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Gondolatok szünidıre
A nap melegen süt. A strandok és vízpartok
megtelnek emberekkel.
Érik a meggy, piroslik
a málna és a ribizli. A
fagylaltozók elıtt hoszszabb a sor. Nyár van.
A játszóterek megtelnek gyerekekkel és tinédzserekkel. Tovább fociznak a salakpályán és
hosszabban beszélgetnek a barátokkal. Június
van.
A Leányvári Általános Iskolában június
14-én tartották a tanévzárót és a nyolcadikos
diákok búcsúztatását.
Nagyné Engler Zsuzsa igazgatónı ünnepi beszédében dicséretben részesítette az elmúlt tanévben kiemelkedı tanulmányi eredményeket
elért nebulókat:
1. osztályból kiválóan teljesített: Izsák Bianka,
Papp Melinda, Sztabina Vanessza, Sztoján Bálint
4. osztályból: jeles tanuló: Balogh Noémi
6. osztályból: jeles tanuló: Balogh Viktória
7. osztályból kitőnı tanuló: Fekete Patrícia
8. osztályból jeles tanuló: Kovács Adrienn
Sikereikhez szívbıl gratulálunk!
A szünidı kezdetével a tanulók (és szüleik)
több mint két hónapra elfelejthetik azokat a
szavakat, hogy lecke, tanulás, felelés, röpdolgozat, (puska). Nem kell már reggel korán felkelni, s a dolgozók örömére kiürülnek a 7 órási
és a 14 órási buszjáratok. Mondhatjuk azt,
hogy a nyárnak és a nyári szünidınek mindenki örül!

Az évnek ezen idıszakában, szeretnék én is
újra diák lenni, és úgy
gondolom, ezzel nem
vagyok egyedül. A
nyár rengeteg új élményt jelent. Néhány
hetet a nagyszülıknél,
ahol a nagymama csak
is a kedvenceinket süti,
a nagypapa pedig gyárt
egy szuper csúzlit a
seregélyek ellen a cseresznye védelmére.
Egy nyári tábor, ahol új
barátokat szerezhetünk,
akiktıl a tábor végén
szipogva veszünk búcsút, és akiknek megígérjük, hazaérkezve naponta levelezünk (msnezünk) majd velük. Néhány napos üdülés a
családdal. A nyári szünet lehetıség arra, hogy
sok idıt töltsünk azokkal, akiket szeretünk, és
azzal foglalatoskodjunk amit szeretünk. Persze
a nagyobbakra nem csak pihenés, de nem ritkán munka vár. Ami nem is biztos, hogy olyan
borzasztó. Elıször is, mert kipróbálhatja magát, másodszor ott is új emberekkel lehet ismerkedni és harmadszor, pedig némi zsebpénzre tehet szert.
A nyári szabadság alatt figyelmetlenebbek és
szertelenebbek is a diákok. A kicsiket arra kérem, hogy csakúgy mint iskolába menet óvatosan és körültekintıen közlekedjenek, a fiatalok
pedig mértéktartóan mulassanak!
Nincs más hátra, mint számos szép élményt,
sok új barátot, meleg napsütést kívánjak nektek
a nyári szünidıre!
Madar Veronika

Önkormányzati hírek
Képviselı-testületi ülés 2008. május 5.
Megjelentek a Képviselıtestület megválasztott tagjai:
Adamik Sándor, Boros László, Csobán Zoltán, Frank
György, Juhos Tamás, Hanzelik Gábor, Misikné
Lóczki Irén képviselık
Dr. Holicska Judit jegyzı
Papp Pál alpolgármester
Tóth János polgármester
Frank György és Juhos Tamás elıre bejelentve, igazoltan voltak távol.
•

•

Beszámoló a két ülés között végzett munkáról:
2008. április 21-én jogerıre emelkedett a kálvária-dombi útlejegyzés II. ütemének határozata és
benyújtásra került a Földhivatalban.
• 2008. április 15-én és 17-én ülésezett a Közbeszerzési Bizottság. A közmő (csatorna és víz),
valamint az útépítés kivitelezıjét meghívásos
közbeszerzési eljárással választja ki a testület.
Az útépítésre 8, a csatorna és a víz kiépítésére 5
cég jelentkezett.
• A közös szennyvíztisztító fejlesztése kapcsán a
KEVITERV plusz Kft. elkészíti és beadja a vízjogi és létesítési tervet engedélyeztetésre.
• Elkészült az iskolavilágítás korszerősítése. A
megvilágítás kivitelezése a legszigorúbb elıírásoknak is megfelel, melyet fényerısség-mérések
is igazolnak. Plusz költségek a zsibongó szerelésénél merültek fel, valamint több teremben újra
kellett kábelezni a világítási hálózatot.
• Zajlik a LEADER tervezési munkafolyamata. A
pályázható projektek 8 prioritási csoportban
kerültek megfogalmazásra.
A polgármester beszámolt az újabb kálvária-dombi
telekigénylésekrıl. A jelentkezıkkel az elıszerzıdések megkötése folyamatosan zajlik.
Az egészségügyi ellátás helyzetérıl Dr. Hargitai
Zoltán, Leányvár község háziorvosa számolt be.
Beszámolója elején kitért az egészségügyi rendszer
átalakítása során a magánpraxisokat érintı hátrányokra. A rendelı mőszerezettségét alapvetıen megfelelınek ítéli, viszont a rendelı épülete nem felel
meg a mai kor elıírásainak, és ezt építészeti átalakítások sem teszik lehetıvé (ez alól az akadálymentesítés kivétel). A praxis létszáma évek óta azonos szintő, 2007. december 31-én 1568 fı. A betegek egyre
jobban élnek az elıjegyzési rendszer lehetıségével.
A megjelenı betegek többsége a magas vérnyomás
miatt jelentkezik. Sok a szív és érrendszeri megbetegedés, valamint a cukorbetegség miatti gondozott.
Folyamatosan és aggasztóan emelkedik a rosszindulatú daganatos betegek száma.
•

•

•

•
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A beszámoló megállapította, hogy a községben
mőködı intézmények közegészségügyi helyzete jó.
A 2001-ben megszervezett Központi Ügyeleti Szolgálat képes ellátni a terület sürgısségi eseteit. A
kérdésekre adott válaszok után a Képviselıtestület
a Háziorvosi Szolgálat beszámolóját elfogadta.
Ugyanezen napirendi ponton belül a Képviselıtestület megvitatta a Védınıi Szolgálat beszámolóját.
Szikoráné Burányi Rita 2007. április 1-jétıl látja el
a védınıi feladatokat Leányváron. A szolgálat
technikai feltételei javulnak, a belsı festés és járólapozás mellett számítógép és internetkapcsolat is
segíti a munkát.
2007-ben 19 gyermek született, 2008-ban a várható
születésszám 18 gyermek.
Fontosak az óvodai és iskolai szőrések, valamint az
egészségnevelı munka. Beindult a Baba-mama
klub, ahol havonta egyszer találkozhatnak a kismamák, és meghívott elıadóktól kérhetnek tanácsokat.
Az óvodai és iskolai étkeztetési problémákra is
megoldást kérnek.
A polgármester ígéretet tett, hogy a felvetıdött
viták kiküszöbölésére egyeztet a szolgáltató cég
képviselıivel. A Képviselıtestület a beszámolót
elfogadta.
A Képviselıtestület a falu szociális helyzetét tekintette át. A többször módosított 1993.évi III. tv., a
többször módosított 1997.évi XXXI. tv., és a többször módosított 18/2005 (X.10) számú önkormányzati rendelet alapján kerülnek elbírálásra a beérkezı szociális kérelmek. Jegyzıi hatáskörbe tartozik:
ápolási díj, közgyógyellátás, közlekedési támogatás, rendszeres szociális segély, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény.
• Az átmeneti segélyek (temetési, gyógyszerköltség) és az
ifjú házasok elsı lakáshoz jutásának támogatása polgármesteri hatáskör.
• A Szociális Bizottság döntési hatásköre: lakásfenntartási
támogatás, főtéstámogatás, csatornahasználati támogatás, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás.
• Az adatokkal alátámasztott beszámolót a Képviselıtestület elfogadta.
A Képviselıtestület a Család és Gyermekjóléti szolgálat
beszámolójában a kistérségi társulási formában mőködtetett szervezet tevékenységét vitatta meg. A családsegítı
szolgálat Leányváron heti egy alkalommal, szerdán van
jelen. Ez részben ügyfélfogadásból, részben a területen
végzett munkából áll. A szolgálat önkéntes megkeresés,
valamint a jelzırendszer ajánlásával értesül a problémákról.
A szolgálat 74 személlyel és családdal 379 alkalommal
létesített kapcsolatot. A leggyakrabban elıforduló problémák:

Önkormányzati hírek
Segítségkérés ügyintézéshez 29 esetben
Anyagi ellehetetlenülés 27 esetben
• Információkérés 16 esetben
• Foglalkoztatással kapcsolatos problémák 11
esetben
• Családi-kapcsolati problémák 10 esetben
• Gyermeknevelési problémák 8 esetben
• Életviteli nehézségek 5 esetben
A Gyermekjóléti szolgálat a 2007-es évben 17
gyermeket (9 család) gondozott. Családon belüli
erıszak sajnos egy esetben elıfordult. A szakemberi intézkedés során a veszélyeztetett kiskorú családjából kiemelésre került.
Hatékony a jelzırendszer tevékenysége, és az abban résztvevık együttmőködése. Lényeges megállapítás, hogy Leányváron 2007-ben fiatalkorú bőnelkövetı és szabálysértı nem volt. A Képviselıtestület a beszámolót elfogadta.
A Képviselıtestület az iskola ellenırzési tapasztalatait újból megvizsgálta és megvitatta. A vizsgálat
szerint Leányvár község Önkormányzata által fenntartott Általános Iskola a jogszabályokban elıírtak
szerint mőködik, az iskola és a fenntartó feladat
ellátási kötelezettségét teljesíti. A 2008. augusztus
•
•

•

•

•

31-ig szóló eszköz és felszerelési jegyzékben foglaltak anyagi források hiánya miatt nem teljesül
(tornaterem, szertár, orvosi szoba). A Képviselıtestület mőhelymunkával (szülıi munkaközösség civil
szervezetek bevonásával) kívánja kialakítani, hogy
milyen épület, valamint pedagógiai struktúra alakuljon ki Leányváron.
A Képviselıtestület kitőzte a Közmeghallgatás
idıpontját 2008. május 27 (kedd) 18 órára. Fı napirendi pontként a kálvária dombi beruházás helyzete
szerepelt.
Az egyebek napirendi ponton belül a Képviselıtestület döntött, hogy csatlakozik az Ister-Granum
Korlátolt Felelısségő Európai Területi Együttmőködési Csoportosuláshoz, jóváhagyja annak alapszabályát és egyezményét. A vonatkozó szabályok
alapján az Önkormányzathoz újra eljuttatott kezdeményezésükhöz Leányvár község Képviselıtestülete újból kifejezte csatlakozási szándékát.

