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Övé az idő
A húsvéti vigília szertartás a sötétség beállta után a fényünnepséggel (lucernárium) kezdődik. Leányváron a templom előtti téren szenteljük meg a tüzet, majd az új tűzről gyújtjuk
meg a húsvéti gyertyát. A pap a következő szavak kíséretében mutat rá a gyertyán lévő szimbólumokra – kereszt, az aktuális évszám, valamint az „Α” és az „Ω” –: „Jézus Krisztus tegnap és ma, Ő a kezdet és a vég, Ő az Alfa és az Ómega, Övé az idő és Övé az örökkévalóság,
Övé a dicsőség és a hatalom mindörökkön-örökké. Ámen”. Ezt követően a Jézus sebeire utaló öt tömjénszemet érinti, és közben mondja: „Szent és dicsőséges sebhelyei által őrizzen és
védjen meg minket az Úr Krisztus. Ámen”.

Jézus Krisztus időbeni létezést vállalt, hogy földi létünk idejét megszentelje, és annak értelmet adjon. Feltámadásával a mi számunkra is lerombolta az idő korlátait. Noha a születés
és a halál az idő keretébe foglalja életünket, szabad utunk nyílt az örök élet országába.

Az idő és az örökkévalóság, az élet és az örök élet csak fogalmi szinten különülnek el, Jézus kereszthalála és feltámadása óta egyetlen valóságot alkotnak. A kereszt vízszintes szára
„átkarolja” a világot, függőleges szára pedig „beemeli” az örök élet dimenziójába.

Az idei nagyböjtben imádkozzunk azért, hogy az a kegyelem őrizzen és védjen meg minket, mely Krisztus szenvedéséből és kereszthalálából árad ki az egész világra. Húsvétkor pedig adjunk hálát az idő és az örökkévalóság Urának, hogy a világosság legyőzi a sötétséget, a
véges földi életet felváltja a dicsőséges örökkévalóság.
Feldhoffer Antal
plébános
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TÁJÉKOZTATÓ A 2014. ÁPRILIS 6-I ORSZÁGGYŰLÉSI
VÁLASZTÁSSAL KAPCSOLATBAN
Tisztelt Választópolgárok!
Az április 6-i országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatban februárban tájékoztattam
Önöket a szavazás általános tudnivalóiról.
Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a szavazás feltétele, hogy mindenki igazolja
személyazonosságát, ennek hiányában nem szavazhat.
A személyazonosság az alábbi érvényes okmányok bemutatásával lehetséges:
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A szavazás helye: az általános iskola épülete, Erzsébet utca 92.
Helyi Választási Bizottság:
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• Paxiánné Dr. Zsilka Judit
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• Mollerné Vojácsek Brigitta
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• Széles Szabina
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• Baumstark Éva
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• Kovács Anna
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• Kollár Frigyes
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Tájékoztatás kéményseprő-ipari közszolgáltatásról
A 2012. évi XC. törvény, illetve a Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 66/2012. (XII.21.) számú önkormányzati rendeletében előírt kötelező kéményseprő–ipari közszolgáltatást 2014. március 24-től megkezdik a település teljes területén.
A kéményseprők a kémények ellenőrzésén, tisztításán, felülvizsgálatán túl a szolgáltatási
díjak beszedését is végzik.
Kérem, hogy az ellenőrzést végzőket fogadják, és a szolgáltatási díjat fizessék ki számukra. A közszolgáltatásról szóló díjak listáit honlapunkon megtekinthetik.
A szolgáltató munkanapokon ügyfélszolgálatot tart esztergomi és tatai kirendeltségén:
– Esztergom, Kiss J. vezérezredes u. 41. (800 – 1200 óráig)
– Tata, Tárkányi Lajos u. 2.
(meghosszabított ügyfélszolgálat minden hétfőn 800 – 2000 óráig)
Baumstark Tiborné
jegyző

Önkormányzati ingatlan (Erzsébet u. 137.) értékesítéséről
Az ingatlanon álló lakóépület teljes bontását a vevőnek legkésőbb 2014. december 31-ig
el kell végeznie saját költségén.
Az ingatlan övezeti besorolása: (Lke-1) O/30/ 4,5/ K jelű építési övezet.
Telekterület: „Kialakult”, telekosztással nem csökkenthető, de összevonással növelhető.
Beépíthető telekterület: min. 400 m2, beépíthető telekszélesség min. 12 m
Beépítési mód: oldalhatáron álló
Beépítettség: maximum 30 %
Építménymagasság: maximum 4,5 m
Leányvár
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Zöldfelület: min. 50 %
Építési hely:
Előkert: min. 3 m
Oldalkert: min. 6 m, ill. OTÉK 36. § szerint, ill. min. 4 m a kialakult beépítéseknél 14 m,
vagy keskenyebb telekszélesség esetén
Hátsókert: min. 6 m az 50 m-nél kisebb telekhosszúság esetén, min. 20 m az 50 m-nél
nagyobb telekhosszúság esetén
Ajánlatokat lezárt borítékban „Leányvár, Erzsébet utca 137. ajánlat” felirattal ellátva az
Önkormányzati hivatalban lehet benyújtani (Leányvár Erzsébet utca 88.).
Ajánlatadási határidő: 2014. április 15.

