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Október 6.
Nemzeti ünnepünk, október 6. a tizenhárom
aradi vértanú és gróf Batthyány Lajos mártírhalálának napja. A magyar sereg 1849. augusztus 13án, Világosnál tette le a fegyvert. Ezután Schwarzenberg miniszterelnök utasítására, Ferenc József
jóváhagyásával elıbb hadbíróság elé állították,
majd halálra ítélték és kivégezték a tizenhárom
magyar tábornokot. Az ítéletet október 6-án hajtották végre. Emlékezzünk meg róluk utolsó
mondataikkal, melyekbıl kicsit talán megismerhetjük, milyen emberek is lehettek hıseink.
Leiningen-Westerburg Károly: A világ feleszmél
majd, ha látja a hóhérok munkáját.
Damjanich János: Legyıztük a halált, mert bármikor készek voltunk elviselni azt.
Török Ignác: Nemsokára Isten legmagasabb
ítélıszéke elé állok. Életem parányi súly csupán,
de tudom, hogy mindig csak İt szolgáltam.
Aulich Lajos: Szolgáltam, szolgáltam, mindig
csak szolgáltam. És halálommal is szolgálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám,
tudom, megértik azt a szolgálatot.
Vécsey Károly: Isten adta a szívet, lelket nekem, amely népem és hazám szolgálatáért lángolt.
Lázár Vilmos: Ki tehet arról, hogy ilyen a magyar sorsa? Krisztus keresztje tövében érett

apostollá az apostolok lelke és bitófák tövében
kell forradalmárrá érni a magyar lelkeknek.
Dessewffy Arisztid: Tegnap hısök kellettek, ma
mártírok... Így parancsolja ezt hazám szolgálata.
Nagy-Sándor József: De rettenetes volna most
az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem
volna az életemben. Alázatosan borulok Istenem
elé, hogy hıssé, igaz emberré, jó katonává tett.
Knézich Károly: Milyen különös, hogy Haynau
bíró is keresztény és én is az vagyok. Csak az
ördög keverhette így össze a kártyákat.
Schweidel József: A mai világ a sátán világa,
ahol a becsületért bitó, az árulásért hatalom jár.
Csak egy igazi forradalom, a világ új forradalmi
embersége söpörheti el ezt az átkozott, meghasonlott világot.
Kiss Ernı: Istenem, az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicsı szentjei virrasszatok a
magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a
szívük és a hazáé az életük.
Láhner György: Krisztus keresztje és a bitófa
oly rokon. És az isteni áldozat mellett oly törpe
az én áldozatom.
Poeltenberg Ernı: Minket az ellenség dühös
bosszúja juttatott ide.
Batthyány Lajos: Gyerünk vadászok, éljen a
haza!

Október 6.
Kezét - mert ı ölt, maga a király egy nép arcába törölte bele.
Nem volt e földnek Petıfije már!
Igy kezdett lenni Ferenc Józsefe.
(Illyés Gyula)
Für Dávid

Önkormányzati hírek
Képviselı-testületi ülés 2008. szeptember 15.
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
•

A Képviselıtestület áttekintette a 2008. évi I.
féléves gazdálkodást. Elsıként az Önkormányzat I/2008 (II. 06) rendeletét tárgyalta a testület.
E rendelet jóváhagyása után szolgáltattunk információt az államháztartás mérlegrendszerébe.
A rendelet megalkotását követıen került véglegesítésre az állami támogatások összege Kiegészítı hozzájárulás az építésügyi igazgatási feladatokhoz jogcímen.
Az állami támogatás növekménye 308 eFt. Emiatt szükségessé vált a 2008. évi költségvetést
módosítani, mely módosítás a költségvetést
381.550 eFt-ra változtatta. Az éves gazdálkodás
során a központi költségvetés terhére pótló
irányzatokat állapítottak meg összesen 9.378 eFt
nagyságrendben. Az Önkormányzat eredeti bevételi és kiadási fıösszege 381.550 eFt-ról a
pótlóirányzatok révén 390.928 eFt-ra emelkedett.
• A Képviselıtestület megtárgyalta a 2008. évi I.
félévi pénzügyi beszámolót. A napirend elıtt a
Képviselıtestület meghallgatott egy magánbeadványt. Amint az 1. számú melléklet, a pénzforgalmi táblázat mutatja (Az Önkormányzat és
szakfeladatai 2008. évi elıirányzatai és teljesítései szakfeladatonként /I. félév/ ) a kiadási elıirányzat teljesítése 116.577 eFt, amely 29,82%,
a bevételi elıirányzat 164.176 eFt, amely 42%os teljesítést mutat. (Táblázat).
A kiadások egyes szakfeladatok esetén az idıarányos, 50%-os felhasználási szintet túllépték.
A pénzforgalom kiadási és bevételi oldalát tekintve megállapítható, hogy a mérleg pozitív
12,18%-al magasabb, mint amennyi kiadást
teljesítettünk. Hitelállományunk (kálváriadombi beruházás) a Raiffeisen Bank Zrt.-nél
42.531 eFt.
A Képviselıtestület megállapította, hogy az
Önkormányzat gazdálkodása a féléves pénzforgalom alapján az elıirányzatoknak megfelelıen
történt. A Képviselıtestület megállapította továbbá, hogy a telekeladás teljesítés – mely eredetileg 6 darab volt, jelen pillanatban 24 telek
eladása történt meg – szükségessé teszi a kálvária-dombi beruházás áttekintését. Ez a beruházás II. ütemét, a pénzügyi stratégiájáról való
döntést foglalja magába. A Képviselıtestület a
feladatok alapos áttekintését október és november hónapokban munkatestületi üléseken fogja
megvitatni.
•

A polgármester beszámolt a két ülés között végzett munkáról.
• Az Égáz-Dégáz Zrt.-vel megtörtént a kálváriadombi gázhálózat tervegyeztetése. Ennek során
kiderült, hogy a szolgáltató ragaszkodik a teljes
elsı ütemes 42 telket érintı záradékolt telekosztási térképhez. Az ehhez szükséges telekbejegyzést a Földhivatal soron kívül végzi.
• A 20 kV-os hálózat új hálózat E.ON általi kivitelezése folyamatban van, elhelyezésre került a
transzformátor állomás is. Az új nyomvonalon
szeptember 23-án indult a vételezés. Ezt követi
a 0,4 kV-os hálózat, valamint a közvilágítás
építése.
• A szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése a végéhez közeledik. A munkálatokat a lakossági ivóvíz és tüzivíz hálózat kiépítése követi.
• 2008. augusztus 28-án kistérségi ülés zajlott.
Módosításra került a Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat szervezeti és mőködési
szabályzata valamint szakmai programja. Az
ülés felülvizsgálta a térség közoktatási intézkedési tervét is.
• A tervezett pályázatokkal kapcsolatban a Várdomb utca felújítására most nem tudunk pályázni, mert a jelzett út nem győjtı- (5-ös kódú), hanem kiszolgálóút (6-os kódú). Lehetıség
nyílhat a TEVT 50%-os pályázatára 2009-ben.
• A közösségi terekrıl szóló pályázaton csak egy
helyrajzi számon szereplı ingatlanokra lehet
pályázni, a Mővelıdési ház épületére. A pályázat beadás elıtti elıkészületei zajlanak.
• 2008. szeptember 1-je óta heti egy alakalommal közterület-felügyelı lát el feladatokat Leányváron.
• Átadásra került Dorogon a Hısök terén az
ÁNTSZ új székháza. A szépen kivitelezett épületrész Kovács István képviselı munkáját dicséri.
• A Tőzoltószertár esıvíz-elvezetı csatornája
megújult. A felújítás csak anyagárba került, a
munkát Boros László képviselı ingyen végezte.
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let a rendelet további kidolgozását tartja fontosnak, ezért a rendelet megalkotását elhalasztotta.

A Képviselıtestület több rendeletet, így a közterület használati rendeletet a KomáromEsztergom megyei Közigazgatási Hivatal pontosítása alapján több ponton módosította.
A Képviselıtestület tárgyalt a Községi elismerı
cím létrehozásáról és adományozásáról. A testü-

•

•

Tóth János
polgármester

1. sz. melléklet Az Önkormányzat és szakfeladatai 2008. évi elıirányzatai és teljesítései feladatonként (I. félév )
BEVÉTEL
Szakfeladat

Megnevezés

Eredeti

Módosított
június 30.

KIADÁS

Teljesítés

Teljesítés (%)

Eredeti

Módosított

Teljesítés

Teljesítés (%)

552312

Óvodai intézm.étkeztetés

3 000

3 000

1 077,91

35,93%

8 216

8 288

2 918

35,21%

552323

Iskolai intézm.étkeztetés

1 980

1 980

495,22

25,01%

3 953

3 973

2 374

59,75%

552411

Munkahelyi vendéglátás

144

144

23,7

16,46%

631211

Közutak üzemeltetése

751153/212

Önkormányzat

22 669

22 669

7738,39

34,14%

9 597

9 597

4 686

48,83%

751153/200

Polgármesteri Hivatal

18 323

19 632

1 823,72

9,29%

48 114

52 656

24 856

47,20%

751175

Országos képviselı választás

751164

Helyi kisebbs.önkorm.

77

77

154

200,00%

627

627

312

7511 53/214

Kálvária dombi beruházás

156 341

156 341

39 769

25,44%

156 341

156 341

11 958

7,65%

751834

Vízkárelhárítás

180

180

120

66,67%

751845

Községgazdálkodás

751867

Köztemetı fenntartás

751878

Közvilágítás

751966

Önk.fel.nem tervelsz.

801115

óvodai nevelés

801214

Iskolai oktatás

805113

Napközi

851242

Ügyeleti szolgálat

50

50

25

851297

Védınıi szolgálat

2 910

2 910

853233

Házi segítségnyújtás

200

200

853235

Családsegítés

853246

Szociális étkeztetés

853311

Rendsz.pénzbeni ell.

853344

Eseti pénzbeni ell.

901116

Szennyvízelvez. és kez.

902113

Tel.hulladék kezelése

921815

Mővelıdési ház

923127

Könyvtár

924047

Sportfeladatok

926018

Máshová nem sor.kut.tev.

