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Választási hírek
Tisztelt leányvári választópolgárok!
A választási eljárásról az idén már két alkalommal tájékoztattam Önöket, ezért most
nem kívánom megismételni az abban foglaltakat, hiszen a szavazás szabályai nem változtak.
Az önkormányzati választáson egy új választási szerv fog működni a korábbi Helyi
Választási Bizottság (HVB) mellett: a Német Nemzetiségi Szavazatszámláló Bizottság (SZSZB). A Helyi Választási Bizottság a
polgármester, a helyi képviselők és a német
nemzetiségi választás végeredményét állapítja meg.
A HVB és az SZSZB a választás napján
az iskolában fog működni, külön-külön helyiségben. A szavazás napján természetesen
minden választópolgárt tájékoztatni fogunk
az épületeken belül a megközelíthetőségről.
A HVB teljes összetételéről kérem, majd
a honlapon tájékozódjanak, hiszen szeptember 26-ig delegálhatnak az arra jogosult szervezetek, ezért a bizottságok tagjai akkor
véglegesíthetőek. A Német Nemzetiségi
Szavazatszámláló Bizottságba nem lehet delegálni, a tagok összetétele így végleges.

Kérem, amennyiben a választással kapcsolatban bármilyen kérdésük van, úgy azt a
jegyzo@leanyvar.hu e-mail címen vagy a
06-30/698-1455 telefonszámon jelezzék!
Településünk polgármester-, települési
képviselő- és német nemzetiségi képviselőjelöltjei az alábbiak:
Polgármester-jelöltek:
1) Hanzelik Gábor
2) Madar Zsuzsanna
3) Balogh Attila János
Helyi önkormányzati jelöltek:
1) Pfluger Antal
2) Molnár-Bánffy Kata
3) Csobán Zoltán László
4) Balogh András
5) Balogh Attila János
6) Dósa Mihály Sándor
7) Misikné Lóczki Irén
8) Papp Pál
Helyi Német Nemzetiségi jelöltek:
1) Gáspár Kinga
2) Nagyné Engler Zsuzsanna
3) Gáspár Tibor

Új szabály az önkormányzati választásokon, hogy a Leányváron tartózkodási hellyel
rendelkező választópolgárok csak abban az
esetben szavazhatnak a településen, ha legkésőbb 2014. június 23-ig létesítettek Leányváron tartózkodási helyet.

Az Önkormányzat Lapja
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BEMUTATKOZNAK KÖZSÉGÜNK POLGÁRMESTER- ÉS
KÉPVISELŐ-JELÖLTJEI
HANZELIK GÁBOR polgármester-jelölt
Negyvenéves, háromgyerekes családapa vagyok. Születésem óta – az egyetemi tanulmányaimat leszámítva – Leányváron élek. Civil foglalkozásomat tekintve építészmérnök vagyok.
2006 és 2010 között képviselőként, 2010 októberétől pedig a pénzügyi bizottság kültagjaként vettem részt az önkormányzat munkájában. Ennek az időszaknak a tapasztalatai és a megszerzett önkormányzati ismeretek birtokában indultam a 2011-es időközi választáson. Azóta képviselem a települést mint polgármester.

Egy rendkívül nehéz helyzetben lévő önkormányzat irányítását örököltem akkor. Komoly kihívással kellett
szembenéznem a kezdeti időszakban, és az első másfél év
a túlélés, a település működésének folyamatos életben tartása jegyében telt. Mindezek mellett elkezdődött egy komoly munka, hogy valamennyi, a település számára lehetőséget biztosító pályázati lehetőséget ki tudjunk használni. A befektetett rengeteg munka pedig eredményekre vezetett. A település nyert pályázatot óvodafejlesztésre (képzések, játszótéri eszközök, nyílászárócsere), hivatalkorszerűsítésre, játszótér- és parképítésre, a kálvária felújítására, egészséges életmód programokra (ingyenes úszásoktatás, stb.). Mindezek mellett
sikeresen kezeltük az önkormányzat adósságának állami átvételét is, ami további lehetőségeket nyitott meg számunkra. Számos, évek-évtizedek óta halogatott fejlesztést tudtunk
megvalósítani. A Kenyérmezei patak mederkotrása, a Várdomb utca burkolatának elkészítése, az iskolai étkező teljes belső felújítása, a művelődési ház vizesblokkjának felújítása
mind-mind ennek és az elmúlt években folytatott takarékos gazdálkodásnak köszönhető.
Persze nem csak építésről szóltak az elmúlt évek. Előre tudtunk lépni a szociális támogatások terén is. Elindult a felsőoktatási ösztöndíj programunk, az újszülöttek támogatása, valamint részt vettünk a BM szociális tűzifa programjában is. Sikeresen folytatni és támogatni
tudtuk a falu kulturális és sportprogramjait, szervezeteit és néhány új elemmel még bővíteni
is tudtuk azt (Bányász-napi megemlékezés).
Mit is ígérhetek ezek után az elkövetkező öt évre? Idén elkezdődik egy 4-5 éves program, melyben Leányvár valamennyi járdáját felújítani tervezzük. Jelenleg is készül egy az
iskola, óvoda és a hivatal energetikai korszerűsítését célzó nagy pályázatunk, melynek sikere esetén jelentősen megújulhatnak ezek az épületek. Az orvosi rendelő teljes átalakításának
terve is már bekerült az egész megyére kiterjedő fejlesztési tervbe. Van még teendő a település vízelvezető árkai tekintetében is. Mindezeken túl pedig be kell fejeznünk az új szabadidő és sportterület kialakítását is. A helyi civil szervezetek támogatását és a velük való
eddigi jó együttműködéseket is tovább kell, hogy folytassuk.
Leányvár
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Úgy érzem, a faluban támogatásra talált az a következetes, minden leányvári számára
egyformán igazságos vezetési stílus, amit eddig képviseltem. Ezt szeretném folytatni a továbbiakban is, és ehhez kérem a támogatásukat! Ugyanígy kérem a támogatást ötfős képviselő-jelölti csapat részére is (Balogh András, Csobán Zoltán, Dósa Mihály, Misikné Lóczki
Irén és Molnár-Bánffy Kata). Leányvárnak olyan képviselőkre van szüksége, akik idejüket,
energiájukat nem kímélve képesek dolgozni a faluért, akik hajlandóak vállalni a döntésekkel járó felelősséget. Támogatásukat tehát a megkezdett munka kitartó, következetes folytatásához kérjük.
MADAR ZSUZSANNA független polgármester-jelölt
Születésem óta, lassan 41 éve élek Leányváron, ez idő
alatt egy fiam született Richárd, aki maholnap 20 éves.
Eddigi munkám során közigazgatási, pénzügyi vezetői és
szociális területen dolgoztam és szereztem tapasztalatokat. A falu fejlődését mindig érdeklődéssel figyeltem,
amikor tehettem, aktívan részt vettem községünk
életében. Úgy érzem, a falu polgármestereként teljes odaadással tudnám közösségünk hasznára fordítani mindazokat az ismereteket és tapasztalatokat, amelyeket az elmúlt
húsz év során gyűjtöttem.
A polgármesteri tisztségre régóta készülök, az elmúlt éveket ilyen szemszögből is figyeltem. Mind felkészültségemben, mind érettségemben elérkezettnek látom az időt,
hogy ezt a tisztséget felelősségteljesen vállaljam. Erre az önkormányzati választásra
hosszabb ideje tudatosan készülök, ezért konkrét célokkal és tervekkel rendelkezem, melyeket minden leányvári lakoshoz személyesen fogok eljutatni.
A Leányvári Újságban való megjelenés lehetősége váratlanul ért, ezt arra szeretném
használni, hogy – ismételten – köszönetet mondjak minden leányvári polgárnak, aki ajánlásával támogatta jelölésemet.
Azt gondolom – hosszú évekre visszatekintve –, hogy falunk vezetésében komoly változásra van szükség ahhoz, hogy a szomszédos települések látványos fejlődéséhez felzárkózhassunk.
Hiszem, ha egy közösségben van szándék, akarat és összefogás, akkor a célok megvalósulnak, de ehhez a választók aktív közreműködésére van szükség, ezért kérek minden leányvári választópolgárt, adjon esélyt a jövőnek és szavazatával támogasson.
Megtisztelő bizalmukat előre is köszönöm!
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BALOGH ATTILA JÁNOS polgármester-jelölt
Balogh Attila János vagyok és 15 éve élek Leányváron.
Sokan családom által ismernek, néhányan az utóbbi hónapokban szerveződött – és reményeim szerint hamarosan
munkába álló – polgárőrség által ismertek meg.

