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Diákversek Anyák Napjára
Iskolánk felsős magyartanára versíró versenyt hirdetett a diákok számára anyák napja alkalmából. A beérkezett 10 vers közül a zsűri által legjobbaknak ítélt
művekkel köszöntjük ezúton is az Édesanyákat.

Anya a legjobb!
Édesanyám, te vagy a legszebb a világon,
Szívem összeszorul, ha arcodat nem látom.
Kívánom, hogy mindig legyél velem,
Ha átmegyek az úton, fogjad a kezem!
Tudom, sok rosszat tettem,
„Flegma, lusta, buta lettem”.
De ennek ellenére én szeretlek!
Ilyen jó anyukája nincs egy embernek.

Ő segített a tanulásban,
Ő segített az elalvásban.
Sok mesét olvasott és verset,
Engem mindig nagyon szeretett.
Vele élem mindennapom,
Úgy szólít, hogy aranyom.
Őt mindenki szereti,
Ez a vers egy meglepi.
Ha ott vagyok, mindig nevet,
Azt mondta, élete végéig szeret.
Mindig ott lesz, ha érnek csalódások,
Vagy esetleg csak kis apróságok.
Sztabina Johanna – 5. osztály

Bocsáss meg, ha rosszat tettem!
„Flegma, lusta, buta lettem”.
Mert tudod, jónak lenni nehéz nagyon,
Szereteted nekem egy vagyon.

Anya
Anya csak egy van,
boldog vagyok én,
ezért, míg élek,
megbecsülöm én.

Finomat főzöl, finomabbat, mint bárki.
Megyek hozzád, karjaidat tárd ki!
Megölellek. Nálad nincsen jobb,
Te vagy, anya… Te vagy, anya a legjobb!

Mikor rám szól,
az nekem fáj,
mégis szeretem,
mert az édesanyám.

Zink Luca – 6. Osztály

Tiszta szívvel szeretem,
hiszen ő jót akar nekem,
örülök, hogy van nekem,
míg élek, szeretem.

Anyák napjára
Az én anyukám okos,
Nagyon vidám és szorgos.
Főz és mos és takarít,
Engem mindig felvidít.
Mikor járni tanultam, fogta a kezem,
Mindig azt mondta, sok az eszem.
Tőle tanultam, nem mástól,
Róla vettem példát, nem másról.

Édesanyám! Édesanyám!
Köszönöm neked,
hisz az életet
Te adtad nekem.
Valter Bianka – 5. osztály
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Tájékoztató a KEMKH Esztergomi Járási Hivatala
ügysegédeinél intézhető ügyekről
Az ügysegédek félfogadása 2013. január 1–jén a járási  Kereskedelmi igazgatással- (állandó és ideiglenes
hivatalok felállításával párhuzamosan kezdődött meg.
menazséria),
Az ügyfelek a települések polgármesteri hivatalaiban,  Vízügyi igazgatással- (az ingatlan tulajdonosának
a lakóhelyükhöz közel kereshetik fel az ügysegédeket
kötelezése az ingatlan beköttetésére, amennyiben
az alábbi, KEMKH Esztergomi Járási Hivatala hatásaz ingatlan víziközmű-rendszerbe történő bekötköréhez tartozó ügyekben:
tetését a víziközmű-rendszer üzembe helyezésétől
számított egy éven belül nem teljesíti; a felhasználó
 Okmányirodában intézhető ügyek (személyazokötelezése a víziközmű-szolgáltató hozzájárulása
nosító-, lakcím-, egyéni vállalkozói igazolvány,
nélkül végzett bekötés, a bekötéssel összefüggő műközlekedés- és járműigazgatás, személyi adat- és
tárgy, berendezés, felszerelés elbontására; szomszélakcímnyilvántartás, útlevél, mozgáskorlátozott
dos ingatlanra vízvezetési és szennyvízelvezetési
személy parkolási igazolványa)
szolgalom alapítása; természeti és védett természeti
terület kivételével a nádaratás és a nád égetésének
 Szociális igazgatással- (ápolási díj, egészségügyi
engedélyezése),
szolgáltatás, időskorúak járadéka, alanyi és normatív közgyógyellátás, védendő fogyasztói igazolás,  Oktatással- (tankötelezettség teljesítése, érettségi
aktívkorúak ellátásai: foglalkoztatást helyettesítő
vizsgák feladatlapjainak elosztása),
támogatás, gyermekfelügyeleti és egészségkárosodási támogatás),
 Növényvédelmi igazgatással- (méregjelzésű vagy
tűz- és robbanásveszélyes növényvédő szerek el Hadigondozással-,
vesztésére, elcserélésére, eltulajdonítására, növényvédő szernek élelmiszerbe, takarmányba keveredé Menekültekkel, menedékjoggal és az ideigsére, ivóvízbe, vagy vízfolyásba jutására vonatkozó
lenes
menedéket
élvezőkkel,
valamint
bejelentés továbbítása),
idegenrendészettel- (befogadás anyagi feltételei,
ellátások, támogatások),
 Ingatlanvállalkozással- (üzletszerű társasházkezelői és ingatlankezelői tevékenységet végzők nyil Földügyi igazgatással- (részarány-földtulajdonovántartása, felügyelete),
sok közgyűlésének összehívása),
 Közlekedési igazgatással- (járdák, gyalogutak
 Állatvédelemmel-, állattartással- (állatotthon,
és azok műtárgyai építésének, korszerűsítésének,
állatpanzió, állatmenhely létesítésének engedélyefennmaradásának és megszüntetésének engedélyezése, szolgáltatás felügyelete az állatotthon üzezése, ezek nem közlekedési célú igénybevételével
meltetése tekintetében, állatvédelmi jogszabályok
kapcsolatos eljárás),
megsértése esetén eljárás lefolytatása),
 Környezetvédelmi igazgatással- (levegőtiszta Ipari igazgatással- (távhő, villamos energia,
ság-védelmi hatósági ügyekkel kapcsolatos elsőföldgáz: a felhasználási helyre történő bejutás hafokú hatósági eljárások lefolytatása),
tározatban történő elrendelése, a fogyasztásmérő berendezés leolvasásának, ellenőrzésének vagy  Szabálysértésekkel kapcsolatos ügyekben tájékozcseréjének, az ellátásból történő kikapcsolásnak, a
tatás nyújtása az ügymenetről, a benyújtandó kérefelhasználói berendezés ellenőrzésének tűrésére és
lemről, a csatolandó iratokról, valamint a kitöltött
együttműködésre vonatkozó kötelezettség megálkérelmek leadása.
lapítása),
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Az ügysegédek elsősorban a szociális igazgatással,
földhasználattal, lakcímbejelentéssel kapcsolatos
ügyekben vesznek át kérelmeket, illetve segítenek
azok kitöltésében.