144

25

17,36%

1 220

225

18,44%

485

476
49,76%

1 000

1 000

1 080

108,00%

4 911

4 911

2 957

60,21%

360

360

56

15,56%

358

358

50

13,97%

2 760

2 760

541

19,60%

166 911

174 980

90 659

51,81%

2

36 361

37 190

15 899

42,75%

9

77 159

79 014

36 552

46,26%

5 510

5 645

2 570

45,53%

50,00%

50

50

12

24,00%

1 391

47,80%

3 595

3 657

1 627

44,49%

10

5,00%

1 738

1 811

931

51,41%

720

720

258

35,83%

3 442

3 631

1 700

46,82%

1 000

2 433

1 586

65,19%

2040

2040

866

42,45%

2 300

2 300

590

25,65%

5 280

5 280

5 906

111,86%

2071

2071

2 157

104,15%

264

264

76

28,79%

265

265

72

27,17%

6 310

6 460

3 403

52,68%

Szakfeladat néküli
ÖSSZESEN:

144
1 220

209

227

130

57,27%

205

2000

2000

1 020

51,00%

336

2 400

2 400

182

7,58%

11991
381 550

390 928

164 175

-3610
42,00%

381 550

390 928

116 581

29,82%

Nosztalgiázzunk együtt!
Vége a nyárnak és a jó idınek. Lassan a kertben
sincs már annyi teendı. Jönnek az esıs, hideg ıszi,
majd a téli hónapok. A szél és fagy elıl behúzódunk majd a meleg szobába.
Arra gondoltunk, hogy ez az idıszak még jobb
alkalom arra, hogy képújságunkban filmeket vetítsünk kis falunk eseményeirıl.
Bizonyára a lakosok között többen örökítettek
meg néhányat közösségi életünk eseményei közül.
Ez lehetett pl. óvodai, iskolai évnyitó vagy évzáró,
anyák napi vagy más óvodai, iskolai ünnepség, falukarácsony, húsvét, falunap... stb.
Arra kérjük a felvétel tulajdonosait, hogy, aki szívesen megosztaná az emlékezés örömét a többi lakossal az Ibi fodrászatban, vagy a Polgármesteri

Hivatalban adja le a felvételt, ami lehet VHS kazetta vagy DVD is. A régi videó kazettákat akár DVDre is át tudjuk írni. A régi felvételek többségét is fel
lehet javítani, és így le tudjuk játszani, hisz minél
régibb a felvétel, annál érdekesebb lesz megnézni.
A vetítéseket szombat és vasárnap délutánokra
tervezzük. A rövid filmeket egy napon, a hosszabbakat két nap alatt adnánk le.
A fentiekkel kapcsolatos ötleteiket szeretettel várjuk. Az aktív együttmőködést elıre is köszönjük, és
reméljük sok közös szombatunk és vasárnapunk
telik majd el a nosztalgiázás örömével.
A Leányvári Képújság szerkesztıi
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Tisztelt Polgármester Úr!
A Népegészségügyi Program keretében zajló
mammográfiás szőrıvizsgálattal kapcsolatosan
tájékoztatom, hogy a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 15 településének mobil emlıszőrése 2008. szeptember 15-tıl folytatódik. A
következı település Leányvár közigazgatási
területén élı, 45- 65 éves hölgy lakosok szőrıvizsgálatra invitáló levelet kapnak a
MammAlba Kft. (székhely: 8000. Székesfehérvár,Virág B.út 5.I/1) mozgó Emlıszőrı Állomásától, a Szent Borbála Kórházzal kötött megállapodásuk alapján. A rendelkezésünkre álló
adatbázisban 201 fıt érint a népegészségügyi
célú szőrıvizsgálat. A behívólevelet kapott hölgyek szőrıvizsgálata helyileg a Mővelıdési
Háznál parkoló, mőködési engedéllyel rendelkezı szőrıbuszon történik, 2008. október 28án és 29-én.
A minél nagyobb megjelenési arány érdekében
Polgármester Úr segítı közremőködését kérem

továbbra is abban, hogy a mellékelt általános
tájékoztató anyagot lehetıségeihez mérten a
lakossággal ismertetni szíveskedjék.
A szőrés eredményes lebonyolítása érdekében
kérem, hogy azokon a rendezvényeken, lakossági fórumokon, illetve ahol az érintettekkel találkozik, személyes vélemény- nyilvánításával is
szíveskedjék felhívni a figyelmet a behívóleveles szőrésen való megjelenés fontosságára.
Segítı együttmőködését elıre is köszönöm.
Tatabánya, 2008. szeptember 15.
Tisztelettel:
Dr. Mesterházy Attila
regionális egészségfejlesztési osztályvezetı
megbízásából
Kaszásné Zsidákovits Ildikó sk.
szőrési koordinációs munkatárs

Szerzıdéses legénységi állományba való toborzás
A hivatásos és szerzıdéses katonai szolgálat létesítésérıl, módosításáról, megszüntetésérıl és tartalmáról a Magyar Honvédség hivatásos és szerzıdéses katonáinak jogállásáról szóló 2001.évi XCV. törvény rendelkezik.
Jelentkezés feltételei:
• Kizárólagos magyar állampolgárság
• 18-47 éves kor közötti életkor
• Büntetlen elıélet
• 8 általános iskolai végzettség
• Egészségügyi, fizikai és pszichikai alkalmasság
• A szolgálatteljesítési idı heti 40 óra, a kiképzés ideje alatt 60 óra.
Munkajövedelem:
A szerzıdéses katona havi illetménye alapilletménybıl, illetménykiegészítésbıl, továbbá illetménypótlékokból áll.
Próbaidı (6 hónap) leteltekor a leszerelési segély terhére toborzópénz címén két havi távollé-

ti díjnak megfelelı összegő elıleget kell folyósítani.
Munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés: A szolgálati út, illetve a munkába
járáshoz kapcsolódó utazási költségek teljes
vagy részbeni térítésén túl a próbaidı leteltét
követıen a közalkalmazotti 50 % -os kedvezményő menetjegy igénybevételre jogosult.
A munkavégzéshez kapcsolódó természetbeni ellátások: A szerzıdéses állomány tagja –
természetbeni ellátás keretében-térítésmentesen
jogosult a Magyar Honvédség feladatainak
megfelelı fegyverzettel, felszereléssel, ruházattal és - a jogszabályokban meghatározott esetekben - élelmezéssel, szállással történı ellátásra.
Külszolgálat:
„A katona tudomásul veszi és beleegyezik,
hogy szolgálatát a szövetséges fegyveres erık
kel (NATO) történı együttmőködésre felajánlott katonai szervezetnél teljesíti."
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és kulturális kedvezmények és támogatások
biztosíthatóak.
• kedvezményes üdülés vagy üdülési hozzájárulás (családtagok), családalapítási támogatás, szociális támogatás, illetményelıleg,
t a n u l m á n yi ö s z t ö n d í j , k é p z é s i továbbképzési támogatás
• súlyos anyagi megterheléssel járó családi
vagy egyéb szociális körülményekre figyelemmel, a szerzıdéses katona számára segély adható
Érdeklıdni lehet:
MAGYAR HONVÉDSÉG NYUGATMAGYARORSZÁGI HADKIEGÉSZÍTİ
PARANCSNOKSÁG
Toborzó és Érdekvédelmi Iroda-Tatabánya
Cím: 2800 Tatabánya Komáromi út 18.
Telefonszám: 06-34/310-111, 06-34/311-111
E-mail: komarom.toborzo@regiment.hu
Ügyfélfogadás: hétfı-csütörtök:
8.00 -11.45 12.30 – 15.30

Szabadság. Szabadnap:
Alap-, pót-, egészségügyi, szülési és illetménynélküli szabadságra jogosult a szerzıdéses
állomány tagja. Az alapszabadság évi 25 munkanap, a pótszabadság mértékét a munkaviszonyban töltött idı határozza meg.
A 24 órás ır ügyeleti és lakáson eltöltött készenléti szolgálat után pihenıidınapot, szabadnapot kell biztosítani
Szerzıdés idıtartama:
Legénységi (tisztesi) állomány kategóriában:
minimum 3 év, maximum 15 év.
Próbaidı:
A próbaidı (6 hónap) alatt a szolgálati viszonyt bármelyik fél indokolás nélkül, azonnali
hatállyal megszüntetheti.
A szerzıdéses katonák jóléti ellátása, szolgáltatások:
A szerzıdéses állomány részére – szolgálati
viszonya alapján – visszatérítendı, illetıleg
vissza nem térítendı szociális, jóléti

Nevelıszülıket keresünk
Gyermekszeretı családok jelentkezését várjuk,
akik a Váci Egyházmegye által alapított
„Otthon” Nevelıszülıi Hálózata szervezetén
belül, Komárom-Esztergom megyében, családjukból kikerült gyermekek számára gondozást,
nevelést, követhetı családi szerepmintákat, érzelmi biztonságot nyújtanak.
A nevelıszülıi alkalmasság feltételei:
Nevelıszülı az a 24. életévét betöltött személy
lehet, aki a nála elhelyezett gyermeknél 18, legfeljebb 45 évvel idısebb.
A törvény által meghatározott felkészítı tanfolyamon részt vett.
Személyisége, egészségi állapota alapján alkalmas a nála elhelyezett gyermek kiegyensúlyozott fejlıdésének biztosítására, megfelelı
befogadó környezettel rendelkezik, és segíti a
gyermek saját családjába történı visszakerülést.
A nevelıszülıt gyermekenként, tevékenységéért díjazás illeti meg (családi pótlék; GYES;
GYED; fıállású anyaság, T13 ellátás, stb.) Biztosítjuk a nyári táboroztatást, iskolakezdési támogatást, egyéb juttatásokat.

