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Koncert a templomért
Az Al Fresco zenekar több alkalommal koncertezett a templomban, nemcsak azért, hogy
zenei élményben részesítse a hallgatóságot,
hanem azért is, hogy építse a közösséget, öszszefogásra, szolidaritásra serkentsen. A május
2-án du. 4-kor kezdődő koncerttel arra hívnak
minden jó szándékú, és a templomért felelősséget érző leányvárit, hogy adakozzanak a
templom tető felújítására.
Kívülről nézve úgy tűnik, hogy semmi baja
nincs a tetőnek. Mi magunk is arra gondoltunk, hogy a homlokzat felújítása a legsürgetőbb, hiszen a bejárat fölött hullik a vakolat,
a homlokfal beázik, mert a takaró bádoglemezt felszakította a szél. Bennünket is meglepett a faipari szakember alapos vizsgálatának eredménye: a különféle rovarkárosítások
és gombásodások következtében a tetőszerkezet faanyaga teljesen elvesztette szilárdságát, a csomópontok tönkrementek. A könnyű
palafedésnek köszönhető, hogy jelentősebb
szerkezeti kár eddig nem következett be. A
szakember határozottan javasolja új tetőszerkezet megépítését. A tető teljes cseréje szerény
becslések szerint 17 millió forintba kerülne. A
koncerten erre a célra gyűjtünk, de természetesen szívesen fogadunk ezen túl is minden
adományt és felajánlást.
Magyarországon minden plébánia önellátó.
A helyi közösségnek kell fenntartania az épületeket (templom, plébánia hittan terem), és
ﬁzetni az alkalmazottakat (pap, kántor, sekrestyés). A Leányvári Plébánia anyagi terheit
évek óta a katolikus lakosság kicsiny hányada viseli. Ők ﬁzetik az önkéntes hozzájárulást
(„egyházi adó”) és – feltehetően – közül kerül
ki az a 70-80 ember, aki ezen felül rendszere-

sen a perselybe is dob pénzt. Az előző években
így alakult az adakozás mértéke:
Beﬁzetések
száma
2007
123
2008
169
2009
143
Év

Hozzájárulás
Perselybevétel
összege
451.350 Ft
634.200 Ft
570.750 Ft
671.500 Ft
531.150 Ft
700.700 Ft

Az önkéntes egyházi hozzájárulás mértéke a
Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szándéka szerint a jövedelem 1 %-a. Ez beﬁzethető
csekken (A Leányvári Plébánia számlaszáma
az OTP-nél: 11740023-20046891), illetve személyesen a plébánián, vagy a sekrestyében. Ez
az 1 % nem azonos a jövedelemadó 1%-ával,
melyről a munkavállaló rendelkezhet, és amelyet akkor is levonnak, ha nem rendelkezünk
felőle. (A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: 0011.) Ezt az összeget az egyház
központi kiadásaira, intézményeinek fenntartására fordítják, és támogatják azokat a közösségeket, amelyek önerőből nem képesek
fennmaradni. Reménykedünk abban, hogy a
mi templomunk tető cseréjéhez is kapunk ebből az alapból.
Hálás köszönetet mondok mindazoknak,
akik nagylelkű adományaikkal fenntartják az
egyházközséget, és kérek mindenkit, hogy
anyagi lehetősége és a templom iránt érzett
felelőssége arányában vegyen részt a közös
teherviselésben. Isten ﬁzesse meg!
Feldhoffer Antal
plébános

Önkormányzat

Képviselő-testületi ülés 2010. február 16.
Megjelentek a Képviselőtestület megválasztott tagjai:
Adamik Sándor, Csobán Zoltán, Hanzelik Gábor,
Juhos Tamás, Kovács István, Misikné Lóczki Irén
képviselők
Dr. Holicska Judit jegyző
Papp Pál alpolgármester
Tóth János polgármester
Igazoltan távol: Boros László képviselő

• Első napirendi pontként a Képviselőtestület megismerkedett az óvodabővítésre kiírt
pályázat tartalmával és feltételeivel. A bővítésre engedélyes tervvel rendelkezik az
Önkormányzat. A pályázati kiírás 75 %-os
támogatottságú. A bővítést szükségessé
teszi az, hogy évekre visszamenőlegesen
mintegy 120 %-os az óvoda kihasználtsága. A jelenlegi kiírást már két sikertelen
pályázat előzte meg az Önkormányzat
részéről, tehát nem a szándékon múlott.
A Képviselőtestület úgy határozott, hogy
pontos költségkimutatást kér a megalapozott döntéshez, melyet a következő ülésen
kíván meghozni.
• Második napirendi pontként a bankszámlahitelkeret szerződéshosszabbítás szerepelt.
A Képviselőtestület a Raiffeisen Banktól
konkrét hitelajánlatot vár, a megalapozott
döntés érdekében.
• Harmadik napirendi pontként a Képviselőtestület egy sportterület kialakítási koncepciót tárgyalt. A Bécsi út melletti – a korábbi
elképzelésekben is sportterületként szereplő – feltöltött terület a kialakítás helyszíne.