ÜGYFÉLFOGADÁSI IDŐK:
Piliscsév: hétfőn 1300-1500
Leányvár: pénteken 1030-1230

Az ügysegédek tájékoztatást adnak a KEMKH Esztergomi Járási Hivatala szakigazgatási szerveinél
(Járási Népegészségügyi Intézet, Járási Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Hivatal, Járási Földhivatal, I. és II. Járási Munkaügyi Kirendeltség, Járási Gyámhivatal, Járási Építésügyi Hivatal) intézhető
ügyekről.

Ügysegéd: Kondár István
Tel: 30/9891925

Tájékoztatás a tűzgyújtás szabályairól
Telefonon több bejelentés, kérdés érkezett a lakosságtól
a tűzgyújtás szabályaival kapcsolatban, ezért tájékoztatom Önöket az alábbiak szerint.

Külterületi ingatlanon úgynevezett irányított égetés
végezhető, melyre a tűzvédelmi hatóság ad engedélyt,
amennyiben a kérelmet a tervezett égetést megelőző
10. napig benyújtották, és a terület maximum 10 hek2015. március 5-től az Országos Tűzvédelmi Sza- tár egybefüggő terület.
bályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelete szerint megváltoztak a szabadtéri tűzgyújtás szabályai. Tisztelettel kérek minden ingatlantulajdonost, hogy
(Csak azokon a településeken tiltott az égetés, ahol az égetés szabályait tartsák be, mert ellenkező esetben
100.000.- Ft-tól 3.000.000.- Ft-ig terjedő tűzvédelmi
erre vonatkozóan nem alkottak helyi rendeletet.)
bírság szabható ki!
A belterületi ingatlanokon – a helyi rendeletünknek
Baumstark Tiborné
megfelelően – továbbra is szabályosan hétfőn és csütörtökön egész nap lehetséges a szabadtéri tűzgyújtás.
jegyző
Tilos június, július, augusztus hónapokban, valamint
ünnep- és munkaszüneti napokon.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felhívása
Tisztelt Termelők, Gazdálkodók!
Indul a 2015. évi egységes kérelem beadása!
2015. április 01-től nyílik lehetőség a területalapú,
valamint további, több mint 30 jogcímhez – beleértve
az állatok után járó támogatásokat is – kapcsolódó
támogatás igénybevételéhez szükséges egységes kérelem benyújtására.

A benyújtás határideje a jogszabály alapján 2015.
május 15. Aki május 15. után nyújtja be kérelmét,
annak munkanaponként egy százalékkal csökken az
elfogadott támogatási összege. 2015. június 9. után beérkezett kérelmeket az MVH érdemi vizsgálat nélkül
elutasítja.

A támogatás feltétele, hogy a mezőgazdasági termelő
június 9-én összesen legalább 1 hektár nagyságú tá- A kérelmeken módosítást a jogszabály szerint május
mogatható földterülettel jogszerű földhasználóként 31-ig lehet elvégezni. Május 31. és június 09. között
rendelkezzen.
munkanaponként egy százalék támogatási összeg
csökkentésével jár a módosítás.
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Kérem, hogy a rövid benyújtási határidő, továbbá az A kérelem beadásához feltétlenül vigye magával az
új, zöldítési elem miatt a kérelem benyújtásával kap- MVH-tól kapott jelszavát, mert ennek hiányában a
csolatban minél előbb keresse fel a falugazdászát idő- kérelem benyújtása nem lehetséges!
pont egyeztetés végett!
Németh András
NAK KEM
fő-falugazdász
20/411-0956

Bemutatkozik
a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
A Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti  ha Ön menekült, vagy oltalmazott személyként seSzolgálat a településen szerdai napokon tart ügyfélgítségre szorul,
fogadást 9-12 óráig a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében. A Szolgálat munkatársai: Párkányiné Szabó  sürgős segítséget igénylő krízis esetén, mint pld.
lakhatási krízis,
Mária (CSSSZ) és Tarjányi Andrea (GyJSZ).
A település lakossága bármilyen egyéni, családi, szo-  családon belüli erőszak,
ciális, foglalkoztatási, gyermekvédelemi, lelki hátterű probléma vagy kérdés esetén fordulhat Intéz-  a gyermek testi, lelki egészségével összefüggő problémák,
ményünkhöz. A szolgáltatások ingyenesen vehetőek
igénybe.
 ha a gyermek viselkedésének, magatartásának
megváltoztatásához nem állnak rendelkezésre az
A Szolgálathoz az alábbi problémákkal fordulhatalkalmas nevelési ismeretek és készségek,
nak segítségért:
 információra, tájékoztatásra, segítségre van szük-  akkor, ha a problémák a család és a különféle intézmények közötti együttműködési nehézségekkel,
sége hivatalos ügyeinek intézéséhez,
konfliktusokkal függnek össze,
 életvezetési nehézségekkel küszködik,
 a család kapcsolati problémái (szülők között, szülő
és gyerek között, gyerekek között, a család és a tá pár-, és családi kapcsolatain szeretne javítani,
gabb család között) esetén,
 pályaválasztással kapcsolatos kérdései vannak,
 ha a család anyagi ellehetetlenülése a gyermekekről
 munkakereséshez kér segítséget,
való gondoskodást fenyegeti,
 lakással, lakhatással kapcsolatos kérdései, problémái vannak,

 ha hatósági intézkedésre, gyermekotthoni elhelyezésre van szükség,

 jogi segítségre van szüksége,

 a gyermek jogait sértő bánásmód esetén.

 pszichológusi segítséget szeretne,
 konfliktushelyzetek megoldásához kér segítséget,
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Hogyan segítünk?

