. Esztergomban az ünnepélyes
Te Deum után a korona „tisztelgők seregétől
a városból elkísértetett egy hosszú darabig
Buda felé”. A Bécsi út leányvári szakaszán
is tisztelgéssel fogadta a díszes koronaőri
menetet a nép.
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II. József, „az utazó császár” 1765 és
1790 között több mint hét évet volt távol bécsi székhelyétől. Utazásairól Kulcsár Krisztina készített részletes áttekintést. Magyarországi utazásai során többször is átutazott
községünk Bécsi úti szakaszán. A császár
puritánsága nem preferálta az ünneplést, a
ceremóniákat, mégis tömegek éljenezték útjai során. Megtiltotta, hogy látogatásai miatt
út és hídjavításokat végezzenek. Erdélyben,
ahol látogatása tiszteletére új utat építettek,
rendelkezésének megszegése miatt vizsgálatot rendelt el. A jószándékú építők büntetést kaptak. Egyik legújabbkori közjogi
méltóságunk elmarasztalás helyett elismeréssel beszélt az útépítésről. Egy jó hírű megyei borászati szövetkezet pincészetéhez
gyorsított munkával aszfaltozott út épült az
Elnöki Tanács elnöki Mercedes gépkocsija
számára.
Beszédesek Joachim c. von Hoffmannsegg német természettudós és híres utazó
1793. évi magyarországi utazásáról írt sorai:
„Teljességgel lehetetlen, hogy a posta gyorsabban szolgálja ki az embert, mint ebben
az országban. Gyakran a friss lovak hamarabb be voltak fogva, mint ahogy a kocsit
megkenni sikerült, és egyetlenegyszer sem
fordult elő – mint nálunk –, hogy azért kellett volna megállnunk, mert nem voltak lovak az állomáson, vagy egyebek. Csak így
lehetséges két nap alatt, és pedig reggel 5től este 9-ig 360 mérföldet megtenni, ennyire van ugyanis Buda Bécstől, és én másnap
este már ott is voltam.” A maga korában ez
már igen csak Forma-1-es szerviztempó
volt, amellyel akkoriban megelőztük Németországot. Még kocsikészítésben is európai hírűek voltak a megyénkbeli Kocs község jó hírű kocsikészítő mesterei. De kár,
hogy napjainkra csak világbajnok kocsihajtóink maradtak! Az ő sikereik is felmelegíLeányvár