Pályázat intézményvezető munkakör betöltésére
Leányvár Község Önkormányzata
a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
a Leányvári Óvoda Kindergarten Leinwar
intézmény
intézményvezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2014. július 1. napjától 2019. június 30. napjáig szól.
A munkavégzés helye: Komárom – Esztergom megye 2518 Leányvár, Erzsébet u. 46-48.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása, különös tekintettel
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben, a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a 138/1992.(X.8.) Korm. rendeletben, a 20/
2012.(VIII.31.) EMMI rendeletben, a 326/2013.(VIII.30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről, a Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló,1997.évi XXXI. törvény 42.§-ában meghatározott gyermekjóléti alapellátás, valamint az
államháztartásról szóló törvényben és annak végrehajtási rendeletében foglaltakra.
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Az intézményvezető ellátja az intézmény alapító okiratában meghatározott széles körű
szakmai, pedagógiai, gyermeknevelői munka irányítását. Felel a pedagógiai-gondozási
munkáért, az intézmény szakszerű működéséért, a gyermekvédelmi feladatok megszervezéséért és ellátásáért, a nevelő és oktató munka egészséges és biztonságos feltételeinek megteremtéséért. Vezeti a nevelőtestületet, ellenőrzi és irányítja a nevelő és oktató munkát, a rendelkezésre álló költségvetés alapján biztosítja a nevelési-oktatási intézmény működéséhez
szükséges személyi és tárgyi feltételeket. A költségvetési szerv vezetőjeként felel az intézmény tevékenységeinek jogszabályban, költségvetésben foglaltaknak megfelelő ellátásáért,
az intézmény gazdaságos és hatékony működéséért és gazdálkodásáért, valamint belső
kontrollrendszeréért. Kapcsolatot tart a fenntartó helyi önkormányzattal, a német önkormányzattal, a leányvári általános iskolával, az illetékes pedagógiai szakszolgálattal.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló"
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
és a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.
évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013.
(VIII. 30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus végzettség és szakképzettség.
• Legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.
• Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői, közoktatás vezetői szakképzettség.
• A munkakör ellátásához szükséges számítástechnikai programok ismerete, illetőleg biztos
felhasználói ismeret.
• Az intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg ilyen alkalmazás.
• Magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy, büntetlen előélet, cselekvőképes, ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt, vagyonnyilatkozat-tétel
vállalása.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• német nemzetiségi főiskolai óvodapedagógusi végzettség
• középfokú német nyelvvizsga
• a német nyelv ismerete
• oktatási intézményben szerzett vezetői gyakorlat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, a szakmai munka részletes ismertetésével;
• Iskolai végzettséget, szakképzettséget és egyéb végzettséget igazoló iratok másolata;
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• A megpályázott intézmény vezetésére vonatkozó legalább 5 éves program, az intézmény
tevékenységét előzetesen megismert, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelések;
• 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen
előéletet, valamint azt, hogy a pályázó nem áll a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez
szükséges foglalkozás gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt;
• Nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2014. július 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. április 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baumstark Tiborné jegyző nyújt a
06/30-689-4848 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak 3 példányban való – Leányvár Község Önkormányzata címére
történő megküldésével (2518 Leányvár, Erzsébet u. 88.), vagy személyesen az önkormányzat hivatalában. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító
számot, valamint a munkakör megnevezését: „intézményvezető”!
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázati anyagok véleményezését követően a képviselő-testület a kiírásnak megfelelő
pályázók személyes meghallgatását követően hozza meg döntését, várhatóan 2014. május
26-i ülésén.
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. május 26.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
Leányvár község honlapja, www.leanyvar.hu – 2014. március 4.
Önkormányzati hirdetőtábla – 2014. március 4.
Leányvári Újság – 2014. március hónapban.

Az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Kinevezéskor 3 hónap próbaidő kerül kikötésre.
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2014. március 4.
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Március közepén közel két heti munka
eredményeképpen megújult a sportpálya és
a sportöltöző környezete. A parképítő vállalkozó (Óbuda Zöldterületépítő és Fenntartó Bt.) elkészítette a játszótéri játékok környezetét, elültetésre került 780 cserje és 19
darab fa, felállításra került a napelemes világító kandeláber és elkészült öt hosszabb
úgynevezett gabion pad, a játékokat is kicsomagolhattuk végre. Ezen sorok megjelenésére már helyére kerül az ivókút is, így
befejeződött a tavaly novemberben megin-

dított játszótér és parképítés. Remélem sokan lelik majd örömüket a szép, rendezett
komfortos környezetben. Ahhoz hogy ez a
sok energiával megújult tér ilyen szép is
maradjon kérem minden leányvári segítségét, odafigyelését. Vigyázzunk rá, mintha
saját kertünk lenne, elvégre az is, mindannyiunk közös kertje!
Hanzelik Gábor
polgármester

Óvodai beiratkozásról
a Leányvári Óvoda, Kindergarten Leinwar
2518 Leányvár, Erzsébet utca 46-48.
intézménybe.
(22/2013.(III.22.)EMMI rendelet 5.§ alapján)
Tájékoztatom Leányvár település lakosságát és minden érdeklődő beiratkozót arról, hogy a
2011. évi CXC. törvény – A nemzeti köznevelésről
229/2012. (VIII.28) Korm. rendelet
– A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról
20/2012. (VIII.31) EMMI rendelet
– A nevelési és oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
22/2013. (III.22.) EMMI rendelet
– Egyes köznevelési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
szóló törvényi szabályozók alapján az óvodai beíratás a 2014/2015-es nevelési évre az
alábbiak szerint alakul:
„ Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó
az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a
beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, valamint közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos
módon.” 22/2013.(III.22.) EMMI rendelet 5.§ (1)
Leányvár
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a.) „Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.” KNT.49.§(1)
„A gyermeket elsősorban abba az óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről az óvoda vezetője dönt. Ha a jelentkezők száma meghaladja a felvehető gyermekek számát, az óvodavezető, amennyiben az
óvoda fenntartója több óvodát tart fenn, az óvoda fenntartója bizottságot szervez, amely javaslatot tesz a felvételre.” KNT.49.§(2)
„Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki köteles óvodába járni, ha lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye a körzetében található (kötelező felvételt biztosító
óvoda).” (KNT.49.§(3)
„Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény.
Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételtől számított fél éven
belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.” KNT.8.§(1)
„A gyermek abban az évben, amelyben ötödik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától
napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni.” Kt. 24.§. (3)
„Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt.” KNT.49.§(4)
„Az óvodai nevelési év: az óvodában szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig
tartó időszak.” KNT 4.§ 17.
b.) A 2014/2015-ös nevelési évre a beiratkozás a leányvári óvodába az alábbi időpontban lesz:
2014. május 12 – 13. (hétfő-kedd) 800 – 1600
Helye: Óvoda, 2518 Leányvár, Erzsébet utca 46-48.
c.) A gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratok, dokumentumok:
„Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a
gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, továbbá a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát”
20/2012. EMMI (VIII. 31.) rendelet 20. §. (3)
Be kell mutatni továbbá:
• a kötelező védőoltásokat igazoló orvosi igazolást vagy az oltási kiskönyv erre vonatkozó
másolatát;
• szakértői véleményeket (SNI-s vagy magatartásproblémás gyermekeknél minden olyan
igazolást, orvosi véleményt, amely a gyermek fejlődésével, betegségével kapcsolatos);
• orvosi igazolást arról, hogy a gyermek egészséges, közösségbe felvehető;
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• nem magyar állampolgárságú gyermek esetén az itt tartózkodást engedélyező okmányokat;
• TAJ kártyát;
d.) „A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett hirdetményben meghatározott időpontban. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.”
20/2012. EMMI (VIII. 31.) rendelet20. §. (2)
e.) Az óvoda alapító okirata szerint azokat a sajátos nevelési igényű gyermekeket (SNI) tudja fogadni, akik szakértői vélemény alapján integráltan, a többi gyermekkel együtt nevelhetők. A beíratáskor ezt a szakvéleményt be kell mutatni.
f.) Az óvoda alapító okirata szerint német nemzetiségi kétnyelvű nevelést folytató óvoda,
felvételnél elsőbbséget élveznek a nemzetiségi nevelést igénylő, felvételi körzethez tartozó
gyermekek.
g.) Az óvoda felvételi körzete (kötelező felvételt biztosító óvoda):
• Leányvár község területén állandó lakcímmel vagy tartózkodási címmel rendelkező gyermekek;
• Az óvodai felvétel általános szabályai mellett a felvétel kötelező az alábbi esetekben
mindazoknál, akik a felvételi körzetben laknak:
- a gyermek az év folyamán betölti 3. életévét;
- a gyermek sajátos nevelési igényű, a szakértői bizottság kijelölte az adott óvodát;
- a gyermek felvételét a gyámhatóság kezdeményezte;
- a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű; (rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül- ennek igazolása szükséges az önkormányzati határozattal)
- a gyermek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége;
- a gyermeket a szülő egyedülállóként neveli;
- a gyermeket időskorú neveli;
- a gyermekkel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek;
- a gyermek idősebb testvére előzőleg már felvételt nyert az óvodába;
- a gyermek szülője a felvételi körzetben dolgozik (Leányváron).
Aki nem az óvoda felvételi körzetében lakik, csak a körzetes jelentkezők felvétele után
fennmaradó férőhelyre vehető fel.
Leányvár, 2014. március 4.
Kiss Lászlóné – óvodavezető
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Iskola hírei
Rövid hírek iskolánk mindennapjaiból
Farsang
A február 14-én megrendezett iskolai farsangi bulit a hagyományokhoz híven a 8. osztályosok szervezték. Az iskola tanulói technika órákon és a kézműves szakkörön elkészítették
a díszeket, melyekkel a tantermeket és a buli helyszínéül szolgáló zsibongót karneváli hangulatba öltöztették. A rendező osztály tagjai tombolajegyeket árusítottak, tombolatárgyakat
gyűjtöttek, szüleik pedig a büfében eladásra kínált szendvicsekről, süteményekről, üdítőkről
gondoskodtak, majd az árusításban is aktívan segítettek.
A délutáni program a jelmezesek felvonulásával, bemutatkozásával kezdődött, melynek
során sok-sok fantáziadús farsangi kosztümöt láthattunk. A jelmezesek zsűrizését iskolánk
már nyugdíjas pedagógusai, Monostori Sándorné Erzsi néni, Nádasdi Lászlóné Éva néni és
Németh Árpádné Babi néni örömmel vállalták.