Önkormányzat – Nemzetiség
 Kapcsolatfelvétel módjai:

 a
különféle
pénzbeli
és
természetbeni  a segítséget igénylők saját döntés alapján, önként
támogatásokról, szolgáltatásokról szóló, az ügyek
keresik fel a Szolgálatot,
intézésével kapcsolatos információk közvetítésével,
 a gyermekkel, egyénnel, családdal kapcsolatban
 egyéni tanácsadással és családi konzultációkkal,
álló intézmények jelzése vagy azok javaslata alapazaz segítünk tisztázni a problémát, és az érintettek
ján,
részvételével, alkalmas és kivitelezhető megoldások
megtalálásában nyújtunk segítséget,
 egyes hatóságok (rendőrség, pártfogó felügyelet,
gyámhivatal, jegyzői gyámhatóság) jelzése, felké családlátogatással, érdekképviselettel, közvetítésrése után,
sel,
 gyermek súlyos veszélyeztetettségét jelző állampol szükség esetén egyéb segítők, szakértők és szolgálgári bejelentés alapján.
tatások bevonásával.
Tarjányi Andrea

Kitelepítési megemlékezés
Március végén, mint minden évben, falunk lakossága
ismét megemlékezett a magyarországi németek kitelepítéséről. A német nyelvű mise után megkoszorúzták a
tájház falán látható emléktáblát. Nagyné Engler Zsuzsa
igazgatónő és német önkormányzati képviselő beszédét
idézzük.
Tisztelt Emlékező Gyülekezet!
Nagy tragédiája a hazai németségnek a svábok kitelepítése. A történelem kegyetlen korszaka zúdult 1946.
március 24-én a leányvári német lakosságra. A faluból
több mint 800 embert Németországba telepítettek.
Családokat, testvéreket, szülőket és gyermekeiket,
nagyszülőket és unokákat szakítottak el egymástól.
A kitelepítés borzalmai mélyen beleivódtak az idősek
emlékezetébe. Az akkori magyar és nemzetközi politika egyik legelvadultabb és legkegyetlenebb lépését
követően sok sváb településsel azonos sorsra jutva,
szellemfaluvá vált a nemzetiségi lakosok által oly sok
munkával, szorgalommal felépített község. Temploma, iskolája, utcái gyászoltak, az itt maradók siratták
az országot elhagyni kényszerült rokonokat, ismerősöket.

„Tei ham uns oli rausgschmissa, Sau woama Deitschlaund mia oli Flüchtlinga.” – mondták a később, a 60-as
években hazaérkezők. Az itt maradók pedig a hallgatásba menekültek.
Hogy nagymamám gondolatait folytassam: Bár előtte
való napon a Bánya elöljáróságát képező Bizottság személyesen olvasta fel és hirdette ki, hogy – a mentesítő
írás értelmében – aki bányász, vagy a jövőre nézve vállalja, hogy a bányában dolgozik, csomagjával együtt
kiszállhat a vagonból. Több család ezt meg is tette.
Nagymamám édesapja, Heintz János maga is bányász
volt, aki 20 éves fiát a II. világháború temesvári fogságában veszítette el, könyörgött húgának, Gizellának,
hogy maradjanak, szálljanak le a három kicsi gyermekével együtt. Ő a Németországban, hadifogságban
lévő férjéért aggódott, s bár sírva, ülve a csomagokon,
kétségbeesetten intett, hogy elmennek. Sokan nem
szálltak ki, hiszen nem tudták, mi vár rájuk, beszéltek
már mindent. Minden nap rémisztőbbnél rémisztőbb
hírek jöttek, kinek higgyenek? Különben is már
mindenüket felszámolták, már csak a BATYUJUK
(Pingl) maradt, a bizonytalanság és a mélységes istenhitük. A Jóistenre bízták magukat. A rezesbanda – ahogy nagymamám a zenészeket hívta – hangjára kigördült a vonat a leányvári állomásról az
ismeretlenbe.

Nagymamám visszaemlékezései korhűen tükrözik az
emberekben kialakult dühöt, bánatot, közönyt. 1946.
március 24-én, az állomáson szentmise keretében bú- A kitelepítés a községben és az egész ország nemzecsúztak a hívek és a Plébános Úr a Leányvárt elhagyni tiséglakta településein érzelmi válságot idézett elő az
kényszerülőktől.
emberek lelkében.
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Talán személyes küldetésem része és megtisztelő fel- Kosztolányi Dezső szavaival hívjuk elő az ősök emléadat, hogy magam is nemzetiségi származású, német két, örök figyelmeztetésül és tiszteletünk jeléül:
nyelvet és népismeretet oktató pedagógusként részt
„Volt emberek.
vehetek gyermekeink világképének formálásában, érHa
nincsenek
is, vannak még.
telmük kibontakoztatásában, az emlékek megőrzésében és felidézésében.
Csodák.
Nem téve semmit, nem akarva semmit,
hatnak tovább.
Futók között titokzatos megállók.
A mély, sötét vizekbe néma,
lassú hálók.
Képek,
már megmeredtek és örökre
szépek.”

Emlékezzünk!
2015. március 7-én, szombaton vettünk búcsút a tarjáni temetőben Klinger Lőrincnétől.

„ Nem hal meg az, ki milliókra költi
Dús élte kincsét, ámbár napja múl.