tik keblünket, hisz elvégre lovas nemzet vagyunk.
A reformkor hajnalán a rendszeres delizsánsz járatok 27-28 óra alatt tették meg a
Bécs és Budapest közötti távolságot. Az útmenti pihenő és lóváltó állomások 16-18
km-re voltak egymástól. Közelünkben Pilisvörösváron, Dorogon és Nyergesújfalun
volt lóváltó állomás. Padányi Lajos helytörténeti munkájában részletesen ír a „nyergesi
gyorsparasztokról”, akik e szolgálatot biztosították a községben. Kovács Lajos a dorogi
lóváltó állomásról és vendéglőjéről közöl
érdekes részleteket. (Dorogi füzetek 24.
szám) Olvashatunk Kazinczy Ferencnek,
Széchenyi Istvánnak és Wesselényi Miklósnak a „poros kis falun” történő átutazásáról.
A négylovas postakocsikra 16 utas és 5
főnyi személyzet fért. A személyzetből a lovász legény az egyik első lovon ült, a fullajtár pedig a kocsi előtt pár száz méterrel
lovagolt. Budától Bécsig egy személy 15 forint 41 krajcárt fizetett az utazásért. (Görgey
tábornok e korbeli kiadási naplója szerint 1
üveg tokaji bor ára 1 forint 12 krajcár, egy
egész színházi páholy díj pedig 5 forint
volt.) Az utas-tarifákat és az útvonal állomásait minden év kalendáriumában közölték.
A bajnai gróf Sándor Móric az „ördöglovas” lovasbravúrjaival ez időben kápráztatta
el csodálóit. 1837-ben gróf Széchenyi István 80 aranyat vesztett egy fogadásával.
„Möritz gróf” 3 óra helyett 2 óra 41 perc
alatt vágtatott lóháton Pozsonytól Bécsig. A
mai csúcsforgalomban közlekedő autósoktól is sok pénzt nyerne az Esztergom – Budapest távolságra szóló fogadásaival. Makacs nevű arab kancájával sok cammogó
autóst faképnél hagyna.
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A főutak agyagos kőburkolattal készültek. Az út felszíni rétegére a nagyobb kődarabok – kőőrlő gépek még nem lévén – nagy
kalapáccsal kerültek összezúzásra. Az útkarbantartást, kátyúzást az állami alkalmazotti állományba tartozó egyenruhás útkaparók végezték. Minden útkaparónak meg volt
határozva, hogy mettől-meddig kell gondoznia egy-egy útszakaszt. Nekik a szolgabírók előtt el kellett mondani az útkaparók
esküjét. Tass József Útkaparó c. versében írja: „Utat kaparok én, szegény napszámos/ A
barna nagy sarat túrom én,/ ami itten lüttyög, a széles parasztcsizmák alatt./ A kocsiderékig érő örök kulimászt az egyik falutól a másik faluig.” Fényes Elek gazdasági
szakíró 1842-ben „az országutak tsinálásáról” így fogalmaz: „Mint tudjuk az utcsinálási, igazgatási teher a nem nemesek nyakában van. Innen az utak rosszasága önkint
következik: mert a pór maga lajstromhosszú
kötelességei miatt jó utak tsinálására elégtelen: minden megye útjait saját belátása, ereje s akaratja szerint tsináltatja, s ezért egy
hosszabb, több megyét keresztülvágó útvonalon semmi rendszer, semmi összefüggés.
Gyakran megesik, hogy a legjobb útvonalat,
néhány mérföldkőre a legrosszabb út szakítja félbe, s rendesen ott szokott a legnyomorultabb út lenni, hol legjobbat várnánk: a királyvárosok szomszédságában, s határain.”
A lírai sorok és a szakmai érvelés egyaránt
lehangolóak.
A keménytéglás útburkolatok után a
XIX. század utolsó évtizedében megjelenik
az aszfalt, mint pormentesítő útburkoló
anyag. Megjelennek az első útépítő gépek
és az útburkolati szabályrendeletek. 1927ben a bécsi út Tát és Nyergesújfalu közötti
szakaszán a „táti egyenesben” már pormentes úton nemzetközi gyorsasági motorkerékpár és autó versenyeket rendeznek, melyről
a korabeli sajtó és filmhíradó is beszámol.
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1929-ben Hóman Miksa kereskedelmi minisztert Dorog díszpolgárának választották
„hálából a főútvonal keramitburkolatának
elkészítéséért”. Kárer bíró úr 750 pengőért
egy használt öntözőkocsit vett és megszavazták egy lófogatú utcaseprő gép beszerzését is.
A leányvári Bécsi út is ezekben az években kap aszfalt burkolatot, amelyen a „bécsi
busz” reggel indult és este érkezett a budai
végállomásra. A mai Bécsi út a vasút építésekor a Vasút utca, majd később a világháború végéig a Szent István út nevét viselte.

A múlt század harmincas éveiben készült fényképen egy bécsi út melletti gyerekcsoport látható. A 82 éves Szehr Jánosné
Eifert Terézt, Eifert Rózát, Klotz Máriát,
Engler Máriát és Mayer Júliát véli felismerni a gyerekcsoportból. Az úri öltözékű, középkorú házaspár, az unokájukat karjában
tartó leányukkal, autójukkal érkeztek a bécsi úton, és megálltak, hogy köszöntsék az
út mellett integető, és kislibákat őrző gyerekeket. Láthatóan mosollyal tekintenek a képet készítő vejük fényképező gépére, aki az
elkészült képek egyikét megküldte Eifert
Rózának, aki a képet megőrizte gyűjteményében.
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Gerstner Teréz – a fényképet látva – elmondta, hogy abban az időben az élelmesebb lánykák, a „nagyerdőben” szedett ibolyacsokrocskáikkal integettek az autós átutazóknak, és illatos csokrocskáikért kapott
pénzecskéjüket összegyűjtve, karton kötényt vásároltak maguknak. A kép hátterében látható megmetszett szederfák akkortájt
sok fő- és mellékutat szegélyeztek. Engler
Györgyné elmondja, hogy a graudlandi földektől Piliscsaba felé cseresznyefák voltak
ültetve a Bécsi út mellett. Piliscsabán is cseresznyefák díszítették az út szélét. Az utakat
kísérő jellemző fa a szederfa volt, amelynek
egy-egy elöregedett törzsét még ma is láthatjuk a Kis-Csév pusztára vezető út mellett. A szederfák (eperfák) elterjedését keresve egy értékes gazdaságtörténeti korszak
kezdeményezése tárul elénk.
Bezerédj István a híres reformkori szónok már 1820-ban, a Tolna-megyei Hidja
pusztán megalapítja a „szederegyletet” és
megkezdi a selyemfonal előállítást. Az alapított szederfa iskolája országos hírűvé vált.
A bővülő, fejlődő tanyai települést 1838ban Szedres községnek nyilvánítják. A
„szederfabiztosok” munkája révén 1905ben már Európa 3. legnagyobb selyemgubó
termelői voltunk (évi 1915 tonna). Ekkor
már a rokon Bezerédj Pál volt a „selyemtenyésztés emelésével megbízott miniszteri
meghatalmazott”, aki Szekszárdon megalakítja az „Országos Selyemtenyésztési Felügyelőséget”. A szederfa közismertségéhez
egy szomorú adalék, hogy mikor már a dualizmus éveiben emlékezhettünk az 1848-as
szabadságharc hazáért hozott áldozataira, a
13 aradi vértanú vesztőhelyét először egy
kiszáradt, 13 csonkolt ágú szederfával jelölték meg.