Négy leányvári vállalkozó ﬁatalember szeretne ott egy műfüves pályát vállalkozás
keretében megépíteni és üzemeltetni. Az
Önkormányzattól a területet tartós bérleti szerződés keretében kívánja átvenni,
természetesen a Rendezési Tervnek megfelelően. A Képviselőtestület a kezdeményezést támogatta. Hosszú távú bérleti
konstrukcióban 20 évre kívánja bérbe adni
a területet.
A vállalkozók azon túl, hogy a területet
kulturált sporttevékenység folytatására alkalmassá tennék a beruházással, az iskola
és az óvoda részére a területet a testnevelés tanórákra térítésmentesen biztosítanák.
Ezen túlmenően a Falunap, Majális, Sportnap alkalmával szintén térítésmentesen
használhatná a község lakossága a sportterületet.
A tervben egy 20x40 méter alapterületű kézilabda, illetve futsalpálya szerepel, megfelelő módon körülkerítve; egy vagy két
zárható kapuval. A pályához öltözőépület,
zuhanykabinok (konténerépület), valamint
parkoló tartozna.
Hosszabb távon szerepel világítás kiépítése, valamint „buborék” megépítése, melylyel egész évben használhatóvá várna a
pálya.
Egy ilyen beruházással sportcsarnok szintű
létesítmény jöhetne létre Leányváron.
Tóth János
polgármester

Képviselő-testületi ülés 2010. március 30.
Megjelentek a Képviselőtestület megválasztott tagjai:
Adamik Sándor, Boros László, Csobán Zoltán,
Frank György, Hanzelik Gábor, Misikné Lóczki
Irén képviselők
Dr. Holicska Judit jegyző
Papp Pál alpolgármester
Tóth János polgármester
Meghívottak:

Nagy Mária Piliscsév község polgármestere
Baumstark Tiborné Piliscsév község jegyzője
Gaál Lajos Kesztölc község polgármestere
Bognárné Dr. Solymoskövi Veronika Kesztölc
község jegyzője

• Az intézményfenntartó társuláshoz jelentkezett Piliscsév község Képviselő-testü2

Megújul a Kultúrházunk!
A lapzártával várva abban reménykedtünk,
hogy április elején döntés születik a már régebben beadott pályázatunk ügyében. Felszállt
a füst, és a székesfehérvári IKSZT értekezleten azt olvashattuk a képernyőn, hogy Leányvár község Önkormányzata 35 millió forintot
nyert a Művelődési ház felújítására, melyből 5
millió forint a ház működését hivatott segíteni.
Ez természetesen három évre elosztva.
29 millió forintból megújul a ház tetejének
héjszerkezete, továbbá magastető kerülhet a
lapostető helyére, valamint ezzel együtt a födémszigetelés is megvalósul. A régi, elavult
nyílászárók helyére korszerű, műanyag szerelvények kerülnek. Az oldalfalak hőszigetelésével, a fűtési rendszer javításával és a világítás
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korszerűsítésével energiatakarékos üzemeltetésűvé válik a ház. Az esztétikát az udvar és
a járda díszburkolása, valamint a belső terek
újraburkolása emeli.
A következő hetekben sok előkészítő munka
folyik majd, hiszen az egész beruházás építési
engedély köteles, a kivitelezőt pedig közbeszerzési eljárás keretében kell kiválasztani,
ami 60 napos nyílt közbeszerzési eljárást jelent.
Törekedni fogunk arra, hogy a befejezés
még erre a képviselő-testületi ciklusra essen.
Ezzel egy új lépést téve a község megújítása
felé.
Tóth János
polgármester