Tóth János
polgármester

Képviselı-testületi ülés 2008. június 2.
Megjelentek a Képviselıtestület megválasztott tagjai:
Adamik Sándor, Csobán Zoltán, Frank György, Juhos
Tamás, Kovács István, Misikné Lóczki Irén képviselık
Dr. Holicska Judit jegyzı
Papp Pál alpolgármester
Tóth János polgármester
Boros László és Hanzelik Gábor elıre bejelentve, igazoltan távol.
•

•

A polgármester beszámolt a két ülés között végzett
munkáról:
• A Képviselıtestület által kapott felhatalmazás
alapján két, a Kálvária-dombon található telekre
történt meg a vevıkijelölés.
• A kálvária-dombi közbeszerzési eljárás tenderbontása május 23-ra módosult. A terv és a mőszaki kiírások közötti eltérések tisztázása miatt kényszerültünk erre. Az útépítésre, a víz- és csatornaközmő építésére 2-2 cég adta le ajánlatát.
• Az útlejegyzési eljárás földhivatali bejegyzése a
bank késedelmes ügyintézése miatt csúszik, mivel az egyik útlejegyzésben érintett ingatlanon
jelzáloghitel van. Az említett terület nagysága 3
m2, ehhez szükséges a bank engedélye.
• 2008. május 20-án kistérségi ülés volt. Napirendi

•

•
•
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pontként a kötelezı szociális alapellátások kistérségi megszervezése szerepelt. Testületünk
már korábban döntött, hogy a házi segítségnyújtást kistérségi szinten szeretné megszervezni.
2008. május 26-án szándéknyilatkozatot tettünk
a környék polgármestereivel együtt, hogy a nappali ellátást és a szociális étkeztetést is kistérségi
szinten kívánjuk megszervezni.
A szennyvíztisztító fejlesztésével kapcsolatosan,
a szerzıdés alapján a KEVITERV Plusz elindította a vízjogi létesítési engedélyezést. Tárgyaltunk az Organika Zrt. beruházási igazgatójával
egy alternatív megoldásról, mind finanszírozási,
mind technológiai értelemben. Ad hoc bizottsági
ülést július 3-án tartanánk ebben a kérdésben.
2008. május 23-án zajlott a „Mozdulj rá!” egészségnap. A Lena, hagyományainak megfelelıen
ismét nagyszerő rendezvényt szervezett. A kellemes és hasznos optimális elegyét valósították meg
a szervezık.
Május 29-én Közbeszerzési Bizottsági ülés volt.
Május 30-án szép körülmények között (az Óvodakertben) zajlott az óvodai ballagás és a pedagógusok köszöntése. Az eseményt szép gyermekmősor kísérte.

Önkormányzati hírek
Május 31-én megyei nemzetiségi nap volt Oroszlányban. A szervezés gyenge volt, a nézık gyakorlatilag a fellépı csoportok közül kerültek ki.
• Június 2-án pedagógus nap volt az iskolában.
Köszöntöttük Dr. Hargitai Zoltánné 40 éves,
Nagyné Engler Zsuzsa, Kovács Andrea és Gálicz
Ferencné 25 éves jubileumát.
• Kellemetlen dolog történt. Betörtek a kisiskola
karbantartó mőhelyébe, és eltulajdonították az Önkormányzat Stihl főkaszáját, egy magántulajdonú
hegesztıtranszformátort, és egy 20 literes teli benzines kannát. A rendırségi eljárás folyamatban van.
A helyi Vöröskeresztes titkár, Gálicz Ferencné beszámolt a helyi szervezet 2007. évi munkájáról. A
Vöröskereszt leányvári szervezetének rendszeres
tevékenységei közé tartozik a tüdıszőrés, és a véradás megszervezése mellett az Idısek Napja lebonyolítása is. Dorog várostól kapott támogatások
(ruhanemő, Béres csepp, olvasószemüveg) szétosztását is a szervezet aktivistái végzik. Kiemelkedı
munkát végez Szabó Józsefné és Érdi Ferencné. A
ruhanemőt az Általános Iskola rászoruló tanulói
kapják a gyermekvédelmi felelıssel egyeztetve. Az
olvasószemüvegeket a rosszul látó idısek az orvosi
rendelıben kapják meg.
Minden évben színvonalas mősorral köszöntik a
leányvári „szépkorúakat”. Az óvoda, az iskola, a
nemzetiségi csoportok, a Mővelıdési ház és a képviselık segítik ezt a munkát. Az elmúlt évben a dorogi
kultúrcsoport adott emlékezetes mősort, Párma Csaba vezetésével. A Vöröskereszt helyi szervezete
ezeken túl kapcsolatot tart más szervezetekkel is.
Közremőködtek a Lena által szervezett egészségnapon a véradás lebonyolításában is. Voltak viták, de a
Véradóállomás végül belátta, hogy a véradás az
Általános Iskolában is megtartható. Ezt támasztja
alá, hogy közel 50 fı adott vért.
A Képviselıtestület a beszámolót elfogadta.
A Képviselıtestület megvitatta az építéshatósági
munka helyzetét. A 2007-es évben 240 ügyben kellett valamilyen formában építéshez kötıdı ügyben
eljárni. Ez mintegy 19%-al magasabb az elızı évi
ügyek számához képest. Ezek az alábbiak:
• Építési engedélyek
• Használatbavételi engedélyek
• Telekalakítások, közmővek engedélyezése
• Építésügyi viták, panaszok, megkeresések
• Telephely engedélyezési ügyek
• Más települések ügyében történt, kijelölés alapján történı eljárás
• Más hatóságoknál folyó engedélyezési ügyekhez
szükséges nyilatkozatok kiadása.
A jogszabályok nagy része – mint eddig is – minden
évben változik. Az építési eljárás szigorodik. Újdon-

ság, hogy ismét bevezetésre került az engedélyezési
eljárás mellett a bejelentési eljárás.
Az elmúlt év nagy kérdése az építési hatóságok
megszőnésének lehetısége volt. Ez már megoldódott. Mivel Leányvár községben az engedélyezés
személyi és tárgyi feltételei is adottak, ezért megmarad az építéshatósági jogkör.
A Képviselıtestület a beszámolót elfogadta.
A Képviselıtestület zárt ülésen döntött a kiírt közbeszerzési eljárásokról:

•

•

•

66/2008. (VI. 2.) számú Képviselı-testületi határozat
Leányvár község Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a
kálvária-dombi beruházás kapcsán az úttükör kialakítására a Széles út Kft-vel köt szerzıdést. Felhatalmazza Tóth János polgármestert a vállalkozói szerzıdés
aláírására.
Felelıs: Tóth János polgármester
Határidı: azonnal
67/2008. (VI. 2) számú Képviselı-testületi határozat
Leányvár község Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a
Kálvária-domb I. számú útépítése tárgyában kiírt meghívásos közbeszerzési eljárást eredménytelennek nyilvánítja, mivel a beérkezett ajánlatok mindegyike meghaladja a 45 millió Forintot.
Felelıs: Tóth János polgármester
Határidı: azonnal
68/2008. (VI. 2) számú Képviselı-testületi határozat
Leányvár község Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a
Kálvária-domb I. számú út komplett megvalósítására
közbeszerzési eljárást ír ki.
Felelıs: Tóth János polgármester
Határidı: azonnal
69/2008. (VI. 2) számú Képviselı-testületi határozat
Leányvár község Képviselı-testülete a Bíráló Bizottság írásbeli szakvéleménye alapján – annak indokait
elfogadva – úgy dönt, hogy a leányvári Kálvária-domb
közmőépítése közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevı a SADE-Magyarország Kft. Tekintettel arra,
hogy az ajánlatok elbírálása során – figyelemmel a
részszempontként megállapított pont- és súlyszámokra
– a legtöbb értékelési pontszámot kapta. Leányvár
község Képviselı-testülete felkéri a Csíky és Társa
Kkt-t, hogy hirdesse ki a közbeszerzési eljárás eredményét. Továbbá felhatalmazza Tóth János polgármestert a vonatkozó szerzıdések aláírására.
Felelıs: Tóth János polgármester
Határidı: azonnal
Tóth János
polgármester
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Közmeghallgatás 2008. május 27.
A 20kV-os hálózat átépítéséhez vezetékjogi engedély kell (ezt az E.ON intézi), a víz- és csatornaközmő építéséhez vízjogi engedély, a gázközmő építéséhez bányakapitánysági, az útépítéshez pedig útépítési engedély megszerzése szükséges. Az útengedélyt most kaptuk meg, az engedélyeztetés 2008.
január 5-én indult. Jelentıs csúszás a II. számú útlejegyzésben keletkezett (3m2-t érintı engedélyezési
nyilatkozatra egy kereskedelmi bank miatt 6 hétig
voltuk kénytelenek várni).
Az idıszorítás enyhítése érdekében megindítottuk
a közbeszerzési eljárásokat az útépítésre, valamint a
víz és csatornaközmő építésére.
Az elektromos hálózat az E.ON, a gázhálózat pedig az ÉGÁZ-DÉGÁZ kivitelezésében valósul meg.
A beszámolót követıen a kérdések a telkek beépíthetıségének kezdetére irányultak. A kérdéses idıpont a vízjogi és bányakapitánysági engedélyektıl
függ.
A felszólalók jelezték, hogy amíg az önkormányzat nem ír elı beépítési kötelezettséget, addig az
illetékhivatal a 10%-os vagyonosodási illeték megfizetését ahhoz köti, hogy 4 éven belül lesz-e használatbavételi engedély.
Az Önkormányzat utánanéz, hogy van-e lehetıség
ennek az illetéknek az elkerülésére. Más kérdések
és hozzászólások nem hangzottak el, így a polgármester megköszönte a megjelenést és bezárta a közmeghallgatást.