Teri, sokunk példaképe a tarjáni iskola igazgatójaként
vonult nyugállományba. Példaértékű munkássága a
nemzetiségi terület minden szegmensét áthatja. A tarjáni nyelvi olvasótáborok főszervezője, a 90-es évek
német Nemzetiségi Önkormányzatainak és Nemzetiségi Bizottságainak helyi, megyei és országos tagja,
nem utolsó sorban német nemzetiségi pedagógus,
tankönyvíró.
Mosolya, humora, embersége tovább él mindannyiunkban, akik ismertük kollégaként, diákként egyaránt.

Hanem lerázván, ami benne földi
Egy éltető eszmévé finomul
Mely fennmarad, s nőttön nő
tiszta fénye.”
/Arany János/

Klinger Lőrincné
Emléked szívünkben örökké megmarad!
Nagyné Engler Zsuzsa
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Iskola hírei

Hírek az általános iskola életéből
Beiratkozás:

A győztes csapat tagjai: Papp Melinda, Safár Gergő,
Dósa Sára, Fekete László, Schummer Dávid, FriedÁprilis közepén országszerte megtörtént az 1. mann Zsófia, Varga Zsófia, Hanzelik Péter.
osztályosok beíratása a következő tanévre. Szeptemberben 23 új kisdiákot köszönthetünk iskolánkban, A területi LÜK –versenyt (Logika, Ügyesség, Kitartás)
osztályfőnökük Kreisz Andrea tanítónő lesz.
Biatorbágyon rendezték, melyen 2. és 4. osztályos tanulók vettek részt: Sipos Panna, Hanzelik Péter, WeiElőadások:
senburger Anna, Gálicz Gergely. Jó teljesítményüknek
köszönhetően a következő fordulóba jutott tovább
 2015. február 10-én – egy elődás-sorozat első ál- Hanzelik Péter (2.o.) és Gálicz Gergely (4.o.)
lomásaként - a Dorogi Rendőrkapitányság szervezésében az iskolarendőr, Pokriva Zsolt és kollégája Március és április hónapban rendezték meg a megyei
tartottak előadást a 6. osztály tanulóinak a bizton- német nyelvi versenyeket is, ahol a tanulóknak beságos internethasználatról, az internet veszélyeiről. szédkészségükről és nyelvtani tudásukról is számot
Ezt követően, márciusban a 4. osztályosokkal, áp- kell adniuk. Csolnokon és Tatabányán szép eredmérilisban pedig a 3. osztály tanulóival beszélgettek a nyek születtek:
biztonságos közlekedésről.
 A Pilisi Általános Iskolák Közössége három iskolá-  Balázs Attila, Varga Zsófia (3. o.) – 5. helyezés
jának (Kesztölc, Piliscsév és Leányvár) tantestülete  Balázs Dániel, Schummer Dávid (4. o.) –
április 1-jén tartott nevelési értekezletet Leányvá1. helyezés
ron. A pedagógusoknak és intézményvezetőknek  Büchinger Róbert, Sztabina Johanna (5. o.) –
Fábiánné Gyimesi Lívia, a pilismaróti általános
4. helyezés
iskola igazgatónője – aki egyben szakértő is – tar-  Dósa Sára, Valek Nikolett (6. o.) – 9. helyezés
tott előadást a pedagógus életpálya-modellről és a
hamarosan beinduló tanfelügyeletről.
Versenyek:
Szikora Rita védőnő felkészítésével a felsősök ismét
megmérettették magukat a területi elsősegély-nyújtó
Megyei német nyelvű szavalóversenyen vett részt versenyen. A 7. osztályosok csapata 4. helyezést, míg
Szakolczi Anna (4. o.) és Szűcs Matild (7. o.). Anna az 5-6. osztályosok csapata 7. helyezést ért el.
a megyei után a regionális fordulón is meggyőzte a
zsűrit, így továbbjutott az országos versenyre, melyre Az előző évekhez hasonlóan alsós és felsős diákjaink
májusban kerül sor.
egyaránt számos levelezős versenyre is beneveztek,
melyek közül vannak egyéni és csoportos versenyek
A 2. osztály 4 tanulója a „7mérföldes csizmában he- is. Még nem zárult le mindegyik, az eddigi legjobb
ted7határon át” Országos Mesevetélkedő területi eredményeket emelnénk most ki:
fordulóján vett részt Esztergomban. A kisdiákoknak
ez volt az első tanulmányi versenye, ahol 5. helyezést – „Népek tavasza” országos történelmi levelezős
értek el.
versenyen 7. helyezést ért el az 5. osztály csapata:
Fekete László, Földi Réka, Molnár Endre, Szikora
A pilisjászfalui diákok és pedagógusok látták vendéNóra, Vas Gergő.
gül a mi iskolánk 16 tanulóját egy már hagyományosnak számító versenyen. A két iskola összesen 4 csa- – Egyfordulós, országos német nyelvi versenyen 3.
pata (melyekben vegyesen szerepeltek alsós és felsős
helyen végeztek a 7. osztályosok: Bányai Dzsenifer,
diákok) először egy-egy színdarabot adott elő, ezután
Kiss Laura, Safár Gergő, Szűcs Matild, Vojtek Takövetkezett a játékos tanulmányi verseny. A leányvári
más.
csapatok – a tavalyihoz hasonlóan – ismét kiérdemelték az 1. és 2. helyezést.
Az eredményekhez gratulálunk!
A 2. helyen végeztek: Sztoján Bálint, Vojtek Tamás,
Szászvári Szintia, Molnár Endre, Balázs Dániel, Balázs
Attila, Reiser Viktor, Sipos Panna.
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EGÉSZSÉGNAP beharangozó
A LENA Leányvári Nagycsaládosok Egyesülete ez  11.30-tól előadás a fizikai tünetek lelki kiváltó okaévben 13. alkalommal, 2015. május 30-án (szombairól
ton) rendezi meg „Mozdulj rá!” Családi egészség- és
 12.15-től az iskolai színjátszó csoport mutatkozik
sportnapját Leányváron.
be
Amíg a felnőttek az orvosokkal és a tanácsadókkal konzultálnak (nőgyógyász, bőrgyógyász, természetgyó-  12.45-től kangoo bemutató
gyászok, szemész, optikus, véradás, biorezonancia állapotfelmérés, gyermek fogorvos, ÚJDONSÁGKÉNT:  13.15-től El Camino – kalandos utazásairól mesél
Stráma Judit
GYERMEK ÉS FELNŐTT DIABETIKAI ÉS ALLERGOLÓGIAI VIZSGÁLAT, GYÓGYLOVAGLÁS), az
ifjúságnak és a gyerekseregnek sportprogramokkal és  17.00-tól HEVESI KRISZTINA szexuálpszichológus előadása
színes színpadi műsorral szeretnénk kedveskedni.
A programindító mazsorettek és a különböző korosztályoknak rendezendő futóversenyek után a kicsiket
10 órától LEVENTE PÉTER műsora, majd 11 órától
a Manófalva várja, az elmaradhatatlan trambulin,
légvár és KRESZ-pálya mellett. A nagyobbaknak élő
csocsót és egy megmásznivaló Coca-Cola üveget állítunk fel.