A nevelıszülı feladata, hogy a Gyámhivatal
által gondozásba vett gyermeknek átmenetileg
pótolja a vér szerinti szülıt, saját háztartásában
teljes körő ellátást biztosítson. Ez az elhelyezés
addig tart, amíg a szülı akadályoztatva van a
gyermeke nevelésében, de legfeljebb a gyermek/fiatal felnıtt 24 (felsıfokú tanulmányok
esetén 25) éves koráig.
Tekintettel arra, hogy az elhelyezés akár több
évig is tarthat, a nevelıszülınek további feladatai is vannak: segíteni a munkába állást és az
önálló élet megkezdését. A nevelés során tiszteletben kell tartani vallási és lelkiismereti meggyızıdését, illetve azt, hogy hit- és vallásoktatásban szabadon vehessen részt.
Részletesebb tájékoztatást a területi nevelıszülı-tanácsadótól kérhet:
Elérhetısége:
Sarlós Istvánné tel: 20/295-8611
E-mail cím sarloskati52@freemail.hu
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Lena hírek
Kedves Szülık és Gyerekek!
A LENA Egyesület 2008. december 12-én
(pénteken!!) kirándulást szervez Nagykarácsonyba (Fejér megyében található, Leányvártól kb. 130 km-re), ahol személyesen találkozhatunk a Télapóval.

•
•
•
•
•

Indulás Leányvárról reggel 7:30-kor
(Kultúrotthon elıl)
Érkezés Nagykarácsonyba: 10.00-10.30
között
11-12 óra között találkozás a Mikulással.
12 órától szabad program
(www.mikulasfalva.com)
Hazaindulás elıreláthatóan 16 órakor

Kérjük az ideérkezı csoportokat, hogy 1-1
saját készítéső fenyıfadíszt helyezzenek el, a
szeretet ünnepére való készülıdés jegyében.
(Javaslat: a kísérık irányításával karácsonyi
énekek elıadása)
Szeretetposta: Advent után a teljes program
alatt a postán feladott képeslapokra egyedi bélyegzı kerül. (A játszóház ajándékboltjában
"Mikulásfalvi" képeslap vásárolható, melyet a
Mikulás bácsi aláír.)

Várható költségek:
1600.-/fı útiköltség,
1000.-/fı Mikulásház belépıdíj

Magyar Betlehem: November 28-tól látogatható. (Az országban két Betlehem található,
melybıl az egyik a nagykarácsonyi.)

Jelentkezni 2008. november 16-ig lehet,
Guttin Zsuzsánál (30/397-6832) vagy Ibi
fodrásznál (487-209).

Egyéb szolgáltatások a játszóházban:
Étkezési lehetıség: Étkezıasztalok az otthonról hozott élelem elfogyasztására.
Büfé (szendvics, sült kolbász, üdítıitalok,
kávé stb.), Ruhatár, WC,
Ajándékbolt: "Mikulásfalvi" képeslap vásárolható, játékok, ajándéktárgyak

A jelentkezést csak 1000 Ft/fı elıleg befizetése után tudjuk figyelembe venni
Programok Nagykarácsonyban
•
•
•

Babaház
Játszósarok
Számítógépes játékok
Mesefilmek folyamatos vetítése
Nagykarácsonyi Karácsonyfa: a szeretet, az
egység jelképe

Játszóházi programok
Kézmőves foglalkozások
Csoportjátékok- folyamatosan

LENA Egyesület

Kedves mozogni vágyók!
Jó hírünk van azok számára, akik szeretnének mozogni, tornázni, és ezzel hozzájárulni az egészségesebb életmódhoz. A lehetıség itt helyben adott, mert újra indult a torna a Nagyiskola tornatermében, október 1
-jével, minden hétfın és szerdán 19-20
óráig.
A részvétel csakúgy, mint a tavalyi évben,
ingyenes.
Ezúton szeretnénk megköszönni a résztve-

vık nevében Nagy Erikának és Sturcz Szabinának, hogy idıt és energiát szánnak arra, hogy frissek, szépek és egészségesebbek
lehessünk! S mindezt mindennemő térítés
és ellenszolgáltatás nélkül teszik.
Így hát, hölgyeim nincs kifogás, hogy
nincs idı és nincs pénz, hisz minden adott,
csak elhatározás kell.
LENA
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Nemzetiség
Indián nyár helyett késı ısz
Visszanézve a fényképeket, videót, és hétfın meghallgatva a
dági polgármestert, a szeptember
6-i fellépés jól sikerült. Sajnos
nem írhattam ezt; fellépésünket,
mert a gonosz PP (parlagfő pollen) levert a
lábamról.
A következı hetek már a falunapi felkészülés utolsó mozzanatai voltak. Megbeszélések,
e-mailek, SMS-esek, telefonálgatások, egyeztetések, emlékezések. Ment minden a maga
útján, de mik ezek az
emlékezések? 10 éve
történt dolgokra gondoltunk vissza, no nem arra,
hogy akkor 1998-ban
választások voltak, hanem egy Hagyományırzı Lakodalom képei villantak elénk; nem arra,
hogy akkor 1998-ban lett
leaszfaltozva az Erzsébet
utca, hanem egy cirkuszi
sátrat láttunk állni a salakos pályán, amelynek
belsejében nagy betőkkel írtuk ki „Gyógyulj
meg Évi”.
A lakodalom fényképei egész nyáron át láthatóak voltak a kultúrotthon kistermében. Végignézve a képeket, könnyen lemérhetıvé
vált, hogy ki, mint változott meg. A gyerekek
azóta felnıtté váltak, a fiatalok megemberesedtek, a közepesek egyre inkább ıszülnek.
Néhány képrıl olyanok is tekintenek felénk,
kik már nincsenek közöttünk. ’98 ıszén a jótékonysági rendezvényünk, melyet egy akkor
beteg táncosunkért szerveztünk, teremtette
meg a falunapok alapját. A nulláról kellett
mindent megvalósítanunk, semmi „sátras”
tapasztalatunk nem volt, viszont sok önkéntes
segítséget kaptunk.
Az emlékezés nosztalgikus élményébıl viszszazökkentünk a mába. A falu közmunkásainak és a kultúrotthon alkalmazottainak segítségével zajlott a színpad burkolása és bontása,
az események közötti takarítás, rámolás. Tán-

cosaink a díszítésben jeleskedtek, polgármesterünk sem volt rest felmászni a magas létrára
és feltenni a fényszórókat. A növényeket ismét, mint évek óta mindig Juhoséktól kaptuk.
Jöhetett is a péntek este. A kölcsönzıbıl bérelt gázzal mőködı meleg levegı befúvó készülékek nagyon jó szolgálatot tettek. Leányvári mazsorettjeink vagy majoretteink (melyik
is a helyes írása?) elıször mutatkoztak be a
Falunap keretein belül, majd egy kis táncbemutatót tartott az Adenssa Dance Club
(Kazinczyék biztosan
nagyon örülnének eme
szép névnek). Mondhatni manapság ez a trendi,
minél hangzatosabb,
minél idegenebb, minél
angolosabb, annál jobban eszi a nép. Szerencsére a Szalai Trió zenészei a két gitárral és a
dobbal nemcsak a külföldi számokból válogattak. Éjfélig le sem jöttek a színpadról, ezt a
kisszámú, de lelkes közönség nagyra értékelte.
A zenekar költségeit fele-fele arányban polgármesterünk és kultúrcsoportjaink saját
jószántukból fizették!
Másnap délután úgy jártunk, mint a galambászok; ég felé fordított tekintettel, de mi nem a
galambjainkat kémleltük, hanem a felhık vonulásából próbáltuk meg kitalálni, vajon lesz
felvonulás vagy sem. Szerencsére nem lett
semmi az égi áldásból, így a vörösvári fúvósok nyugodtan muzsikálhattak a templomkertben. A tavalyi hibánkból okulva most egy kis
szabadtéri erısítéssel is készültünk. Az általános iskola kisdiákjainak nyárbúcsúztató, ıszköszöntı versikéit jól hallottuk. Plébánosunk
szép szavak kíséretében áldotta meg terményeinket. A kissé hidegben, ne is szépítsük, a
novemberre emlékeztetı idıjárási körülmények között, a felvonulás szereplıi gyorsan
megtalálták a helyüket, és már indultunk is a
sátor felé jó hosszú sorban.
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Nemzetiség
Mikor beérkeztünk a sátorba mindenki meglepıdött. A főtıberendezéseknek köszönhetıen
szinte meleg volt bent. Érdi Julika vállalta a narrátor szerepét ezen a délutánon, ı köszöntötte a
nézıket, vendégeket. Ezután Tóth János polgármester megnyitóját hallhattuk, a színpadon egy
szép csokor virággal köszönte meg Szakmár
Jánosnénak a tíz évvel
ezelıtti lakodalmas
létrehozását, majd
Wenczl József koreográfust is elismerésében részesítette az
évek óta tartó munkájáért.
Felnıtt és ifjúsági
táncosaink a Menyasszony búcsúztató
bemutatásával ismét
sokak szemébe csaltak
könnyet. A vörösvári fúvósok mősorában a ritkán hallható számok és a már ismertek jól csengve fértek meg egymással. Kis falunknak is van
már mazsorett csoportja, az utcai vonulásnál és a
színpadon is ügyesek voltak. Két harmonikásunk
kíséretével dalkörünk hangzásvilága megváltozott, Fódi János vezénylésével az összhatás egyre jobb lesz. Mini táncosainkat az sem zavarta
meg, hogy zenekarunk a Gyermeketődöknél egy
ismétléssel kevesebbet játszott. Mazsoláink is
lehetıséget kaptak, bár most még csak a kacsatáncra forogtak, de a közönségnek így is tetszettek. A sorban gyermektáncosaink következtek,
akik egyre több olyan koreográfiát sajátítanak el,
amelyet a nagyobbak is táncolnak. A színpadon
ezek bemutatásában természetesen a gyerekek
elınyt élveznek, a nagyobbaknak kell mást választaniuk. Alsógalláról egy olyan dalkör érkezett, amelyben szívesen táncolnak is. Dalaikkal
és táncaikkal méltán nyerték el a közönség bíztató tapsát. A judosók bemutatója ütemesen zajlott, láthattuk a különféle dobásokat, sajnos egy
kis baleset is történt, mint késıbb kiderült egy
fiú ujjtörést szenvedett (jobbulást kívánunk Ricsinek). 2005 óta köszöntjük azokat a táncosokat
és 2007 óta azokat a zenészeket, akik 10 éve
tevékenykednek közöttünk. Ebben az évben