A Képviselıtestület döntésének megfelelıen a
kálvária-dombi beruházás helyzete volt a fı napirendi pont.
A közmeghallgatáson csekély volt az érdeklıdés.
A polgármester a 2007. júliusi döntéstıl napjainkig
tartó idıszakról tartotta beszámolóját. Elhangzott,
hogy a Képviselıtestület két fordulóban tárgyalva,
nagyon sok szempontot mérlegelve hozta meg döntését a beruházás folytatása mellett. A döntés után
indulhatott meg a még magánkézben levı területek
megvásárlása, valamint az I. számú útlejegyzés
lefolytatása. A II. számú útlejegyzés törvényi hátterét az Alkotmánybíróság 2007. július 31-el megszüntette. Ez alapvetıen lassította törekvéseinket.
A törvényi háttér 2008. január végén született újjá,
persze jelentıs idıveszteséggel. Minden érintett
területtulajdonossal sikerült megállapodni vagy
vásárlás vagy földcsere felajánlásával. A telekosztási terv így február elejére valósult meg. A legnagyobb nehézségeket korábban abban láttuk, hogy a
telkek elıértékesítése nehezen fog menni. Mára ez
gyakorlatilag már nem okoz fejtörést, hiszen az I.
ütemben kialakítandó 42 telekbıl 23 teleknek már
van gazdája.
A legtöbb érdeklıdı Leányvár község honlapján
(www.leanyvar.hu) található információk alapján
kereste meg a polgármestert. A telkek értékesítése
relatíve könnyen halad, hiszen szép a fekvés, és
viszonylag közepes az ár az összközmőves telkekért.
Nagyon nehezen halad viszont az engedélyeztetés
folyamata. A kiviteli tervek alapján, négy engedély
beszerzésére van szükség a beruházás lebonyolítására.

Tóth János
polgármester

„Mozdulj rá!” Családi Egészség-és Sportnap
2008. május 24-én zajlott a Lena szervezésében az
immár hagyományos Családi Egészség- és Sportnap.
A rendezvénysorozat nemcsak Leányváron aratott,
arat osztatlan sikert, hanem környékünkön egyre
több faluban honosítják meg. Bajnán a mi rendezvényünk elıtt tartották, ott is sikerrel.
Az idıjárás a hangulatnak megfelelıen gyönyörő és
napos volt. A színpadon egymást érték a színvonalas
elıadások, bemutatók. Nemcsak a gyermekek, hanem a felnıttek is élvezték a programokat. A különbözı egészségügyi szőréseket sokan látogatták. Az
iskola zsibongójában szervezett véradás sikere is
rácáfolt a véradó állomás által kifogásolt helyszín-

problémára. A kispályán a foci, a kultúrteremben az
asztalitenisz volt az úr. Sokak elégedettségére a gulyást fızı szakács „másodállásban” a Tokodaltárói
polgármester, Petrik József volt.
A Lena szervezet nagyon sokat dolgozott a sikerért,
most is, ahogy több éve folyamatosan.
Leányvár község Önkormányzata nevében köszönetet mondok ezért a szép és sikeres napért, hiszen
nagyszerő, élvezetes és hasznos majálist kaptunk
tılük.
Tóth János
polgármester
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Önkormányzati hírek
Gratulálunk
A leányvári Vöröskereszt szervezet munkáját
évtizedek óta segíti Szabó Józsefné, Magdika.
Szerénységénél csak segítıkészsége és tenni
akarása nagyobb. Rá mindig lehetett és lehet
számítani. A másokon való segítséget mindig
önzetlenül végzi. Elismerésként csak az emberek szeretetét és köszönetét fogadja el.
A Dorog városi Vöröskeresztes titkár elıterjesztése alapján májusban Tatabányán ünnepi
keretek között vehette át a Kiemelkedı Vöröskeresztes Munkáért kitüntetés bronz fokozatát.
Sokan élünk a faluban akik példaértékőnek

tartják Magdika életvitelét és a közösségi tevékenységét.
Kitüntetéséhez gratulálunk, köszönjük eddigi
munkáját, és a jövıben is számítunk elhivatottságtól átitatott közösségi munkájára.
Köszönettel:
Tóth János
polgármester

Tisztelt Malomviziné Szijártó Judit!
Tiszteletre méltónak tartom, ha a környezetét
védi az ember és ragaszkodik természeti értékeihez. A sportpálya körüli jegenyefák ügye
már jó ideje nem az esztétika és a természetvédelem kérdése.
Már korábban is esedékessé vált 4-5 fa kivágása, veszélyessé válásuk miatt. Szakértık szerint a
jegenyenyár kb. 40 évig élhet folyamatosan megújulva. A szóban forgó fákat 1946-47-ben telepítették, tehát már lényegesen túlhaladták ezt az
idıt, és az utóbbi években rohamosan erodálódtak.
Tavaly hívták fel figyelmemet a fák egyre
veszélyesebb voltára, amit a korábban nem
tapasztalt szélviharok csak megerısítettek.
2007 augusztusában nem egyszer volt csatatér
a környéken egy-egy vihar után.
2008. március 21-én, Nagypénteken nem volt
erıs légmozgás, mégis egy 6 m hosszú, közel
20 cm vastag faág törött le, majdnem szétverve
a hısi emlékmővet.
Úgy gondolom, hogy nem kellene megvárni,
amíg egy épületben vagy emberéletben keletkezik jóvátehetetlen kár.
A jegenyefákat szakértıvel vizsgáltattuk meg,
és javaslata alapján kerestünk vállalkozókat a
fák kivágására. Az összeghatár 1.300.000 Ftról araszolt lefelé.
A lényeg nem a fák kivágásán van, ezeket a

fákat a körülöttük élık biztonsága miatt kell
eltávolítani!
Az új telepítéső fák elınevelten érkeznek,
melyek gyorsan válhatnak Leányvár új jelképeivé. Jegenyenyár biztosan nem lesz a kiválasztandó fák között, mert nem kívánunk az épületek mellé egy újabb potenciális veszélyforrást
telepíteni.
A közvéleménykutatás megindítása elıtt próbáljuk a tényeket megvizsgálni, és esetleg a fák
alatt élık véleményét is kikérni. İk élték át az
utóbbi évek viharait „testközelbıl”.
Számomra a fák és madarak védelménél
elıbbre való az emberi élet védelme.
Végül még egy dolog: nyáron az említett fákat nem tudjuk kivágni. A három látszólag
egészséges fa is kiszáradhat, amit majd azért
lesz nehéz kivágni, mert mellé már betelepítettük az újakat. A kivágásig pedig imádkozzunk,
hogy romboló szélvihar ne jöjjön.
Tóth János
polgármester
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Községünk helytörténete
Leányvár önálló parochiájának „Születési anyakönyvi kivonata”, az
1812. évi Canonica Visitatio
II. rész
2.) Rendelkezik-e olyan könyvvel, ahová a megkereszteltek, megbérmáltak, házasságot kötöttek és az
elhunytak neveit kell jegyezni, és azt vajon gondosan
végzik-e?

A plébános, annak kötelezettsége és jövedelme. :
Hogy hívják a plébánost? Milyen nyelveken tud, miket tanult, és hol végezte tanulmányait? Milyen képzésben részesült, és mire alkalmas? Hány éve plébánosa ennek, vagy más helynek is? Vajon el van-e látva az
ıt illetı szükséges könyvekkel? Vannak-e a birtokában
könyvek, amelyek az egyházközség tulajdonát képezik,
nevezetesen a méltóságos Perényi Imre püspök úr által
kiadott katekizmus, továbbá imádságos könyvecske
[….]-vel: és ennél fogva van-e megfelelı feljegyzése
azokról, amik a szentségek kiszolgáltatásához, a
zsolozsma1, a szentmise végzéséhez, valamint a nép
oktatásához elengedhetetlenek?
A plébános Gianone József, aki Esztergom szabad
királyi városban született, jól tud németül és magyarul,
olaszul azonban csak közép szinten. Miután rendes
iskolai tanulmányait Esztergomban elkezdte, majd
ugyanott jó elımenetellel befejezte a grammatikai és
humán képzést, a filozófiát két évig a pozsonyi akadémián, a teológiát pedig ugyanabban a városban, mint
az esztergomi növendéke 4 évig végezte.
Leányváron most második éve plébános. Mielıtt
azonban ide jött volna, elıször Nyergesujfalun vezette
a plébániát, vezette négy éven át, majd Tarjánt 2 évig
oldallagosan látta el a plébánosok öregsége és egészségi állapota miatt. Végül 2 évet és 10 hónapot Érsek
[….]-on az érseki majorban a hívek lelki gondozását
végezte
Az evangéliumos könyvön, és a méltóságos Perényi
Imre érsek úr által kiadott katekizmuson, valamint
imádságos könyvön kívül az egyház a következı könyvekkel rendelkezik:
1.
2.
3.
4.
5.