A jelmezverseny győztesei: Dr. Bubó (Balázs Dániel) és Ursula (Balogh Réka)
A jelmezverseny után Halmos Zsuzsa, piliscsévi táncpedagógus és leányvári tanítványai
tartottak egy kis magyar néptáncbemutatót. Az alaplépéseket a rögtönzött táncház során
bárki kipróbálhatta.
Ezt követően került sor a kisebbek által várva várt tombolahúzásra, majd mindenki kedvére mulathatott egészen estig a tornateremből táncparketté vált zsibongóban.
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Díjátadó
Előző számunkban már beszámoltunk arról, hogy a 2. osztály a Móra Kiadó pályázatán
első helyezést ért el saját készítésű, a Belle és Sebastien c. regényhez kapcsolódó kreatív
könyvével. A díjátadóra március 7-én került sor Budapesten, melynek keretében az osztály
megnézhette a regény alapján készült mozifilmet is.

A másodikosok egyik nyereményükkel, Belle élethű másával.
A diákok ezúton is köszönetüket fejezik ki a leányvári Önkormányzatnak, aki lehetővé
tette, hogy egy kisbusszal ingyenesen utazhassanak a díjátadóra.

Leányvár
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Iskola hírei
Március 15-re emlékeztünk
Március 14-én délelőtt, az iskolában emlékeztünk meg az 1848-as forradalom eseményeiről. A műsor után a szereplő diákok és pedagógusaik az emlékműnél is elhelyezték az
emlékezés virágait.

Szereplők: Safár Gergő, Izsák Bianka, Papp Melinda, Galonics Lilla, Bányai Dzsenifer,
Szűcs Matild, Büchinger Viktória, Valek Nikolett, Sztoján Bálint, Csáti Janka, Kiss Laura,
Csáti Berta
A műsort Csernyák Attiláné és Urbánné Szeremlei Katalin tanították be.
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Falufarsang
Március 1-jén, igazi napsütéses, tavaszi
időben zártuk a karneváli időszakot és búcsúztattuk a telet a leányvári kultúrcsoportok által megrendezett Falufarsangon. Táncosok, zenészek és énekesek már az év elején ötletelni kezdtek, ezúttal mivel lephetnék meg a közönséget.
A farsangi rendezvény napja minden évben lázas készülődéssel kezdődik a művelődési ház konyhájában: a kulturális egyesület
rutinos segítői már reggel elkezdik a tetemes mennyiségű fánktészta dagasztását, sütését, hogy mire délután megérkezik a vendégsereg, mindenki kedvére fogyaszthasson
belőle. Ezúton is szeretnénk megköszönni
Horváth Rudolfné, Weisenburger Jánosné,
Gerli Józsefné, Morecz Lászlóné, Csizmadia Györgyné, Kovács Istvánné és Pócsföldi
Gáborné egész napos munkáját!
Délután 2 óra körül már gyülekezni
kezdtek a szereplők, szükség volt ugyanis
egy kis színpadbejárásra és természetesen a
jelmezeket is mindenki magára öltötte.
A Leányvár Sramli muzsikája megalapozta a hangulatot, a színpadi műsort pedig
a felnőtt tánccsoport meglepetés tánca nyitotta meg: a lányok görög istennőnek öltözve lejtették táncukat, majd kalózok tűntek
fel, akik a falu népe előtt felesküdtek a Kalózok Tízparancsolatára. Természetesen
nem hagyta hidegen őket a lányok szépsége,
így csónakukba ültették istennőiket és elhajóztak velük. A nézők mindeközben egy vetítést láthattak a háttérben arról, épp merre
járnak a kalózhajók – azaz mely országokba
jutottak el a táncosok fellépéseik során.
A nagyvilágban közösen átélt élményekről
a kivetített fotók tanúskodtak.