Hat évvel ezelőtt közterület-felügyelőként dolgoztam Leányvár községben, de a közigazgatásban több évtizedes
múltra tekinthetek vissza. Jelenleg Pilisszentiván községben dolgozom, és munkám összetettsége révén naprakészen ismerem a község életében fontos helyi és országos
törvényeket, paragrafusokat. Ezt a tudásomat, úgy érzem,
a falu életének megkönnyítésében, biztonságosabbá tétele
érdekében hasznosíthatom. Ehhez szerencsére sok vállalkozó kedvű ember csatlakozott hozzám. De ha csak a sok,
mindennapos probléma megoldásában tudnám kamatoztatni tudásomat, azt hiszem, akkor is
sok mindent tudnék tenni Leányvárért.
Szeretem ezt a falut, hogy miért is? Mert sok olyan ember fogadott a barátságába, mióta
itt élek, akik kreatívak, szorgosak, tenni vágyók és a segítőkészségükkel tettek már a kis közösségünkért. Ezért megtiszteltetésnek érzem, hogy bizalmukba fogadtak.
Néhány pontot szeretnék felsorolni, amiket fontosnak tartanék megvalósítani, ha megtisztelnek bizalmukkal és engem választanak polgármesternek:
– Járdák, vízelvezető csatornák rendbetétele,
– 10-es út közlekedésének biztonságosabbá tétele,
– Helyi kulturális- és sportegyesületek, alapítványok, illetve civil kezdeményezések támogatása,
– És végül, de természetesen nem utolsó sorban: a helyi lakosokkal való hatásosan működő kommunikáció kialakítása, hogy semmilyen megoldandó probléma ne kerülje el Leányvár község vezetésének figyelmét.
Minden megkeresést szívesen vennék, mert a leányváriakért és Leányvárért szeretnék
dolgozni.
e-mail: csibemadar@juropnet.hu
Telefon: 06/20-456-5522
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PFLUGER ANTAL képviselő-jelölt
Pfluger Antal vagyok, 42 éve élek Leányváron. Feleségemmel, Gerstner Máriával egy fiúgyermekünk van.
Gyengeáramú műszeripari technikusi végzettségem után
megszereztem a Testnevelési Főiskola szakedzői minősítését. Munkám Esztergomhoz kötődik, 1961-től az esztergomi Szerszámgépgyárban dolgoztam. Egy kiküldetésnek
köszönhetően négy évet töltöttem családommal Zágrábban a Magyar Nagykövetség szerszámgép kereskedelmi
részlegén, diplomata beosztású szakemberként. Jelenleg a
CNC Centrum Kft. egyik tulajdonosa vagyok, cégünk fő
profilja a CNC gépek gyártása és szervizelése. A Magyar
Judo Szövetség elnökségi tagsága mellett az Észak-dunántúli Regionális Judo Szövetség elnök-helyettesi posztját töltöm be. 24 éve vezetem a Leányvári SE judosait, ez
idő alatt számos országos és nemzetközi sikert értünk el az egyesülettel.
A szakosztály keretein belül felkészítő testnevelő tanfolyamot tartunk a leányvári óvodásoknak és alsó tagozatos iskolásoknak (92 fő). Az előző ciklusban is a képviselő-testület
tagja voltam. A közösség érdekében végzett munkám elismeréseképpen 2006-ban a „Leányvár díszpolgára” címet kaptam.
Megválasztásom esetén, az eddigi tapasztalataim és szaktudásom alapján önkormányzati
képviselőként a következőek az elképzeléseim:
– Önkormányzat anyagi helyzetének javítása, pályázatok és egyéb források felkutatása.
– Bécsi úti járdaszerkezet javítása, esővíz elvezetésének megoldása.
– Sport infrastruktúra fejlesztése.
– Iskola és óvoda fejlesztése.
– Szorosabb kapcsolat kialakítása a működő egyesületekkel és civil szervezetekkel.
– A jelenleg működő asztalitenisz, judo, kispályás labdarúgás és konditerem mellett további tömegsport lehetőségek bevezetése.
Támogatásukat előre is megköszönöm, megválasztásom esetén továbbra is Leányvár érdekeit szem előtt tartva szeretnék tevékenykedni.
MOLNÁR-BÁNFFY KATA képviselő-jelölt
Több mint másfél ezren élünk együtt Leányváron. Ki több időt tölt a településen, ki kevesebbet – én például a reggel munkába rohanók, este fáradtan hazaérkezők táborába tartozom -, de mindannyian felelősséggel tartozunk a közösségért, amelyben élünk. Ez a felelősségtudat késztetett arra, hogy képviselőjelöltként induljak az önkormányzati választásokon.
A felelősségvállalás másokért talán a legfontosabb érték, amit a családomból hozok. Édesapám polgármesterként és édesanyám szociális gondozóként hosszú éveken át tanúságot
tettek elkötelezettségükről a közösség iránt, amely a nyolcvanas évek elején kisgyerekeikkel – köztük velem – együtt befogadta őket. 13 éve már a családommal, a férjemmel és három gyerekünkkel lakunk Leányváron, részeseként az iskolai, óvodai mindennapoknak, a
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szaporodó egyházközségi és falubeli rendezvényeknek. Szeretünk Leányváron élni. Bár a
munkám Budapesthez köt, büszke vagyok rá, hogy a vállalkozásom Leányvárnak fizet iparűzési adót, ezzel is hozzájárulva a község költségvetéséhez.
Abban hiszek, hogy konstruktívan, az eredményre koncentrálva, nem egymás ellenében,
hanem egymásra odafigyelve és egymás szempontjait megértve – ez sokszor akarás, elhatározás kérdése - nagyon is működőképes tud lenni egy közösség. De abban is hiszek, hogy
ebben mindannyiunknak feladata van, hogy meg kell fognunk a munka végét, nem arra kell
várnunk, hogy mások elvégezzék helyettünk.
Nagyszerű lehetőség, hogy az önkormányzati adósságrendezéssel a kormány lehetőséget
adott a településeknek arra, hogy tiszta lappal induljanak, Leányvár sem görgeti már az
adósságmilliókat maga előtt. A nagyobb beruházásokhoz azonban – ilyen a járdaépítés, az
óvodabővítés, az energetikai fejlesztések – továbbra is ki kell használnunk a pályázati lehetőségeket. Mivel tapasztalattal és jó kapcsolatrendszerrel bírok a pályázatok világában, ezen
a területen biztosan segítségére tudok lenni a településnek.
Érzékeny leszek a kisgyerekes szülők különféle szempontjaira, hiszen nekem is van óvodás, általános iskolás és középiskolás gyerekem is. Fontos szempontnak tartom, hogy megtaláljuk annak a módját is, hogy a helyi vállalkozásokat segítsük – munkalehetőséggel, értékesítési lehetőséggel, érdekképviselettel. Egy tanácsadó közösségben volt alkalmam sokat
foglalkozni a nők mindennapjaival: hogyan lehet gyerekek és háztartás mellett teljes, örömteli életet élni, hogyan válhatnak élettelivé és aktívvá az asszonyok mindennapjai. Örülnék,
ha lenne alkalmam az itt tapasztaltakat is megosztani a leányvári anyukatársakkal és nagymamákkal.
Úgy érzem, hogy szerencsések vagyunk: alapvetően rendben mennek a dolgok településünkön, többek között az eddigi polgármesternek és a munkáját segítő testületnek köszönhetően. Örömmel és felelősséggel segítenék a finomhangolásban.
CSOBÁN ZOLTÁN LÁSZLÓ képviselő-jelölt
60 éves vagyok, születésemtől leányvári lakos. Házasságban élek, két felnőtt gyermekem, négy unokám van. 1992 óta családi textiles vállalkozásunkban dolgozom. Húsz éve
veszek részt az Önkormányzat munkájában. Megválasztásom esetén szívesen teszem ezt továbbra is a következő képviselő-testületben, szem előtt tartva falunk lakóinak érdekeit és
értékeit.
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BALOGH ANDRÁS képviselő-jelölt
Negyvenkét éves vagyok, születésemtől Leányváron élek. Nős vagyok, két leánygyermek boldog apukája. Húsz éve a Suzuki Zrt-nél dolgozom a minőségbiztosítási osztályon.
A falunk irányításában az elmúlt 3 évben hozott józan és ésszerű döntések Leányvárt
visszahelyezték abba a pozícióba, amit megérdemel: példamutató költségvetési fegyelem,
sorra nyert pályázatok és nem utolsó sorban a folyamatosan gyarapodó sajáterős beruházások megvalósulása. Ezek azok az értékek, amelyek kiemeltek minket az ígérgetések és nemtörődömség korszakából. Nagyon fontosnak tartom a régóta jól működő és a falu hírét öregbítő sport-, kulturális és civil szervezetek megbecsülését, a kapcsolatok és lehetőségek folyamatos fejlesztését.
DÓSA MIHÁLY képviselő-jelölt
10 éve élek Leányváron feleségemmel és négy kiskorú gyermekemmel. Szeretek itt élni,
megfogott a falu hangulata, az emberek barátságosak. Végzettségem szerint vegyipari gépésztechnikus vagyok.
Kb. 8 éve alakítottuk meg a Leányvár SE asztalitenisz szakosztályát, melynek a közelmúltig vezetője voltam. Tevékenyen részt veszek a civil szervezetek – elsősorban a LENA –
rendezvényein és programjain, hiszen feleségem, Dósáné Barta Ildikó a Leányvári Nagycsaládosok Egyesületének több évig elnökségi tagja volt.
Gyermekeim még iskoláskorúak, így a falu jövője számomra őmiattuk és a jövő generációk érdekében is fontos. Képviselői munkámmal szeretnék hozzájárulni a fiatalok egészséges életmódra neveléséhez, a falu szépítéséhez és fejlődéséhez.
MISIKNÉ LÓCZKI IRÉN képviselő-jelölt
Születésem óta Leányváron élek, itt dolgozom 30 éve
fodrászként. Mivel az emberekkel nap mint nap kapcsolatban vagyok, lehetőségem van közelről ismerni a falu
életét, lakosságának gondjait. Igyekszem részt vállalni a
civil szervezeteink munkájában, programjaiban, melyek
színesítik mindennapjainkat. Eddig két ciklusban voltam
önkormányzati képviselő, szeretném ezt a feladatot továbbra is ellátni. Jó érzés látni, hogy falunk, ha kis lépésekben is, de a fejlődés útjára lépett.
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PAPP PÁL képviselő-jelölt
Papp Pál vagyok, 50 éves aranykoszorús díszműkovács
mester, 26 éve önálló iparos. 28 éve lakom Leányváron
családommal együtt, így rengeteg szállal kötődöm a faluhoz. Feleségem az iskolában tanít immáron 30 éve, ide
jártak gyermekeim is. Jómagam 16 éve szolgálom a falut
képviselőtestületi tagként. A település sorsát mindig szívügyemnek tekintettem, úgy érzem, sokat foglalkoztam az
aktuális eseményekkel az elmúlt másfél évtizedben. Kedvemet azonban cseppet sem szegte ez az időszak, sőt, továbbra is motiváltnak érzem magam, hogy a jövőben
ugyanilyen intenzitással foglalkozzak a községünk életét
érintő ügyekkel. Éppen ezért megtiszteltetésnek venném,
ha a lakosság ismét megszavazná számomra a bizalmat az
október 12-i választások alkalmával.

Önkormányzati tájékoztató
Tisztelt Lakosok!
2014. szeptember 3-án a Farkas János Művelődési Házban elhelyezésre került a Duna
Takarékszövetkezet ATM automatája. A bank tájékoztatása szerint a havi kétszeri ingyenes
készpénzfelvételi lehetőség számlavezető banktól függetlenül, mindenki számára elérhető.
Az automata működésével kapcsolatos valamennyi észrevételt szívesen fogadja a bank,
akár az önkormányzaton keresztüli jelzés útján.

Szeptemberben megkezdődött az Erzsébet utca 2. és 92. közötti járdaszakasz felújítása, a
kivitelezés ideje alatt kérjük a lakosság türelmét, megértését! A beruházás kivitelezői szerződés szerinti befejezési határideje 2014. október 31.

Leányvár

2014. október

8

Önkormányzat

KÖZLEMÉNY
A Központi Statisztikai Hivatal a KSH Elnöke által engedélyezett   
program szerint önkéntes adatszolgáltatáson alapuló felmérést hajt végre.