Három olyan különleges könyvvel rendelkezik, amelyek közül az egyikben a kereszteltek, a másikban a
házasságot kötöttek, a harmadikban pedig a halottak
vannak igen gondosan bejegyezve. Minthogy a bérmálás szentsége természetesen Leányváron soha nem
került kiszolgáltatásra, a megbérmáltak könyve is
kitöltetlenül maradt, aminek kitöltését mégis megkezdik majd a látogatás lefolytatása, és a bérmálás kiszolgáltatása után.
3.) A szentmisét gyakorta végzi-e; naponta, vagy
legfeljebb vasár- és ünnepnapokon? Vajon ezeken a
napokon intéz-e a néphez hasznos, buzdító és hitoktató
beszédeket? Mely órában kezdi a szentmiséket, és azok
meddig tartanak? Vajon ezek mellett, a délutáni idıben, akár a vecsernye3 eléneklése elıtt, akár az után
tart-e hitoktatást az ifjúság számára?
Ha nem jön közbe valami akadály, a szentmisét naponta, vasár- és ünnepnapokon megszakítás nélkül
bemutatja. A néphez intézett hitoktató beszédeket pedig ezeken a napokon a szentmisék elıtt, melyek téli
idıben délelıtt 10, nyáron azonban 9 órakor kezdıdnek, részint az alacsony székrıl, részint az oltárról
szokott tartani. És hogy az ifjúság a keresztény hit
tanítását annak rendje és módja szerint kellıképen
elsajátítsa, egyfelıl a délutáni órákban tartott katekizmusból, másfelıl a népnek reggel tartott evangéliummagyarázatokból vizsgázik, ezen felül további képzésben részesül

Ars longevae vitae
1 kötet
Stökl […..]
2 kötet
Memoriale vitae sacerdotalis
1 kötet
Normalia ecclesiastica
2 kötet
Methodus rectae gubernandi parochiam 1 kötet

4.) Vajon a szentmisét kellı tisztelettel mutatja-e be,
és mennyi ennek a rendes stipendiuma4 az egyes plébániákon és a hozzájuk tartozó helyeken? Vajon mutat-e
be, és hányszor szentmiseáldozatot a plébánia híveiért?

Ezen felül más, a nép oktatására szolgáló könyvekkel
is el van látva. Birtokában van azon dolgok feljegyzésének, amelyek a szentségek kiszolgáltatásához, a zsolozsma mondásához, a szentmise celebrálásához2
szükségesek.

A lehetı legillendıbb tisztelettel mutatja be a szentmisét, amit ha olvas, 30 krajcárért, ha pedig énekel, 1
forintért végez. Minden vasár- és ünnepnap azonban a
plébánia híveiért elıírás szerint ingyen ajánlja fel.

1
zsolozsma: karimádság, ma inkább közös imádkozás
2
celebrál: (ünnepi ) misét mond
3
vecsernye: napi befejezı imaóra , amit este tartottak hálát adva Istennek a napi ajándékokért
4

stipendium: a XII. sz.-tól élı szokás a papnak adott alamizsna, a misepénz
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Községünk helytörténete
5.) Vajon a szentségeket a Római Anyaszentegyház
szertartása szerint körültekintıen szolgáltatja-e ki?
Vajon valamely felnıtt, vagy gyerek az ı hanyagságából adódóan akár keresztség, akár bőnbocsánat, akár
eucharisztia5, vagy utolsó kenet szentsége nélkül távozott-e az élık sorából?

Felmentés nélkül ugye senkit nem ad össze ebben az
esetben? Amint azonban megtörtént, hogy valakik
házasságot kötöttek, különösen a mőveletlenebb emberek közül, vajon a keresztény tanításban rendesen részesültek-e, illetve figyelmesen megvizsgálják-e ıket?
Az ünnepeket és a böjtöket a szentmise végeztével
mindig kihirdeti, és azokat megtartatja. Az ünnepélyes
házasságkötés alkalma elıtti hirdetéseket pedig vasárés ünnepnapokon egymást követıen háromszor […]
megtartja. Ebben az esetben senkit sem ad össze felmentés nélkül. A mőveletlenebbeket az esküvı elıtt
megvizsgálja, és nem adja ıket össze azelıtt, hogy a
szükséges ismereteket illetıen pontosan ne tudnának
megfelelni.

A szentségek kiszolgálása során a Római Anyaszentegyház Rituáléjában6 foglaltakat gondosan megtartja.
A plébániáról akár az ı hanyagságából vagy gondatlanságából fakadóan, soha senki nem távozott keresztség, bőnbocsánat, eucharisztia, vagy utolsó kenet
szentsége nélkül az élık sorából.
6.) Vajon a legszentebb Oltáriszentséget a lehetı
legnagyobb áhítattal és fény közepette, ahol lehetséges
elviszi-e a betegeknek? Ahol az egyháznak elegendı
jövedelme van, ég-e éjjel és nappal lámpás a legszentebb Oltáriszentség elıtt?

10.) Fenn áll-e valamely akadály, ami miatt a rábízott feladatot elvégezni nem tudná? És vajon a misekönyvben, valamint a rituáléban elıírt szertartásokat,
illetve más szokott egyházi ceremóniát helyesen ismeri, és végzi-e?.

Miközben az iskolamester, vagy egy templomatya
kezében csengıvel és lámpással elıtte megy, a plébánia igen gyakran több hívének kíséretében a legszentebb Oltáriszentséget áhítattal viszi a beteghez. A
templomban azonban a Legszentebb elıtt a szertartások alatt szokott égni a lámpás, a szertartások után az
egyház szőkös bevétele miatt újból eloltják

Semmi akadály nem áll fenn, ami miatt a rábízott
feladatot ne tudná elvégezni. A misekönyvben és a
rituáléban elıírt szertartásokat, valamint más szokott
egyházi ceremóniákat helyesen ismeri és rendesen
végzi.

7.) Vajon a plébános részeges, perlekedı, verekedıs,
civakodó, játékos, kereskedı, táncokat szeretı, részt
vesz-e gyanús társalgásban, különösen a nıi nemmel,
vadász, vagy hajszolja-e azt, ami tilalmas?

11.) Vajon elöljárói iránt engedelmes-e, és a kánoni
elıírások szerint viseli-e magát egészen az öltözetig és
a tonzuráig8 elmenıen?
Mindezt figyelmesen megtartja.

Biztonsággal mer elıhozakodni az uradalom, annak
birtokának, különösen az elöljáróság, illetve, plébániája híveinek tanúságaival.

12.) Milyen a plébános fix bevétele, milyen egyrészt a
mezıkrıl, a szılıbıl, kaszálóból, tizedbıl és máshonnét
származó rendes bevétele, másrészt ami a stóladíjakból9
származik, és szabad stóla10 címén mit szed be?
Fix bér címén a községtıl kap:

8.) Vajon bemutat-e két szentmisét az ordinárius7
engedélye nélkül? Vajon gyakran van-e távol a plébániájától? Milyen idıtartamra? Vajon ez alkalomra
gondoskodik-e más papról?
Két szentmisét egy napon soha nem mutatott be; és
az ordináriusnál sem alkalmatlankodott emiatt, hogy
rá engedélyt kérjen tıle. Plébániájáról nagyon ritkán
van távol, havonta alig egy alkalommal, amikor is
fontos dolgainak intézése végett Esztergomba távozik.

Készpénzben

9.) Vajon az ünnepeket és böjtöket kihirdeti a népnek,
illetve azokat betartja-e? Vajon a házasságkötés ünnepélyes alkalma elıtt a hirdetéseket rendesen elvégzi-e?