Leányvár

A „partraszállás” után a Gyermektánccsoport cowboynak és cowgirlnek öltözve
adta elő meglepetés táncát és két nemzetiségi koreográfiát. Őket az iskola alsó tagozatosai váltották a színpadon: ők az iskolai
néptánc-oktatás során elsajátított táncaikat
mutatták be, és láthatóan élvezték a színpadi
szereplést.
Az ifjúsági tánccsoport jelmezét az internet világa ihlette: sárga pólóikra különböző
smile-fejeket applikáltak. A csoport megjelent tagjai esetében a fiú-lány arány sajnos
nem volt éppen ideális, két áldozatkész kalóz azonban készséggel beállt közéjük táncolni.
A Dalkör ezúttal a tőlük megszokott dallamokon kívül egy szlovák nótával is meglepett minket. A táncos-zenés-dalos fellépések sorát a színes műanyagpoharakkal előadott Cupsong zárta.
Ezután következett a kicsik által már izgatottan várt jelmezverseny, majd a tombolahúzás, a délutáni program pedig egy kis
közös örömtánccal ért véget.
Az esti farsangi bálra a kultúrotthon
nagyterme ismét megtelt, a falu népe hajnalig mulatott a Leányvár Sramli muzsikájára.
(A délutáni programon és a bálban készült fényképek megtekinthetők a
www.vtgleinwar.eu internetes oldalon.)
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Ünnep

Húsvét és húsvéti ételek
A húsvét a keresztények legfontosabb ünnepe, de a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is, amelyet március vagy április hónapban (a Hold állásának megfelelően) tartanak. A Biblia szerint Jézus – pénteki keresztre feszítése után – a harmadik napon, vasárnap feltámadt. Helyettesítő áldozatával megváltotta minden ember
bűnét, feltámadásával pedig győzelmet aratott a halál felett. Az eredetileg zsidó ünnep (héber nyelven pészah) az egyiptomi fogságból való szabadulás ünnepe volt.
A húsvét egybeesik a tavaszi napéjegyenlőség idején tartott termékenységi ünnepekkel is, amelynek elemei a feltámadás, az újjászületés.
Áldozati leves
Hozzávalók:
20 dkg közepes vöröshagyma
40 dkg sertés comb (az eredeti recept bárányhússal íródott)
2 gerezd fokhagyma
5 dl étolaj
2 dkg tengeri só,
1 gr őrölt feketebors
2,5 l víz (szénsavmentes ásványvíz is lehet)
Leányvár
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Ünnep
40 dkg vegyes zöldség
reszelt gyömbér
5 dkg szerecsendió

3 dkg liszt
A hagymát megtisztítjuk, finomra aprítjuk. A húst megmossuk, leszárogatjuk, majd egy
centis kockákra vágjuk, a hagymával és a zúzott fokhagymával együtt az olajon fehéredésig
pirítjuk. Megsózzuk, megborsozzuk, egy kevés vizet aláöntve kb. 35 perc alatt majdnem puhára pároljuk. A zöldségeket megtisztítjuk és a húshoz hasonló kis kockákra daraboljuk,
majd a húshoz adjuk. Az ételízesítővel, a gyömbérrel és a szerecsendióval fűszerezzük.
A többi vizet is ráöntjük, és még tíz percig főzzük. A tejszínt a liszttel elhabarjuk, és a levest
ezzel sűrítjük.
Elkészítési idő kb: 70 perc
Sonkával és főtt tojással rakott sertéskaraj csőben sütve, tormamártással:
Hozzávalók 4 személyre:
50 dkg sertéskaraj
4 db főtt tojás
10 dkg füstölt sonka
1 db tojás
1 dl tejszín
12 dkg trappista sajt
4 adag torma
1 evőkanál olaj
só
őrölt bors
A karajszeleteket ízlés szerint sózzuk, borsozzuk, elősütjük, tepsibe tesszük.
Ráhalmozzuk a felszeletelt tojásokat, majd a sonkaszeleteket, az egészet leöntjük a tojással elkevert tejszínnel (tejjel is lehet).
Rászórjuk a lereszelt trappista sajtot, ízlés szerint paradicsomkarikával is díszíthetjük,
majd előmelegített sütőben pirosra sütjük. Tormamártással tálaljuk.
Elkészítési idő kb: 50 perc
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2 dl tejszín

Sport
Húsvéti kalács:
Hozzávalók:
80 dkg liszt
45 dkg vaj

Sport

35 dkg cukor
1 csomag vaníliás cukor
4 tojássárgája
1 dl tej
1 csomag sütőpor
reszelt narancshéj
A puha vajat habosra keverem a cukorral, beleteszem a tojások sárgáját, a sütőport, a
lisztet, majd a tejet. Fakanállal alaposan eldolgozom, majd ujjnyi vastag, arasznyi rudakat
formálok belőle. Hármat - hármat összefonok, végeit összenyomom, tetejüket megkenem
tojással, majd a sütőben kb. 20 perc alatt megsütöm.
Elkészítési idő kb: 40 perc
Jó étvágyat!
Gyenes Balázs
szakács

Újabb leányvári sikerek a tatamin
Eredményes heteket tudhat maga mögött
a Leányvár SE judo csapata, hiszen Pfluger
Antal tanítványai diák, serdülő és ifjúsági
versenyeken is szép eredményeket értek el.
Először az ifjúságiak léptek tatamira, ráadásul az év legfontosabb hazai versenyén,
az országos bajnokságon. A siklósi viadalon
a bajnoki cím megszerzése mellett a korosztályos válogatottba való bekerülés is cél
volt, hiszen hamarosan kezdődnek a nemzetközi versenyek az ifjúságiak számára.
A leányváriak közül Kardos Tímea szerepelt a legjobban, aki a 40 kilósok között a
dobogó harmadik fokára állhatott. Ugyanebben a kategóriában Veres Kinga hetedik
lett, míg a nehézsúlyú fiúknál Klányi Márk
a negyedik helyen végzett.
Leányvár

A sorban a pilismaróti tehetségkutató
verseny következett, ahol Pfluger Antal vezetőedző csapata 280 induló között húsz érmes helyezést szerzett. A gyermek, diák és
serdülő sportolók megmérettetésén a legjobban Bócsa Lotti, Legény Glória, Hertlik
Máté, Bugyi Áron, Tandi Zsanett és Tandi
Alexa teljesített, hiszen valamennyien
aranyérmet vehettek át az eredményhirdetésen.
Március első napján Budapesten, a Honvéd
csarnokában rendezték a serdülő korcsoport országos diákolimpiáját. Itt a leányváriak közül hárman is a dobogó harmadik fokára állhattak: Veres Kinga és Kardos Tímea a 36 kilósoknál, míg Tandi Alexa az 57
kilósok között nyert bronzérmet.
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Leányvári eredmények:
Ifjúsági országos bajnokság, Siklós
Lányok. 40 kg: 3. Kardos Tímea, 7. Veres
Kinga. + 90 kg: 4. Klányi Márk
Serdülő diákolimpia, Budapest
Lányok. 36 kg: 3. Kardos Tímea és Veres
Kinga. 57 kg: 3. Tandi Alexa
Diák és serdülő verseny, Pilismarót
• Aranyérmes: Bócsa Lotti, Legény Glória,
Hertlik Máté, Bugyi Áron, Tandi Zsanett,
Tandi Alexa.