Önkormányzat

lete. Egy sor jogszabály, illetve törvényi • A leányvári Képviselőtestület egybehangzóan elfogadta a társulási megállapodás
módosítás újratárgyalásra késztette a Képtervezetét, majd egymás után külön-külön
viselő-testületeket. A korábban egyeztetett
elfogadta Kesztölc és Piliscsév községek
rendszer alapjaiban borult. Az új értelmeKépviselő-testülete is a koncepciót.
zés szerint az intézmény vezetőjét adó teA szükséges véleményeztetést követően
lepülés a gesztor, konkrétan ez Leányvár
együttes Képviselő-testületi ülésen kerül
község. A társulás pénzügyi rendszerét műténylegesen eldöntésre az intézményfennködtető iskola iroda (3x4 órás státusszal)
tartó társulás.
Kesztölcön fog működni. Az iskolákat és
óvodákat magában foglaló intézményi tár- • Következő napirendi pontként az óvodabővítés pályázatot tekintette át a Képviselősulás vezetője a leányvári iskola igazgatója
testület. Az épület eredetileg egy csoportlesz. A másik két településen működő iskoszobával, egy orvosi szobával, egy nevelák és óvodák, valamint a Leányvári Óvoda
lőszobával és egy folyosóval bővült volna.
mint tagintézmények működnek tovább. A
A Képviselőtestület úgy döntött, hogy a
megalakuló új intézményt a társulási tanács
tetőtér beépítését is meg kívánja oldani,
vezeti, melybe mindegyik Önkormányzat a
ami egy tornaszoba kialakítását is lehetővé
mindenkori polgármestert és egy fő képviteszi. A Képviselőtestület úgy határozott,
selőt delegál.
hogy elindul az óvodabővítési pályáza• A társulás így igénybe tudja venni a saját
ton, amely 75 %-os támogatottságú. A 25
társulási normatíváit, valamint a kistérségi
% önrészt hosszú lejáratú hitelből kívánja
társulási normatívát is. A bevételek eloszbiztosítani.
tása gyermeklétszám alapján fog történni,
A Képviselőtestület a Raiffeisen Bank
ami némiképp enyhíti az érintett Önkorajánlatát elfogadva, döntött a 10 millió fományzatok intézményfenntartó pénzügyi
rintos likvidhitel meghosszabbításáról.
gondjait. A Képviselő-testületek biztosítani kívánják Kisebbségi Önkormányzataik
Tóth János
beleszólási jogát a döntések meghozatala
polgármester
előtt.

Judo

Sikerek a Diákolimpián
Szép eredményeket értek el a leányvári judósok
a diák, serdülő és junior
diákolimpián valamit a
Ledényi Judo Bukfenc
kupán. Diákolimpia egyéni eredmények:
27 kg Kardos Tímea 1. hely, 23 kg Kardos
Orsolya 2. hely
Serdülők: 63 kg Makovics Roxána 1.

hely (2010-ben Magyar Köztársaság Jó
tanuló Jó sportoló díja), 52 kg Rábai Boglárka 3. hely, 40 kg Kreisz Ádám 7. hely.
Junior: 81 kg Vadas Dániel 2. hely kiválóan versenyzett, 63 kg Willinger Ivett 3.
hely, 100 kg Szikora Kristóf 5. hely.
Bukfenc kupa:,27 kg Kardos Timea 1.
hely, 23 kg Kardos Orsolya. 2. hely.

Két Magyar Bajnokság - három aranyérem
Az UTE csarnoka adott otthont az Ifjúsági Magyar bajnokságnak, ahol a leányvári
judósok remek versenyzéssel kiváló eredményeket értek el. Kiváló teljesítményt
nyújtott Szabó Katinka, aki bajnoki címet
szerzett, jól teljesített Szikora Kristóf,
Makovics Roxána, Gard Richárd és Frank
Arnold.
Egyéni eredmények: 52 kg Szabó Katinka 1. hely, +90 kg Szikora Kristóf 2.
hely, 55 kg Gard Richárd 3. hely, 90 kg
Frank Arnold 3. hely, 81 kg Rábai László.

5. hely, 90 kg Tóth Ferenc 5. hely, 50 kg
Szabó Frigyes 5. hely, Ipacs Tamás 7. hely
és 44 kg Nemes Klaudia 7. hely.
Az iﬁ rangsor alapján Zágrában az Európa kupán indultak a leányvári judósok,
Gard Richárd, Szabó Katinka, Rábai László, Frank Arnold, Szabó Frigyes és Szikora
Kristóf. A versenyen 22 ország versenyzői
küzdöttek az érmekért. Az erős mezőnyben Gard Richárd az 5. helyen végzett.