  

Az Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2014) ötévenkénti végrehajtását az Európai
    !  " # az Európai Unió tagállamai számára. A
$ %&$ &$' *"   ' #   #adatfelvétel Magyarországon

2014. szeptember 15-

 

-ig

tart, célja a lakosság egészségi állapotának, életmódjának és az egészségügyi
szolgáltatásokkal való elégedettségének vizsgálata. Ezek az információk – az uniós
adatszolgáltatási kötelezettségünk teljesítésén túl – hozzájárulhatnak az egészségpolitikai
intézkedések meghozatalához és az egészségügyi ellá + $ #% " '*$
A válaszadó személyeket, $ *$ , -/# &$  , véletlen
mintavétellel választottuk ki. 5 6  7 $   #%   $++  " #    % - %,
    !89 &$"+   6  $  #$ %7an felkeresi #% . 5$
   '  +
  hivatalos igazolvánnyal rendelkeznek.
Információkérés, kapcsolatfelvétel:
Honlap
E-mail cím
Telefonszám

Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2014)
www.ksh.hu/elef
elef@ksh.hu
34/312-365 (H-Cs: 8-16 óra; P: 8-14 óra)

Az adatokat bizalmasan kezeljük, kizárólag statisztikai célra, összesítve, egyedi azonosítás
 használjuk fel, pontosan követve a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI.
törvény, valamint az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény #" 
A 67# $ $+ összesített eredmények    * $   '*$$6' # 
válnak, az # datközlésekre várhatóan 2015 tavaszán kerül sor.
Az / %& #% értékes válaszait apró ajándékkal köszönjük meg.
Veszprém, 2014. 09. 02.
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Nemzetiségi választás 2014
Rápillantva az októberi nemzetiségi választás regisztráltjainak számára, Leányvár neve
mellett most éppen a 177 látható. Köszönjük mindazoknak, akik megtették a feliratkozást.
Szeptember 26-ig lehet ezzel a joggal még élni, kérjük, tegyék meg!
Csupa változás az élet a választással kapcsolatban is:
1) Mivel ezen a bizonyos leányvári német nemzetiségi regisztrációs listán a választás kiírásának napján (júl. 29.) még csak 62-en voltunk, ezért a választható képviselők száma
az eddigi 4 helyett 3 fő lesz. 100 feletti regisztrált esetén maradhatott volna négy képviselő.
2) A képviselőjelölteknek ajánlásokat kellett gyűjteni a leányvári listán szereplőktől.
3) 4-ről 5 évre nő a választási ciklus, tehát 2019 októberéig fog tartani a mandátum.
4) A helyi jelöltek mellett megyei és országos listára is szavazunk. A megyei önkormányzatban 7-en lesznek, míg az országos 39 főből tevődik össze.
Változás lesz a helyi képviselők körében is, Gerstnerné Kővári Györgyike és Gerstner
Ferenc nem fognak indulni az októberi választáson. Hosszú évek óta tartó munkájukat ezúton is köszönjük, további támogatásukra feltétlen igényt tartunk, ezt ők meg is ígérték.
Helyi képviselőink:

Nagyné Engler Zsuzsa,
Gáspár Kinga,
Gáspár Tibor.

A megyei önkormányzat jelöltjei között nem fognak találkozni leányvári névvel, az országos listán megyénk két jelöltje közül az egyik Gáspár Kinga lesz. Kérjük megtisztelő támogatásukat mindhárom jelöltünk részére, valamint támogassák szavazatukkal a megyei és
az országos listát is. A nemzetiségi képviselők megválasztásának helyszíne is az általános
iskola lesz, egy időben az önkormányzati képviselői választással.
Köszönjük az elmúlt 4 évben kapott segítséget mindazoknak, akik rendületlenül támogatják munkánkat, kérjük továbbra is mindenki bizalmát, hogy községünk érdekében változatlanul aktívak maradhassunk.
Leányvári Német Önkormányzat

Leányvár
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Iskola hírei
Megszépült az iskola tálalókonyhája
Az idei tanévkezdésre felújított tálalókonyha várja a diákokat. Igencsak ráfért már a falakra, a vízvezetékekre a fejújítás. Az idei esztendőben 65 gyermek étkezik az iskolában.
Ilyen magas létszám az 1970-es évek óta az étkezők vonatkozásában még nem volt. Nagyon
örülünk az esztétikus környezetnek, a gyerekek, a pedagógusok és a szülők részéről egyaránt.
Szeptember 4-én az élelmiszer-ellenőrző hivatal átvette és határozatában megerősítette a
tálalókonyha működtetésével járó engedélyeket.
Az iskolahasználók nevében köszönjük Leányvár Önkormányzatának és a munkálatokkal megbízott Balogh Béla vállalkozónak a szép, esztétikus kivitelezést!

Segítő szülők az iskolában
Papp Árpád leányvári vállalkozó, a 3. osztályos Tündér édesapja, illetve Balogh Attila
és Nagy Gábor édesapák segítségével megszépült három alsó tagozatos tanterem padlózata.
Köszönjük a felajánlott munkát és segítséget!
Balogh Andrásnak köszönjük, hogy közbenjárásával 10 db számítógéphez, monitorhoz
és további tartozékokhoz jutott iskolánk, melyeket a Magyar Suzuki Zrt. ajándékozott iskolánknak. Számítógépparkunk jelentős változáson ment keresztül. Az alapítvány segítségével elkészült a tanterem elektromos hálózatának felújítása, így a tanulók az év kezdetén birtokukba vehették az informatikai eszközöket.
Köszönjük a Bor családnak, hogy a dekoráció elkészítéséhez szükséges léceket évek óta
biztosítja iskolánknak. Ezek segítségével igényesebb a szemléltető képek elhelyezése.
Kiadásaink nagy részét „A Leányvári Iskoláért Alapítvány” támogatta, mely szponzoraink és támogatóink nélkül nem létezhetne. Ezúton is köszönöm a tanévzáró ünnepélyünkön
kiemelt szülőknek a segítséget, s mindenkinek, akik fontosnak tartják a leányvári iskola jelenét és jövőjét!
Nagyné Engler Zsuzsa
igazgatónő
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Keresztúttal a Kálváriára…
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Nincs értékesebb az időnél…
Amíg van időnk, amit elrontottunk, rendbe lehet hozni
és nagyon sok jót lehet tenni.
A Leányvári Újság júliusi számában örvendetes eseményről számolt be polgármesterünk
„Megújuló történelem” címmel, a falu legmagasabb pontján álló kápolnához tartozó szoborcsoport megújításáról. A beszámoló azzal zárult, hogy a falu közepén, páratlan természeti adottságok között gyönyörű kis pihenőpark alakult ki, melyet a nyár közepén ünnepélyes avató követ majd.
Nem telt bele két hónap, és augusztus utolsó vasárnapján plébános atya kihirdette a
templomban, hogy szeptember 6-án, hagyományos keresztút-járás után, ünnepélyes keretek között megáldja a megújított Kálváriát, mely eseményre mindenkit szeretettel hív és vár.
Mindig meglep, hogy ez a kis falu mennyire össze tud fogni.
Nagyon sokan jöttünk össze és pontosan 16 órakor elindult a templomból a menet a régi
keresztúton; állomástól állomásig énekelve, hasonlóan rossz, meredek úton, mint amit Jézusnak kellett végigjárnia, cipelve a nehéz kereszten a mi bűneinket. Az állomásoknál emlékezhettünk:
– A gúnypalástban megcsúfolt Igaz Jézust halálra ítéli a hatalmát féltő igazságtalan, megalkuvó Pilátus, az igazság őre.
– Jézus botladozva, vérezve, többször földre rogyva viszi a súlyos keresztet.
– Az úton találkozik a hét tőr fájdalmát átélő édesanyjával, a kiválasztott Istenszülő aszszonnyal.
– Nem hiszem, hogy van édesanya, aki elviselte volna ezt a szörnyűséges igazságtalanságot.
– A keresztúton megemlékeztünk még több elgondolkodtató találkozásról: a találkozásról
a segíteni vonakodó Cirenei emberrel, az együttérző, bátor Veronikával, a siránkozó
vagy csendesen együttérző asszonyokkal.
– Belegondoltál már, Olvasó, hogy Neked eszedbe jutott-e valaha, hogy Te hogyan járulsz
hozzá ma is ehhez az iszonyathoz? Hogy miért vállalta Krisztus Érted is ezt az áldozatot?! Milyen gyenge a kitartásunk a jóban, mennyi a szeretetlenség köztünk, a közöny, az
irigység, a gyűlölet, a testvérviszály, a hamisság, az anyagiasság… Nem sorolom tovább!
– Jézus meghal a kereszten. Mennyire tud fájni nekünk egy szeretett hozzátartozónk elvesztése! Jézus mindannyiunkért halt meg, őérte is, hogy a sírjából feltámadva a számunkra megváltott örök élet várhasson.
– Jézust a keresztről levéve anyja ölébe fektetik – emlékeztetve bennünket a reményre, a
reménykedő hit diadalára, a megígért feltámadásra, a keresztáldozattal megváltott örök
életre.

Leányvár
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Jól esett a végigjárt keresztút után részt venni a Kálvária ünnepélyes megáldásában,
hogy azután szétszéledve, csoportokba verődve, beszélgetve gyönyörködjünk a csodálatos
kilátásban, ami a mi falunk látványa. Mindezt megpecsételte a sokaságra váró agapé.
Valóban gyönyörű a Kálvária-domb a kápolnával és a három szép új szoborral. Valóban
kellemes hely lehet ez a pihenésre, testi-lelki feltöltődésre, csendes imádkozásra, szeretetben eltöltött időre.
Köszönjük a megálmodóknak, a kivitelezőknek és reméljük, hogy ezután húsvét előtt
mindig eljövünk emlékezni, imádkozni, hogy ezzel is betöltse hagyományos, igazi szerepét.
Hamvas Andrásné
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Ők harmincnégyen 60 éve, 1954-ben fejezték be
tanulmányaikat iskolánkban
Adalékok a Leányvári Általános Iskola történetéhez
Augusztus 29-én tizenegy, egykori kisiskolás meghitt ölelésekkel, meleg kézfogásokkal üdvözölte egymást a hatvanéves iskolai találkozójukon. A verőfényes nyárvégi napon – a községünkből régebben elkerültek kedvébe járva – egy rövid autós
falulátogatással kezdődött a program. Gyönyörű látvány volt az új utunkról, a Panoráma útról elénk táruló Pilis bütykös hegykoszorúja, a völgyeiben elterülő településekkel és a tarka határral. A csoport bátrabbjai
megtekintették a szépen felújított Kálvária
dombi kegyhelyet, a kis fehérre meszelt kápolnával, amelyet az egykori leányváriak
még a XVIII. században építettek.

A Kálvária dombról leautózva a temetőbe ment a 11 fős csoport. A temetőben az
egykori iskolaigazgatójuk, Erdély Jenő és
osztályfőnökük, Nagy István tanár úr és felesége sírjaira helyezték a hálájukat kifejező
virágokat. Egykori társaik közül 17-en már
temetőkben nyugszanak. Rájuk emlékezve
egy koszorút helyeztek el a temetői Szent
Anna kápolna melletti fakeresztre.