Délután 15.00-17.00 között sportos akadályversenyt
szervezünk felsősöknek és még nagyobbaknak a falun keresztül-kasul. Az akadálypályát teljesítők között
értékes nyereményeket sorsolunk ki.

 9.15-tól mazsorett bemutató

Minden érdeklődőt szeretettel vár május 30-án a
LENA Egyesület!

Aki megéhezik, várja a hamburger, kürtőskalács,
ÚJDONSÁGKÉNT AZ ÉLŐÉTELEK SÁTRA ÉS A
BIOKOCSMA, de ehet egy kis fagyit vagy joghurtot
A kézműveskedést kedvelőknek szól a szappan- és is.
kencekészítés, a kosárfonás és a gyöngyfűzés. De
természetesen idén is lesz arcfestés, logikai játékok, ESTE 7 ÓRÁTÓL EGY ÚJABB TÜZES LATIN-AMEmasszázs és többféle egészséges és természetes élel- RIKAI TÁNCBEMUTATÓRA VÁRUNK MINDENmiszer is kóstolható, vásárolható (tej, túró, joghurt, KIT A SÁTOR ALATT, AZTÁN TÁNCOLJUK ÁT
tejföl, sajt, lekvár, szörpök, méz, pékáruk, Biopont AZ EGÉSZ ÉJJELT! Ha elsőre nem boldogulnánk a
termékek). Ha valaki szeretné, gyógyító ékszert is csi- lépésekkel, nem gond, megtanítják nekünk. 
náltathat magának, valamint egészséggel kapcsolatos
könyveket és kézzel festett porcelánokat is vásárolhat. Reméljük ebben az évben is úgy gondolják, hogy érdemes már reggel 9 órától ellátogatni a leányvári művelődési ház és a sportpálya körüli területre.
A tervezett színpadi műsor:

 9.30-tól magyar táncház
 10.00-től LEVENTE PÉTER előadása
 11.00-től salsa bemutató

Az egészségnapról honlapunkon www.lena.hu oldalon és a Facebookon is olvashat.
LENA Egyesület
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A Dorog-vidéki szénbányászat leányvári hozadéka
Községünk 1890. és 1936. évi szénkutatási
és szénbányászati szerződései
Pléli Csanád 14 éves lakótársunk az elmúlt évben
immár második sikeres helytörténeti dolgozatát írta
meg községünk egy-egy esemény-teli időszakáról.
Újságunk 2013/7. számában a helyi iskolatörténettel
kapcsolatos dolgozatáról írtam. Újabb dolgozatának
címe: „Leányvár község sorsának alakulása a dorogi szénmedencében a vasútépítéstől a trianoni békeszerződésig (1890-1920)”.
Csanád kutatási kvalitásait igazolja, hogy e dolgozatával is országos első helyezést ért el a „Kutató Gyerekek Tudományos Konferenciája” 2014. évi pályázatán.
Köszönet a témaválasztásért és gratuláció a minősített
sikerhez. Dolgozatában zömében a sajtóban közölt
tudósítások elemzése alapján ír véleményt a három
évtized helyi eseményeiről. Dolgozatának beszédes fejezetcímei: „Leányvár a trianoni béke idején”, „A pénz
hiánya”, „A mindennapi szegénységre utaló jelek”, „ A
humán egészségügyi helyzet”. Olvashatunk arról, hogy
„mit hozott a vasút a községnek”. A 28 oldalas dolgozat értékét növeli a közölt bibliográfiai forrásjegyzék
és a 4 oldalnyi képes melléklet. Az írás 4.3. fejezetében a három évtizedes helyi szénkutatás „eredményeit” taglalja.
A dolgozat „szénkutatás eredményei” c. fejezetéhez
kapcsolódva, már korábbi írásaimban is szóltam a
szénbányászat helyi indirekten mutatkozó kedvező
hatásairól. A falu lakói jelentős számban bányászok
voltak, akik a Dorog környéki bányákban dolgoztak. A bányászság rendszeres jövedelme folyamatos
és biztos keresletet jelentett a helyi kisparaszti gazdálkodók termelvényeire. Az ipar energiaéhsége
volt az alapvető motívuma az Esztergom-Budapesti vasútvonal megépülésének, amely a szénszállítást
olcsóbbá és folyamatossá tette. Az energiaigényes
építőanyag iparban is meghatározó volt a jó minőségű
szén közelsége. A mészégetés volt az egykori Adlerféle üzem, a későbbi MŰKŐ alapvető tevékenysége,
amelynek szerves kiegészítője volt a Somlyó-hegyi
kőbánya folyamatos bővülése.
Schmidt Sándor bányászságot felkaroló, felvilágosult
törekvései között jelentős volt az önsegélyző egyesületek szervezése, az egykori munkásotthonok megépülése. A II. világháború időszakában sok lakótársunk-