Junior OB
Siklóson rendezték a Junior Magyar bajnokságot, ahol a leányvári judósok remek
eredményeket értek el, Szabó Katika az iﬁ
bajnoki cím után a junior korcsoportban is
bajnok lett, de testvére Szabó Franciska 63
kg-ban sem állt meg az aranyéremig.
Egyéni eredmények: 52 kg Szabó Katinka 1. hely, 63 kg Szabó Franciska 1.
hely, 55 kg Gard Richárd 2. hely, +100 kg
Kerstner Róbert 2. hely, 57 kg Bók Viktória 3. hely, 70 kg Nagy Annamária 3. hely,

Zupkó Noémi 5. hely, 55 kg Szabó Frigyes
5. hely, 52 kg Csörsz Anett 7. hely, 63 kg
Kocsis Viktória 7. hely, 66 kg Zóka Norbert 7. hely, 81 kg Rábai László 7. hely, 90
kg Frank Arnold 7. hely
Szabó Franciska 63 kg-ban indul a bécsi
felnőtt Európa Bajnokságon.
Felkészítők és szervezők: Pﬂuger
Antalné, Kovács Ernő, Nagy József,
Pócsföldi Gábor, Péntek Zoltán, Szabó
Ferenc és Pﬂuger Antal.
Pﬂuger Antal
SE elnök

4

„Kettő az egyben akció”
Áprilisi újságunkba az ünnep rovat témakörben böngésztem az interneten.
Május hónapban két ünnep találkozik, keretbe foglalva a májusi virágos évszakunkat:
első vasárnap anyák napja, utolsó vasárnap
gyermeknap. Ilyenkor ajándékozunk, köszönetet mondunk, hálát fejezünk ki, ünneplünk.
Anyák napjára virág, csokoládé, vers, gyereknapra játék, édesség stb. Még listát is találtam, hogy hány éves gyermeknek, milyen
ajándék ajánlható… igen, praktikus lista,
de…
Miközben a legtöbb fórum különböző
ajándékötletekkel szolgál, vásárlásra buzdítva, egyre jobban lényegét veszti ez az ünnep
(is.) Szerencsére találtam olyan oldalakat is,
melyeken programokat kínálnak, így együtt
töltött időre ösztönözve az ünneplőket és
ünnepelteket. Ezek között van drágább és
megﬁzethető. Ez már sokkal közelebb áll a
szívemhez, mert együtt van a család.
Ugyanis mi manapság a legjobb ajándék?
Hogyan fejezhetjük ki hálánkat, köszönetünket, szeretetünket?! Praktikusan, hogy
még pénztárcánk is megússza, és mégis a
legértékesebbet adjuk! A válasz pofon egyszerű! Azt, amiből a legkevesebb van. Az
IDŐNK! Akkor vajon miért nem ez az első
gondolata mindenkinek?
A legjobban akkor köszönthetjük édesanyánkat, nagymamánkat, gyermekünket,
unokánkat, ha eltöltünk vele minél több
időt! És bár én is azt gondolom, hogy nemcsak az év egy napján kell megünnepelnünk,
hálásnak lennünk és köszönetünket kifejeznünk a másik számára, hanem az év 365
napján. Azonban, a rohanó hétköznapokban
gyakran elszaladunk az igazán fontos dolgok mellett, és kevesebb időt szánunk egymásra, emberi kapcsolatainkra. Ha beszélni
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szeretnénk családtagunkkal, ha nem együtt
lakunk, legtöbbször felhívjuk. (Az ember
már sokszor a szomszédjához is úgy szalad
át egy tejfölér, hogy előtte felhívja otthon
van-e átszaladhat-e...) A technika előtörésével nem közelebb, hanem távolabb kerülnek
az emberek egymástól.
Ezért jó, hogy ünnepnapok törik meg a
hétköznapok futószalagját. Ilyenkor az ünnepnapokon szakítsunk rossz berögződéseinkkel, és azt adjuk ajándékba, amiből mindig úgy érezzük, kevés van. IDŐT. IDŐT.
IDŐT szánjuk a másikra, és MAGUNKAT
adjuk ajándékba. Úgy hogy 100 %-osan,
nemcsak testileg, de lelkileg is legyünk vele.
A Tv nézés közben végzett kommunikáció
és a mosogatás közben váltott néhány szó
nem számít annak, szerintem. Egy napot
vagy egy teljes hétvégét adjunk oda magunkból édesanyánknak, nagymamánknak
vagy gyermekünknek. Ma nincs drágább és
értékesebb ajándék, mint az odaﬁgyelés és
az, ha időt szánunk a másik emberre.
A weboldalak böngészése után erre a következtetésre jutottam. S, ha bárki túl ódivatúnak, vagy érzelgősnek gondolja fenti
soraimat, és sokkal reálisabban szeretné
megközelíteni a témát, egyben igazat kell
adnia: egy kirándulás a gyermekünkkel vagy
anyukánkkal, nagymamánkkal olcsó és nem
feltétlenül hízlal. Ellenben a csokoládéval
az együtt töltött idő emlék lesz, mely nem
hervad el, nem jár le a szavatossága, nem
használódik el és nem megy ki a divatból,
de mégis a legdrágább ajándék.
Kellemes ünneplést és együtt töltött időt
kívánok mindenkinek!
Patkóné Madar Veronika