5
6
7
8
9
10
11

10 forint
11

İszi tiszta búza m. P . l6; 45 krajcárral
számíttatik

12 forint

Zab n. P. 20; 30 krajcárral számíttatik

l0 forint

Széna, 4 szekérrel; 2 forinttal

8 forint

A tekintetes uradalomtól: 6 öl fát, […]

9 forint

Gyümölcs a terméketlen, homokos és hegyes
helyen fekvı földekrıl, amelyek kis jobbágytelkeket tesznek ki

11 forint

eucharisztia: hálaadás jellegő emlékezés a megváltás tényére, a legünnepélyesebb imádságfajta
rituálé: liturgikus könyv a vallási cselekménnyel kapcsolatos szertartások összessége
ordinárius: megyés püspök
tonzura: fejen kiborotvált hajfelület; jelenti a világ hiúságának megvetését, viselıje életét Istennek szenteli
stóla díj: a plébános hivatalos teendıiért járó elismerés, amelybıl a plébános adminisztrátorai is részesülnek
szabad stóla: a helyi szokásoktól eltérı stóladíjak; püspöki rendszabályokkal egységesítették azokat
m.P.: metrata Posoniensis, pozsonyi mérı; őrmérték; nagy m. P.=62 ,48 liter, kis m. P . vagy népiesen véka =31,25 liter. Területmértékként is használják, az Úrbéri Pátens
szerint 1 hold föld= 2 m. P. bevetésére elégséges földterület
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Községünk helytörténete
A tizenhatodból ezenfelül kap a plébános évenként:
Az ıszikbıl kb. 2 […] levonva a levonandókat

1 forint 20
krajcár

A tavasziakból kb. 1 […], felszámítva a
felszámítandókat

40 krajcár

A bor tizenhatodából kb. 3 […]

1 forint 30
krajcár

Összesen:

162 forint
90 krajcár

Ezen alapítók szándéka ebbıl jog szerint teljesül, mivel ugyanezen személyek halála napjának évfordulóján,
nevezetesen: február 12-én Jánosért, május 22-én Annáért, és március 20-án elhunyt Mihály papért a szentmiseáldozat gondosan bemutatásra kerül.
14.) A földek, a rétek s a szılı hol és milyen minıségben helyezkednek el? Kinek a szomszédságában
mely kiterjedésőek? Ki mőveli azokat? Mindezek részletesen kerüljenek feljegyzésre.
Semmiféle mezı, valamint szılı nincs a plébános
birtokában. Földjeinek, melyek három dőlıben egy
kisebb [jobbágy] telket tesznek ki, egy nagyobb része
dombos, terméketlen helyen, kisebb része sima, homokos területen van, nevezetesen:
Az elsı dőlıben Jászfalu felé egy föld 19 [ metr.
Poss.] kiterjedéső egy részrıl az erdıcskével (Silvula),
más részrıl Krendner Jakab leányvári lakos földjével
határos.
A második dőlıben két földje van. Közülük az egyik,
17 [m. P.], jobb felöl Illich [Jillich?] Györggyel bal
felıl Haffner Mátyással határos; a másik, 3 [ m. P.],
jobb felöl az erdıvel, bal felöl Andresz Mihály bérelt
földjével szomszédos.
A harmadik dőlıben szintúgy két földje van. Az
egyik,8 [ m. P.] kiterjedéső a csévi [Kis-Csévi] népiesen […] irányában, jobb felöl szılı, bal felöl pedig
Stadtmüller György földje határolja; a másik pedig
Csolnok, népiesen […] felé terül el, 10 [m. P.] kiterjedéső Krendner Jakab és Göler [Gölcz ?] János leányvári lakosok földjei közt. Birtokol ezen felül egy földet
törökbúzának16 az erdınél Peyermeister Péter kovács
és Weiszenburger Jakab mészáros közt, egy másikat
kendernek a völgyben Parth Ferenc leányvári kocsmáros és Weiszenburger Jakab mészáros szomszédságában, egy harmadikat pedig káposztának a falu közelében, a marhapásztoroknál.
Mindezeket a földeket a község mőveli meg.

A 300 forintos rendes járandóság kiegészítése gyanánt még 137 forint 1o krajcárt
Hozzátesz a tekintetes Vallás Alap12. Így a végösszeg
300 forintot13 tesz ki.
Sem szılıje, sem kaszálója nincs. Ezek helyett a község négy szekér szénát és szüret idején 12 korsó bort
győjt össze a plébános számára. A stólából a régen
megállapított stóladíj szerint kap kb.: a szülıasszony
templomba eresztésébıl14 3 ft, az esketésekbıl per 1 ft
3o krajcár 3 ft.,a felnıttek temetésébıl per 1 ft.5 f.,
kisgyermek temetésébıl 30 krajcár 4 ft.
Az évi négy alkalomból tartani szokott szentmise
áldozatból, úgy mint karácsonykor, húsvétkor, pünkösdkor és a templom védıszentjének ünnepén, egy
harmad részt az iskolamester számára levonva, kb. 3
forintot kap.
Egyébként szabad stóla itt soha sem volt szokásban,
sem az ı neve alatt nem végeztetik semmi ténylegesen.
13.) Van-e jámbor megbízatása, votív miséi15 vannak-e,
vagy más jámbor örök misealapítványai? Amennyiben
igen, az alapító akarata jog szerint teljesül-e, és az
értéke kötelezıen kijár-e?
Két szentmise alapítvány mellett: az egyiket 100 forint tıkével 1806. február 12-én elhunyt Quintz János
és felesége, Anna lelki üdvéért alapították évi két
szentmise elmondására; a másikat 50 forint bankjegy
alaptıkével 1811 június 24-én Krell Mihály egykori
csolnoki plébános végrendeletének erejénél fogva, az ı
lelkének üdvére évenkénti szentmise mondandó; ehhez
járul ugyanezen Krell Mihálytól 1811-ben a Leányvári
Egyházközségre végrendeletileg bankjegyekben hagyott 300 forint értékő kegyes örökség.

12
13
14
15
16
17

Leányvár egykori plébánosáról, Gianone Józsefrıl e
szőkszavú „életrajz” az eddig feltárt legbıvebb forrás.
A tanulás és az eltelt lelkészi munka idıszakait alapul
véve plébánosunk 1812-ben mintegy 32-34 éves lehetett. Egy 1848-as esztergomi jegyzıkönyvben17 olvashatunk Gianone Jánosról, mint választott polgárról,
majd 1859-bıl a tolnai Nagyboldogasszony templom
márvány fıoltárának szobrász készítıjeként találkozunk nevével. Feltehetı a rokoni kapcsolat József és

Vallás Alap: uralkodói adományokból ,intézmények, rendek vagyonából képzett pénzalap
1 forint= 60 kajcár; e korból ismertek az un. „képzeleti pénzek” mint paraszt ft..,kurta ft.,vonás ft.
Egyházkelı vagy gyermek utáni beavatásként ismert szokás, melynek során a szülés utáni elsı templomba menetelkor az anyát megáldják.
votív mise: a napi rendes miséktıl eltérı mise ( szentekrıl, esıért, a beteg pápa gyógyulásáért….)
törökbúza: kukorica
KEMÖL Esztergom szabad királyi város tanácsának jegyzıkönyve 1848.március 18
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Községünk helytörténete
legyünk büszkék és hálásak e rendkívül értékes szellemi mőhelymunkáért is!
A magyar országgyőlés 1836-ban elrendelte a magyar nyelvő anyakönyvezést.
Az anyakönyvi bejegyzések 1944-ben sok honfitársunknak az életet jelentették. Voltak bátor papok, akik
az elmarasztalást is vállalva életüket kockáztatták
keresztlevelekért, házassági anyakönyvi bejegyzésekért, amelyekkel az üldözöttek nem egy esetben megmenekültek a gettóktól, vagy az Auschwitzba induló
halálvonatoktól.
A háború után Németországba kitelepített egykori
leányváriak közül is soknak gondját oldotta meg egyegy plébániánkról küldött igazolás, amely ezeknek az
anyakönyveknek az alapján készült.
Hát így értékeli át életünk és a történelem a száz éves
feljegyzéseket, dokumentumokat.

János között. Bıvebbet bizonyára a helyi „Historia
Domusban”18 találhatunk róla, amely latin nyelvő lévén még fordításra vár.
E vizitátori kérdéshez kívánkozik, hogy felsoroljuk
annak a 22 plébánosnak a nevét, akikre tisztelettel kell
emlékeznünk, mint egykori leányvári lelkészekre.
Kurbel Pál (1742-1779), majd Krell Mihály (17791810) csolnoki plébánosok „oldallagosan” (mai szóhasználattal másodállásban) látták el a lelkészi feladatokat.
Idırendben ıket követték.: Jungbauer Ferenc 1810 –
ig ; Gianone József 1826-ig Pruzsinszki Mihály 1863ig; Ébert András 1893-ig; Mayer Imre 1906-ig; Dr.
Purt Iván 1911-ig; Fertıi Richárd 1914-ig; Pálmai
János 1925-ig; Heizenberger Richárd 1929-ig; Radits
Gyula 1936-ig; Dauner József 1937-ig; Miklósi László
1944-ig; Fery Antal 1946-ig; Dr. Környei József 1954ig; Raáb Alajos 1961-ig; Miskolczy Kálmán 1965-ig;
Dr. Mester Imre 1969-ig; Pogonyi Tibor 1972-ig; Dr.
Merba László 1988-ig; Németh János „oldallagosan”
2007-ig és mai plébánosunk Feldhoffer Antal ugyancsak „oldallagosan”
Visszatérıen is figyelemre méltó a könyvekkel való
ellátottság fontossága. Itt találkozunk a „más, a nép
oktatására szolgáló könyvek” megjelöléssel, ami a
paraszti gazdálkodáshoz, az egészségügyhöz, és egyéb
gyakorlati kérdésekhez tartozó ismeretterjesztı tevékenységre utal.