Leányvár

Az elhalkuló beszélgetés is jelezte, hogy
a találkozón részvevők mindegyikének voltak meghalt tanítóikkal, iskolatársaikkal
kapcsolatos emlékei. A csoport útját a templom felé vette. A templom virágos bejárata a
szépen gondozott kertjével, a tiszta és meghitt templombelsővel sokukat emlékeztethette életük jeles ünnepeire, legszebb napjaikra.
Az iskola német osztálytermének látogatásán nem csak a nyelvoktatás eszközeit, hanem a tájházban látható egykori háztartási
használati eszközöket, bútorokat és sok-sok
egykori fényképet is láthattunk. Egyesek
mai nagymamákként, láthatták kisgyermekkori képeiket, amelyeken szüleikkel, nagyszüleikkel, testvéreikkel együtt voltak lefényképezve.
A közelmúltban elkészült Várdomb utcán végig autózva láthattuk a gondozott új
házakat, és a távolból is szépen mutató Kálvária dombi felújított szoborcsoportot, a fehér kápolnával. A Leányka kisvendéglőben
ebéddel várták a csoportot, de útban menet
Pléli Bandiék csupavirág udvarába is betértünk. A „papagájszálloda” díszes madarai
mutogatták színes öltözéküket, de Bandi
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kisüstijét is meg kellett kóstolni az osztálytársaknak, amelytől egyre beszédesebb lett a
kis csoport. Szépen terített asztal várt bennünket a Leányka kisvendéglőben. Az ebéd
után a hölgyek sütötte finomságok kerültek
az asztalokra. Egy külön kis asztalon egy
mini kiállításon egykori iskolai könyveket,
versikékkel teleírt emlékkönyveket, golyós
számológépet, fényképeket láthattunk. Előkerültek a családi fényképalbumok, amelyek kézről kézre vándoroltak. Történeteket
hallottunk, tanulásról, munkáról, családalapításról, házépítésekről, betegségből való
gyógyulásokról, mindenről, ami az élet velejárója.
Hat évtized megpróbáltatásai, sikerei,
nehézségei, örömei egy korszak hétköznapi
tablóját vetítik elénk. E nemzedék születése
már a második világháború fokozódó kiterjedésének időszakára esik. Az ő eszmélésük
időszaka a minden eddigi háborúskodásokat
meghaladó pusztítások időszaka volt. Minden családnak megvolt a háborús vesztesége. Családok maradtak családfő nélkül, a
háborút követő nincstelenség és szegénység, a jegyrendszer, az élelmiszerhiány, a hiperinfláció mindennapjaikhoz tartozott. A
háborút követő teljes politikai és gazdasági
átrendeződés családjaik számára szokatlan
kihívásokat, további életüket meghatározó
körülményeket jelentettek. A hidegháború,
a személyi kultusz szomorú évei, és 1956
felejthetetlen napjai e nemzedék életének
lehangoló és felemelő élményeihez tartoznak.
Életük első minősítő okirata az 1942. évi
Tanterv és Útmutatás alapján készült KATOLIKUS NÉPISKOLAI TANULMÁNYI
ÉRTESÍTŐ. Belelapozva a bizonyítványba
szinte minden oldalának van valami kor- és
helytörténeti kuriózuma. Az értesítő borítólapjainak belső oldalain 14 pontban sorolja
a „Katolikus gyermek életrendjét”. Felülete15

sen azt is mondhatnánk, hogy kitételei napjainkra elavultak, de sok mai anomáliánk
eredője ezeknek az alapvető dolgoknak a
mellőzése. Egy kis csokorra való az életrendből: „A katolikus iskolásgyermek minden reggel tisztán megmosakszik, haját, ruházatát gondosan rendbe hozza. Az iskolába
indulás előtt illedelmesen elköszön szüleitől
és hozzátartozóitól. A tanteremben, az iskola udvarán, az iskolaépület környékén –
mint másutt is - ügyel a tisztaságra. A tanítás alatt figyel és mindenben engedelmeskedik a tanítónak. Tanulótársai iránt szeretettel és jóindulattal viselkedik… a kicsiknek jó
példát mutat, a rend megtartásában testvériesen támogatja őket. Más holmijához nem
nyúl. Az utcán mindig illedelmesen viselkedik… Mindenkinek illedelmesen köszön.
Szeszes italt nem iszik, nem is dohányzik. Iskolaköteles gyermek nem járhat kocsmába.
Vasárnap és ünnepnapokon társaival együtt
templomba megy.” A „magyar hiszekegyként” ismert rímelő felkiáltójeles trianoni
strófa is olvasható a bizonyítványban.
Az 1946/1947 félévi értesítő tantárgy
felsorolása között találjuk a „hit- és erkölcstant”, a „nemzetismereti tárgyak” sorolása
között a „beszéd és értelem gyakorlati” ismereteket, „a magyar nemzet történetét” és
az „állampolgári kötelességek és jogok” ismeretét. Tantárgy volt a „természeti, gazdasági, és egészségi ismeretek”, „kézimunka”
és a „honvédelmi ismeretek” is. A betűkkel
írt osztályzatok között a kitűnő (1), a jeles
(2), a jó (3), az elégséges (4) és az elégtelen
(5) volt a minősítési sorrend. Ha a tanuló elvesztette bizonyítványát „a másolat kiállításáért az igazgatónak, illetve a tanítónak bizonyítványonként egy pengő díj fizetendő”.
Az első félévi minősítést szép írásával Jánossy Klára írta alá. A 331/1946 sz. helyi
plébániai irattári levélben Bodó Lajos, Komárom-Esztergom vármegyei tanfelügyelő
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arról értesíti az iskolaszék elnökét, hogy „a
vallás és közoktatásügyi miniszter úr Jánossy Klára végerdői [Hegyaljai község] tanítónőt saját kérelmére és költségére azonnali
hatállyal a leányvári r. kat. népiskolába helyezte át. A Dorogi lexikon írja róla: „Született 1915. április 18-án Szegeden, meghalt
1976 július 29-én Dorogon. A dorogi Petőfi
Sándor Általános Iskola megbecsült magyar
nyelv és irodalom, illetve történelemtanára
volt 1948-1976 között.
1946. október 22-én kelt, Patka Kálmán,
a „Leányvári római katolikus népiskola benépesítési adatairól” készült jelentésében írja: Jánossy Klára az első osztályban 43, Döme Elvira a 2. osztályban 37, Vándor Magdolna a 3.- 4. osztályban 48, Erdély Jenő az
5. osztályban 27, Szalay Károly a 6. osztályban 24, és Patka Kálmán a 7.-8. osztályban
29 tanulót oktatott. A háborút követő nagy
migráció (lakóhely-változások) ellenére is
208 tanulója volt iskolánknak. Patka Kálmán és Döme Elvira tanítók már korábban
is tanítottak iskolánkban. 1936-ban Bartal
Alajos képzőintézeti igazgató iskolafelügyelői látogatásáról készült jelentésében
írja: „Egyes tanerők jellemzése; Döme Elvira az I.-II. osztály 96 (!) tanulóját tanította,
heti 30 órán felüli elfoglaltságban. A gyermekek beszélgetési készsége, értelmezésük, egyszeregyben való jártasságuk, olvasási készségük megfelelő. A fogalmazási
füzetek gondosabban javítandók.” A három
tanerős iskolában 265 gyermek tanult.
1943.június 19-i igazoló levelében ezt írta a Tolna megyei Szálka község bírója és
jegyzője Vándor Magdolna iskolánkhoz beadott tanítói jelentkezésének csatolmányaként: „Községi bizonyítvány. Az elöljáróság
igazolja, hogy Vándor Magdolnának (született: Szilberek,1908. augusztus 4.) a községben nincs vagyona. Fizetése a X. fizetési
osztály 2. fokozata. Adóssága nincsen. ÖnLeányvár

kéntes vállalkozása testvérének teljesen árván maradt 11 éves gyermekének eltartása.
A bizonyítványt a pályázati kérelemhez igazolásként adtuk ki.”
A szerény, példás tanítónőnek már azt is
igazolnia kellett, hogy „az 1939. IV, törvénycikk 1. § értelmében nem vagyok zsidónak tekinthető és az idézett törvénycikk
1. §- nak bekezdésében foglalkozáskorlátozás alá nem esem.” Azt is szükségesnek tartotta megjegyezni, hogy nevét 1935-ben
Verni névről Vándorra magyarosította. Ő is
„ötpengős magyar” volt, ahogy a népnyelv
az öt pengő illetékkel járó névmagyarosítási
kérelmek alapján nevezte őket, pedig ez legtöbbször minősítésüket, munkalehetőségeiket jelentő körülmény volt azokban az időkben.
Jelentkezését rendes tanítói kinevezéssel a főhatóság is elfogadta, majd Patka Kálmán iskolaszéki jegyző, és Miklósi László
plébános, iskolaszéki elnök jelentette, hogy
Vándor Magdolna 1943. szeptember 1-én
állását elfoglalta.
Beszédesebb Patka Kálmán kántortanítói
és iskolaigazgatói története, aki élete virágjában 32 évig 1921-től 1953-ig volt iskolánk meghatározó egyénisége. A plébániánk
irattára őrzi az iskolaszék 1921. december
22-én kelt, kántortanítói kinevezéséről készült részletes jegyzőkönyvet. A Pálmai János plébános, iskolaszéki elnök vezette 9 tagú testületi ülésnek tárgya „az állásvesztés
folytán megüresedett kántortanítói állás betöltése” volt. Elődjét a csepregi születésű
Szommer Jánost a „kommunizmus alatt [Tanácsköztársaság] viselt dolgai miatt 5 évi
hivatalvesztésre ítélték”. Az állás pályázati
hirdetése a Nemzetnevelés c. tanügyi lapban
került szabályszerű meghirdetésre. A testület 5 jelentkező közül „Patka Kálmán táti tanítót általános szótöbbséggel a leányvári
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A jegyzőkönyv sorolja kötelességeit,
„amelyeket szorosan teljesíteni tartozik”.
„Tartozik magát mindenben a nagyméltóságú püspöki kar által a kat. tanítás számára
kiadott ’Rendszabályokhoz’ tartani – külön
említendők azonban a következők: Tartozik
a vasár- és ünnepnapi istentiszteleten kívül
hétköznapokon is az összes szokásos kántori teendőket úgy a templomban, mint azon
kívül ellátni, az iskolás gyermekeket az egyházi énekekre tanítani, a ministrációt betanítani, a ministránsokat kellő időre kirendelni,
és az ismétlő iskolásokat is a másik tanerővel felváltva heti 5 órában tanítani”. A jegyzőkönyv Pálmai János lelkész, iskolaszéki
elnök, Spielmann Mihály iskolaszéki világi
elnök és Heintz Bálint iskolaszéki tag aláírásával zárul.
Az egyházközségi testület részletes „díjlevélben” határozta meg a Patka Kálmán
részére megállapított javadalmazást A 7 főcsoportban részletezett jövedelemforrások
egyrészt természeti javak koronára átszámított értékének, másrészt pénzben kapott .illetményének összegezéséből áll, amely évi
1010 korona 67 fillér jövedelemnek felel
meg. Kifejezők a díjlevél részletei. A kántortanítói lakáshoz (napjainkban Hamvas
András úr gondozott és felújított háza az Erzsébet utcában) tartozik: 3 padlózott szoba,
1 zárt konyha, 1 kamra, 2 pince, 1 istálló, 1
szín és 1 ól, amelynek éves haszonélvezeti
értéke 120 koronában került meghatározásra. A házat Benedek József Dorog-Leányvár
körjegyzőjétől vásárolta meg az egyházközség. A kántortanítói jövedelem egyharmadát
valamivel meghaladta a 13 hold 1072 négyszögöl szántóföld, és 412 négyszögöl kert
bérbeadási hozadéka. Januárban kapott a
Vallásalap kegyurától „15 űrmérték kemény
dorong tűzifát”. A község biztosított a kán17