• Ezüstérmes: Molnár Péter, Szlovák Mihály, Fluxli Lili, Veres Kinga, Södér Milán.
• Bronzérmes: Nagy Ákos, Nagy Áron,
Holh Márton, Csizmadia Szilvia, Hertlik
Nóra, Kótai Barnabás, Hangya Gergő,
Garzó Áron, Veres Attila.
Szervezők és felkészítők: Pfluger Antalné, Pócsföldi Gábor, Péntek Zoltán, Sass
Dorottya és Pfluger Antal.

Forrás: http://judoinfo.hu/index.php/home-page/regionalis-hirek/8329-ujabbleanyvari-sikerek-a-tatamin
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Múltunk
AZ ADLER H. ÁSVÁNYŐRLŐ ÉS FESTÉKÁRU RÉSZVÉNYTÁRSASÁG LEÁNYVÁRI GYÁRTELEPÉNEK 90 ÉVES TÖRTÉNETE
(I. RÉSZ)

A műkő üzem távlati képe
Hosszabb időszakot ölelt fel a mindmáig
egyetlen jelentősebb leányvári ipari üzem
90 éves múltjának részletes feltárása.
Az üzem egykori dolgozói többnyire a háború utáni államosítás időszakára emlékeznek. Visszaemlékezéseik, a gondosan őrzött
fényképeik, ifjúságuk nehéz munkáséveit,
az ötéves tervek teljesítménycentrikus, túlhajszolt törekvéseit igazolják.

gozott az üzemben. Az ezt igazoló, sárguló
munkahelyi levél kétnyelvű fejléce minden
lényeges elérhetőségi információt tartalmazott. Utam a Fővárosi Levéltárba vezetett,
ahol munkámhoz számítógépes és mikrofilmes hátérrel szakszerű segítséget kaptam.
Második látogatásomról már egy tucat eredeti okirat fénymásolatával és bő jegyzetanyaggal tértem haza.

Kissé munkaigényesebb volt az üzem
alapításának és kezdeti történetének levéltári feltárása. Egy véletlenszerűen kezembe
került munkahelyi igazolás volt segítségemre. A leányvári Sturc Lőrinc még a háború
előtti időszakban generátorkezelőként dol-

A levéltárban megtaláltam az Adler Henrik Ásványőrlő és Festékáru Részvénytársaság alakuló közgyűlésének jegyzőkönyvét,
az alakulástól az 1950-es államosításig tartó
időszak mintegy két tucat közgyűlési jegyzőkönyvi dokumentációját és az alapító apa

Leányvár
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fiának, a szintén alapító Adler Alfrédnak
végrendeletét.
Sikerélményem egyben szembesített
egykori egyetemi tanulmányaim nagyvonalúságával, fogyatékosságaival is. A polgári
közgazdasági elméletek keretében csak
érintőlegesen foglalkoztunk a részvénytársaságok működésével, amely a marxista terminológia szerint „a szelvényvagdosók ingyen élő serege” volt. Az áttekintett két tucat jegyzőkönyv jól reprezentálta a részvénytársaságoknak a korszak társasági
törvénye szerinti hatékony, fegyelmezett és
jogszerű működését. Az áttekintett dokumentumokból kitapinthatók a második trianoni diktátum utáni lassú gazdasági élénkülés, a bővülő újratermelés és fejlesztés jelei,
az első nagy gazdasági világválság következményei és a 30-as évek második felétől
erősödő rasszizmus, amely végül a kirekesztő zsidótörvényekben kulminálódott.
E kissé szubjektív bevezető után íme az
első közgyűlési dokumentumok:
Az alakuló közgyűlési meghívó 1923.
december 31-én kelt. A társaság alapítói sajátkezű aláírásaikkal igazolják a meghívó
tudomásulvételét, amely a megalakítandó
Adler H. ásványőrlő és festékáru részvénytársaság alakuló közgyűlésére szól, amely
1924. január hó 1. napján délután 3 órakor
az Adler H. cégnek Budapesten, VII. Thököly u. 62. sz. alatt lévő irodahelyiségében
tarttatik meg, és amelyhez a részvényaláírók
ezennel meghívatnak.
1924 első napján megtartották az alakuló
közgyűlést, amelyen 9 napirendet tárgyaltak
meg (a közgyűlések határozatképessége;
alaptőke befizetések; természetbeni betétek;
alapszabály; igazgatóság és felügyelőbizottság megválasztása; alapító tagok felelőssége; cégbejegyzési ügyintézés). A jegyzőkönyv felsorolja a 7 alapító tagot és vagyon21