Ünnep

Avagy Egyszerű és nagyszerű ajándék anyák napjára és gyermeknapra egyaránt.

Ünnep

Kedves Gyerekek, Apukák és Nagypapák!
Bizonyára tudjátok, hogy május első vasárnapján ünnepeljük az anyukákat és a nagymamákat.
Készítsetek valami szépet nekik, az apukák
és a nagypapák biztos, hogy segítenek nektek!
Találtam egy egyszerű ajándékot, amit biztos,
hogy el tudtok készíteni akár együtt is.

Az ajándék nagyon értékes, mert a te kezed
műve és nem hervad el soha, mindig emlékezteti majd a nagymamád és anyukád, hogy
mennyire szereted és hálás vagy neki minden
törődésért.
Patkóné Madar Veronika

Vágjunk 4 db különböző színű papírcsíkot 18x6 cm
nagyságban!

A csíkokat egyenként hajtogassuk meg harmonika-hajtásban,
kb. 1 cm. távolságokban!

A négyféle színű, meghajtogatott papírt a végeiknél ragaszszuk össze úgy, hogy egy kört alkossanak!

Az így elkészített virágfejet ragasszuk rá egy papírlapra,
majd zöld papírból vágjuk ki és ragasszuk fel a hozzá tartozó
szárat, levelet.
A virág köré kedves, mutatós környezetet festhetünk.
Pl.: felhő, napocska, méhecske stb.
Forrás: www.gyermeksziget.hu

Ő az, aki halkan
Bölcsőd fölé hajol,
Ő az, aki neked
Altató dalt dalol.
Megmosdat, megfürdet
Megfésül szépen,
Tündér mesét mond
Lágy téli estéken.
Amikor beteg vagy
Ő az, aki ápol,

Pákolitz István
Szeresd édesanyádat

Két szemében mennyi
Aggódás, gond lángol.
Ő az, aki mindig
Imádkozik érted
Nincs, óh nincs határa
Nagy szeretetének.
Tele van a lelke
Érted égő fénnyel,
Ne bántsd meg őt soha
Engedetlenséggel
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S. Benedek András