tortanítónak 2 szekér szénát. A tűzifa vágatása és hazaszállítása, és évi 2 esztergomi
fuvar a község „szolgálmányának” része
volt.
15 évi kántortanítói munka után javasolta Dauner József plébános, iskolaszéki elnök „hogy Patka Kálmán leányvári elemi iskolai tanítónak érdemes működéséért, a
róm. kat. iskolaügy iránti kitűnő buzgólkodásáért az igazgatói címet megadni méltóztassék.” A Főtisztelendő Főegyházmegyei
Főtanfelügyelői Hivatal 1937-ben az igazgatói cím adományozásához hozzájárult.
Életéről csak hézagos ismereteink vannak. Szülei óbudai braunhaxlerek voltak.
„Barnalábúaknak” a népnyelv keresztelte
őket. Ők a betelepített svábok szorgalmas
szőlőművelő utódai voltak, akik többnyire
feltűrt nadrágszárral dolgoztak szőlőikben
és bőrüket barnára cserzették a tűző napsugarak. Esztergomi származású feleségével
egy évig éltek Táton. Egyetlen gyermeküket, Rozáliát a táti plébánián anyakönyvezték. Patka Kálmán 1953-ban Szomódra került iskolaigazgatónak. Ősz hajzatú, fáradt
arcú fényképét két szomódi iskolai tablóképen láthatjuk.
A háborút követő időszak iskolaszéki
jegyzőkönyvei már szűkszavúbbak voltak,
majd az iskola államosításával már nem készültek.
Az iskola igazgatója az 1953/54-es tanévben már Erdély Jenő volt. Erdély Jenő az
esztergomi Tanítóképző Intézet elvégzése
után került az iskola tantestületébe. Az
1946. augusztus 26-i képviselőtestületi közgyűlés első napirendje az általános iskola
„V. tanítói állásának megszervezése” volt. A
jegyzőkönyv rögzíti: „Hosszantartó megbeszélések után a képviselőtestület úgy határoz, hogy a leányvári róm. kat. általános iskolánál a mai napon kelt képviselőtestületi
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róm. kat. kántortanítói állásra választotta
meg végleges minőségben”.
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határozattal újonnan megszervezett és a
képviselő testület határozata szerint a lehetőséghez képest férfi tanerővel betöltendő
V. sorszámú tanítói állásra annak törvényes
és szabályszerű betöltéséig Erdély Jenő okleveles tanító, leányvári lakost hívja meg
helyettesítéssel ideiglenesen megbízott tanítói minőségben.” A jegyzőkönyv záradékában szerepel, hogy az „15 napra közszemlére tétetett, ellene a törvényes határidőn belül
fellebbezést nem adtak be.” Aláírók Patka
Kálmán ek.[egyházközségi] jegyző, Fery
Antal ek. Elnök, Füzesi Dénes és Szalay
Károly jegyzőkönyv hitelesítők.

1948-tól már Nagy Istvánné és férje,
Nagy István is tanítja a népes osztályt. Ők
már az államosított iskolában tanítottak. Róluk az esztergomi Megyei Levéltárban találtam feljegyzéseket. Nevük a háború utáni
Csehszlovákiából elűzöttek között szerepel.
Magyarságukhoz való ragaszkodásukért
büntetésül előbb a felső Csehszlovákiába
történő deportálást szenvedték meg, majd az
államilag szervezett népcsere egyezmény
áldozataiként kerültek Leányvárra, ahol a
svábság kitelepítése utáni megosztottság
közepette szeretettel, jó szóval intettek békességre nemzedékeket.

Erdély Jenő nyugállományba vonulásáig a leányvári iskola tanítója és igazgatója
volt. Iskolai munkásságán túlmenően korszakos érdeme a háború utáni időszakban a
svábság identitásának újraélesztése, és leányvári helytörténeti munkássága. Énekkart szervez és vezet, templomunkban kántorizál, a helyi népdalkincs szorgalmas
gyűjtője, megszervezi iskolánk német
nyelvoktatását. Felismerte, hogy a helyi
óvodai munka színvonalának folyamatos
emelése érdekében szakképzett, helyben lakó vezetőre van szükség. Az ő biztató kérésére lett feleségem óvónő, és nyugállományba vonulásáig, 37 évig volt a leányvári
óvoda vezetője. Erdély Jenő még a régi néptanítók legjobb hagyományainak helyi reprezentánsa volt. Munkásságáért a község
díszpolgára elismerésben részesült. Napjainkban a megrendezésre kerülő Erdély Jenő
dalkörtalálkozókon énekeljük legszebb helyi gyűjtésű népdalait. Rokona, a tudóspalánta Pléli Csanád az ő nyomdokait követve
tizenévesen már második, országosan első
helyezést elért helytörténeti tárgyú dolgozatával büszkélkedhet. Erdély Jenő munkásságának részletes feldolgozása mindannyiunk
nagy adóssága.

Sorstársuk volt Farkas János is, aki leányvári munkásságáért posztumusz díszpolgári címben részesült. Megszépült művelődési otthonunk az ő nevét viseli. A Farkas
házaspár életéről és leányvári munkásságáról a Leányvári Újság 2008/8-9. számában
írtam emlékező sorokat. A legendás énekkarvezető a legszebb népdalokat tanította a
szép hangú tanítványainak. Megható volt,
amikor a találkozón a tizenegy egykori tanítványa a temetői emlékezésen az általa tanított „Régi mesékre emlékszel-e még/ Volt
egyszer rég/ Volt egyszer rég:”örökszép dalát könnyeikkel birkózva énekelte. Zsóka
néni és János bácsi már a bakonyrédei temetőben alusszák örök álmukat, de dalaik a
Leányvári Daloskönyvben összegyűjtve itt
maradtak köztünk.

Leányvár

Mint ahogy egy jó számítógépes szoftver
csak jó hardverrel képes minőségi szolgáltatásra, úgy iskolánk jó teljesítményéhez a tanári kar szakmai kvalitásán túlmenően iskolánk szakmai felszereltsége, állaga, a tanítási körülmények minősége is alapvető. Egész
iskolatörténetünkre az állandó jellegű szegénység volt a jellemző, de a háborús rombolások minden addigi szükséghelyzetet felülmúltak.
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„1. Az első tanteremben teljes egészében hiányoznak a berendezések; dobogó, asztal,
szék, padok, fogasok, szemléltető eszközök.
A jelenlévők megállapítják, hogy jelen termet több ízben is istállónak használták. Hiányzik jelen tanteremben valamennyi ablaküveg, ügyszintén az ablakkeretek java része.
A tantermet bezárni nem lehet. A vakolat, a
villanyberendezések is súlyosan megrongálódtak.
2. A második tanteremben sincs semmiféle
berendezés. A tanteremben géppuskafészket
képeztek ki, ehhez bunkert ástak és így a
padlót ¾ részben felszedték. Sem ablak,
sem ajtó nincs; a tanterem teljesen használhatatlan.
3. Tanítói lakás az iskolaépületben teljesen
tönkretéve. Lakásra alkalmatlan, sem ablak,
sem ajtó, padló felszakítva, falak összelőve.
A tetőzet és a padlás több helyen komolyan
megrongálódva; becslés szerint legalább
1000 cserép szükséges a hiány pótlására.
Két kötőgerendát, valamint egy támaszgerendát kifűrészeltek. A padláson lévő régi
használati holmik elvesztek. A templomnak
itt raktározott holmija szintén.
5. A harmadik tanteremben sincs semmiféle
berendezés. A vakolat összelőve. Az ablakok felső szárnyaiban az üvegek megmaradtak. Több ablakkeret hiányzik.
6. Igazgatói iroda teljesen feldúlva. Irodaanyag teljesen megsemmisült. Egy részük a
19