részüket. Tausig Gusztáv, Wéber Tibor, Adler Henrik, Adler Alfréd, Eibenschütz
Rudolf, Reisz Rezső és Ringwald Stefi egyaránt 10-10 szavazattal rendelkeztek. A 70
szavazat 25.000 részvényt reprezentál,
amelyből Adler Henrik és fia Adler Alfréd
21.700 részvénnyel rendelkezett. Az Adlerek nagyvonalúságát igazolja, hogy a kis- és
nagyrészvényes egyformán 10-10 szavazattal rendelkezett, de az osztalékfizetésnél
már a vagyoni hányad volt a meghatározó.
A részvényesek között volt bankigazgató,
miniszteri tanácsos, ügyvéd, kereskedő,
tisztviselő.
Számomra kuriózum, hogy az emberek
többsége az óévtől többnyire boros, pezsgős
vidámsággal búcsúzik, és az év első napjára
is a jókívánságoktól hangos ünneplés a jellemző, ez esetben pedig cégalapításról szól
a történet, amely a megfontolt, józan döntések világába tartozik. Az sem zárható ki,
hogy valamilyen előnyös vagy előnytelen
körülmény kapcsolódhatott az évforduló
időpontjához, amelyet vagy megszerezni,
vagy mellőzni szerettek volna az alapítók
(cégalapítási illeték vagy adózással kapcsolatos változás). A gyorsított cégalapításnak
bizonyára lehetett racionális motivációja.
A társaság alapszabálya 43 §-t tartalmaz.
Adalékként egy-két részlet: Tevékenységi
köréhez sorolja a bányatermékek, festékáru,
növényolaj és vegyi áru értékesítését. A társaság székhelye Budapest XIV, Telepes utca
54-56. szám. Cégjegyzésre jogosultak köre.
A cég a Budapesti Közlönyben jelenteti
meg hirdetményeit. Részvények mennyisége, névértéke. A közgyűlések minden év első felében Budapesten tartandók. Az Igazgatóság és Felügyelőbizottság jogosítványai
és feladata. Az igazgatóság tagja 2-12 fő lehet, határozatképességéhez 2 fő kell.
Az éves gazdálkodás eredménye. Nyereség
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felosztás, osztalékfizetés meghatározása.
A társaság megszűnése.
A társaság alapszabályát az 1950. évi államosítással összefüggő felszámolásáig 3
alkalommal változtatták. 1926-ban a cég
igazgatósági ülésén méltatják a váratlanul
elhunyt cégalapító Adler Henrik érdemeit.
Fiának, Adler Alfrédnak és Wéber Tibornak
javaslatára megválasztják a cég új vezetőjének Ringwald Stefi úrnőt. Határoznak az
Adler H. Budapesten bejegyzett cég VII. Telep u. 50 sz. alatti ásványőrlő malmának és
üzletének meg- és átvételében és tevékenységének folytatásában.
Közjegyzői igazolással került megerősítésre, hogy a cég a Budapesti Közlöny
1926. április 22-i számában, a 115. oldalon
megjelenő közleményében szabályszerűen
összehívta a közgyűlést, és közzétette az
1925. évi gazdálkodás részletezett eredményét és vagyoni helyzetét. Az eredményfelosztás stabilitást és jó osztalékfizetést bizonyít. A jelentős tőketartalék képzése mellett
még a tisztviselők segélyalapjára is jutott
pénz. Megállapítható, hogy jó startot vett az
egy éve alapított részvénytársaság, de öt év
elteltével, a világgazdasági válság vetületeként, az 1930-as évi gazdálkodási eredmény
már számottevő veszteséget regisztrált.
A tisztségviselők sorában is előfordultak változások. Beszédes, hogy a II. Bécsi
Döntéssel visszacsatolt Erdélyből is érkeztek befektetők. Vitéz Kubinyi Gyula és Dr.
Thorai Lajos marosvásárhelyi lakosokat is
az igazgatóság tagjainak választják.
A részvénytársaság 1944-45 és 46. üzletéveiről és az 1947. január 1-i nyitómérlegről készült igazgatósági jelentésből idézem:
Tisztelt Közgyűlés! Az 1944. üzletévben
vállalatunk működését az előző háborús év
keretei között kezdte meg, a német megLeányvár

szállás után azonban működésének zavartalanságát súlyos mértékben befolyásolta az a
körülmény, hogy Adler Alfréd, a vállalat
igazgatósági tagja, ügyvezető igazgatója
működésében akadályozva volt. Hasonlóképpen lehetetlenné tette az üldözés Vértes
Jenő igazgató működését is, és így kellő vezetés híján vállalatunkat komoly hátrányok
érték. Az ostrom a budapesti üzemben számottevő károkat okozott, a leányvári üzemet
pedig nagy részben megsemmisítette.
A felszabadulás után a vállalat – alkalmazottainak kitűnő munkakészségének következtében – azonnal hozzáfogott a háborús károk pótlásához és így az üzem rövidesen újból megkezdte működését. Az 194546. évek súlyos anyagi áldozatokat követeltek, ennek eredményeképpen azonban a budapesti üzemet majdnem teljes egészében
helyreállítottuk, és üzletünket a viszonyokhoz mérten kielégítő keretek között folytathattuk.
Az igazgatósági jelentés a továbbiakban
kezdeményezi a mutatkozó 2.250.000,- forint tiszta vagyonból 1.500.000 forintot
alaptőkére fordítani, 750.000 forintot pedig
t a r ta l é k b a h e l y e zn i s z ív e s k e d j e n e k .
Az 1.500.000 forint 5.000 db 300,- forint
névértékű részvényre oszlik. Végül kérjük,
hogy a felmentvényt az 1944-45. és 46. üzletévekről részünkre és a felügyelőbizottság
részére megadni méltóztassék. Budapest,1947. június 30. az igazgatóság: [3 sajátkezű aláírás] Nagy Béla, Kálmán Sándor,
Tordai Istvánné.
A leányvári üzem nagyrészben történő
megsemmisülését a tények mellett az is cáfolja, hogy egy 1947. évi szakértői felmérés
14 leányvári üzemi létesítményt sorol fel
egy államosítást előkészítő felmérésben (az
„árnyékszék” értéke 360,-Ft, a 36 méteres
kémény értéke 23.400 Ft, a mészégető ke-
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Vajon melyik gyűjtőtáborba hurcolták a
csendőrök vagy a nyilas keretlegények a
részvénytársaság vezetőit? A „működésükben történő akadályozás” még adhatott némi reményt a vészkorszak túlélésére, de az
1947. évi rendes közgyűlést megnyitó
Nagybaczoni Nagy Béla szomorú bejelentésével kezdődött meg a tanácskozás: Kegyeletes szavakkal emlékezett meg Adler Alfréd
úrnak, a vállalat volt igazgatósági tagjának
és ügyvezető igazgatójának az elszenvedett
üldöztetés folytán bekövetkezett elhunytáról.
Megemlékezett arról a kiváló tehetséggel és
szorgalommal folytatott munkáról, amellyel
néhai Adler Alfréd a vállalatot felvirágoztatta. Az ülésen először vettek részt az elhunyt igazgató gyermekeinek képviselői.
Az apa két gyermekére, Adler Frigyesre és
Tordai Istvánné, született Adler Máriára
bízta egész élete munkájának folytatását.
A végrendeletek nem tartoznak a szórakoztató olvasmányok közé, mert az elmúlásról, a földi élet végességéről szólnak, a
halál utáni időszakra vonatkozóan rendelkeznek. Tartalmuk annál fontosabb, mert a
végakaratokban folytatódnak a rendelkező
céljai, törekvései. Általuk is összekapcsolódik az elődök és utódok élete.
Adler Alfréd saját kezűleg írt, nyolcoldalas végrendeletéből azért idézek, mert direktívái szorosan kapcsolódnak a cég jövőjére
vonatkozó elképzelésekhez. Szépen fogalmazott, pedáns mondatai a szerető megértésről és a gondos törődésről szólnak.
A végrendelet Budapesten íródott 1938.
február 6-án.