Csizmadia Edina, Berényi Réka, Frank Richárd
és Kelenföldi Csaba vehették át emlék kerámiáinkat. Gratulálunk nekik, és kívánunk további
szép sikereket! Az ifjúságiak lendületes elıadása
a felnıtteknek is feladta a leckét, de állták a sarat. A közös Zenész polkát három csoport táncolhatta a színpadon, sajnos a Fináléval nem
fértünk el mindannyian,
és mivel a sátor 5 m-rel
rövidebb volt, mint tavaly; a betonon sem
jutott hely a zenekarunk
elıtt. A Leányvár
Sramli a délutáni kísérıi szerepkörbıl a színpadon felszerelkezve az
est további részének
fıszereplıjévé lépett
elı. A hajnali háromig
tartó bálon lehettünk
volna többen is, aki viszont megtisztelt bennünket jelenlétével, az szemmel láthatóan jól érezte
magát. Vasárnap délelıtt csak a nagyon elszántak asztaliteniszeztek, csocsóztak, dartsoztak,
sakkoztak és próbálták az ezüst golyókat a kicsihez minél közelebb juttatni.
Jövıre nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a
főthetı sátor reklámozására! Reméljük többen
leszünk!
Egy héttel késıbb, szeptember 27-ére, a pilisvörösvári szüreti felvonulásra kaptunk meghívást. A lovasokkal, kocsikkal, szüreti kellékekkel, hintóval, bíróval és bírónéval, zenekarokkal
és táncosokkal Vörösvár utcáin végighaladó
rendkívül hosszú menetet mindenütt szeretettel,
a kocsmáknál enni- és innivalóval is fogadták.
Reméljük az autósok sem bosszankodtak, akik a
10-es út lezárása miatt a dugóban ültek. A gimnázium udvarára érve a színpad elıtt a szabad ég
alatt foglalhatott mindenki helyet. Az idıjárás
most sem fogadott bennünket kegyeibe, esni
ugyan nem esett, viszont legalább hideg volt. A
szereplık rövid mősort adtak, mi is ezt tettük.
Sajnos a színpad méretét alulbecsültük, és az
egyik szám megválasztásával nagy hibát követtünk el. Tizenhárom párral a Sváb bállal nehezen
fértünk el a színpadon, a nagy körökkel alig-alig
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Nemzetiség
boldogultunk. A színpad hátsó részénél egy fiú
táncosunk leesett és magával rántotta a függönyt
és az azt tartó 2 méteres acélcsövet. A muzsika
szólt és táncoltunk is tovább, de a döbbenet az
arcokról csak akkor váltott mosolygásra miután
mindenki láthatta, a leesınek nincs különösebb
baja az ijedtségen kívül.

Ennyi fért bele a pokoli hıséggel kezdıdı és
már-már téli napokra emlékeztetıen folytatódó
szeptemberbe. Az indián nyár vagy közkedveltebb nevén, az idısebb hölgyek nyara, szóval a
vénasszonyok nyara, talán majd októberben jeleskedik és hoz nekünk igazi kellemes napsütéses heteket.
Gáspár Tibor

Tánckezdet
Az augusztusban lezajlott tánctábor alkalmából már látszott, hogy új csoport indítási szándékunk jogosnak bizonyult. Sok kis gyermek
vett részt és papírra is vetette a tapasztaltakat.
Ki-ki-más megközelítésbıl értékelt, de mindenkinek tetszett e néhány nap. Talán ez a legfontosabb, érezzük jól magunkat a felkészüléskor, próbáinkon, rendezvényeinken és a fellépéseinken.
A szeptemberben ránk köszöntı szaharai melegben élhettük át a 2008-2009-es tanév kezdését. Nekünk (kultúrcsoportok tagjainak) is
„évkezdet” ez a hónap, hiszen a nyári pihenı
után ismét elkezdıdnek próbáink, a szereplési
lehetıségekhez igazítjuk hétvégéinket. Zenészeink azonban ebben az évben sem nagyon

pihenhettek az esküvık és az egyéb felkérések
okán.
Sokaknak az idei tanévkezdet, tánckezdetet is
jelentett. Sok új kis lábacska néha még kicsit
ütemtelenül lépkedve kezdte meg a pörgıs
éveket. A legkisebbek már nem a minik, hanem a MAZSOLÁK. Szóval akkor most hogy
is van ez? Hát valahogy így (lásd a lenti táblázatot).
Természetesen itt-ott átlógnak néhányan
egyik csoportból a másikba, lehetnek túlkorosak vagy éppen korkedvezményezettek.
Többször mondtuk, leírtuk, minden csoportunk tudja fogadni az év közben jelentkezıket,
tehát pörögjön fel mindenki!
Gáspár Tibor

Név

Korosztály Próba

Oktatók

Mazsola

5-7 év

Péntek 17:00

Misik Hajnalka, Hatala Judit, Várszegi Andrea

Mini

8-10 év

Szombat 9:00

Misik Hajnalka, Hatala Judit

Gyermek 11-14 év

Csütörtök 18:15

Gáspár Linda, Hutera Erzsébet

Ifjúsági

15-19 év

Csütörtök 19:15

Gáspár Linda, Gáspár Tibor

Felnıtt

20 évtıl

Péntek 19:30

Wenczl József

Tisztelt Leányváriak!
Lehetıségünk van mindazoknak átnyújtani családfájukat, akiknek ısei Leányváron keresztelkedtek, házasodtak vagy itt hunytak el. Az adatok általában 9-12 generációra nyúlnak vissza
egészen az 1700-as évek elejéig! Csak a közvetlen felmenıkre vonatkozó adatokat áll módunkban kiadni. Kérdéseikkel keressék fel Gáspár Tibort, 30-277-4061, gtibor61@invitel.hu.
Leányvári családfakutató tájékoztató, bemutató: október 25-én, szombaton 15 órakor a kultúrházban! Várjuk az érdeklıdıket.
Leányvári Német Kisebbségi Önkormányzat
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Cselgáncs
Két bajnoki arany
BHSE rendezte az idei DIÁK A
Magyar Bajnokságot, ahol a leányvári judósok kiváló versenyzéssel
két bajnoki címet és négy harmadik helyezést értek
el. Nagyon jól versenyzett Makovics Roxána, aki

minden mérkızését tíz ponttal nyerte.
Egyéni eredmények: 56 kg Makovics Roxána 1.
hely, 30 kg Kiss Roland 1. hely, 54 kg Ipacs Tamás
3. hely, 60 kg Klányi Erik 3. hely, 66 kg Pásztor
Gergı 3. hely, +66 kg Csantavári Ktisztián 3. hely

Faragó Emlékverseny
Tatabányán rendezték a Faragó Emlékversenyt és
az Észak-dunántúli Régiós Bajnokságot. A versenyen elsı alkalommal mőködött a régió elektronikus mérkızés- kijelzı rendszere. A megmérettetésen községünk dzsúdósai remek eredményeket értek
el. Kiválóan teljesített Zupkó Noémi, Ipacs Tamás,
Rábai László, Zorics Richárd, Bihari Dániel, Laky
Richárd, valamint Csantavéri Krisztián és Nemes
Klaudia, akik két korcsoportban tudtak érmet szerezni.
Elsı helyezettek: Nemes Klaudia (ifi és serd.),
Rábai Boglárka, Klányi Márk, Nisz Roland, Zorics
Richárd, Ipacs Tamás, Pásztor Gergı, Csantavéri

Krisztián (diák A és serd.), Bihari Dániel, Rábai
László, Frank Arnold, Ipacs István, Vadas Dániel,
Dobosi Szabina, Sasvári Dominika, Zupkó Noémi.
Második helyezettek: Perger Botond, Bredoka
Dóra, Vadas Gellért, Nagy Benedek, Klányi Erik,
Tóth Ferenc, Takács Nikolett, Laky Richárd,
Willinger Ivett, Zupkó Noémi, Zsiros Zoárd, Szücs
Dóra.
Harmadik helyezettek: Szücs Gábor, Kreisz
Ádám, Bihari Dániel, Tóth Csaba, Rábai Attila,
Klányi Erik, Ipacs Tamás, Laky Richárd, Móczik
Máté, Rábai László, Vido Dávid, Takács Nikolett.

Újabb leányvári csapatsikerek
Budapesten az UTE csarnok adott otthont az ifjúsági csapatbajnokságnak, ahol a leányvári judósok jól
szerepeltek. A fiúk „csak” az 5. helyen végeztek,
mivel nagy harcot vívtak a Judo SZK csapatával a
bronzéremért (4:5 volt az eredmény). A helyezés
azonban igen elıkelı, mivel a leányvári csapat nagy
része még serdülı korú. A leányvári lány csapat 1.
helyen végzett.
Csapattagok: Nemes Klaudia, Dobosi Szabina,

Urbanics Roxána, Kruzsely Luca,Takács Nikolett,
Kristián Izabella, Willinger Ivett, Baranyai Pálma,
Nagy Annamária, Zupkó Noémi, Sasvári Dominika,
Dines Mónika.
Faragó Norbert, Ipacs István, Laky Richárd, Rábai
Attila, Rábai László,Moczik Máté,Vadas Dániel,
Frank Arnold, Vido Dávid, Csoma Attila és
Kerstner Róbert (Titán SE).

Felkészítık és szervezık: Pfluger Antalné, Deák Attila, Nagy József, Kovács Ernı, Pfluger Antal.

Pfluger Antal
SE elnök
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Ünnep
Szabó László Dezsı - Október 23.
Egy bomba robbant a szívemben:
Tüntetés lesz, testvér, tüntetünk!
Forró szívvel, és mit se várva
Egy eszme indult el velünk.
Az idı ısködébıl pattant,
És telt vele a csillogó este:
Ezrek és ezrek az utcákon,
Nem lehet ráismerni Pestre.
Az égen száz csillag hunyorgott,
Lenézett egy-két vörös fényre;
Csattant, kiáltott a jelszó:
A rabságnak már legyen vége!
Egy autó oldalán fityegtem,
És alig hittem a szememnek:
Rendır sehol, s házak tövébıl
Asszonyok, lányok integetnek.
„Ruszkik haza!” - dörren az orkán,
„Sztálint ledöntjük!” dübörögtek;
ömlött a nép, torok kiáltott,
a jelszavak meg mennydörögtek
Százfejő szörnyek mesévé váltak,
A provokátort meg kikacagták.
A szobor elıtt a nagy téren
Régi világuk megtagadták.
Kemény csapás volt mindazokra,
Akik elıtt tapsoltak egykor!
Álltak és néztek várakozva,
Ezer és ezer, százezer sor.
Diadal szállt végig a téren,
S mint tőzvész, orkán ült a tájra:
A magasságban zúgni kezdett
Hegesztıpisztoly kékes lángja.
Motorok zúgtak, erılködtek,
Megingott végre a Gyalázat:
„Ledöntöttük a Sztálin szobrot!”
Verték, döngették a vázat."