plébániahivatalban megmaradt. Ajtó, ablak
nincs.
7. A negyedik tanteremben sem volt semmiféle berendezés. A vakolat itt is összelőve.
Az ablakok jórészt hiányoznak. Egyébként
a helybeli rendőrség ide hordatta össze a lakossággal azokat a dolgokat, mik az iskola
tulajdonát képezték. Így az iskola egész berendezéséből a következők maradtak meg,
illetve kerültek meg: 1 iskolapad, 2 tábla, 1
dobogó, 3 asztal, 2 szék és 2 kályha.
8. Az udvaron a WC kerítése eltüzelve, a
pincék ajtaja szintén, 3 gépkocsi álcázó gödör ásva, legalább 5 fuvar trágya. A vakolat
mindenütt megrongálódva.
A jelenlévők elhatározzák, hogy kérelemmel fordulnak a helyi Nemzeti Bizottsághoz, hogy a romeltakarítási és tisztogatási munkálatokhoz a helybeli közmunkára
kötelezett volksbundistáktól küldjenek ki
embereket. Ugyancsak elhatározzák jelenlevők, hogy a tanítás megkezdését szorgalmazva legalább két tantermet, ha primitív
lehetőségekkel is, de olyannyira helyre kell
állítani, hogy azokban a tanítás akár padlón
ülve, akár állva vagy bárhogy, de megkezdődjék.”
Az iskolaszék kérésére Hoffbauer
György ácsmester és Párizs Lajos asztalosmester elkészítette a legfontosabb munkákra
vonatkozó árajánlatát. Még az őszi esők
előtt fontos volt a tetőzet összetört gerendázatának, lécezésének és cserepezésének pótlása 190 négyzetméter tetőfelületen. Az asztalosmunkák keretében 80 db iskolapad, 4
db iratszekrény, 4 db asztal,8 db szék, 4 db
tábla és 4 db 4 méteres fogas elkészítésére
volt szükség. A legfontosabb két tanteremben 8 ablak rendbehozatalára és beüvegezésére volt szükség. Az elkészült költségvetések csatolásával 1945. augusztus 25-én az
iskolaszék vezetői az Újjáépítési Miniszter
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1945. április 11-én Fery Antal plébános,
iskolaszéki elnök, Gerstner Ferenc községi
bíró, egyházközségi tanácstag, Patka Kálmán ig. tanító, egyházközségi jegyző és
Moller József községi helyettes bíró egyházközségi világi elnök egy 8 pontos jegyzőkönyvben részletezte az iskolát ért háborús károkat:
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Úrnak küldték a részletesen indokolt segélykérelmet. A segélykérelemre a Magyar
Újjáépítési Minisztériumból Dr. Antal József államtitkár válaszlevélében 50.000
pengő segély kiutalásáról értesítette az iskolafenntartó egyházközséget. [A rendszerváltást követő első miniszterelnökünk édesapja.] A Vallás és Közoktatásügyi Miniszter
Úr 31.274/1945.-IV számú leiratában
100.000 pengőt utaltatott a leányvári róm.
kat. iskolaépület háborús kárainak helyreállítására. Az egyházközség vezetői Fery Antal egyházi és Reményi József világi elnök
aláírásával készült elszámolás 108.019pengő kiadásait részletezi (22.3 négyzetméter üveg a tokodi üveggyárból). A tetőzet javítása 63.221 pengőbe került. Hoffbauer
György ácsmester 50.000 pengős adományával támogatta az iskola rendbehozatalát.
Grósz Jakab vendéglős a Katalin napi táncmulatság „nettó hasznával”, 1.010 pengővel
segítette a felújítási munkákat, két színdarab
„nettó haszna az iskola javára 4.000 pengő”
volt.
1945. december 9-én tárgyalta az iskolaszéki testület az iskola 1946. évi költségvetését. A gazdaság szétzilálódását jól érzékelteti a plébános úr érvelése: „Tekintettel
az árak hullámzására, illetve egyre magasabbra emelkedésére, s így a várható pótköltségvetésekre, a mostanában szokásos és
főleg a könyvkereskedői szakmában kitűnően bevált úgy nevezett szorzószámmal való
határozat lenne megfelelő. Az 1946. évi
költségvetés alapja legyen az 1943-ra vonatkozó költségvetés.. Az 1946. évi költségvetés legyen az 1943. évi előirányzat kettőezerszerese (2.000)” Az 1943. évi iskolai
költségvetés bevétele 4.215, kiadása pedig
4.203 pengő volt.

Leányvár

Az osztálytalálkozó résztvevőinek sárguló bizonyítványának bejegyzései is jelzik a
fokozatos ideológiai átrendeződést. A negyedik osztálytól már nem tanították a hités erkölcstant, a hatodik osztálytól pedig az
orosz nyelv tanulása vált kötelezővé. Vezetőink már akkor is a keleti nyitás politikáját
tartották előnyösebbnek országunk számára.
A hetedik osztálytól új bizonyítványt kaptak
a tanulók, amelyben az egykori 1-el jelölt
kitűnő osztályzat elégtelenre változott, az 5el jelölt elégtelenből pedig jeles lett.
Az osztályzatok változását az iskolák
fenntartóinak változása követte. 1947. május 15- én Ortutay Gyula, vallás- és közoktatásügyi miniszter sajtóértekezleten beszélt az összes hitvallásos iskola tervezett
államosításáról. A Magyar Katolikus Püspöki Kar ésszerű, józan érvelésétől, tiltakozásától az öntelt, gőgös politikai hatalom
nem hátrált meg. 1948. június 18-án tárgyalta az országgyűlés az iskolák államosítását.
Mindszenty József bíboros, hercegprímás
felhívására az ország valamennyi katolikus
templomában reggel 8 órakor könyörgő misét tartottak, majd a mise után ¼ órára megszólaltak a templomok összes harangjai.
Az államosított iskolákat az 1989-es
rendszerváltás után visszakapták az egykori
iskolafenntartó felekezetek, majd 24 év után
2013. január 1-től, 2/3-os diktátummal újra
államosították azokat. Ekkor már nem volt
könyörgő szentmise és a harangok sem szóltak. A mindenkori hatalom képviselői ismerik a klasszikus tételt. Akié az iskola, azé az
ifjúság, s akié az ifjúság, azé a jövő.
Mint ahogy az iskolában kicsengetéssel
jelzik az óra végét, befejezésül a kicsengetés előtt még egy névsorolvasás azokról,
akik még emlékezhetnek és azokról, akikre
már csak emlékezhetnek. A találkozó résztvevői: Nagy Zoltán, Pléli András, Bárdos
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Vilma, Eifert Róza, Győri Erzsébet, Hegyi
Gizella, Kovács Borbála, Makk Mária,
Schiszler Franciska, Schmidt Margit, Kovács Júlia. Hárman, mint az egykori osztálytársak házastársai vettünk rész a találkozón. Schiszler Ferenc, Pregitzer Erzsébet,
Fényes Tibor, Cinege Margit, Vass Rozália
és Győrvári Éva nem tudtak részt venni a találkozón.

Akik már nem lehettek velük: Bednárik
Lajos, Grósz Jakab, Gerstner Mátyás, Frank
György, Frank Antal, Imre Lajos, Kondákor
Antal, Lernyei Mihály, Lajosi János, Zsolnai József, Makk Éva, Nagy Cecília, Nagy
Miklós, Bányai Júlia, Nagy András, Nagy
Katalin és Csizmadia Mária. Egykori tanítóik is valamennyien a hálás tanítványaik emlékezetében élnek.
Köszönet jár azoknak, akik a találkozó
sikeréért fáradoztak.
Források: Az ismertetett dokumentumok a leányvári plébánia irattárában megtalálhatók. A leányvári iskolatörténetről
egyéb részleteket a Leányvári Újság interneten elérhető 2008/8-9, 2011/11, és a 2013/
3 számaiból olvashatnak.
Leányvár, 2014. szeptember 7.
Dr. Szakmár János

LENA-híradó
Már júliusban hírt adtunk róla, hogy az
őszi-téli estéket színesítő program megszervezésén gondolkodunk. Most örömmel hirdetjük meg a
KREATÍV KÉZMŰVES MŰHELY
foglalkozás-sorozatot.
Ha van varrógéped, és ott áll a sarokban, mert évek óta csak egy sóhajjal nyugtázod, hogy
de jó lenne egyszer végre leülni mellé, …vagy egyszer már nekiültél, de kapkodta a szálat,
ezért feladtad, és nincs kihez fordulnod, hogy működőképessé tedd, …vagy működik és
használod is, de elkelne egy kis szakmai segítség a cipzár bevarrásánál vagy a ferdepánt felvarrás pontos technikájában… ... akkor kapd fel a sarokból a gépet, csatlakozz hozzánk, próbáljuk meg együtt!
Ha nincs varrógéped,
de örömmel fognál hozzá egy tornazsák vagy díszpárna elkészítéséhez, csak még nem volt
rá alkalom … akkor mi adunk egy varrógépet, gyere és próbáld ki velünk!
A Kreatív Kézműves Műhely foglalkozás-sorozatának első állomásaként
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Önkormányzat

Varró(g/k)épes technikák
címmel 4 alkalomból álló programot hirdetünk, amelynek keretében a résztvevők szakértő
segítségével megtanulhatják a varrógép kezelését, beállítását, elsajátíthatnak néhány varrási
technikát, szert tehetnek az alapvető cérna- és anyagismereti tudnivalókra. Minden alkalommal egy-egy remekmű készül majd (illatzsák, nyakpárna, laptáska, kötény...), így tehát a
gyakorlat által tanulunk.
A foglalkozások tervezett időpontjai:
Október 10., 17., november 7. és 21. péntek este 17-20 óra között
Helyszín: Leányvár Művelődési Ház
Szervező: Csörgits Andrea
Jelentkezni lehet e-mail-ben vagy telefonon: csorgits.andrea@gmail.com, 06-20-568-55-42.
A foglalkozásokon való részvételhez az előzetes jelentkezés szükséges!

Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Látogatásunk a Suzukinál
Ebben a cikkben arról szeretnék mesélni, hogy milyen is volt a LENA által szervezett
Suzuki „túránk” július vége felé, egy péntek délelőtt.
Körülbelül 20 fiatalabb és idősebb érdeklődő gyűlt össze Leányvárról a gyár bejáratánál az
indulásra. A túra elején lehetett választani, hogy egy rövidebb vagy egy hosszabb útvonalat
járjunk-e be, de mivel a hosszabb túra útvonala végighaladt a hegesztőn, ami veszélyesebb
területnek számított, ezt csak 14 éven felüliek választhatták. A kicsik csoportját a szomszédunk, Balogh András kalauzolta, aki már 20 éve dolgozik a Suzukinál.
Először egy olyan műhelyen mentünk keresztül, ahol karosszériákat, meg minden más fém
elemet nyomtak, pakoltak, tároltak… Egy kicsit mindenki furcsán érezte magát a körülötte
hadonászó robotkaroktól, óriási volt a zaj is. Félelmetes, de egyben nagyon érdekes volt. A
második üzemben találhattuk a hegesztő részleget, ahol a járművek elemeit hegesztették
össze, ami nekem nagyon tetszett. A nagymamám már rosszul volt a sok géptől, mert az
egész Suzuki teljesen gépesítve van, már-már csak az ellenőrzést végzik emberek. A harmadik üzemben csak az utolsó simításokat végezték el az ott dolgozó munkások. Ott már kevesebb gép dolgozott, mivel ezt a feladatot nem nagyon tudja gép ellátni. Itt adtak az autóknak
papírokat is, amik igazolták, hogy teljesen le vannak ellenőrizve, hiba nélkül működnek a
járművek. Itt nagyon gyorsan kellett mindenkinek dolgoznia, mert minden beszerelés, ellenőrzés úgy zajlott, hogy közben futószalagon haladtak az autók.
Nagy élmény volt az egész látogatás. Összességében nekem nagyon tetszett, és azt mondom, egyszer mindenkinek érdemes megnéznie, hogyan is működik egy autógyár.
Kun Tóbiás
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Judo hírek
A leányvári judosok 25 fővel Gután (Szlovákia) edzőtáboroztak, ahol kiválóan felkészültek az őszi versenyidőszakra.

A leányvári judosok kiválóan teljesítettek: két ezüstérmet (Garzó Rebeka, Rábai Attila),
három bronzérmet (Rábai László, Gard Balázs, Andó Fruzsina), két ötödik (Veres Kinga,
Szikora Kristóf) és két hetedik helyezést (Faragó Norbert, Tandi Alexa) értek el.