Végrendeletem.
Azon mélységes szeretettől vezérelve, amellyel Frigyes és Mária, valamint feleségem,
született Kaiser Erzsébet iránt viseltetem,
ezen végrendeletemben, melyet érett megfontolás után, teljes öntudat mellett létesítettem, - mindenekelőtt azon óhajomat fejezem ki, hogy egész életükön át egymás iránt
szeretettel viseltessenek, és ha bármelyikük
életviszonyai mostohán alakulnának, azt a
szerencsésebb helyzetben lévő tehetségéhez
képest támogassa. Ugyan ezen szeretet vezérelt házassági szerződésem megkötésénél és
úgy azzal, mint jelen végrendeletemmel is
azt célzom, hogy hagyatéki vagyonom felosztásánál minden vitát és súrlódást kizárjak, miértis ha végintézkedésem ellenére
bármely vita mégis felmerül, úgy végintézkedésem utáni hiányait minden pereskedés
elkerülésével szeretettel pótolják és intencióimhoz képest békésen oldják meg.
1. Miként azt már a Dr. Pálmai Lajos kir.
közjegyző előtt 628/1935 ügyszám alatt kötött házassági szerződésemben is megtettem,
vagyonomat két részre osztom. Az egyik I.
jellel megjelölt részbe tartoznak: A részvénytársasági adatban folytatott iparüzememben, és egyáltalán ipari és kereskedelmi tevékenységem körében, valamint üzletemben elhalálozásom időpontjában fekvő
tőkém, és ugyancsak iparüzememhez és üzletemhez tartozó összes egyéb vagyonrészek, így nevezetesen az Adler H. ásványőrlő és festékáru rt. részvényeiből álló egész
részvényvagyonom, mindezeket az összes
üzleti aktívákkal és passzívákkal értve.
A végrendelet II. jellel megjelölt része az
I. részbe nem tartozó egyéb vagyonnal foglalkozik, majd így folytatódik:
2. A fentiekben az I. jel alatt felsorolt üzleti
vagyonom általános örököseiül gyermekeimet: Adler Frigyest és Adler Máriát neve-
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zem ki, kik ezen vagyonom egyenlő részét
öröklik, feleségem özvegyi jogától mentesen. Ha bármelyik gyermekem előttem haláloznék el, úgy az elhunytat törvényes leszármazói helyettesítik. Ha törvényes leszármazói nem maradnak, úgy a részét a túlélő
gyermek örökölje.
A továbbiakban kötelezi gyermekeit,
hogy feleségének született, Kaiser Erzsébetnek életfogytiglan havi 300, azaz háromszáz
aranypengő, de minimálisan 250 svájci
franknak megfelelő járadékot fizessenek,
megjegyezvén, hogy svájci frank alatt az
1935. julius 15.-i, azaz a sv. frank devalvácziója előtti értékű frank értendő.
A végrendelet társasági vagyonnal kapcsolatos 4. pontja így rendelkezik:
Óhajtásom, hogy atyámtól örökölt üzletemet Frigyes fiam folytassa. Minthogy üzleti vagyonom gondos kezelést igényel, és
abban egy akaratnak kell érvényesülni,
meghagyom, hogy annak kezelője nagykorúságának elérése után Frigyes fiam legyen… Fiát arra kéri, hogy a gyámul felkért
urak egyikének tanácsát az alábbi sorrendben nagykorúságának elérte után is mindenkor kérje ki, és vegye figyelembe, míg
Mária lányom csak örökrészének jövedelmét élvezze, anélkül, hogy akár ő, akár jövendőbeli férje az üzlet vezetésébe bele szólhasson. Természetes, hogy ha szeretett lányom jövendőbeli férje, Frigyes fiam, vagy
nagykorúságáig gyámja megítélése szerint
arra alkalmas lesz, úgy óhajom, hogy ő is
részt vegyen felesége érdekében az üzletvitelben. A végrendelet további részében sorrendben megjelöli a három gyámot, kiket az
itt megjelölt sorrendben kérek fel a gyámság
elvállalására és különösen arra kérek fel,
hogy a vagyon kezelését, annak felülvizsgálását, valamint gyermekeim erkölcsi életét
Leányvár

figyelemmel kísérni és irányítani szíveskedjenek.
Megnyugvásul szolgál, hogy vagyonom
felett szívem óhaja szerint rendelkezhettem.
Ezen két ívből álló, általam saját kezűleg írt
és általam saját kezűleg aláírt, zsinórral
összefűzött végrendeletem zsinórjának két
végét saját pecsétemmel láttam el és saját
kezűleg örökítettem meg.
A hitelesítő záradékkal Dr. Rohrer Géza
királyi közjegyző látta el a végrendeletet.
Nehéz kommentárt fűzni e racionális, tömör és szeretetteljes mondatokhoz. A cégalapító sokrétű figyelme mindenre kiterjedt.
Az előrelátó üzletember és családfő gyermekeinek jövőbeni boldogulását kívánta
biztosítani, ami természetes törekvése
mindannyiunk életének is, de számomra
mégis egyfajta aggódást jeleznek a minden
jövőbeni eshetőséggel kalkuláló sorok.
A világ dolgaira is figyelő cégalapítónak
1938 németországi és hazai eseményei egyértelmű jelentéssel bírtak.
Vajon miért üldözték és mi volt a bűnük
e vállalkozó szellemű embereknek? Gazdagok voltak, munkahelyeket teremtettek, vagyonokat gyűjtve az országot is gazdagították és agrár jellege helyett az ipari fejlődését szolgálták, háborús bűnöket követtek el,
más volt a hitük, világnézetük? Mi valamennyie kis hazánkban e kérdések egyértelmű megválaszolásával máig is adósai vagyunk a világnak és önmagunknak.
A részvénytársaság államosításának
előzményeként két budapesti szakértő a
Magyar Mérnökök és Technikusok Szabad
Szakszervezet által kijelölten felmérte a
részvénytársaság leányvári gyártelepének
ingatlanait, és a 14 gyártelepi ingatlanban
lévő gépek és berendezések 1947. január 1-i
állapotának értékét. A kimutatásban felso-
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rolt ingatlanok összes értéke 191.132 forintban, a 9 tételből álló gépek és berendezések
értékét pedig 293.661 forintban állapította
meg. Az épületek és a gépek, berendezések
a felsorolás szerint már 1939-ben is megvoltak, és pengőben becsült értékük is szerepel a kimutatásokban.
Az ingatlan kimutatásban szerepel:
1. Anyagszín, 2. Gyárkémény, 3. Chamotte[samott] előkészítő és formázó, 4. Chamotte égetőház, 5. Mészégető kemence,
6. Mérlegház, 7. Iroda és öltöző, 8. Árnyékszék, 9. Raktárépület, 10. Mészőrlő épület,
11. Gépház, 12. Raktárépület, 13. Kerítések,
14. Üzemi épület.
A gépek és berendezések felsorolásában
találjuk: 1. Munkásöltöző berendezése,
2. Malomban, 3. Gépházban, 4. Udvaron,
5. Szárító és műhelyben, 6. Présház, 7. Chamotte malom, 8. 1942. évi új gépek, 9. Iroda
berendezés.
Az 1947. évi részvénytársasági teljes ingatlan vagyoni értékének megoszlása: leányvári gyártelep: 191.132,- forint, budapesti gyártelep („vörös malom”, festékmalom, gép- és kazánház): 314.513,- forint.
A részvénytársaság telkeinek értékük és
területi méreteik szerinti sorrendje:
1) Leányvári telek 2356 négyszögöl
35.671,- forint értékben,
2) Budapesti központi telep 920 n.öl
34.967,- forint értékben,
3) Budapest, Argentína tér 8 sz. gyártelep
184 n. öl 7.364,- forint értékben.
Az utolsó részközgyűlési ülés előtt 1947.
június 15-i dátummal Fekete Árpád minisztériumi igazgató levelében figyelmezteti a
társaság hat részvényesét, hogy: A közgyűlésen csak olyan személyek választhatók igazgatósági, illetve felügyelőbizottsági tagnak,
akiknek gazdasági és politikai magatartásá25