Leányvár

Pick József képgyűjteményéből kaptam
ajándékba egy leányvári képeslapot, amely
az 1920-as években készült. A képeslapon a
templomot, az iskolát és a községházát, valamint a Bécsi út egy részletét látjuk. A kinagyított Bécsi úti részleten ünneplőjükben
vonuló leányvári fiatalasszonyok, kart-karba öltő sétáját látjuk (sötét színű ünnepi öltözékük erre utal.) Még a fiatalabb nemzedékek lányai és fiatalasszonyai is legszebb
emlékeik között tartják számon ezeket a dalolós ünnepi sétákat. A fiatal szederfák szép
díszletei a képnek. Az előtérben az útjavításhoz szükséges útkaparói kőkupacot látjuk. A kép távoli hátterében a Kis-Somlyó
lankái emelkednek. Szívesen közölnénk
idősebb olvasóinknak a képpel kapcsolatos
bármely visszaemlékezését.
A Bécsi úton az 1920-as években még
nem voltak házak. A mai Művelődési Ház
és a Panoráma utca Bécsi útba torkolló vége
között (Grósz János házánál) 15 ház látható.
Ezt egy korabeli színes rajz igazolja. Ezek a
házak (többük már újjáépülve) ma is a Bécsi
út vonalától 50 méterrel feljebb láthatók.
Előttük a Bécsi úttal párhuzamos utcácska
haladt. Ma a házak és a Bécsi út között előkertek vannak.
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A II. világháború szomorú eseményeinek egy része is a Bécsi úthoz kötődik. Nyilaskeresztes pribékek ezen az úton terelték a
meggyötört zsidókat, akiknek csak lopva
tudtak egy darabka kenyeret vagy pár
krumplit adni az őket néző szomorú és tehetetlen helyiek. A temetőnkben található sok
orosz katonasír is bizonysága az itt folyó
véres öldöklésnek. Idősebbek mondják,
hogy a Bécsi úton sorjázó orosz lovas és
gyalogos egységeket a német repülők géppuskáikkal többször is végigpásztázták. A
halott katonák és lepuskázott lovak vértócsáit szinte söpörni lehetett az úton.

Napjainkra a Budapestre vezető fontos
útvonal túlzsúfoltsága vált jellemzővé. Már
régen időszerű lenne az út bővítése és a budapesti körgyűrű térségi szakaszának elkészítése. A vasút teljes felújítása már tempósan halad, és várjuk, hogy azt követően elinduljon a már többször beharangozott közúti
fejlesztés is. A főváros településünkhöz való közelségének előnye csak a gyors és biztonságos közlekedés megteremtésével válhat élővé.
Leányvár, 2012. november 5.
Dr. Szakmár János