Képaláírás: Junior Országos Bajnokság
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Az első versenyt, a Junior Magyar Bajnokságot a leányvári csapat rendezte Piliscsabán, a Mezőgazdasági Szakközépiskolában.

Sport

Sport

A szintén Piliscsabán megrendezett Országos Diák, Serdülő és IFI versenyen10 fő
megyei bírójelölt gyakorolt a szeptemberi vizsgára, a leányvári utánpótlás csapat pedig kiválóan szerepelt.

Képaláírás: A bírójelöltek
Egyéni eredmények:
Ifi versenyzők: Veres Kinga 1. hely, Tandi Alexa 1. hely, Andó Fruzsina 1. hely, Balogh
Janka 3. hely, Garzó Áron 3. hely.
Serdülők: Veres Kinga 1. hely, Lappó Krisztián 1. hely, Tandi Alexa 1. hely, Tandi Zsanett
3. hely, Bócsa Lotti 3. hely, Garzó Áron 3. hely, Veres Attila 3. hely.
Diák korcsoport:
1. helyezettek: Tandi Zsanett, Kótai Barnabás, Veres Attila, Lappó Krisztián, Kara Zsolt,
Hertlik Máté és Csizmadia Szilvia.
2. helyezettek: Bócsa Lotti, Mészáros Sarolta, Tandi Rebeka, Hertlik Nóra, Bartl Zoé, Mészáros Kende, Andó László és Molnár Péter.
3. helyezett: Schiszler Bence
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Felkészítők és szervezők: Pfluger Antalné, Sass Dorottya, Pócsföldi Gábor, Péntek Zoltán és Pfluger Antal.
A leányvári judosok EB sikere
Prágában rendezték a 2014-es Masters Európa-bajnokságot, amelyen 21 ország 746
versenyzője indult. A leányváriak három fővel indultak a népes mezőnyben, a franciák 130
fővel, az oroszok 110 fővel indultak a versenyen.
Leányvári indulók:
• Kunyik Zsolt 66 kg, M3 korcsoport,
(leányvári színekben indult, a Tatabányai Judo Club edzője)
• Csillag Zsolt 81 kg, M3 korcsoport
• Oláh Szilárd 100 kg, M1 korcsoport
Kunyik Zsolt német, francia és orosz ellenfelét ipponnal győzte le, a döntőbe jutásért pedig nagy izgalmak közepette a hosszabbításban sikerült ippon értékű akciót végrehajtania
orosz ellenfelén. A döntő mérkőzésen az EB- és VB-győztes versenyzőtől vereséget szenvedett. Kiváló teljesítményével az EB ezüstérmese lett.
Oláh Szilárd 9. helyezést ért el, az azeri 1. helyezettől csak intéssel kapott ki.
Csillag Zsolt helyezetlen lett, a spanyol 3. helyezettel szemben végig küzdve egy jukoval veszített.
Pfluger Antal
SE elnök
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Asztalitenisz
A Leányvári SE Asztalitenisz szakosztálya teljes átalakuláson ment át mind vezetőségében, mind csapatfelállásában és játékosaiban. A szakosztály vezetését Dósa Mihály nem tudta már vállalni, így a helyét,
bár még nagyon fiatal, de annál aktívabb
Bánffy Domokos vette át. Az utánpótlás vezetését azonban megőrizte, így rendszeres
oktatást tart a fiatal iskoláskorú játékosoknak, az új szakosztályvezetővel közösen.
Aki szeretne megismerkedni az asztalitenisz, szleng kifejezéssel élve, pingpong
alapjaival, annak lehetősége nyílik minden
kedden délután 16 órától 18 óráig a Kultúrotthon nagytermében tudásának fejlesztésére. Érdemes telefonon előre egyeztetni az
aktuális edzés lehetőségeiről. (Bánffy Domokos, Tel: +36204951029)
Idén is tervezünk Falupingpongot. A
program ki lesz plakátolva (Kultúrotthon
ablakán, Ibi fodrászatnál, Tűzoltószertár
stb.), olvasható lesz a Leányvári Újság közleményei között, a honlapon és a Facebookon.
Az átalakulás csapatszinten is megtörtént. Szikora Bence és Szikora Márton idén
eligazolt a Tatai Atlétikai Klubhoz (TAC) az
NB III-as osztályában induló csapatukba.
Szeretnénk nekik sok sikert és erőt kívánni
a további eredményes szerepléshez!
Jókai Csongor is befejezte a leányvári
versenyzését egyetemi tanulmányai miatt.
Viszont igazoltunk egy új játékost, Haraszti
Jenőt, aki régen Budapesten játszott.
A megyei felnőtt csapatfelállás változatlan. Egy csapat indul a Megye I. osztályában (Szikora Kristóf, Márton Tamás, Szikora Ágoston, Bánffy Domokos). Egy csapat
indul a Megye II. osztályában (Putz Ákos,
Leányvár

Dósa Mihály, Rácz Attila, Haraszti Jenő).
Csereként két utánpótlás játékosunkra számíthatunk (Dósa Vanda, Kun Tóbiás). Természetesen idén is lesz UPCSB, azaz Megyei utánpótlás csapatbajnokság. Egy csapatot indítunk a Megye I. osztályában (Szikora Ágoston, Dósa Vanda, Kun Tóbiás).
A Csapatbajnokság fordulóiról következő számunkban tudunk beszámolni, illetve
Leányvár község honlapján lesznek elérhetőek ezek az információk.
Nyári versenyek:
Két nagy nyári nyílt asztalitenisz versenyen vettek részt a szakosztály tagjai.
Kiandra Kupa:
A megmérettetést Budapesten rendezték
a BVSC csarnokában. Általában hangulatos, változatos, erős budapesti mezőnnyel
kell megküzdenünk. Két versenyzőnk tudott
eljutni a rendezvényre: Márton Tamás és
Bánffy Domokos. Az előbbi az I. és II. kategóriában főtáblán, az utóbbi az I. és II. kategóriában vigaszágon esett ki. Sajnos a verseny lebonyolítása kissé hosszasra sikerült,
ami nagyban befolyásolta a mérkőzések kimenetelét.
Esztergomi nyílt asztalitenisz verseny:
Az összecsapáson több jelenlegi és volt
Leányvári SE tag vett részt közös nevezéssel: Szikora Bence, Szikora Márton, Szikora
Kristóf, Szikora Ágoston, Benke András,
Putz Ákos, Urbanics Balázs és Bánffy Domokos.
A lebonyolítás hangulatos, pörgős és
szervezett volt. A nevezésben benne volt
egy kis szokásos büfé is, ami biztosította a
versenyzők folyamatos fitten tartását.
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Az igazolt kategóriában két volt leányvári tehetségünk, Szikora Bence (Tatai AC.
NBIII-as osztály) és Szikora Márton (Tatai
AC. NBIII-as osztály) gyönyörű eredményes játékkal, azonban náluknál jóval erősebb játékosok ellen a főtábla 5-8. helyén
esett ki.
Nem utolsó sorban vigaszág bronzéremmel jöhetett haza Szikora Ágoston és Urbanics Balázs, egy régi Leányvári SE tag (jelenleg Egerben játszik NBIII-at).
Gratulálunk a szép játékhoz, amivel
öregbítették Leányvár dicsőségét!

Egyéb információk:
A nyáron sikerült egy kis támogatást
kapnunk az önkormányzattól, amiből az
összes szakosztálybeli tagunknak tudtunk
biztosítani némi pótfelszerelést. Szeretnénk
megköszönni ezt az önkormányzatnak.
A Mozdulj rá! Kupa megrendezési lehetőségét és a támogatást köszönjük a LENA
Egyesületnek. Reméljük, jövőre is segítik
munkánkat!
Lelkes támogatókat keresünk a jövő tavasszal Pilismaróton rendezendő megyei
szintű Leányvári Kupára. Örülünk bármiféle anyagi vagy egyéb tárgyi felajánlásoknak.
Elérhetőség: +36204951029, illetve:
bdomok@freemail.hu címen.
Köszönettel:
Leányvár SE Asztalitenisz szakosztálya

Úszásoktatás két helyszínen is
Piliscsabán heti egy alkalommal, pénteken fogadják a 4-15 éves gyerekeket, Dorogon hétfőtől-péntekig zajlanak az oktatások,
heti egy vagy két alkalmas tanfolyamokon.
Mindkét helyszínre várnak óvodai, iskolai
csoportokat is.
Ideális helyzetben vannak a leányvári
családok, mert két közeli helyszínen, a piliscsabai FÉBÉ Uszodában, illetve a dorogi
Nipl Stefánia Uszodában is lehetőségük van
a gyermekek úszástanítására.
Piliscsabán az Új-Hullám Úszó- és Vízilabda Iskola, Dorogon az Új-Hullám Sport
Egyesület végzi az úszásoktatást. Mindkét
helyszínen folyamatosan indulnak kezdő
csoportok, így a szülők ki tudják választani
a nekik legjobban megfelelő időpontot.
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Az oktatás a jól bevált nyolcszintes rendszer alapján történik. A gyerekek minden
szinten előre meghatározott mennyiségi- és
minőségi követelményeket sajátítanak el.
Újdonság a Dorogon induló, legkisebbek
számára kidolgozott Cseperedő Úszóprogram, amelyen a 0,5-4 éves gyermekek vehetnek részt. Ennek lényege, hogy a gyerekek megismerik az uszodai környezetet,
megszeretik a vizet és megkezdik a későbbi
úszásoktatást segítő gyakorlatok végzését.
A programban a szülők is aktívan részt
vesznek, az oktató irányításával és felügye-
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Hobbi kategóriában vigaszágon bronzérmet szerzett Benke András, aki egy várományos igazolt játékosunk lehet majd.