A vizitáció több vonatkozásban is foglalkozik az
egyházi szertartásokkal, a misékkel. Megtartásukat az
V. Pius pápa által kiadott misekönyv részletesen szabályozza. A sokféle céllal tartott misékbıl álljon itt
egy válogatás: kis és nagy mise; hajnali és éjféli mise;
plébániai és magán vagy mindennapi mise; szárazmise; gyászmise; kántormise; parasztmise; szagos mise
és a legújabb a TV-s mise, helyesebben a TV közvetítette mise.
200 évvel ezelıtt kérdés volt „vajon a szentmisét
kellı tisztelettel mutatja-e be” a plébános? Az elmúlt
évben templomunkból a Magyar Televízió egyenes
adásban közvetítette a Szent Erzsébet évi jubileumi
misét. A szentmisét egy budapesti vendég plébános
celebrálta. Errıl a prédikációról nem mondható, hogy
„a lehetı legnagyobb tisztelettel mutatja be a szentmisét” Amit 1812-ben mondtak akkori plébánosunkról,
az 2007-ben nem teljesült a jubileumi misén.
A plébánosnak még a misére népviseleti ruhába öltözött gyermekeinkrıl sem jutott eszébe, hogy egy nemzetiségi múlttal bíró községben misézik. Egy németországi könyvpiacon megjelent kiadvány kritikájától
eljutni az osztályharcig, igazán nem a Szent Erzsébet
Év jubileumi miséjére való. A mősorszerkesztık teljesítménye sem dicsérhetı, ık egyszerően „lekeverték”
az adásból nemzetiségi kórusunk német nyelvő miseénekeit , de hát a mősoridı az mősoridı. Mintha mi se,
vagy mise lett volna?! Egy kisbuszra való stábból senki sem vette észre a templom falán a márványtáblát,
amely az egykori falubeli svábság kitelepítésének 50.
évfordulójára készült. Ez több mint nagyvonalúság
vagy figyelmetlenség! A mai templomot a svábság
építette és 250 éve, az itt élıkkel együtt ápolja Szent

A második kérdéskör témája mai terminológiával a
népesség-nyilvántartáshoz sorolható. Az egyik legalapvetıbb nyilvántartás volt a „Matrikel”19, az anyakönyv. E könyvek a forrásai a ma divatba jött családfa
kutatásoknak. Nagy elismeréssel kell szólnunk volt
plébánosunk, Németh János úr nagy munkaigényő,
alapos feldolgozásáról. CD lemezre „írva” kigyőjtötte
az anyakönyvekbıl a 200 év során Leányváron anyakönyvezettek adatait.
Ennek kiegészítéseként Martin Schuszter úr, egykori
leányvári lakos önszorgalomból, szülıfalujának szolgáló tisztelgésként elkészítette a csolnoki anyakönyvekben szereplı (1745-1803) leányváriakról, az egy
kötetnyire terjedı nyomtatott adattárát. İ 9 éves volt
mikor 1946-ban szüleivel együtt kitelepítették Németországba.
Kettıjük munkájának köszönhetı, hogy az íróasztal
mellett egy számítógép segítségével viszonylag kis
munkával ki-ki elkészítheti a maga családfáját .Hazánkban sokkal nagyobb és gazdagabb települések is megirigyelhetnek bennünket ezért a lehetıségért. Híres táncosainkon és cselgáncsozóinkon kívül

18 a ház története
19 az anyakönyv német megfelelıje

10

Községünk helytörténete
Erzsébet emlékét. A magam részérıl nem szeretem az
ilyen nagyvonalú és felhajtással „beharangozott” TV-s
misét. Szebbek a mi miséink TV-s közvetítés nélkül!

foglalkoztatására 130 Ft, szellemi szükségletre 10 Ft
illetmény folyósítható22.
A szegényebb plébániák jövedelmének kiegészítésére létrehozta a lelkészpénztárt, a cassa parochorumot.

Egy 1699. évi szinódus elrendeli, hogy „ a szentségtartó elıtt mindig lámpa égjen”. A mi templomunkban
„az egyház szőkös bevétele miatt” a szertartások után
a „lámpást újra eloltják”. A templomi szegénységrıl
az embernek leginkább a templom egere jut eszébe,
bár ez itt nem helyénvaló.
A késıbbiekben tilalmas volt „villannyal pótolni a
gyertyákat az oltáron”. Az ún. „öröklámpát” is csak
„nagy szükség esetén” használhatták. Bár derék iparosok templomszépítı szándékkal készítették a fıoltárképünk körüli lámpakoszorút, az sem volt megengedett. A fıoltárkép restaurálása után – immár lámpakoszorú nélkül – napjainkban újra eredeti szépségében
láthatjuk templomunk patrónus szentjének képét.
1898-ban került elhelyezésre templomunkban a ma is
látható „gótikus, dúsan aranyozott bronz öröklámpa”.
Annak költsége, valamint „vitelbére” és a hozzá szükséges „új bojt és vaskapocs” 48 Ft 52 krajcár volt.20

A vizitátor az alapítványok között nevezi meg „Krell
Mihály egykori csolnoki plébánost”, aki községünkben is ellátta a lelkipásztori feladatokat. Álljon itt,
amit a Magyar Nemzet Története23 14 kötetes feldolgozásában róla olvashatunk:
Rendje eltörlése miatt Csolnokra, egy Dorog melletti
mai bányászközségbe került plébánosnak, s ott sok
száz oldalas könyvben (kéziratban) írta meg a község
történetét úgy, hogy, aki helytörténettel foglalkozik,
ma sem csinálhat mást, minthogy minduntalan az adataira hivatkozik. Összes papi elıdei és utódai együttesen se alkottak e téren annyit, mint amennyit ez a volt
jezsuitából lett falusi plébános egymaga alkotott, sıt
annak még egy század részét sem.:
De sajnálhatjuk, hogy ez a plébános közel 200 évvel
ezelıtt alig két évet és csak „oldallagosan” volt falunk
plébánosa. Korszakos munkája bizonyára sok érdekességet tárhat fel községünkre vonatkozóan is. A kézirat
megérdemelne egy magyar nyelvő fordítást! Szerethette leányvári híveit, hisz ezt látjuk végrendelkezésébıl
is. Munkássága megérdemli, hogy utolsó akaratának
megfelelıen minden évben, halálának napján, március
20-án, rá is emlékezzünk.
A 2008-as évet a magyarországi keresztény egyházak a Biblia évének nyilvánították. Ez évben 160 éves
a magyar katolikus sajtó legfıbb szervezıje a Szent
István Társulat. Az ünnepségsorozatnak sok nívós
országos rendezvénye van. Az esztergomi Szent Adalbert Képzési, Lelkiségi és Konferencia Központ tudományos tanácskozása, a budapesti Mővészetek Palotája zenei rendezvénye és az Országos Széchenyi
Könyvtár reprezentatív könyvkiállítása a legkiemelkedıbbek.
Szerencsés egybeesés, hogy kis településünk közel
200 éve történt egyházlátogatása nyilvánosságot kap
szerény kiadványunkban, és illeszkedik a Biblia üzenetéhez.
Legyen ez a mi kis helyi hozzájárulásunk az egyetemes kulturális örökség ünnepségsorozatához.

Mai szemmel feltőnı, hogy a játékos, kereskedı és
vadász foglalkozások nem voltak díjazottak a papi
hivatást választottak között. Nem volt kívánatos a „nıi
nemmel” való „gyanús társalgás „sem.
A plébános jövedelmének egy-két tétele alkalmas
arra, hogy ne csak naturáliákban, hanem értékben is
legyen ismeretünk az akkori viszonyokról. E kérdéskörhöz beszédes egy korabeli kimutatás Vértesszılıs
község leveleskönyvébıl21, amely szerint egy-két napszám bér a következı: szılımetszı, nyitó, kapás napi
17 krajcár; puttonyhordó, kukorica kapás 12 ill. 15
krajcár; kaszás napi 20 krajcár. Ugyanezen forrásból
egy-két húsféleség „limitációja,” ára: „tehén hús” és
sertés hús 8 krajcár/font; friss szalonna 18 krajcár/font;
„egy pár tisztított borjú láb” 7 krajcár; „egy egész marha orra” 11 krajcár. Egy-két foglalkozás éves jövedelme e korszakból: földmérı 300 forint; kocsis 140 Ft.;
hóhér és hajdú 70 Ft.; „szederfa felügyelı” 150 Ft.;
adószedı 700 Ft. (Az adószedık már akkor is többet
kerestek!)
II. József e korszak ún. „lelkészkedı papságának”, a
papoknak, mint állami hivatalnokoknak foglalkozásra
szólóan is meghatározta az éves járandóságukat. A
kiadott 6200 egyházügyi rendelete a legapróbb részletekig szabályozta a katolikus egyház életét. Egy plébános éves „költségkerete” szerint ruházatra és bútorokra
120 Ft, élelemre 140 Ft, borra 48 Ft, kocsis és szolgáló

Leányvár, 2008. május 21.
Dr. Szakmár János

20
Mayer Imre leányvári plébános feljegyzése 1898.december 29, Esztergom Prímási Levéltár
21
KEMÖL
22

Villányi Szaniszló Béla: Három évtized Esztergom megye és város múltjából 1684-1714; Esztergom,1892
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Községünk helytörténete
A Leányvári Újság 2008. májusi számában Dr. Szakmár János Leányvár önálló
parochiájának „Születési anyakönyvi kivonata”, az 1812. évi Canonica Visitatio címő
cikke hiányosan jelent meg. Az említett részt teljes terjedelemben a következıkben olvashatják.
A hibáért szíves elnézésüket kérjük!
A szerkesztık
…
Mindezek részben a Vallási Alap budai raktárából, részben a hívek pénzbeli hozzájárulásából valamint jótevık adományai folytán
kerültek beszerzésre.

Mindezek nem kevésbé, mint a corporalék, a
kehelykendık, a pallák és a kancsócskák,
tisztán és ragyogóan vannak elrakva abban a
szekrényben, ami ezek tárolására szolgál.
6.) A legszentebb Oltáriszentséget, amit a
betegek megáldoztatása, valamint a szentségimádás végett a templomban ıriznek, vajon
két hetenként megújítják –e? Emellett az ostyát a szentmise áldozathoz frissen és alkalmas száraz helyen tárolják- e?

5.) A templom tiszta-e? Az oltárok három
abrosszal, és oltárterítıvel fel vannak-e szerelve? Misekönyvvel el van látva? Hány papi
öltözéke van? Vajon ezek nem kevésbé-e, mint
a corporalék ,kehelykendık, pallák14, a kancsócskák, tisztán, ragyogóan, hibátlanul,
avagy hiányosan vannak- e elrakva?