SZENTKÚTI FERENC
HİSKÖLTEMÉNY EGY PESTI SRÁCRÓL
Te napköziben nevelkedett
apró kamasz,
Te, akinek élete mindössze
vagy tizenöt sivár tavasz.
Te, akibe már az A.B.C.-vel
tömték az ideológiát,
A szovjet tankok vad tüzében
zengted a szabadság dalát.
A tankok acél záporában
sem remegett gyenge kezed.
Bátran markoltad meg
a géppisztolyt,
és szórtad rájuk a tüzet.
Kicsiny szíved tán összerezzent,
de lábad bátran szaladt.
Kezedbıl nyugodt, biztos ívben
repült a benzines palack...
Te pesti srác, te hısök hıse
ontottad drága véredet,
s a kivívott szent szabadságban
megkaptad érte béredet.
Te kicsiny bajtárs, esküszünk, hogy
megvédjük ezt a drága vért,
mert nem lehet, hogy
kicsiny szíved
hiába ontott annyi vért...

A Rádióhoz, stúdióba!”
„Vesszen Gerı, a gaz áruló!”
A forró éjszakában indult
Véres útjára száz golyó.
Én is rohantam, és jött Csepel,
Katonák, lányok, asszonyok,
Rendırök, munkások, ezren, ezren,
Igaz és bátor magyarok.
És sztrájk is indult. Árva népünk
Kezébe vette végre sorsát.
Másnap már vérben fürdött minden,
De feltámadott Magyarország!
Aranybetőkkel, vérrel írva,
Új, nagy fejezetet nyitottunk
Ország-világ történetében:
Szabadságunkat marokra fogtuk!
Új eszme ragyog fenn az égen,
Dátum született a világon,
Mely tőzbe hoz ma minden szívet:
Szabad október 23!

Te pesti srác,
Te napköziben nevelkedett
apró kamasz!
Te, akinek élete mindössze
vagy tizenöt sivár tavasz.
Téged, ki ezt a drága élted
hazádért így adtad oda,
amíg magyar él a földön:
nem felejtünk el soha!
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Egészség-Betegség
Szépségápolás egész évben
ki van téve. Nyáron a melegnek és a napsütésnek,
ısszel és télen pedig a hidegnek és a szélfúvásnak.
A téli idıszakban a bır nagyon érzékennyé válik,
fokozódik a kozmetikai hibák kialakulása, az ajkak
gyakran berepedeznek. A szeles, hővös idı csökkenti a bır hidratáltságát, feszességét is. A zordabb
idı ellensúlyozását szolgálja a rendszeres, hetenkénti masszázs, a vitamindús táplálkozás. Ilyenkor
fogyasszunk sok gyümölcsöt, zöldséget, fızeléket!
Óvakodjunk a zsíros, túlfőszerezett ételektıl!
Kerüljük a szappanos mosakodást, mert a szappan
elvonja a vizet a bırbıl, így a szárazzá, vízhiányossá válik. Célszerőbb arclemosó tejet egy kisebb
vattadarabra nyomni, és azzal áttörölni az arcot.
Hiszen ettıl rosszabbodik a zsíros bır állapota,
fokozódik a pattanásképzıdés.
Bırünk épségének megırzésére helyezzünk el a
lakásban párologtatót, használjunk a bırtípusunknak megfelelı hidratáló krémet.
Ajánlanám havonta az arcbır kozmetikai kezelését, hogy ezzel is megakadályozzuk a szennyezıdések felhalmozódását, segítsük a bır tisztán tartását.
Amennyiben további tanácsadásra lenne szüksége, készséggel állok rendelkezésére!

Bırünk ápolásának célja mindenkor a bır állapotának megtartása, vagy javítása, ezzel az öregedés
folyamatának késleltetése.
Bırápoláson a bır szennyezıdésektıl való megtisztítását, vérkeringésének, izomtónusának fokozását, táplálását, regenerálását értjük.
A bır felületére a környezetbıl szennyezı anyagok tapadnak, emiatt oxigén hiányában a bırlégzés
gátolt.
Bırünk hámrétege öt elszarusodó laphámból áll: a
legfelsı rétege a szaruréteg, mely több sejtsoros
réteg.
Ezek a sejtek a felszín felé közeledve egyre lazábbak, a felszínre érve leválnak, ezeket nevezzük
elhalt hámsejteknek. Hogy ezeket az elhalt hámsejteket és a bırre kerülı szennyezıdéseket eltávolítsuk, fontos a bır radírozása. Nyáron egy héten egyszer, télen hetente kétszer.
Ahhoz, hogy a bır életerejét fenntartsuk, szükséges a bırtápláló anyagok rendszeres használata
Ezek az anyagok fokozzák a bır életerejét, pótolják az eltávozó zsíranyagokat, vízmegkötı faktorokat. Hámképzıek, tonizálnak és hidratálnak. Ilyen
anyagaink a természetes zsírok, az olajok, a vitaminok és a gyógynövények.
Köztudott, hogy az arcunk, testünk azon része,
mely az idıjárás viszontagságainak folyamatosan

Nagy Judit
kozmetikus

Egészségünk megırzése érdekében, amit az emlıszőrésrıl tudni érdemes
Az egészség megırzésének többféle módja ismert
ma már. Tudnunk kell azonban, hogy nem elegendı
egészségesen táplálkozni, mozogni, kerülni a dohányzást és az alkoholfogyasztást. Figyelnünk kell
egészségi állapotunkat is, melynek egyik lehetséges
módja a szőrıvizsgálat. A szőrıvizsgálatokkal elkerülhetı több súlyos daganatos megbetegedés, illetve
korán felismerve jó eredménnyel gyógyíthatók.
A népegészségügyi célú, célzott szőrıvizsgálatoknak
egyik fontos jellemzıje, hogy behíváson alapulnak.
Néhány gondolat az emlıszőrésrıl:
A kétévenként esedékes szőrıvizsgálat a 45-65
éves hölgyeket érinti. A szőrıvizsgálat célja, hogy
az emlık röntgenvizsgálatával felderítse a még nem
is tapintható rendellenességeket. A vizsgálat rövid
ideig tart, a szükséges adatok rögzítése után a szakasszisztens az emlık megtapintását követıen felvételeket készít az emlıkrıl. Az emlık összenyomása

– ami a jól értékelhetı képek készítését szolgálja –
csak ritkán okoz kisebb kellemetlenséget.
A behíváson alapuló emlıszőrés kétévenként esedékes, ajánlott azonban havonta figyelemmel kísérni az emlık állapotát, és ha bármilyen elváltozást
észlelünk, forduljunk orvoshoz. A vizsgálat rövid
ideig tart, gyakorlatilag kockázatmentes és általában
fájdalmatlan.
Bíztatjuk tehát azokat, akik kézhez kapják az
emlıszőrésre szóló behívólevelet, hogy éljenek a
szőrıvizsgálat lehetıségével!
További, részletes információ kérhetı:
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Közép-dunántúli Regionális Intézete
Kaszásné Zsidákovits Ildikó
szőrési koordinációs munkatárs
Tel.: 34/ 309 448
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Nyitott oldal
Fazekas Évi 21 évesen oktatás szervezınek készül
Emlékezés egy tíz éve tartott jótékonysági rendezvényre
Községünkben szeptember 20-án tartottuk a
hagyományos falunapot. A falu lakói láthatták
a termények megáldását, a színes felvonulást
és a játszótéren felállított sátorban bemutatott mősort. Az idıjárás a barátságtalan kora
ıszi lehőlés ellenére
végül kedvezıre fordult, a délelıtti szemerkélés után kikandikált a Nap is , de azért
egy-két fázósabb felvonuló a szép népviseletben is kardigánt,
pulóvert öltött. A gázmelegítıkkel főtött sátorban jól esett a meleg.
Tóth János polgármester úr megnyitójában
emlékeztetett a 10 éve történtekre. Méltatta az
akkor rendezett, országos hírővé vált leányvári
hagyományırzı lakodalom rendezését, emlékeztetett a 10 évvel ezelıtt tartott jótékonysági
rendezvény sikerére.
Az óvodai bázison 1994-ben alakult elsı községi Német Kisebbségi Önkormányzat e két
csúcsrendezvényével adta át a staféta botot az
ifjabb nemzedéknek, aki sikeres folytatója volt
a járatlan úton elért eredményeknek.
Nejem, dr. Szakmár Jánosné 36 évi óvodavezetıi munkája mellett az elsı kisebbségi önkormányzati elnöki tevékenysége és rendezvényeiknek helyi és országos sikere is elismerést
kapott a díszpolgári címmel. Az akkori községi
önkormányzattal való döcögı együttmőködés
ellenére elért eredmények az utódok példásan
folytatott munkájával kaptak igazi értékelést.
A 10 éves jubileum is megérdemelne egy
visszatekintést, de 1998. szeptember 25-26
eseményeire azért szeretnék emlékeztetni, mert
annak egyedi, sajátos oka van. A kisebbségi
önkormányzat tevékenysége során ez volt az
elsı nagyobb volumenő jótékonysági rendezvény.