Recept sarok

Nemzetiség

letével. A Cseperedő Úszóprogram kiváló
családi élményt ad a résztvevőknek.
Az Új-Hullám SE nemcsak úszásoktatással, hanem úszó-és vízilabdasporttal is
foglalkozik Dorogon. A klub ifjúsági vízilabda csapata az ötödik helyen végzett a Budapest Bajnokságban, az egy évvel fiatalabbak pedig a második helyet szerezték meg a
Duna Kupában. Az egyesület idén három
korosztályos csapattal indul a Budapest bajnokságban és egy csapattal a Duna Kupában.
Az egyesület úszócsapata közel hetven
klub közül a tízedik helyen végzett a Delfin
Országos Bajnokság pontversenyében és
Merész Bence, valamint Böszörményi Boglárka révén országos bajnoki arany-, illetve

ezüstérmet is szerzett. Az úszók átlagban
évi 20 versenyen vesznek részt, és az egyesület két saját versenyt is rendez a dorogi
uszodában.
Az Új-Hullám SE az idei tanévben is sok
szeretettel várja a leányvári gyerekeket,
akik a Piliscsabán vagy Dorogon megszerzett megfelelő úszástudás után a sportéletbe
is bekapcsolódhatnak!
A piliscsabai tanfolyamokról Tóth Katalin vezető koordinátor (Tel: 06-30-2055251), a dorogi tanfolyamokról Molnár Judit vezető koordinátor (Tel: 06-30-5453909) tud további felvilágosítást adni.
Új-Hullám SE

Szüreti napok
Lassan beköszöntött az ősz, elérkezett a
szüret ideje. Dalok, mesék, népszokások,
babonák színes szövevénye övezi a magyar
szőlőt, a magyar bort. És természetesen a
szüreti ételeket is, melyeket otthon elkészítve átélhetjük a szőlősorok melletti forgatag
hangulatát.
Szüretkor kivonult a család a hegyekbe,
messziről jönnek a rokonok, barátok, hogy a
munkából és a mulatozásból egyaránt kivehessék részüket. A fárasztó munka kora reggeltől késő estig folyik, napnyugta után kezdődik a mulatság: a szüretelők hazasietnek,
hamar megtisztálkodnak és átöltöznek,
majd alkonyatkor visszatérnek a szüret helyére ahol hosszú terített asztalok várják
őket.

kerül: reggelire sonka, kolbász, szalonna, ebédre pedig a hagyományos szüreti
étkek: töltött káposzta, gulyás és egytálételek. A szüret és az aratás mindig is
nagy és fontos ünnep volt, szerencsére
mindmáig megőrizte ezt az örömteli jellegét szerte az országban. Természetesen a bort és a mustot a mai modern
gasztronómiában sem nélkülözheti a
szüreti sokadalom, de egyéb finomság is
kerül az asztalra.
Tradicionális gulyásleves
Hozzávalók /10 adag

Régen alig volt olyan szüreti mulatság, ahol ne lett volna birka és/ vagy
marhapörkölt, vagy gulyás az asztalon.
És persze bor végtelenségig. A must és a
bor mellé természetesen harapni való is
Leányvár
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Recept sarok
40 dkg vöröshagyma

Amíg fő, elkészítjük a csipetkét: a hozzávalókat tálba tesszük, elkeverjük és sima
csomómentes tésztát gyúrunk belőle. A
tésztából kis darabokat csipkedünk (innen a
csipetke elnevezés) egy tálba, többször is
kevés liszttel átforgatjuk, nehogy összeálljon.

3 nagy db sárgarépa
1 nagy db fehérrépa
1 kis db zeller
50 dkg burgonya (tisztított)
2 evőkanál fűszerpaprika
(csapott, édesnemes)
só (csapott)

2 evőkanál sertészsír

Közben a leveshez hozzáadjuk a zöldségeket: a karikára vágott sárga- és fehérrépát,
a kockára vágott zellert, burgonyát, az aprított petrezselyem és zeller zöldet, majd felöntjük kb. 2 l -2.5 l vízzel. Letakarva főzzük, majd a végén beletesszük a csipetkét,
és nem egészen 10 perc alatt készre főzzük.

0,5 csokor petrezselyem

Boros pecsenye

5 db zellerlevél

Hozzávalók:/10 adag

1 teáskanál őrölt fűszerkömény
1 db paradicsom
1 db paprika
3-4 gerezd fokhagyma

A csipetkéhez:
1 db tojás
0,15 kg finomliszt
1 teáskanál só
kevés víz, ha szükséges
A hagymákat kis kockára vágjuk. A húst
leöblítjük, szárazra töröljük, majd kb. 1,5
cm-es kockára daraboljuk. A zsírt felhevítjük, megpirítjuk benne a hagymát, majd
hozzáadjuk a marhahúst, és kevergetve fehéredésig pirítjuk. A hús kevés idő után levet enged, melyben tovább pároljuk. Közben sózzuk, esetleg kevés Erős Pistát is adhatunk hozzá.
Amikor a levét elfőtte, félrehúzzuk a tűzről, megszórjuk fűszerpaprikával, összekeverjük, felöntjük kb.1 liter vízzel. Így főzzük tovább, majd többször is zsírjára pirítjuk, és újra felengedjük, ezt váltogatva főzzük. Közben megsózzuk, köménnyel
megszórjuk, hozzáadjuk az áttört fokhagymát, a kis kockára vágott paradicsomot,
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1,5 kg sertéscomb (15 dkg-os szeletek),
Só, bors, petrezselyemzöld
0,10 kg gomba,
1 db kaliforniai paprika (Piros),
6 dkg vaj,
2 zsemle,
2 dl fehérbor,
1 tojás,
4 evőkanál olaj,
Paradicsompüré
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Nemzetiség

paprikát. Fedővel lefedve saját levében 90
percet főzzük (vigyázzunk, ne égjen le!).

1 kg marhalábszár

Nemzetiség

Recept sarok
1 csapott kiskanál finomliszt

Hozzávalók a piskótaalaphoz:

A húst kiklopfoljuk, sózzuk, majd félrerakjuk. A gombát megmossuk, kis kockákra
vágjuk, és az olvasztott vajon megpirítjuk.
Sózzuk, borsozzuk, megszórjuk a finomra
vágott petrezselyemzölddel és készre pároljuk, majd hűlni hagyjuk. A zsemléket 1 deci
bor és 2 deci víz keverékében megáztatjuk
(belenyomkodjuk), majd kifacsarjuk. A
kész gombával együtt ledaráljuk, a tojással
összedolgozzuk. A borssal, finomra vágott
petrezselyemmel fűszerezzük, sóval ízesítjük. Amennyiben túl lágynak találjuk, keverjünk hozzá kevés zsemlemorzsát, majd
vastagabb csíkban a kiterített hússzeletek
közepére halmozzuk.

3 tojás,

Szorosan feltekerjük, majd megolajozott
alufóliába csomagoljuk. Annyi forrásban lévő vízbe rakjuk, amennyi pont ellepi. Ha
forr, kis lángra állítjuk, lassan kb.20 percig
főzzük. Lecsöpögtetve hűlni hagyjuk, majd
a fóliából kicsomagoljuk. Ezután a külső felületét forró olajon megpirítjuk, és újra félrerakjuk.

2 db szegfűszeg

Visszamaradó zsírjában először a paradicsompürét, majd a lisztet pirítjuk fél percig,
azután a maradék 1 deci borral fölöntjük. 23 percig forraljuk, ha kell, utána ízesítjük,
azután leszűrjük, és tálaláskor a felszeletelt
pecsenye köré öntjük.

A piskótához a tojássárgáját a cukor 1/3
részével habosra keverjük. A tojásfehérjét a
maradék cukorral kemény habbá verjük és
óvatosan hozzákeverjük a tojássárgájához.
Végül könnyedén belekeverjük a lisztet is.
Olajjal bekent és liszttel vékonyan meghintett alacsony peremű tepsibe tesszük. Előmelegített sütőben, közepes hőmérsékleten
sütjük aranysárgára.

Köretként petrezselymes vajas burgonya
vagy párolt rizs illik hozzá.
Piskótatekercs tokaji borhabbal

6 dkg kristálycukor,
6 dkg liszt,
1 dkg liszt (szóráshoz),
2 cl olaj (kenéshez)
0,5 kg sárgabarackíz (töltelékhez)
Hozzávalók a tokaji borhabhoz:
3 dl tokaji szamorodni
120 g cukor
5 db tojás
vanília
citromhéj
tört fahéj
Piskótatekercset készítünk azzal az eltéréssel a szokásostól, hogy a barackízhez hígításként nem vizet, hanem tokaji bort
adunk, és ezzel a tokaji ízű barackízzel töltjük meg a piskótatekercset.

A kész piskótát megkenjük, óvatosan
feltekerjük, majd rézsútosan felszeleteljük.
A borból, citromhéjból, fűszerekből forralt bort készítünk, majd leszűrjük és félretesszük hűlni. A tojásokat szétválasztjuk,
majd a sárgáját cukorral habosra keverjük, a
fehérjét kemény habbá verjük. A sárga krémet óvatosan hozzákeverjük a langyos (!)
borhoz, és lassan, habverő segítségével sű-
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rűre főzzük. Vigyázzunk, hogy ne forraljuk
és ne égjen le! Aki nem biztos benne, készítheti vízgőz fölött is. Amint elérte a kellő
sűrűséget, félrehúzzuk, simára keverjük,
majd apránként hozzákeverjük a tojásfehérje habot.

A szeletelt piskótákat üvegtálba rendezzük, bevonjuk a borhabbal és hűtőbe tesszük. Díszíthetjük friss gyümölcsökkel vagy
reszelt csokoládéval, pirított magokkal,
esetleg mentával.
Gyenes Balázs
szakács

Adomány
2014 nyarán 33 számítógép került adományként 1,3 millió forint értékben olyan rászoruló idősek és családok kezébe, akik – bár szükségük volt rá – nehéz anyagi helyzetük miatt
másképp nem juthattak volna új számítógéphez. Az adomány a JOIN-IN program keretén
belül került az emberekhez, amely program lehetőséget biztosít az egymással való kommunikáció és a szellemi frissesség megteremtésére, és ezzel gátat szabva az egyedüllétnek és a
magányos életnek. Az adomány a Johannita Segítő Szolgálat segítségével jutott ezekhez az
idősekhez és családokhoz.

ELADÓ!

Tulajdonostól eladó Leányváron
(Panoráma utca) egy 1141 nm-es összközműves (víz bevezetve,
víz- és villanyóra kiépítve), domboldalon lévő, gyönyörű panorámával rendelkező telek.
Irányár: 5.9 millió forint.
Érdeklődni: 70-36-27-634
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Közlemények

Közlemények

Anyakönyvi hírek
2014. augusztus

Megszületett:
Tóth Zsuzsanna és Lappó Attila leánya, Sára Kitti (2014. 08. 18.)
Dr. Pácz Enikő Judit és Pédl Mihály leánya, Anna Mária (2014. 08. 18.)

Elhunyt:
Gál Gyuláné 2014. 07. 15.
Kurucz Ferenc 2014. 07. 24.
Révész János 2014. 07. 29.
Szíjártó József 2014. 08. 08.
Izsák János 2014. 08. 12.
Mártai János 2014. 08. 21.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetet mondok mindazoknak, akik férjemet utolsó útjára
kisérték és virágot hoztak.
Révész Jánosné

Sok boldogságot és jó egészséget kívánunk az augusztus és szeptember hónapban születésnapjukat ünneplő lakosoknak!
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