val szemben kifogás nem merült fel. A megválasztott tisztségviselők politikai megbízhatóságára vonatkozó okmányok hitelesített másolatát és a jegyzőkönyveket csatolni
kell. Érvényes határozatokat csak a tisztségviselők változásában hozhat a közgyűlés.
A cég vagyonára, osztalékfizetésre vonatkozó határozatokat már nem hozhatott.
Vajon a társaságot alapító Adler úr gazdasági és politikai magatartását ki és hogyan
minősítette volna?
A cégbíróság B jelű Nyilvántartási lapjának 9. pontjában olvashatjuk: Az Iparügyi
Miniszter a 3500/ 1949. korm. sz. rendelet
alapján a céghez vállalatvezetőt rendelt ki.
C jelű Képviseleti lapon 6489/1949. augusztus 30. i bejegyzéssel közli: A cégjegyzésre jogosult vállalatvezető: Sitkei Sándor
vállalatvezető (Újpest, Váci u. 75.) lakos,
aki a céget rendelet szerint önállóan jegyzi.
1950. március 11-i bejegyzéssel 3530/
1950 számon pedig egy rövid mondat tesz
pontot a társaság 26 éves történetének végére: A felszámolás befejezése folytán a cég
megszűnt.
A vállalat leányvári telepének államosítás utáni időszaka már egy új történet,
amelyről a következő Leányvári Újságban
olvashatnak olvasóink.
Források:
Budapesti Fővárosi Levéltár (BFL)
VII.2 e 40.724 USz
BFL VII.12. e. Cg 22420
A dőlt betűkkel írt részek az eredeti dokumentumok betűhív formája. Másolatuk a
szerzőnél.
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EGÉSZSÉGNAP MÁJUS 24-ÉN
A LENA Leányvári Nagycsaládosok
Egyesülete ez évben 12. alkalommal rendezi meg 2014. május 24-én (szombaton)
„Mozdulj rá!” családi egészség- és sportnapját Leányváron.
Amíg a felnőttek az orvosokkal és a tanácsadókkal konzultálnak (nőgyógyász,
bőrgyógyász, természetgyógyászok, szemész, optikus, véradás, intim torna tréner,
ÚJDONSÁGKÉNT: UH-VIZSGÁLAT és
LISZTÉRZÉKENYSÉG-SZŰRÉS), az ifjúságnak és a gyerekseregnek sportprogramokkal és színes színpadi műsorral szeretnénk kedveskedni. A programindító mazsorettek, a reggeli torna és a különböző
korosztályoknak rendezendő futóversenyek
(FALUKÖRFUTÁS IS) után a kicsiknek
Manófalva, trambulin, légvár és KRESZ
pálya, a nagyobbaknak élőcsocsó és métázás.
A kézműveskedni szeretőket várja a
szappangyurma, a dezodor- és a fürdősókészítés, de természetesen most is lesz arcfestés, logikai játékok, masszázs és többféle egészséges és természetes élelmiszer
is kóstolható, vásárolható (tej, túró, joghurt,
tejföl, sajt, lekvár, szörpök, méz). Ha szerencsénk lesz, egy kecske is részt vesz a
rendezvényen. ☺

A színpadra délelőtt – ebben az évben
újdonságként – egészségmegőrzéssel kapcsolatos előadásokat tervezünk pl.
• ZACHER GÁBOR toxikológiai előadását,
• elsősegélynyújtó előadást,
• az egészséges táplálkozással és egészségmegőrző technikákkal kapcsolatos
előadást,
• előadást a magatartási- és beilleszkedési zavarokkal küzdő gyerekek fejlesztéséről,
• előadást a kamasz-szülő konfliktusokról.
Az előadások után a színpadon délután 1
órától vidám bohóc- és artistaműsort, 2
órától pedig családi vetélkedőt szervezünk
„Egy perc és nyersz” címmel.
Aki megéhezik, várja a hamburger, lángos és kürtőskalács, de ehet egy kis fagyit
vagy joghurtot is.
Reméljük, ebben az évben is úgy gondolják, hogy érdemes már reggel 9 órától
ellátogatni a leányvári művelődési ház és a
sportpálya körüli területre.
Az egészségnapról bővebben honlapunkon www.lena.hu és a Facebookon olvashat.

MINDEN ÉRDEKLŐDŐT SZERETETTEL VÁR MÁJUS 24-ÉN LEÁNYVÁRON
A LENA EGYESÜLET!
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A művelődési ház hírei
Hirdetés

FOGADÓÓRA
Március 24-én 18 – 19 ÓRÁIG
A FARKAS JÁNOS MĥVELėDÉSI HÁZBAN
Egriné Hanzelik Claudia
Adótanácsadással és egyéb adóügyekben várja a
lakosságot, illetve a vállalkozókat.
MINDEN ÉRDEKLėDėT SZERETETTEL VÁR!
________________________________________________________________________________

ZUMBA ZUMBA ZUMBA ZUMBA
ÚJRA INDUL!
INGYENES!!!
2014. 04. 02-ÁN (SZERDA)
19:30-TÓL
HETENTE
A FARKAS JÁNOS MĥVELėDÉSI HÁZBAN

Oktató: Siroki Ramóna
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Anyakönyvi hírek
2014. április

Megszületett:
Leczki Zsuzsanna és Horváth Krisztián leánya, Dóra (2014. 02. 01.)

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

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Őszinte köszönetet mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk, id. Nagy József temetésén megjelentek, sírjára
virágot hoztak, együttérzésüket fejezték ki, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek.
Felesége és családja

A Leányvári Újság szerkesztősége kellemes húsvéti ünnepeket kíván
minden kedves Olvasójának!
Következő lapszámunk május végén jelenik meg.
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