nak jelentett a katonai szolgálattól való mentességet
a nehéz bányamunka.
Községünk máig megmaradó nemzetiségi arculatát
jórészt annak köszönheti, hogy az 1946-ban történt
kitelepítés utolsó óráiban a bányászok kitelepítését
negligálták. A szénbányászatból eredő sokrétű előnyök tendenciózusan jelen voltak településünk fejlődésében.
A korabeli szénbányászatról szóló sajtótudósításokat
és az áttételes pozitív hozadékokat konkrétabban tetten érjük azokban a bérleti szerződésekben, amelyek
a bányászati kutatás fejlesztését szorgalmazták településünkön.
Nejem felmenő rokonai gondosan megőrizték azt a 12
oldalas, szép írással készült okiratot, amelyet 125 éve,
1890. január 28-án készítettek Esztergomban..
A 8681. számmal érkeztetett beadványt 1889. december 19-én írta Dr. Herlényi Győző köz és váltó ügyvéd
Esztergomban. A kérvény címzettje a „tekintetes kir.
[ályi] Járásbíróság, mint tlkvi [telekkönyvi] Hatóság,
Esztergom”.
Dr. Herlényi ügyvéd urat „Majthényi Bálint bpesti [budapesti] magán…(személy?) /lakik: I. Dísz tér
13.I” bízta meg a „kőszénkutatási, kőszénbányanyitási, kőszénkiaknázási jog bekebelezése iránt”. A
„kir. jbiróság [királyi járásbíróság], mint tkvi. [telekkönyvi] hatóság, Esztergomban 1890. évi január hó
28-ik napján” meghozta a 10 oldalas végzését. (olvashatatlan aláírással eljárásbíró)
A végzés szerint:
„A leányvári r.kath. [római katolikus] plébániai hivatal
által 1889. évi november hó 2-án, - 20 illetve 1889. évi
november 5-én kiállított, összesen 22 db anyakönyvi
kivonat alapján, a leányvári 2 sz. telekkönyvben Groman Klárára, az A lapon bejegyzett; - a leányvári 3
sz. telekkönyvben Baumstark Istvánra vonatkozó, a B
lapon 2 sorszám alatt bejegyzett; a leányvári 10 számú telekkönyvben Stadtmüller Józsefre vonatkozó, a
B lapon 5. sorszám alatt bejegyzett; … (a továbbiakban 9 oldalon sorolva 162 tulajdonosi föld ingatlana-
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it) …az engedményes javára a bekebelezés csak akkor
lesz elrendelhető, ha a bérleti jognak az illető jogutódra, engedményesre átruházása szabályszerűen igazoltatik.”

székhelye: Budapest, V. Arany János utca 25. sz./ mint
haszonbérlő között köttetett”. Ez időben már második aranykorát élte a Dorog környéki szénbányászat.
Schmidt Sándor a zseniális bányamérnök kutatási eredményei alapján bevezetett bányavíztelenítéA kissé nehézkes jogászi szövegezés pontosan és si program lehetővé tette a régi bányák újranyitását és
precíz részletezésben lefedi a község mezőgazdasági újabbak építését.
művelés alatt álló, telekkönyvben nyilván tartott ingatlan vagyonát. A bírói végzést 162 leányvári földtu- A hét gépelt oldalas, XXII pontot tartalmazó szerzőlajdonos betűrendbe sorolt névjegyzéke teszi teljessé. dés a KEMOL esztergomi irattárában „-V 233 LeányA nevek elemzése is jelzi az elmúlt 125 év változása- vár község iratai” jelzet alatt található.
it. .A Fink, Gerle, Gromann, Lakner, Laub, Meckler, Hohl, Putz, Rattner, Róth, Spáth, Schüller, Szete- A szerződés I. pontja az előzményeket ismerteti, mely
le, Tisch nevek napjainkban már kihalt, elköltözött szerint Majláth György után, 1921-ben a leányvári
vagy kitelepített családok nevei. Családfa-kutatási se- bérbeadók egy része az Atlantika Trust R.T. budapesti
gédletként is használható a bírói végzés, mivel rokon- céggel is szénkutatási szerződést kötött, amelyet késági vonatkozásokra is utal.
sőbb érvénytelennek tekintettek.
E kis kitérő után visszatérve a leányvári szénkutatás
ügyére, Majthényi Bálint kérelmező és a leányvári
közbirtokosság között létrejött a szénkutatási szerződés. A kutatási engedély alapján a szerződő jogutóda, gróf Majláth Gusztáv, megyénk volt főispánja elkezdte a kutató fúrásokat. A költséges fúrások nem
hoztak eredményt, amelynek következményeként
gróf Majláth Gusztáv 1901. február 15-én beszüntette a további kutató fúrásokat.