A szülık ırzik gyermekeik elsı hajtincseit,
emlékeznek elsı lépéseikre, a gyermekek elsı
iskolai bizonyítványukért izgulnak, a fiatalság
örök élménye marad az
elsı bál, az elsı szerelem. Még a szólás is
azt tartja, hogy az elsı
éteknek ízét megtartja a
csupor.
Írásomban a tíz éve
tartott rendezvény ízét,
hangulatát, történését
szeretném visszaidézni.
Akkor még nem volt a
községnek internetes
honlapja, falu TV- je, a
faluújság is amolyan egyszemélyes, hivatali
íző fórum volt.
A rendszerváltástól alig 10 évnyire még több
volt az emberekben az egymás iránti figyelem,
kevésbé volt ismert a munkanélküliség, a megélhetési bőnözés, a kábítószer, a korrupció, és
sorolhatnám a változások újszerő hozadékát.
Falunkban kezdünk beletörıdni abba, hogy
temetınkbıl ellopják a kapukat, a kézi szeméttárolókat és fém gyertyatartókat, útjainkról
ellopják az öntött-vas csatorna fedıket, rácsokat, korlátokat, az erdıinkben derék magasságban kivágják a fákat, a gyermek játszótérrıl
ellopják a gyermek csúszdákat, parkosított kultúrotthonunk elıtt földlabdástól kiássák a frissen ültetett díszcserjéket és ellopják.
És ebben a tobzódásban történt valami olyasmi, amelyre mindenki emelkedett pátosszal
tekinthet vissza, amely mindnyájunk szívét ma
is megmelengeti. Ezt az erkölcsi, emberi tartást azóta sem tudta meghaladni szőkebb régiónk egyetlen közössége sem.
Idézzük fel a Leányvári Német Nemzetiségi
Kultúrcsoportok interneten olvasható archívumából az akkori meghívót.
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Nyitott oldal
Sok szeretettel várunk minden kedves vendéget a LEÁNYVÁRIAK EGY TÁNCOSUKÉRT jótékonysági rendezvényünkön .Szeptember 25-én koncertet ad a
MEMORY BAND.
Szeptember 26- án 15 órától 19 óráig szüreti felvonulás és mősoros délután. Fellépnek:
táti fúvószenekar… Ifjú Szív Táncegyüttes,
Szekszárd… szigetújfalui táncegyüttes és
zenekar…Lányi Ágoston Hagyományırzı
Táncegyüttes [Pilisvörösvár] …leányvári
tánccsoport és dalkör.
Szeptember 26-án 19 órától 5 óráig SZÜRETI BÁL. Muzsikál: táti fúvószenekar,
Bauer Hosen, Lustige Spatzen. Helyszín a
leányvári sport pályán felállított sátor. Belépıjegyek a koncertre és bálra 500 Ft- ért [!]
kaphatók. 33/487- 126

peltem. Az iskolában is szerettem a közösséget. Egy alkalommal barátnımnek tőnt fel,
hogy „nem szimmetrikus az arcom”, aztán bal
fülem mellett egy kis csomót érzékeltem, amely
késıbb nagyobb lett, és enyhe fájdalmat is
okozott.
Szüleim egy budapesti gyermekorvoshoz vittek, aki megvizsgált. Külsıleg nem volt érzékelhetı, hogy milyen súlyos állapot van kialakulóban, ezért lelkiismeretes orvosom további vizsgálatokat végeztetett. Az elsı eredmények észlelésekor azonnal a budapesti, Tőzoltó Utcai
II. számú Gyermekklinikára kerültem. Az itt
végzett további vizsgálatok a kis és nagy agy
közé ékelıdött rosszindulatú daganatot diagnosztizáltak. Évi le is jegyzi a betegség nevét
latinul és elmondja, hogy orvosai hogyan vélekedtek a bajáról. Szüleim mindig nyitottak voltak elıttem, nem volt jellemzı az anyáskodó
gügyögés. Az orvosoknál érdeklıdı szüleimmel
én is jelen voltam a beszélgetéseken. A klinikán
osztrák orvosok is voltak, s ık figyeltek fel arra, hogy az ilyenkor szokásos terápiára, állapotomban nem észlelhetı számottevı változás.
Az orvosi konzílium új kóresetet állapított meg.
A „mesenchimalis condrosarcoma” nevő daganat, nagy kockázati tényezıvel, de mőthetı
volt. Így kerültem az amerikai úti agysebészetre, ahol egy száj és agysebész három és félórás
mőtéttel távolították el a kóros daganatot. Szüleimmel együtt beleegyeztünk a kockázatos beavatkozásba. Orvosi szaknyelven ezt a fajta
beavatkozást vitális indikációnak hívják, ami
létfontosságú, életmentı javallatnak, beavatkozásnak felel meg. Nem volt más választásunkmondja Évi. A mőtét elıtt és után is sok kemoterápiás kezelést kaptam. A hónom alatt érrendszerembe egy mő vénát helyeztek, annak
heges nyomait mutatja Évi. Hogy vénáimat a
sok szurkálástól kíméljék, azon keresztül kaptam a gyógyító infúziókat és injekciókat. A kezelések után mindig gyenge lettem, sokat kellett
pihennem, többször volt hányingerem. Fájdalmaim csak a mőtéti seb gyógyulásának idıszakában voltak. Két hétig az intenzív osztályon
ápoltak. Nem volt szabad „savas gyümölcsöt”
enni, de azért fogyasztottam gyümölcsöt is.

A meghívón egy fáradt, ernyedt kezet szorító
erısebb kéz rajzolata látszik, amely tulajdonképpen szimbolikus kifejezıje is e nemes és
kollektív akaratnak.
Fazekas Évirıl szól a történet, aki akkor 11
éves volt és elsı tánclépéseit gyakorolta a kicsik népes csoportjában. Az İ története tette
erkölcsileg naggyá e közösséget.
Vele és szüleivel beszélgettem küzdelmes
gyógyulásának megpróbáltatásairól, a teljes
gyógyulásáig vezetı türelmes kitartásáról , mai
életérıl, terveirıl, vágyairól.
Arra gondolva, hogy nem mindenki beszél
szívesen életének nehéz idıszakáról, betegségérıl az elsı kérdéseim kicsit feszesebbek,
kimértebbek voltak. Tapasztalva, hogy Évi
érett felnıttként, teljes nyíltsággal beszél megpróbáltatásairól, egyre oldottabb lett az interjú.
Negyedikes voltam az általános iskolában,
amikor osztálytársaim invitálására elmentem
egy táncpróbára. Elsı látogatásomon megtetszett, amit ott láttam. Mindig szerettem a társaságot, a közösségekben jól érzem magam.
Szívesen jártam a próbákra, majd késıbb a
csoport szerepléseiben is részt vettem. Tetszett, amit csináltunk. Weiszenburger Ibolya,
Misik Levente és Kurucz Zsófia voltak, akikkel
párban táncoltam. Még Szekszárdon is szere14

Nyitott oldal
Négy hetenként három napos kemoterápiás
kezelésekre vittek szüleim. Minden héten kontrol vizsgálatra kellett jelentkeznem.
Egyetemi elıadásokon bemutatták İt az orvosjelölteknek, prezentálva a gyógyító beavatkozás eredményességét. A kezelésektıl kihullott a hajam, fejkendıvel jártam. Parókát is
kaptam, de csak egyszer volt rajtam, nem szerettem.
Én mindig csak arra gondoltam, hogy meggyógyulok. A kórházban két nevelı tanár segített, hogy társaimtól ne maradjak le a tananyaggal. Jeles osztályzatokat kaptam tılük. A
kemoterápiás kezelések idıszakában nem javasolták, hogy közösségekbe járjak. (A szervezet
immunrendszerének átmeneti legyengülése a
fertızıdés nagyobb kockázatával jár.) Kérésemre, apu robogójával vitt az iskolába. A kezelések idıszakában a helyi iskola nevelıi otthonomban többször is meglátogattak és segítettek a tanulásban, amit még a nyári iskolai
szünidıben is vállaltak. Ezek a látogatások is
erısítettek abban, hogy én egy nagyobb közösséghez is tartozom. Amikor tudtam, még a
táncpróbákra is eljárogattam, de azokat csak
néztem, nem volt szabad semmilyen fizikai terheléssel járó tevékenységet végeznem.
Két évig tartott a gyógyulás. Most már csak
évente kell egy-egy kontrol vizsgálatra jelentkeznem s az eredmények rendre negatívak.
A kórházban sok szomorú esettel találkoztam.
A legfájóbb volt tapasztalni, amikor betegtársaim kirekesztıdtek, elhagyták ıket egészséges
egykori társaik. Én ilyet soha nem éreztem.
Kétszer is eljöttek iskolatársaim, hogy a kórházban meglátogassanak.
Igen, a tánccsoport minden tagjának örökké
hálás vagyok, amiért gyógyulásomért összefogtak. Jól emlékszem arra a csodálatos napra.
Fáradt voltam és nagyon meghatódott. Csak
annyit tudtam mondani, hogy köszönöm…
köszönöm. Akkor sok felnıttet láttam elérzékenyülni és könnyezni – teszi hozzá a tudósító.
Az én emberi kapcsolataim a betegség idıszakában csak bıvültek, erısödtek. Betegtársaim
közül többel volt hosszabb, rövidebb kapcsolatom. Közülük egy-két sorstársam már nem él.