Leányvári Magyar Bajnoki érmek
Ikrényben rendezték a diák „A” és „B” korosztály országos bajnokságot, ahol a leányvári judosok remek eredményeket értek el.
Diák „A” korcsoport: 35 kg Veres Kinga 3.hely, 57 kg Tandi Alexa 3. hely, 66 kg Farkas
Szilárd 5. hely.
Mindhárom versenyző indult az észak-dunántúli régiós csapatban. Tandi Alexa csapatban legyőzte a magyar bajnok versenyzőt, a csapat így megszerezte az első helyet. A fiúk
3. helyen végeztek.
Diák „B” korcsoport: 30 kg Kardos Tímea 1. hely, 35 kg Garzó Áron 2. hely.
Mindkét versenyző indult az észak-dunántúli régiós csapatban. A lányok első, míg a fiúk
3. helyen végeztek.
A Magyar Ifjúsági Csapatbajnokságon a leányvári női csapat 3. helyen, a fiúk az 5. helyen végeztek. A csapatokat az Ippon Tatabánya versenyzői segítették.
Junior „B” férfi OB eredmények: 90 kg Urbán Richárd 4. hely, 55 kg Faragó Norbert 5.
hely, 55 kg Zorics Richárd 5. hely.
Szervezők és felkészítők: Pfluger Antalné, Csernoviczki Csaba, Kovács Ernő, Pócsföldi
Gábor, Szabó Ferenc és Pfluger Antal.
Tisztelettel:
Pfluger Antal SE elnök
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Sport

Sport
Asztalitenisz
A sikeresnek mondható szezonkezdet után újabb három fordulót játszottunk le a megyei
bajnokságban.

Sport

I. osztály
4. forduló: Esztergom ASE II

8:10

Leányvár SE I

Végig fej-fej mellett haladt a két csapat a mérkőzés folyamán. Az utolsó két meccs előtt 8-8
volt az állás, de ezeket magabiztosan megnyertük, így értékes pontokkal térhettünk haza.
Szikora Márton nagyon jól játszott, és simán legyőzött mindenkit.
Győzelmek: Szikora B. – Szikora K. páros, Szikora M. 4, Szikora B. 2, Jókai Cs. 2, Szikora K. 1

5. forduló: Leányvár SE I

3:15

Tokod II

Az esélyesebb vendégek megérdemelt győzelmet arattak. Nem igazán éreztük a tavaly még
NB.-t játszó ellenfél játékát. A pontszerzés bravúr lett volna, de az eredmény kicsit túlzó,
ekkora különbség nincs a csapatok közt.
Győzelmek: Szikora M. 2, Szikora B. 1

6. forduló: Ács

14:4

Leányvár SE I

Két hasonló erejű csapat játszott egymással, de nekünk aznap semmi sem jött össze. A két
páros megnyerése után még bizakodtunk a jó szereplésben, de a fontos pontokat a sokkal
szerencsésebb ellenfelünk nyerte meg. 7 db 3:2-es meccset vesztettünk a mérkőzés folyamán, amire nagyon ritkán van példa. Hazai pályán lehet majd javítani.
Győzelmek: Szikora B. – Szikora K. és Szikora M. – Jókai Cs. páros, Szikora B. 2

II. osztály (Bánffy Domokos beszámolója)
4. forduló: Tardos

13:5

Leányvár II

Egyenrangú játék reményében utaztunk Tardosra. Viszont az ellenfél kiszámíthatatlan játékával nem számoltunk, amely vereségre kényszerítette a csapatot. A további jobb szereplés
reményében jöttünk haza. A visszavágóra nagyon készülünk. Márton Tamás és Dósa Mihály szép teljesítményéhez gratulálunk.
Győzelmek: Márton T. – Dósa M. páros, Márton T. 2, Dósa M. 2

Leányvár
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5. forduló: Leányvár SE II

4:14

Tata III

Sokat tanultunk azon a napon, és megláttuk a fejlődés, a kitartó munka eredményeit.
Győzelmek: Márton T. 4