A szerződés II. pontja biztosítja a bérlő számára, hogy
a szerződés érvényességének napjától 36 hónapig Leányvár község határában… a megjelölt telekkönyvi
betétekben foglalt ingatlanokon „a bányatörvény által megadott módon… ásványszénre kutathasson és
végrehajthassa mindazon műveleteket, amelyek belátása szerint alkalmasak annak megállapítására, hogy
a terület kitermelésre érdemes széntelepet fed-e, vagy
sem. A kutatási jog fejében köteles a bérlő a bérbeadónak évente 650 pengőt fizetni. …a három évi kuPléli Csanád dolgozatában idézi az Esztergom és Vi- tatási díj a szerződés aláírása után egy összegben előre
déke c. újság e témával foglalkozó írásait, melyek arról fizetendő.”
tudósítanak, hogy a gróf úr még hosszú évekig fizette
a leányváriaknak az évi 2.000 koronás haszonbérleti A III. pont szerint, ha a kutatási időszak után a bérlő a
díjat, amely a bérbeadó lakosság között birtokarány szerződést hatályában fenntartja „úgy őt illeti a bérleti
szerint került felosztásra.
idő tartama alatt a területre vonatkozó ásványszénkutatási, bányanyitási és kiaknázási jogosultság. A
Majer Imre leányvári plébános, iskolaszéki elnök bérleti idő a kutatásra engedélyezett idő elteltével kez1901-ben 500, 1905-ben pedig újabb 1.000 koronát dődik és hatvan évig (!) tart.
kapott a nemes adakozó főúrtól az iskolabővítés céljaira.
A IV. pont a bérlő bányanyitási jogosultságának biztosítékait taglalja.
Majláth Gusztáv grófot 1897-ben erdélyi püspökké választották. Gazdag munkásságáról a Magyar katolikus A szerződés V. pontjában a bérbeadó hozadékát részlexikon (internet) és a Magyar társadalom lexikonja letezi, mely szerint „a bérlő köteles a bányászat meg(Bp.1932) ír bővebben. Az esztergomi Kis-Duna-part kezdése után a terület alól kiaknázott és értékesített
díszes szigeti gesztenyefa-sorának Bottyán és Kossuth szén minden métermázsája után a szénért a bánya által
híd közötti szakaszát 1905-ben Majláth Gusztávról elért átlagos nagybani eladási árnak kettő százalékát,
nevezték el, aki 1881-től 1893-ig volt vármegyei főis- de métermázsánként minimum öt aranyfillért bápán.
nyabér /terrágium/ címén megfizetni. … A bérlő köteles a kutatási idő lejárta után bérminimum címén
Közel fél évszázad telt el, míg 1936. július 18-án, Bu- az első öt évben 5.000 pengő, a hatodik és követkedapesten aláírták az újabb kori, „Haszonbéri szerző- ző években évenként 8.000 pengő összeget fizetni…
dést”. A szerződés „Egyrészről Leányvár község úgy A bányabér évente negyedévenként…utólagosan
is, mint erkölcsi testület /röviden: bérbeadó/ másrész- számolandó el. A bérlő köteles minden széntermelési
ről a Salgó-Tarjáni Kőszénbánya Részvény-Társulat/ évben 400 mázsa szenet a községi elöljáróságnak,
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továbbá a községi iskolának tantermenként 30 mázsa A XVI. – XXII. pontok a szerződés be nem tartásából
szenet ingyen kiszolgáltatni.”
eredő szankciókat és eljárásokat sorolja.
A VI. pont a bérbeadó szénkitermelésre és eladásra, A XVIII. az utak használatát szabályozza. A bérbeadó
valamint a bérleti díjakra vonatkozó ellenőrzési lehe- tulajdonát képező utakat a bérlő szabadon használhattőségeit taglalja.
ja, köteles azonban az utakon esetleg okozott károkat
saját költségén kijavítani. Ha a bérlő új utakat létesít,
A VII. pont a kutatható területeket szabályozva ki- azokat a bérbeadók saját terményeik szállítására bárzárja a község belterületét a kutatható területrészek mikor díjtalanul használhatják.
közül. A bányászathoz szükséges létesítményekhez
igénybevett területek után a bérbeadót a földterület A XIX. pont a bányaművelés következményeként a
évi átlagos tiszta hozadékával vagy örök vételárral községben esetleg előforduló vízhiány megszüntetésékárpótolni kell. A vételár szántók esetében négyszö- ben rendelkezik. Vízhiány esetén megfelelő mennyigölenként 2.52 pengőben, szőlőterületek után pedig ségű és minőségű ivóvízzel látja el azokat a háztulaj4.64 pengőben került meghatározásra.
donosokat, akik a szerződéskötés időpontjában kúttal
rendelkeztek. A bérbevevő a vízellátást „vízvezetéki
Hogy a földtulajdonos ne kerüljön a jelenkori deviza- csap felszerelésével” oldja meg...
hitelesek legatyásító helyzetébe, világosan fogalmaztak: „Ha a szerződés tartama alatt a pengő árfolyamá- A szerződés záradéka kézírással tartalmazza: „Tárban a mai értékhez képest [1936] eltolódás állana be, gyaltatott és elfogadtatott Leányvár község képviselőúgy az igénybe vett területekért akkora összeg fizeten- testületének Leányváron 1935. évi augusztus hó 21-én
dő, amennyiért a megváltás időpontjában ugyanany- tartott rendes közgyűlése alkalmával 14/1935 sz. alatt.
nyi angol font vagy észak-amerikai dollár vásárolható, Leányvár, 1935. szeptember 6. Aláírások: Markó Aumint a szerződéskötés időpontjában. E kikötés az ér- rél jegyző, Moller Ferenc bíró. A községi körbélyegző
tékállóságot van hivatva megvalósítani.”
„Esztergom vármegye Leányvár község 1907” szöveggel.
A VIII.-IX. pont a szerződés megszüntetésének, illetve bővítésének lehetőségeit szabályozza.
A bérlő ugyancsak kézírással záradékolta „Budapest, 1936. évi július 18-án. Előttünk mint tanúk előtt
A X. pontnak is van jelenkori aktualitása. „Bérlő kö- [két olvashatatlan aláírás], további két olvashatatlan
telezi magát, hogy a község határában végzendő mun- aláírás, felette a Salgó-Tarjáni Kőszénbánya Részvénykáihoz szükséges munkaerőket és fuvarokat egyenlő társulat c. cégbélyegző.
ajánlati feltételek mellett, a község lakosaival, illetve
fuvarosaival fogja végeztetni.” A „pántlikázott” pén- 9092/1935 sz. 488 kisgy. számmal a megyei alispán
zekkel finanszírozott játszótér építése és művelődé- is ellenjegyezte a szerződést. „Jóváhagyatott a Kosi otthon felújítása csak azoknak volt hasznos, akik márom és Esztergom egyelőre egyesített vármegyék
mindig jól járnak és egyébként semmi közük a köz- kisgyűlésének 1935. évi november hó 12-én tartott
ségünkhöz.
ülésén. Alispáni hivatal körpecsétje és az alispán
szignója.
A XI. pont már kuriózumnak is tűnhet, mert a „bérlő
kötelezi magát 30 db 32 wattos közvilágítást szolgá- A szerződés szerves melléklete egy 17 oldalas névjegyló lámpához szükséges villamos áramot – a szerződés zék, amelyen oldalanként 30 földtulajdonos sajátkezű
fennállásának tartama alatt – ingyen szolgáltatni.”
aláírásával igazolja a neve mellett sorolt földjeinek telekkönyvi betéti számok szerinti bontásban birtokaNapjainkban, amikor már a térfigyelő kamerák felsze- inak helyrajzi száma szerinti tulajdonjogát. Mintegy
relése dívik, ez már csekélységnek is tűnhet, bár igaz, 495 névaláírást olvashatunk a mellékleteken. Az egyes
hogy a játszótér esti világítása ma is „ingyenes” a mé- nevekhez 1-8 telekkönyvi betétszám tartozik, attól
regdrága napelemes energiaforrás felszerelése révén. függően, hogy milyen nagyságú birtokai voltak a gaz70 éve a biztonságos gyalogos közlekedés miatt volt dálkodónak. A férj és feleség birtokrészei nagy kapszükség a közvilágításra, a játszótéri éjszakai világítás csos jellel vannak összekapcsolva. Egyes nevek alatt
pedig elsősorban vagyonvédelmi szempontok miatt apró betűs megjegyzésként olvashatjuk: „mint kiskorú
készült. A technikai fejlődés ívelő trendje mellett a tu- gyermekeinek gyámja is” másutt pecséttel került bedati fejlődés valahol megrekedt.
jegyzésre a „Falu Orsz[ágos] Földm[űves] Szövetség
Fiókja Leányvár, Esztergom megye.”
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A községi földvagyon megoszlását részletező, sajátkezű aláírásokkal ellátott listának feldolgozása több
szempontból is hasznos helytörténeti ismeretekhez
lehet adalék.