Én eljuthattam Írországba, Franciaországba és
Ausztriába, és itthon a Hatvan melletti Bátor
Táborba. E táborok nagyban segítettek a társaimhoz való visszatalálásban, lelki gyógyulásomban.
Az orvosok és ápoló nıvérek áldozatvállalásáért, szakmai tudásukért sok-sok köszönettel
tartozom. Én megfontoltabb lettem, jobban
vigyázok magamra, és társaimat is figyelmeztetem, ha egészségükre nem vigyáznak.
Évi az általános iskola elvégzése után a Pilisvörösvári Német Nemzetiségi Gimnázium tanulója lett. Érettségi vizsgája után egy éves un.
OKJ-s képzés után protokoll ügyintézı lett. Ma
is tanul. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Vitéz János karán, Esztergomban a felnıttképzés szakát végzi. Oktatás szervezı szeretne
lenni. Kívánjuk, hogy sikeres államvizsgát tegyen a fıiskolán. Szabadidejében sokat olvas,
szereti a mozgást, kerékpározik, három éve
saját kedvére énekelni tanul, édesanyja halkan
súgja, hogy naplót is ír. Színház, mozi, balatoni
üdülés, kapolcsi napok látogatása –szóval igényes, mozgalmas tini élet az övé.
Édesanyja három mőszakban dolgozik, s neki
is rendszeresen segít a házimunkában. Szívesebben vállalja a takarítást, mint a sütés- fızést. Sokat dédelgeti kedvenc hófehér kutyusát,
aki akkor is vigyázott rá mikor a gyógyító kezeléseket kapta.
Ilyen egyszerően, tömören fogalmazta meg
Évi a vele történteket. Minden mondatán átsüt
a megszenvedett valóság. A fényképén látható
fiatal, szép arcáról sugárzik az élet, a fiatalság
örök varázsa, annyi szépség ihletı forrása.
Beszélgetésünk további részében az édesanyát, Fazekas Józsefnét, Máriát (45 éves) arról kérdezem mit jelentett a Család számára
egyetlen gyermekük betegsége és teljes gyógyulása?
Olvassuk, ahogy İ fogalmazott: Nagyon nehéz idıszakot élt át Családunk. Az elsı hetek
bizonytalansága volt a legrosszabb. Már tudtuk, hogy nagy a baj, csak nem láttuk a kivezetı utat. Az orvosok Évi kérésére mindhármunknak elmondták, hogy a diagnosztizált betegség
jóra vagy rosszra fordulásának egyenlı az esé15
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lye. A lelkiismeretes gyermekorvos, Német
Edit, Évi összes vizsgálati eredményével egy
híres, párizsi onkológiai klinikára utazott segítségért, de a leletek alapján nem tudták garantálni a sikeres gyógyítást. Az elsı kemoterápiás kezelés után csak egy mm-el lett kisebb a
tumor, állapították meg az orvosok, mi szülık
pedig ebbe az elégedetlen eredménybe kapaszkodtunk. Pici, bátortalan lépés volt a világosság felé.
A szájsebész Szabó professzor vitte Évit az
amerikai úti klinikára, ahol az agysebész Nyári
professzorral együtt végezték el a bonyolult
mőtétet. A mőtét sikerült, ami bátorítást adott
a további kezelésekhez. Egy idıszak után a javuló eredmények igazolták, hogy az orvosok
kézben tudják tartani a kórt. A szülık arcára
lassan-lassan visszatért a mosoly, Évi lányuk
meggyógyult.
Azóta másként élünk, jobban figyelünk egymásra. Azóta úgy köszönök el az emberektıl,
hogy „Minden jót”.
Hogy mit jelentet nekünk a táncosok segítsége? Erıt adott a sok fiatal szimpátiája, segítettek mindenben. Évi már gyakrabban kezdte
mondani, hogy neki meg kell gyógyulnia. Gáspár Tibor a tánccsoport vezetıje felkeresett, és
részletesen tájékoztatott kezdeményezésükrıl.
A rendezvény után sokan megállítottak az utcán, a boltban, az autóbuszon kérdezték mi van
Évivel. Gyógyulást kívántak neki. Jól esett tudni, hogy sokan aggódnak a lányunkért, ez erıt,
bátorítást jelentett számunkra. Már attól is
könnyebb volt, hogy elmondhattam egy-egy
érdeklıdınek, hogy hosszú idı óta milyen
stresszben telnek napjaink. A gyógyulásra
győjtött 520.000 Ft-os pénzadományból sok
gondot tudtunk megoldani. A hosszas kemoterápiás kezelés miatt, sok és drága étrend kiegészítı készítményt javasoltak az orvosok. Ezeket
biztosítani tudtuk lányunknak. Karácsonyra,
húsvétra hálapénz helyett ajándékokat vittünk
a kis betegek gyógyulását segítı alapítványnak. Búcsúzóul az édesanya arra kér, hogy írjam meg, hogy milyen lelkiismeretes orvosok
és ápolók dolgoznak az egészségügyben, írjam
meg, hogy nagyon sokan meggyógyulnak eb-

bıl a végzetesnek hitt betegségbıl, mert ezekrıl nem beszélnek az újságokban és TV csatornákon.
Arra kér, hogy nagy betőkkel írjam meg,
hogy SOHA NEM FOGJÁK ELFELEJTENI,
AMIT GYERMEKÜK GYÓGYULÁSÁÉRT
TETTEK A LEÁNYVÁRIAK.
A két napos rendezvényt összefoglaló beszélgetésre Gáspár Tibort az akkori tánccsoport
vezetıt kértem, aki az egész szervezı munkát
elindította, felügyelte és irányította. Tibor a
lakásán egy 4 oldalas sőrőn gépelt akkori forgatókönyvvel várt. Errıl egy külön tudósítás is
készülhetne ezért, én csak egy-két mondattöredéket ragadok ki belıle, hogy érzékeltessem a
szervezés sokrétőségét és alaposságát.
Július 14-én az engedélyt a rendezvényhez
megkaptuk…a sátor 25-én [szeptember] pénteken délig fel lesz állítva…sátor berendezése,
díszítése?….Szakmár Laci vállalta a büfét…2
db 500 W-os égı a sátor világítására Egri
Laci, Molnár Lali… Transzparens ügyét Tóth
Janival megbeszélni… 5 cm átmérıjő agyag
plakett, Tímár Zsuzsa készítésüket ingyen vállalja… felvonulás a templomtól indul…
plébánossal megbeszélni…másolási feladatok?
… Hataláné, Éva vállalta…környéken plakátokat kirakni…a helyi kisebbségi önkormányzattól 75 ezer Ft támogatás…Évi szüleivel megbeszélni a részleteket…támogatók feltüntetése a
sátoron belül…sátor ırzése…43 fıs névsor a
meghívandók személyérıl…a 11 csoport felvonulási sorrendje…13 csoport percekre osztott
fellépési sorrendje 225 perc idıtartammal…
rendezık névsora 16 fıvel… fırendezı Pluhár
Ferenc…csoportfelügyelık névsora…
konyhások névsora Horváth Rudolfné, Ica vezetésével, a csoportban Tibor nyugdíjas édesanyja… részletes költségkalkuláció 411.700 Ft
összeggel… a bevételek részletezése 630.000
Ft végösszeggel…a támogatók felsorolása:
Kék Duna Rádió, Fortuna Inform, Leányvári
Német Kisebbségi Önkormányzat, Dreher Sörgyár, Tímár Zsuzsa, Alcufer Kft. Szakmár
László, Csolnoki Önkormányzat, Szekszárdi
Önkormányzat. Nem tévesztettem! Az akkori
leányvári önkormányzat nem tartotta fontosnak
16
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a támogatókhoz való csatlakozást!
A rendezvény elıkészítésében, bonyolításában kicsinyek és nagyok, fiatalok és idısebbek
gyermekek szüleikkel mindenki tevékenykedett. Nyüzsgött az egész falu. Készültek a táncosok ruhái, befonták a szép egykori hajviseletet, a rétrıl nádkötegek, vadvirágok kerültek
elı a sátor díszítéséhez. Ritkán lehet látni ilyen
lelkes, közös igyekezetet.
A stadionokban szokták ilyenkor skandálni:
„Szép volt fiúk… szép volt fiúk!”
A találékonysághoz és sikerhez egy-két adalék:
Nagy Erzsébet kopott, horpadt autójával versenyszerően un. roncsderbiken vett részt. Elhozta az elnyőtt „autót” és ki-ki kalapálhatta a
roncsot. Egy kalapács ütés 5 Ft volt . İ ezzel
segített, jól lehet nem is ismerte Évit „akiért a
harang szólt”
Fekete Pali a fölsı kocsmából 8 fıs munkatársi közösségével 2 napig végezte a felszolgálói munkát. Munkabért nem kértek. A büfé
teljes haszna 220.000 Ft lett, amit 50.000 Ftra kalkulált az elızetes forgatókönyv. Az
agyag emlékplakettekbıl is több pénz folyt be
mint a tervezett 80.000,- Ft. A konyhások készítették a finom fasírtot, ami szintén vásárolható is volt és többletbevételt hozott a közös
kalapba.
A zenekarok, tánccsoportok költségeiket jórészt maguk vállalták. A Memory Band telt
háznak muzsikált a szinte névleges gázsiért. A
sátor (26 x 22 méter) bérlése is csak töredékébe került a tényleges díjnak.
Babits városából, Szekszárdról is eljött az Ifjú
Szív Táncegyüttes. Az İ ifjú szívükbe még
egy 40.000 Ft –os utalvány átadása is bele fért.
Gaál Attila az együttes vezetıje a városi önkormányzat dolgozóitól győjtött támogatást adta
át.
Kicsinyes méricskélés lenne, ha csak forintokban értékelnénk a sikert.
Évi és édesanyja elmondták, hogy mit jelentett számukra az összefogás. Tibor megfogalmazta, hogy tapintható, érzékelhetı volt a csoport tagjainak erkölcsi, emberi emelkedettsége.
Ezek az együttesek ettıl a naptól nem csak

szép táncaikról, eredeti zenéjükrıl lettek híresek, kedveltek. Egy felsıbb osztályban is példás osztályzatot kaptak mindenkitıl.
Gáspár Tibor teljesítményérıl csak leg…ekben beszélhetek. Tibor azóta a helyi Német
Kisebbségi Önkormányzat elnöke lett, és a
táncosok és a zenekar fı szervezıje, irányítója.
Az İ munkája révén nyugodtan kiírhatnánk a
falunk helységnév táblái alá a „táncos falu”
jelzıt.
Mindannyiunk nevében köszönettel vagyunk
a Gáspár család munkájáért.
Az idei falunapunkon is állva tapsoltuk meg a
teljes színpadot betöltı táncos fiataljainkat,
dalosainkat, zenészeinket. Jó hangulat, lelkes
nagy taps örömteli arcok. Falunkban így ünnepeltünk és emlékeztünk 2008. szeptember 20án. A kétnapos program bállal fejezıdött be.
Fiataljaink bizonyára jól szórakoztak. Mi idısebbek hazafelé indultunk.
Otthonainkban a TV-re kattintva egyenes
adásban láthattuk a budapesti utcák csuklyás
randalírozóinak és a rendıröknek a szokásos
„mősorát”. Könnygáz, szemetes kuka, mentı
és rendırautók, vízágyú és utcakövek a szokásos rekvizitumok.
Sokan gondoljuk és tudjuk, hogy beteg ez az
ország, és talán rajta is segíthetnénk, ha úgy
összefognánk és akarnánk a gyógyulását, mint
ahogy ezt Fazekas Éviért vállalta ez a kis közösség.
Tíz évvel ezelıtt a sátor feldíszített színpadán
olvashattuk „Gyógyulj meg Évi” és İ meggyógyult, mert nagyon meg akart gyógyulni és
ebben mindenki segítette İt.
Sokunk számára ezért emlékezetes ezeknek a
napoknak a története...
Leányvár 2008. október 4-én
Dr. Szakmár János
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Van egy falu
2. A körben külön tagfelvétel nincs. Aki a Kör
megbízottjának jelzi, hogy tag szeretne lenni és
megadja elérhetıségét, az a nyilvántartásba
vétellel taggá válik.
3. A kör tagjai a szó hagyományos értelmében
nem feltétlenül barátok. Egyetlen közös pont
van, a Leányvárért tenni akarás. Kívánatos,
hogy a tagok egymás tagsági jogosultágát ne
vitassák.
4. A Kör rendezvényei politikamentesek. A rendezvényen, összejövetelen, semmilyen formában politikáról beszélni, ilyen témára utalni
nem illik.
5. A Kör tagjai megadott helyen, bizonyos gyakorisággal találkoznak.
6. Az összejövetelnek lehet meghatározott célja,
de lehetséges, hogy konkrét cél nélkül is összejön a kör, ha a kitőzött találkozási idı elérkezik.
7. Az összejövetel elsı részében kötetlen beszélgetés folyik. A második rész egy elnöklı által
irányított, amikor is egy –egy személy az egész
társasághoz beszél, kifejti elgondolását, vitatkozik. Az elnöklı feladata, hogy az eszmecserét
mederben tartsa, jó irányba terelje.
8. Kívánatos, hogy a tagok bizonyos célok ill.
akciók keretében kisebb csoportokba összeálljanak. Céljaikról azt, aki a Kört összefogja,
tájékoztassák.
9. A tagok ismerjék egymást ( és elérhetıségüket)
ezért mindenki lehetıleg egy frissített telefonos
névsorlistával rendelkezzen.
Az összejövetelek elsıdleges célja, hogy a beszélgetésekbıl kezdeményezések, elhatározások, akciók
születhessenek, amelyeket aztán a tagok a falu érdekében, a falu hasznára meg is valósítanak (Nem baj,
ha ezeken az összejöveteleken jól érezzük magunkat, de tudni kell, hogy ez nem válhat céllá.)