Miként a monstranciában a közös szentségimádásra kitett Oltáriszentség a betegek áldoztatására a cibóriumban ırzött partikulák ,
ha nem is szabályosan két hetenként, legkésıbb minden hónapban megújításra kerülnek.
A szentmiseáldozathoz szükséges ostyák mindig frissen megvannak, amiket az erre kiképzett iskolamester kéthetenként szokott sütni,és
amiket a sekrestyében egy fa pixisben száraz
helyen tárolnak.

Hogy a leányvári templom minden szennytıl, amennyire csak lehetséges, tisztán
tartassék, minden szombaton kisöprésre kerül. Az oltár három abrosszal és egy oltárterítıvel van felszerelve. Két misekönyvvel is
el van látva, mégpedig egy az élıkért, a másik pedig a halottakért végzett reqviem számára. A következı papi öltözetekkel bıvelkedik:
4
-rendes vászon alba15
-rendes vászon vállkendı
3
-cingulus16
2
-miseruhák - melyekbıl kettı ünnepi, ezüst
rojtokkal, a többi három rendes - a hozzá
tartozó stólákkal és manipulusokkal17 5
-karingek és vászon
3
-kék és fehér selyem vélum18
2
-palást piros anyagból
1

Vajon a keresztelı kutat, a szent folyadékokat
illı helyen és jól elzárva ırzik-e? Úgy ezeket,
mint az elsı pont esetében feljegyzésre kerültek-e, megszemlélés útján a vizitátor maga
vizsgálja meg.
…

14
a kehely lefedésére szolgáló, vászonból készült négyszöglető textília
15
fehér miseing, karing
16
miseingek testhez szorítását szolgáló öv
17
18

stóla: kb. 2,5 m hosszú szalag alakú, középen és a végeken keresztekkel díszített liturgikus ruhadarab
manipulus: a miseruha egy része, a bal alsó karon hordott, kereszttel díszített szalag
kehelyt takaró kendı, színe a miseruha színével azonos
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Természet
A fák védelmében
A természet temploma az erdı, tartja a mondás.
Az erdıt alkotó növények, fák a szépségen túl részt
vesznek a levegıt alkotó gázok körforgásában, a
fotoszintézis révén oxigént tesznek szabaddá, mely
lehetıvé teszi az élıvilág lélegzését.
A fák, növények gondoskodtak korábban az oxigén
és a szén-dioxid közti egyensúly biztosításáról. A
nagy mennyiségő szén és kıolaj elégetése, a növényzet, erdıterületek csökkenése a szén-dioxid
arányának rohamos növekedését és egyúttal felmelegedést okoz.
A fás területeknek saját mikroklímája van. Ki ne
tapasztalta volna már ezt? A levegı nyáron nappal
hővösebb, éjszaka viszont sokkal kevésbé hől le,
mint fátlan területen. A páratartalom lényegesen
magasabb, mint kopár vidéken.
A fák fékezik a szelet, fogják a port. (Eleink még
telepítettek szélfogó erdısávokat!) Csak a nagyon
erıs szelek döntenek ki fákat!
A fák óvják a talajt is, megakadályozzák a gyors
kiszáradást, elısegítik a termıtalaj képzıdést.
A fa, mint tüzelı és építıanyag is értékes termék.
Vajon becsüljük, szeretjük-e eléggé fáinkat, erdıinket?
Sokszor „útban vannak”, ha kerítést építünk, ha
gépi földmunkát végzünk, ha elérik a villanyvezetéket, arról ne is beszéljünk, ha még termésüket, levelüket is lehullatják, amit a „gondos” portáját rendben
tartó gazdának kell fáradságos munkával felseperni.
Elı a láncfőrészt és elhárult az akadály!

A fák pótlásában, már kevésbé vagyunk sikeresek.
Néhány éve még voltak faültetések, nagyon csekély
eredménnyel. A közterületeken, a 10-es út mellett
elültetett csemeték, a szárazság, a rendszeres főégetések miatt nagyrészt elpusztultak, a még élı fák
gondozatlanok. A damilos főkaszákkal „alaposan”
körbekaszált facsemete élı, kambium köpenye
megsérül és a fa elpusztul.
A falu külterületein felhagyott, mőveletlen mezıgazdasági területeken, szılıkben a sokak által lenézett, becsmérelt akác próbál helyet találni magának,
de a rendszeres főégetéssel együtt az itteni fák is
megégnek, elpusztulnak. Más fafajokhoz hasonlóan
az akác is tırıl, ill. gyökérrıl sarjad, a kivágásra,
égetésre válaszul, számtalan sarj keletkezik, melyet
ritkítani, válogatni kell, ellenkezı esetben „bozót”
lesz belıle.
Szabad-e ilyen állapotot tovább rontani, akár
egyetlen életképes fát veszni hagyni? Nem!
Több figyelmet, felelısséget, gondoskodást érdemel természeti környezetünk, melynek meghatározó
része e növényzet, a fák! Hagyjunk teret a fáknak,
hogy életünk szebb lehessen. Találjunk anyagi forrást, gondoskodó kezet közterületi fáink pótlására,
ápolására.
Kérem, olvassák el a természettudós Fekete István két versét.

Fekete István: Akác

Kopár és erdı

Lombján fehéren ring a virág,
alatta csendes, puha világ,
felette méhek donganak,
a kasba mézet róla szednek,
virágján néha megpihennek,
s ha jó vagy: mesét mondanak.

Pusztai tájon szomjas a föld,
égı homok közt cserepes út,
tengıdı fő és halott bokor,
szomjas vándor, kiapadt kút,
nincsen itt élet, veszett az út.

Csobán Zoltán
képviselı

Halott ország ez éjjel-nappal,
erdıtlen, tikkadt, kopár határ,
tavasza meddı, ısze sivár,
fulladt csendjében hallgat a nyár,
halott ég alatt halott határ.

Ágán sok csúnya, hosszú tövis,
eldugva fészek – néha öt is.
s a fészekben dalos madár.
Hozzá ne nyúlj, mert kerted járja,
fiait férgekkel táplálja,
s nélküle üres a határ.

Párás domboldal, távoli vágy,
csobogó patak, andalgó út,
virág, szerelem, dal , szabadság.
Hegyen és völgyön zöld erdı zúg,
hegyen és völgyön zöld erdı búg.

Akácból készül kocsi, szerszám,
ajtóküszöb és télre kis szán.
Mindenre jó a világon.
Kályhátokból ı zümmög éjjel,
a nyár melegét hinti széjjel,
ha szemedre száll az álom.

Titkos, mély völgyén dús forrás buggyan,
tavasza illat és ısze mámor.
Telében munka, öröm és álom,
nyarában szabad ember a vándor,
erdı az otthon, erdı a sátor.
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Cselgáncs
Unió Baumit Annavölgy-Leányvár Kupa
A piliscsabai Mezıgazdasági, Erdészeti Szakképzı Iskola adott otthont
a nemzetközi versenynek.
A küzdelmekben észt, ukrán, lengyel, szlovák és
magyar csapatok vettek részt. E versenyen adták át
észak-dunántúli régió OB-t nyert versenyzık díjait.
Leányvár lett Észak-Dunántúl legjobb csapata. Kiváló bírók Oláh Szilárd
és Bíró Szabolcs.
Magyar bajnokok
Dobosi Szabina,
Urbanics Roxána,
Pfluger Antalné,
Kocsis Viktória,
Török Alexandra,
H or n yá k
Z sóf i,
Zupkó
Noémi,
Makovics Roxána,
Péntek Zoltán.
Csapat díjak: ifi, serdülı, junior, 1. és 2. osztályú
felnıtt nıi és férfi; 1. és 2. osztályú csapat.
A díjakat Nagy György régió elnök és Papp Pál Leányvár alpolgármestere adta át.
Csapatverseny eredménye: 1. Leányvár, 2. Ukrajna, 3. Zirc, 4. Baj, 5. Lengyelország, 6. Judo SZK
Felnıtt nıi eredmények:
48 kg: 1. hely Urbanics Roxána Leányvár, 2. hely Dobosi Szabina Leányvár, 3. hely Nemes Anna Titán.
52 kg: 1. hely Sziklai Georgina TABAK, 2. hely. Urbanics
Roxána Leányvár, 3. hely Kruzsely Luca Leányvár
63 kg: 1. hely Mykolenko Krisztina Ukrajna, 2. hely
Léhiszte Laura Észtország, 3. hely Nagy Annamária
és Révész Csilla Leányvár.
70 kg: 1. hely Lehiszter Maria Észtország 2. hely
Sass Dorottya Leányvár.
78 kg: 1. hely Molnár Fanni Leányvár, 2. hely Zsiros Noémi Leányvár, 3. hely Mischl Beatrix Baj.
+78 kg: 1. hely Szőcs Dóra Leányvár, 2. hely Dines
Mónika Leányvár.
Felnıtt férfi eredmények:
60 kg: 1. hely Németh András Zirc.
66 kg:1. hely Sziklai Béla TABAK.
73 kg: 1. hely Vas Adám Leányvár, 2. hely Fekete
Ákos Szlovákia, 3. hely Dr. Vaga Márk TABAK
81 kg: 1. hely Novota Richárd Savária, 2. hely Vas
Áron Leányvár, 3. hely Müllenkamf Sándor Baj
Abszolút: 1. hely: Péntek Zoltán Leányvár, 2. hely Weinberg Mihály Savária, 3. hely Kiss Gergı Leányvár
Ifi nıi eredmények:
48 kg 1. hely Dobosi Szabina Leányvár, 2. hely Salánki Evelin Oroszlány