település benyomását keltette. A község mindig is törődött szépségével. A falu közepén végighúzódó mély
árok betemetésre került. 1936-ban megépült a másfél
kilométer hosszú modern Szent Erzsébet út, amely 1317 méter szélességével bal és jobb oldalán járdákkal és
A vázlatosan ismertetett szerződés egy minden rész- diófa sorokkal, a járdák teljes hosszában kikövezett árletre kiterjedő alapos, pedáns munka, amelyből kié- kokkal készült. A világítást 30 utcai lámpa biztosította.
rezhető a föld értéke, megbecsülése, mivel sokak szá- A kikövezett árkok felett minden házhoz egy kis híd
mára az jelentette az életet, a megélhetést.
vezetett. Az 5 méter széles fő út kőzúzalékból készült.”
A községet érintő hozadékokról részletesebben írtam,
mert az egy dicsérendő lokálpatriotizmust igazol.

A napjainkig eltelt 70 év utolsó periódusában megújult az utcai világítás, gáz -, víz- és szennyvíz vezetékek és korszerű telefonkábelek kerültek lefektetésre.
A szerződés egyfajta optimizmussal egy várható gaz- Jól szervezett a szemétszállítás. Szinte összkomfortos
dagodást sugall, amely abból is táplálkozott, hogy a a közműellátottságunk. Szomorkásak csak akkor leszomszédos Csolnokon ez időszakban már több sze- szünk, ha a sárga csekkeken be kell fizetnünk a drágán
nelő akna is működött. Nagy hátrány, hogy a kutató mért szolgáltatási díjakat.
fúrások alapján nem találtak kitermelésre alkalmas
szénvagyont településünk határában. Ha a „mi lett Sokunk örömére elkészült a legforgalmasabb új járdavolna ha” típusú gondolatokkal tovább bővítem fejte- szakasz az Erzsébet úton. Bíztató, hogy a járdaépítési
getésemet, újabb kérdések tolakodnak elő. Vajon nap- program tovább folytatódik, és ismét helyi vállalkojainkban mennyivel gazdagabbak azok a községek, zók kapnak elsőbbséget a jó minőségben és gyorsított
amelyek határában gazdag szénbányák működtek? ütemben elkészülő járdaépítés kivitelezésére. Ami 70
Sok szorgalmas csolnoki bányász csak Dorogon épít- éve, a szénkutató fúrások helyi munkálatainál bevált,
hetett házat, mert szülőfalujában a bányaművelés kö- azt ma is érdemes folytatni.
vetkezményeként jelentkező felszíni talajmozgások
kockázatot jelentettek.
A szénbányászok helyi emléktáblájának Szent Borbála
napi koszorúzási ünnepsége is alkalom e szerződések
Ha nem is találtak szenet Leányváron, a szerződés felvetésére és részletesebb bemutatására, elemzésére.
alapján jutott ingyenes szén az iskolánknak és intézLeányvár, 2015. április 13.
ményeinknek. A szerződés következménye volt az Erzsébet út mai arculatának kialakítása. Erről egy volt
Dr. Szakmár János
lakótársunk, Jillich György német nyelvű visszaemlékezésében így írt: „A falu maga egy tiszta és rendezett
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Anyakönyvi hírek 2015. február, március, április
Megszületett
Hutera Erzsébet és Witzenleiter Zoltán leánya, Izabell (2015. 03. 03.)

Elhunyt
Hutera Imréné (2015. 02. 17.)
Szabó János (2015. 02. 18.)
Kavalák Mártonné (2015. 02. 23.)
Bartl Jánosné (2015. 03. 09.)
Francsics Károly (2015. 03. 15.)
Maksa Istvánné (2015. 04. 08.)

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