Ifjú koromban kedvenc olvasmányom volt Mark
Twain Ádám elıtt c. regénye. Naiv, de érdekes történet. A törzsfejlıdés során a majomember két ága,
két törzs élt egymáshoz közel. Az egyik törzs primitív volt, agresszív, emberevı, a másik tüzet ismerı
fejlettebb intelligenciájú, de magának élı, közösséggel nem törıdı. A primitív törzs támadásaival
szemben mindenki csak magát akarta megvédeni. A
tőz népének hiába voltak fejlettebb harci eszközei, a
másik népcsoport a szó szoros értelmében felfalta
ıket.
Utólag, felnıtt fejjel visszaemlékezve Mark Twain
regényének legfıbb tanulsága az, hogy az összefogás, az együtt gondolkozás, az egymásra figyelés
minıségi többletet jelenhet egy közösség életében.
Van egy falu a legújabb korban is, amelynek lakói
igen jóravaló, szeretetreméltó, okos emberek, mégis
ezt a falut (egy-két igen dicséretes tevékenységet
kivéve) sehol sem „jegyzik”, pedig jegyezhetnék.
Ma már attól nem kell félniük, hogy a szomszéd
falu felfalja ıket, csak attól, hogy önmagukhoz,
saját lehetıségeihez képest lemaradnak.
Kell egy forma, egy edény, amely a jó bort összefogja, hogy zamata, értéke megmaradjon, hogy szét
ne folyjon. Kell egy csapat, egy klub vagy mondjuk
Leányvárért Baráti Kör, amelynek tagjai abban biztosan barátok, biztosan egyetértenek, hogy valamit
tenni kell Leányvárért, mindenki abban, amiben ı
képesnek érzi magát. Nem kérdezik egymástól milyen pártállású, milyen vallású, milyen végzettségő,
szép vagy csúnya, öreg vagy fiatal, csak azt hogy
akar-e, tud-e tenni valamit e még jobb sorsra érdemes faluért.
***
Ideiglenes vázlat.
A Leányvári Baráti Kör célja, mőködésének egy-két
szempontja
1. A Körnek tagja lehet bárki, aki Leányvárét tenni akar.

Hamvas András

A lósportról…
Egyre több kis falu erıfeszítéseirıl hallunk a médiában. Igyekeznek valamilyen módon felszínre
kerülni, azt kihasználni, ami egyébként is rendelkezésükre áll.
Úgy tőnik, Leányvár e tekintetben sok adottságát
veszni hagyja. Vegyük csak a lótartás és a turizmus
vonatkozásait. Amíg közútjainkon száguldó moto-

rokkal szép számban találkozunk, addig lovasokat
csak elvétve látni. Úgy tudom a lovassportok őzésére itt Leányváron kevés lehetıség kínálkozik. Pedig, ha nem is nagy számban, de vannak egy páran,
akik lovakat tartanak, és sokan a leányváriak közül
a szomszéd településekre járnak lovagolni.
Jól van ez így?!! Nem kellene a képviselık vala18
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melyikének ezzel a témával foglalkozni?!
***
Kusnyár Gábor az egyik lótartó a faluban. Szenvedélybıl csinálja. Szereti a lovakat kisgyerek kora
óta. Saját bevallása szerint
Babicsek József a „bőnös”.
İ hívta a telephelyére. Az
ı bíztatására indult el ezen
az emelkedı „lejtın”, és
mára már egy igen ügyes
fogathajtó lett belıle.
Babicsek szerint különleges érzéke van a fogathajtáshoz. Érzi a lovakat,
gyors és magabiztos, ha a
száguldó lovak gyeplıit
tartja a kezében. Hogy
Babicseknek igaza van, azt
a sok elsı helyezés, a polcon sorakozó kupák bizonyítják.
Legutóbb Zsámbékon, augusztusban a fogathajtó
versenyen szerezte meg az elsı helyezettnek kijáró
gyönyörő kupát.

Meséli Gábor, hogy nagyon szeretnek ezekre a
lovastalálkozókra eljárni. Jó a hangulat, mindenki
jókedvő és kötetlen. Már pénteken sátrat vernek, és
egészen hétfıig maradnak. Rengeteg a látnivaló,
sok a program. Külön színfoltja a rendezvények a
malacfogó verseny. Kéthárom malacot is elengednek, és 50-60 gyerek egymáson felbukva rohan a
cikázó malacok nyomában.
A tombolán mint legtöbbször, most is egy csikó volt
a fıdíj. Tillman Imre is egy
ilyen lovastalálkozó tomboláján nyert egy kis csikót. Azóta ı is egyre jobban rabjává válik a lovaknak. (Csak zárójelben jegyezte meg. Ennél szebb
rabság nem hiszem, hogy sújthat földi halandót)
A motorosoknak pedig bátorkodnom ajánlani:
Nyergeljenek át!
Hamvas András

Köszönılevél
A legutóbbi leányvári hírekben megjelent egy cikk
a fıoldalon „Amiért szeretünk Leányváron élni…”
Sok általános dologról lehetne írni a kérdés kapcsán, de én most másra vállalkozom.
Március, április táján fogalmazódott meg bennem,
hogy létrehozok egy Családi Napközit és Játszóházat Leányváron. Felkerestem helyi intézményeket,
szervezeteket, akik a hír hallatán örültek annak,
hogy itt ebben a faluban egy ilyen szolgáltatás fog
mőködni.
Aztán belefogtam ...és október elsejével birtokba
vehetik a kis lakók a Családi Napközi és Játszóház
helyiségeit, udvarát.
Köszönöm a sok-sok szorgos, dolgos kéznek, akik
munkájukkal segítettek abban, hogy ez a Családi
Napközi ilyen szép és kellemes környezetben lehessen. Köszönet azoknak, akik játékokkal segítettek
bennünket. De, jó volt hallani azokat a bátorító,
ösztönzı, baráti szavakat is, amit az itt élı emberektıl kaptam.
„Szurkolunk nektek...”
„De jó, hogy a mi falunkban is lesz egy ilyen...”
„Szóljatok, ha bármiben tudok, segítek...”
Azt hiszem, ezek azok a szavak, amelyek mindig
újabb és újabb erıt adnak az embernek.

Éreztem, hogy az itt élık is részesei az örömnek.
Ezért is szeretek Leányváron élni, mert elmondhatom, hogy ilyen segítı szándékú emberek között
élhetem a mindennapjaim.
Köszönettel:
Szakmár Krisztina
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Közlemények
Megnyílt a Katica Családi Napközi és Játszóház
Családi Napközinkbe sok szeretettel várunk minden kisgyermeket
(18 hónapostól - 5 éves korig). Családias, barátságos környezetben
egész napos ellátást biztosítunk gyermeke számára.
Címünk: Leányvár Bécsi út 5. http://gportal.hu/katicacsaladinapkozi
zimmezum@freemail.hu
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Anyakönyvi hírek
Megszületett:
Mezıs Gabriella és Batka Gábor fia Bálint
(2008.08.18.)
Gráczó Renáta és Lappó Károly leánya Katrin, Borostyán
(2008.09.01.)
Huszár Eszter és Madarász György fia Hunor
(2008.09.02.)
Házasságot kötött:
Haller Szilvia és Puchler Zoltán (2008.09.20.)
Elhunyt
Nagy Pál Erzsébet utca 25. (2008.08.16.)
/Elnézést kérünk, az elızı számból kimaradt./
Kovácsics István Vasút utca 4. (2008.08.29.)
Engler Ferencné Bécsi út 50. (2008.09.01.)
Hajzer Mihályné Beloiannisz utca 7. (2008. 09.09.)

Bösztöri Zsanett Erzsébet u. 193. (2008. 09.11.)
Széles Lajos Vasút utca 7. (2008.09.28.)
Jászai Istvánné Erzsébet utca 102. (2008. 09.30.)
Születésnapját ünnepli
Sok boldogságot és jó egészséget kívánunk
októberben született polgártársainknak. Külön
gratulálunk a szép kerek évfordulóhoz:
Leányvári Jánosné (60) Kálvária utca 151.
Grosz Anna (60) Bécsi út 120.
Kiss Gyuláné (70) Kálvária utca 119.
Frank Antal (70) Vasút utca 1.
Kniebeiszer Józsefné (85) Erzsébet utca 79.
/Elnézést kérünk, az elızı számból kimaradt./