6. forduló: Máriahalom KSK

12:6

Leányvár II

Szűk kis kultúrteremben fogadott minket az ellenfél, amely ideális volt arra, hogy nagy ütésekkel a falhoz szorítsuk a máriahalmi versenyzőket. Volt ott régi Megye I. győztes, és megjelent a megyei vezetőség egyik embere is. Szeretnénk kiemelni Márton Tamás kiemelkedő
eredményét és Bánffy Domokos első idei bajnoki dupláját. Emellett gratulálunk Putz Ákos
kiváló helytállásához is.
Győzelmek: Márton T.3, Bánffy D. 2, Putz Á. 1
Az utánpótlás csapatbajnokság küzdelmei is megkezdődtek. A „B” csoportban a Dósa
Vanda és Kun Tóbiás alkotta kettős indult el, akik az őszi fordulók alatt szép győzelmekkel
és még inkább értékes tapasztalatokkal gazdagodtak. Az „A” csoportban még csak egy fordulót rendeztek, ahol a Szikora Márton, Kristóf és Ágoston alkotta csapat eddig mindössze
egy vereséggel a második helyen áll.
Idén Tatán rendezték a Területi utánpótlás versenyt, ahova az ország nyugati felének legjobb ifi játékosai jöttek el. Szikora Kristóf és Márton is a legjobb 16 közé jutott. Kristóf a
verseny 7. kiemeltjét búcsúztatta a csoportjában, míg Márton csak a későbbi második helyezettől szenvedett szoros, 3:2-es vereséget.
Az immár nyolcadik alkalommal megrendezett esztergomi versenyen Szikora Ágoston
hobbi kategóriában a legjobb nyolc közé került. Szikora Márton, Kristóf és Bence a főtáblán a legjobb 16 közé jutottak.
Gratulálunk az elért eredményekhez!
Sokan érdeklődtek és kérdezősködtek az asztalitenisz csapatunkról. Ezért szeretnénk
minden kedves sportbarátot meghívni a BAJNOKI MÉRKŐZÉSEK megtekintésére.
Aktuális mérkőzéseink hirdetései megtalálhatóak a Tűzoltószertárnál, Lóczki Irén (Ibi)
Fodrászat ajtaján és a Művelődési ház kistermének ablakában.
Szeretettel várunk mindenkit!
Leányvár SE
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Nem túl nagy elvárásokkal fogadtuk az esélyesebb csapatot. Élményjátékot játszottunk a tataiakkal, amely Márton Tamás eredményén erősen meglátszott. Többször is 3:2-re győzte le
ellenfelét bravúros teljesítménnyel. Az ellenfelek között találkozhattunk női versenyzővel
is.

Közlemények

Közlemények

Közlemény

GAZDÁLKODÓK, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÓK FIGYELEM:

KÖTELEZŐ AGRÁRKAMARAI REGISZTRÁCIÓ!
Az augusztus 1-től hatályos új agrárkamarai törvény
alapján a 2013. február 1-21. között tartandó
országos kamarai választásokkal MEGALAKUL AZ ÚJ
NEMZETI AGRÁR- ÉS ÉLELMISZER KAMARA. A
törvény értelmében a hazai mezőgazdasági és
élelmiszer-feldolgozó szektor összes szereplője, így a
gazdasági társaságok mellett az őstermelők és az

egyéni vállalkozók is alanyi jogon tagjaivá válnak az
új egységes köztestületnek.
Az új kamara legfőbb feladata a magyar agrárium
megerősítése, versenyképességének növelése és
érdekeinek hatékony védelme lesz, kibővült
közfeladatokkal és hasznos tagi szolgáltatásokkal.

HATÁRIDŐ: 2012. NOVEMBER 30.
A törvény előírja, hogy a leendő tagok 2012.
november 30-ig kötelesek bejelentkezni a
nyilvántartásba az agrárkamara honlapján keresztül
(www.agrarkamara.hu), és megfizetni az egyszeri
5.000 Ft-os nyilvántartásba vételi díjat. Eddig már
közel 100 ezren teljesítették ezt a kötelezettségüket.

AMENNYIBEN ÖN MÉG NEM TETTE MEG, MIELŐBB
REGISZTRÁLJON, MERT A NOVEMBER 30-I
HATÁRIDŐ A KAMARAI VÁLASZTÁSOKON VALÓ
RÉSZVÉTELRE NÉZVE JOGVESZTŐ!

REGISZTRÁCIÓ: www.agrarkamara.hu

MOST MEGÉRI MINÉL ELŐBB REGISZTRÁLNI: a NOVEMBER 15-ig regisztrálók ingyenesen kézhez kapják az
agrárkamara új e-mailes szolgáltatását, a hetente frissülő KAMARAI PIACFIGYELŐT, amely a
növénytermesztési és állattenyésztési ágazatok aktuális piaci híreit, adatait gyűjti össze.