Hátramaradt versek
Levélváltás
Kedves Stumpfné, Rozsnyay Lívia,
szívszorító érzés tudomásul vennem, hogy András befejezte földi pályafutását. Fogadja Ön
is, leánya is fájdalomcsillapító együttérzésemet.
Kihagyom az ilyenkor szokásos közhelyeket. Inkább néhány emléktöredéket vetek papírra.
Utoljára 2007. január 16-án, Nagy Gáspár Farkasréti búcsúztatóján találkoztunk. Akkor dedikálta nekem „régi barátsággal” Itthontalanul című verses kötetét. Zsiványtanyámon olvastam
ronggyá opuszát. Nem éppen terjedelmes, de annál érzelmesebb levélben fejeztem ki átlagon
felüli tetszésemet, s ha jól tévedek, mellékeltem hozzá Birtokviszony című kötetemet. Ennyiben
maradtunk.
Most, hogy végérvényessé vált András távozásának botránya, valamely sorvadó agylebenyem mélyéről előtolakszik egy 1973-as közös akciónk emléke-eredménye. Akkoriban a tatabányai Új Forrás antológia szerkesztő munkatársaként folytattam bűnös üzelmeket a határon inneni
és túli magyar szép s csúnya irodalommal. Kitaláltam az antológiába a Szomszédságban rovatot.
Szomszédolásaink áldozatai lettek a (cseh)szlovákiai magyar kortárs költők-írók-kritikusok, az
erdélyiek szintúgy. Volt és írt a Komárom megyei Dolgozók Lapjánál (ma 24 óra) egy Kárpátaljáról áttelepült publicista, akivel tűrhetően jó kapcsolatban álltam: Györke Zoltánnak hívták.
Sokat beszélt odaát maradt íróbarátairól. Kértem, vegye fel a fonalat velük és (a Balla László
vezérelte moszkovita társaság teljes mellőzésével) a tehetséges igazak műveiből közöljünk irodalmi összeállítást az Új Forrásban.
A manőver sikerült, s az antológia 1973-as első, áprilisi, költészet napi számában napvilágot
látott a válogatás. A Farkasréti temető szabadtéri várócsarnokában derült ki, a közölt szépirodalmat András gyűjtötte be a szerzőktől, illetve ő szerkesztette meg. Kiss Ferenc irodalomtörténész
barátunk, aki maga is kárpátaljai illetőségű, villámgyorsan produkálta az előljáró szót.
Nem volt kockázatmentes 36 éve sem a szomszédolás. Rajtunk kívül a Tisza tájban Ilia Mihály mívelte ezt az irodalom-és politikatörténeti jelentőségű jó szokást. Már ameddig hagyta a
mindenhez értő politikai rendőrség.
Apropó! Fábián László szovjet katonai egyenruhában feszít a bélyegméretű fényképen. Még
rangjelzése is látszik. Elég volt ez ahhoz, hogy közlésünkkel „hadititkot” sértsünk. A szovjet külügy jegyzékben tiltakozott a magyarnál. Néhai Payer István főszerkesztőt és engem behívattak a
Kulturális Minisztérium Irodalmi Főosztályára, ahol röhögtető dörgedelmek között megkaptuk
első fegyelminket. Ha valamire, erre a fegyelmire ma is büszke vagyok. Ilyen időket éltünk.
Kedves Lívia Asszony, ne haragudjék, hogy kissé bő lére eresztettem mondókámat. Gondoltam
ugyanis, ez abszurd végkifejleten András is mosolyog a túl, a más, a fene-sem-tudja-milyen
ODAÁ-ton.
Tisztelettel köszönti és kezeit csókolja híve:

Leányvár, 2009.09.23.
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Nyitott oldal

ITTHONTALANUL

Elmérgedt sebekkel állunk itt,
Sorsunkra várva.

Itt már felrobbant az X bomba,
Mely csak embert öl s megóvja
Holt javainkat, míg porunkat
A szélbe szórja.

A kódexíró kopott pultján,
Lassan elfogy az utolsó fény.
Mécsbe menti lepergő könnyét és
Leírja a törvényt.

A Föld is halott, élő társunk,
Ma teremtés előtti jégtömb.
Csak az ég ragyog, s borít ránk
Fényernyőt féltőn.

Te már tudod, mi csak reméljük,
Hogy szánt utat nekünk az Úr,
S kicsirázik még az élet
Vérzőn, konokul.

Körülöttünk, virtuális fényben
Ócska, hazug show pereg,
Mímelve álmot, valóságot,
Sikert, életet.

Mondd, fáj e még az elrabolt
Otthon, a lelkünkbe nőtt seb,
És hogy ragyog e még Jékely
Szemében a könnycsepp?

S mi, kiknek a szíve tiszta és
Szabad a lelkünk, mára
A LENA Egyesület 2009-ben 1%-os felajánlásból 447.333.- Ft támogatást kapott. Köszönjük!
Kérjük, amennyiben lehetősége van, ebben az évben is ajánlja fel az adója 1%-át
egyesületünknek. (Adószámunk: 18613425-1-11)
Ebben az évben is vállaljuk, hogy ingyen elkészítjük adóbevallását.
Éljen ezzel a lehetőséggel Ön is.
(Érdeklődni lehet: Guttinné Zsuzsa 30/397-6832)
VASGYŰJTÉS

2010. május 6 és 8 (csütörtök-szombat) között a nyolcadik osztály javára (osztálykirándulás) vasgyűjtést szervezünk. Több nappal a gyűjtés előtt felkeressük Önöket, hogy
felmérjük, van-e fémhulladék. Kérjük, ne adják másnak a hulladékot.
a nyolcadik osztály tanulói

Anyakönyvi hírek
Elhunyt:
Rutkai Gyula (2010. március 14.)
Születésnapjukat ünneplik:
Sok boldogságot és jó egészséget kívánunk áprilisban született polgártársainknak. Külön gratulálunk a
szép kerek évfordulóhoz:
Herman Ferencné (70)
Nagy Zoltán (70)
Pék János (70)
Dr. Szakmár János (70)
Kovács Béla (85)
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