52 kg: 1. hely Kodys Alexandra Lengyelország, 2.
hely Kruzsely Luca Leányvár
57 kg: 1. hely Klasz Gabriella Tatabánya, 2. hely
Hamodi Jázmin Savária.
63 kg: 1. hely Mykhalinko Krisztina Ukrajna, 2.
hely Nagy Annamária Leányvár, 3. hely Lehiste Laura Észtország.
70 kg: 1. hely Lister
Mária Észtország, 2.
hely Zsámár Ramóna
Koroncó.
Ifi fiúk eredményei:
45 kg 1. hely Német
Máté Zirc, 2. hely
Stodolak Marek Lengyelország, 3. hely
Mészáros Dániel Baj
és Klányi Erik Leányvár
50 kg: 1. hely Kaszner Róbert Szlovákia, 2. hely
Bere Zoltán Oroszlán, 3. hely Németh Máté Zirc.
55 kg: 1. hely Ipacs István Leányvár, 2. hely Laky
Richárd Leányvár, 3. hely Beke Zoltán Oroszlány.
60 kg: 1. hely Hamodi Omár Savária, 2. hely Péterfi
Tamás Oroszlány, 3. hely Guspiel Jakub Lengyelország és Rábai László Leányvár
66 kg: 1. hely Kiss Brúnó Savaria, 2. hely Jánoki
Zsolt Oroszlány, 3. hely Potoczky Matus Lengyelország és Tasi Zoltán Leányvár.
73 kg: 1. hely Lakner Krisztián Zirc, 2. hely Vadas
Dániel Leányvár, 3. hely Marosi Péter Baj.
81 kg: 1. hely Frank Arnold Leányvár, 2. hely Szikora Kristóf Leányvár.
Serdülı gyıztesek: 40 kg Vásáros Mária Gyırszentiván, 44 kg Knysh Olga Ukrajna, 48 kg Fridrik
Uljana Ukrajna, 52 kg Dycho Tamara Ukrajna,
Kordys Alexandra Lengyelország, 57 kg Hanadi Jázmin, 63 kg Zsámán Ramóna Koroncó, 33 kg Faragó
Norbert Leányvár, 36 kg Mészáros János Farkasvár,
40 kg Muha Yurty Ukrajna, 45 kg Vincze Botond
Zirc, 50 kg Zahkna Martin Észtország, 55 kg Sziklai
Albert TABAK, 60 kg Rábai László Leányvár, 66 kg
Potocki Matusek Lengyelország, 73 kg Szikora Kristóf Leányvár, 81 kg Frank Arnold Leányvár.
Nagyon jól versenyzett: Péntek Zoltán és Rábai László.
Felkészítık és szervezık: Pfluger Antalné, Deák
Attila, Nagy József, Pfluger Antal.
Pfluger Antal
SE elnök
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Nyitott oldal
Legyen béke már!
Kedves Gáspár Tibor!

dom: Hanzelik Gábor, mint a falu által megválasztott önkormányzati képviselı, illetékes arra, hogy
az újságban elmondja véleményét, még akkor is, ha
véleményével a testületben kisebbségben volt.
Érdekütközések miatt keletkezı nézeteltéréseket
(az újságban is) meg lehet vitatni. Nem kell ellenséges szándékot látni abban, ha valaki nem ért egyet
Veled.
Kérlek olvasd el egy kívülálló szemével Hanzelik
Gábor cikkét (márciusi szám 10. oldal) és a Te cikkedet (májusi szám 14. oldal), és hasonlítsd össze a
két cikk hangvételét!

Szívbıl örülök annak, hogy falunkban a Te ügyes
vezetéseddel mőködik egy ilyen nagyszerő csoport,
mint a német nemzetiségi tánccsoport. Áldozatos
munkád a falu számára is igen hasznos. Minden
elismerést megérdemel.
A falu vezetıinek kiemelt felelıssége, hogy az
ilyen tevékenységet óvják és támogassák. Ennek
mértéke és határai vitára adhatnak okot.
Hanzelik Gábor, (mint a Képviselıtestület Pénzügyi Bizottságának tagja) és közötted vita volt a
támogatás mértékét illetıen- a testületi ülésen és az
újságban egyaránt.
Az újságban keletkezett vitával kapcsolatban mon-

Baráti üdvözlettel,
Hamvas András

Gyógyítás a természet erejével
Egyéb segítıink:
• mozgást segítık
• légzést javítók
• 100%-os tisztaságú olajok (külsı-belsı használatra)
• haj, köröm regenerálók
• kitőnı bırápoló szerek
• lábápoló szerek visszérgyógyítástól a lábizzadásig
• fürdıszereink: gyógyító fürdık és élményfürdık
• havasi gyopárból, vadmályvából készült fürdıcsalád
• babaápoló szerek
• narancsbır elleni szerek
• arcápoló család
• napozó szerek
• főszerek, amik görcsoldó hatásúak, könnyen
emészthetık, nem tartják vissza a vizet a szervezetben, nem konyhasóval készülnek, és finom ízőek
• fogyókúrás szerek
• roboráló szerek
• változó korban nagy segítséget nyújtó termékek
• étrend kiegészítık
• fogamzást elısegítı szerek
• szervezet sav-bázis egyensúlyát létrehozó szer

Többször olvashattunk a leányvári újságban különbözı
egészségügyi felvilágosító cikkeket, különbözı foglalkozású emberek tollából. Ezeket a tanácsokat az ember vagy
megfogadja, megszívleli, vagy legyint rá, és azt mondja,
hogy ez engem nem érint.
De mint tudjuk, főben-fában az orvosság.
Amíg fiatal és egészséges az ember, nem gondol arra,
hogy egyszer ı is megöregszik, és a szervezetet eddig
felépítı sejtek egyszer csak kezdenek leépülni.
Hogy ez minél késıbb következzen be, Én most ehhez
szeretnék segítséget nyújtani. A megelızést már gyermekkorban el kell kezdeni, megtanítani a gyermekeinket,
unokáinkat a helyes táplálkozásra.
Hogy mit vigyenek a szervezetükbe, akár étel, akár ital
formájában. Nem beszélve a káros szenvedélyekrıl
(dohányzás, ital, drogfogyasztás, gyógyszerek), ami nagyon hamar tönkreteszi az egészséget.
Én olyan kiváló minıségő termékeket mutatok Önöknek, ami természetes növényi alapú, nagyon kevés kell
belıle, 99%-ban felszívódik, és egymás hatását erısítik.
Két éves kortól 100 éves korig ezek a szerek bárkinek
segítenek, akár a megelızésben, akár a gyógyításban.
Mivel szervezetünk mindenféle méreganyaggal van tele,
a szervezetet idırıl idıre tisztítani, méregteleníteni kell
(máj, vese, emésztı rendszer). Az immunrendszerünket
meg kell erısíteni.
A szervezetünket vitaminokkal kell feltölteni, ugyanis a
ma termelt zöldségekben, gyümölcsökben már nem található annyi vitamin, mint mondjuk 40-50 évvel ezelıtt.
Ezek a szerek mindenféle nemzetközi vizsgálaton kitőnı
minısítést kaptak.

Bárkinek, bármikor szívesen beszélek ezekrıl a szerekrıl személyre szabottan, betegségétıl, problémájától
függıen. Mert nem lényegtelen az sem, hogy a szülık
illetve nagyszülık milyen betegségben szenvednek, vagy
milyen betegségben haltak meg.
Szeretettel,
Érdi Ferencné
életmód tanácsadó
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Közlemények

NOSZTALGIA KLUB
Következı összejövetelét
június 23-án hétfın délután 17
órakor tartja a
Mővelıdési házban.
A résztvevık kérésére
énekelünk, beszélgetünk és
tervezzük a következı
alkalmakat .
Mindenkit szeretettel várunk !

KIÁLLÍTÁS
Június 14 -én 10 éve, hogy
megrendeztük a
„Hagyományırzı Lakodalmat”
A Mővelıdési házban képkiállítás
tekinthetı meg a
„Lakodalmas” képeibıl .
A kiállítás megtekinthetı
egy hónapig, munkanapokon.
Bıvebb információ kérhetı :
0630/217-6685

Anyakönyvi hírek
Elhunyt:
Kövér Tamás Erzsébet utca 1. (2008. április 4.)
Decsi Imréné Erzsébet utca 153. (2008. április 5.)
Nagy Andor Kálvária utca 73. (2008. április 19.)
Kovács Istvánné Erzsébet utca 158. (2008. április 28.)
Hutera Krisztina (2008. április 23.)
Szıke György Vasút utca 24. (2008. május. 4.)
Witzenleiter József Bécsi út 66. (2008. május 25.)
Házasságot kötött:
Huszár Eszter és Madarász György
(2008. április 19.)
Megszületett:
Rovács Beatrix és Gál Attila lánya Gabriella
(2008. március 9.)

Köszönetnyilvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik
Witzenleiter Józsefet utolsó útjára elkísérték,
és a család gyászában osztoztak.
A gyászoló család

Születésnapjukat ünneplik:
Sok boldogságot és jó egészséget kívánunk májusban és júniusban született polgártársainknak. Külön gratulálunk a szép kerek évfordulóhoz:
Halbauer Antalné (85) Erzsébet u. 83.
Árendás Ferencné (80) Petıfi u. 5.
Hajzer Mihályné (80) Beloiannisz u. 7.
Weisenburger Simon (80) Bécsi út 37.
Horváth Rudolf (60) Erzsébet u. 50.
Sípos Gyula (60) Beloiannisz u. 8.
Baumstark Mihályné (80) Bécsi út 77.
Tóth János (80) Vasút utca 10.
Kovács-Pálffy Péter (60) Bécsi út 62.

Kusnyár János (60) Kálvária utca 85.
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