SEGÍT A KAMARAI TANÁCSADÓ ÉS A FALUGAZDÁSZ!
Ha technikai segítségre van szüksége a
regisztrációhoz, azt ingyenesen igénybe veheti
országszerte a 200 kamarai tanácsadó irodában
(lista: umvp.agrarkamara.hu) és az országos
falugazdász hálózatnál is.
A KAMARA KÖZPONTI ÜGYFÉLSZOLGÁLATA IS SEGÍTI
A REGISZTRÁCIÓT: 06-80-911-078 (zöld szám), ill.

regisztracio@agrarkamara.hu. Az Agrárkamara ezen
felül november hónapban regisztrációs fogadóórákat
is szervez a vidéki településeken, ahol a kamarai
tanácsadó segítségével kényelmesen, helyben
intézheti el regisztrációját.
Figyelje a településekre kihelyezett plakátokat!

AZ AGRÁRKAMARAI TANÁCSADÓ IRODÁK KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYÉBEN:
2942 Nagyigmánd, Kossuth u. 2.

Gubucz Péter

30/841-5978

2870 Kisbér, Városház tér 1.

Prekler László

20/945-5967

2890 Tata, Ady E. u. 13

Csiszár Éva

30/552-9567

2525 Bajna, Rákóczi u. 26.

Hauszknecht Ádám

30/902-2437

2840 Oroszlány, Rákóczi út 78.

Cserényi József

20/567-7259

Leányvár
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Közlemények
Az egészség megőrzésének többféle módja ismert ma már. Tudnunk kell azonban, hogy
nem elegendő egészségesen táplálkozni, mozogni, kerülni a dohányzást és az alkoholfogyasztást. Figyelnünk kell egészségi állapotunkat is, ennek egyik lehetséges módja a szűrővizsgálat. A szűrővizsgálatokkal elkerülhető több súlyos daganatos megbetegedés, illetve
korán felismerve jó eredménnyel gyógyíthatók. A népegészségügyi célú, célzott szűrővizsgálatoknak egyik fontos jellemzője, hogy behíváson alapul.
Néhány gondolat a méhnyak-szűrésről:
Méhnyak-szűrés:
A méhnyak-rák egyike azon betegségeknek, amelyek megelőzhetőek, illetve korai stádiumban felismerhetőek. A kezdeti stádiumban felfedezett elváltozás jó eséllyel kezelhető, illetve gyógyítható.
A méhnyak-rák elkerülése érdekében 3 évenként ajánlott a szűrővizsgálat a 25-65 éves
hölgyek körében. A vizsgálat során a nőgyógyász szakorvos egy nagyító (kolposzkóp) segítségével átnézi a méhszáj és a méhnyak felszínét, majd egy egyszerű eszközzel kenetet,
azaz sejtmintát vesz a méhszáj felszínéről, valamint a méhszáj azon részéből, amely a kolposzkóppal nem látható. A kenetet sejttani laboratóriumba küldik el, ahol azt mikroszkóppal megvizsgálják.
Ezzel a fájdalommentes, néhány percig tartó vizsgálati módszerrel felismerhetők a méhnyak olyan rendellenességei is, amely tüneteket és panaszokat egyáltalán nem okoz, ám belőle – akár sok-sok évvel később – méhnyak-rák alakulhatna ki.
Sokat tehetünk mi magunk is egészségünk megőrzése érdekében, ezért kérjük Önt,
amennyiben meghívólevelet kap a szűrővizsgálatra, keresse fel a szűrést végző nőgyógyászati szakrendelést.
Tegyen meg ennyit Önmagáért és szeretteiért!
Amennyiben a méhnyak-szűréssel kapcsolatban további információkat szeretne kapni, a
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv
Egészségfejlesztési Osztályának munkatársai készséggel állnak rendelkezésére.

Elérhetőség: 06-34/ 309 448
Tatabánya, Győri út 13.
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve
Egészségfejlesztési Osztály
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Amit a méhnyak-szűrésről tudni érdemes

Közlemények

Közlemények

Köszönetnyilvánítás
Szeretnénk köszönetet mondani kisfiúnk, Korompai Erik egykori osztálytársainak,
hogy 10 év elteltével is szívükben őrzik gyermekünk emlékét. Köszönjük, hogy ezen idő
alatt számtalanszor tapasztalhattuk kedvességüket, szeretetüket. Sokat jelent ez számunkra,
szűnni nem akaró fájdalmunk idején. Segít kitartani szívet tépő, szomorú napjainkon. Ilyen
önzetlen, kitartó szeretethez nem lehet hozzászokni, minden alkalommal torokszorító, hálás
könnyeket csal szemünkbe.
Köszönjük Nektek, Csodás kis Emberek, hogy nem engeditek halványulni drága Erikünk emlékét!
Korompai László és Gyöngyi
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