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Dsida Jenő: Pünkösdi várakozás
Kész a világ,
Feszült ünnepi várás
Tereng felette.
Halotti csend. Csak néha néha
Sóhajt az Isten Lelke.
Kimérve minden pálya
Megtöltve minden lélek-lámpa,
Ahol csak úr a lét...
De jaj, sötét van,
Mélységes, iszonyú sötét!
A zordon tömeg-árnyék
Némán zokogva kering útjain,
S csak egyet tud és egyet érez...
Most váratlanul vágyón megvonaglik
És felzúg Istenéhez:
Betelt az idő!
Sugarat, fényt, színt adj nekünk,
Mert epedünk!
Fényesség nélkül oly sivár az élet!
Nagy alkotónk, oh mondd ki szent igédet
Legyen világosság!...
És ismétlik mindig erősebben
A felviharzott étheren keresztül
És felharsan az egek harsonája
S a végtelennek zsolozsmája zendül
Zsibongva, zsongva...
És nagy szavát az Úr - kimondja!
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2010. május

Önkormányzat

Képviselő-testületi ülés 2010. aprilis 6.
Megjelentek a Képviselőtestület megválasztott tagjai:
Adamik Sándor, Boros László, Csobán Zoltán,
Frank György, Hanzelik Gábor, Juhos Tamás,
Kovács István, Misikné Lóczki Irén képviselők
Dr. Holicska Judit jegyző
Tóth János polgármester
Igazoltan távol: Papp Pál alpolgármester

• Első napirendi pontként a polgármester beszámolt az elmúlt ülés óta végzett munkáról:
• 2010. február 17-én ülésezett a Közbeszerzési Bizottság, ahol a SADE Magyarország
Kft. képviselőjének átadásra került a kálvária-dombi útépítéssel kapcsolatos kifogások
jegyzéke, amit hivatalosan, levélben is megküldtük számukra.
• 2010. február 19-én a csúzi polgármester
meghívására részt vettünk az ottani kistérségi ülésen.
• 2010. február 22-én tárgyalásokat folytattunk a Raiffeisen Bankkal a kálvária-dombi
hitelmoratórium ügyében. A tárgyalás Székesfehérvárott zajlott.
• 2010. február 25-én kistérségi ülés zajlott.
• 2010. március 9-én az ÉDV Zrt. tanácskozásán vettünk részt Dorogon. Az említett napon a Kulturális Örökség Hivatala bejárást
tartott az Erzsébet utca 137. számú ingatlanon a minősítésével kapcsolatban.
• 2010. március 12-én ünnepség volt az Általános Iskolában.
• 2010. március 17-én a vízi társulások képviselőivel történt egyeztetés.
• Intézményi társulás témájában többször
volt egyeztetés, utoljára 2010. március 22én, Kesztölcön, majd 2010. március 29-én
Leányváron. A közös együttes ülésen terv
szerint április 13-án Kesztölcön, ahol a társulási megállapodást a Képviselőtestületek
elfogadták.
• Kiírták a KEOP 1.2.0/B pályázatot a szennyvízkezelés és tisztítás ügyében.
• A Leányvári Újság példányszámának felmérése után, ezen túl 260 példányban jelenik
meg községünk lapja.
• Második napirendi pontként beszámolót hallgathattunk meg a közbiztonság helyzetéről a

Dorogi Rendőrkapitányság tájékoztatásában
a 2009-es évről. Az év rosszul indult, hiszen
nem volt körzeti megbízottja Leányvárnak,
de áprilistól Sortán Miklós rendőr-törzszászlós, a bűnügyi osztályon eltöltött egy év után
visszakerült körzeti megbízottnak. A korábbi
időszakhoz képest gyakoribb volt a község
területén a rendőri jelenlét. Ez annak volt köszönhető, hogy a körzeti megbízottnak ritkán
kellett járőri feladatokat ellátnia. A szolgálat
tervezésénél ügyeltek a Kapitányságon arra,
hogy a lehetőségekhez mérten minél többször
megforduljon Leányváron rendőr. A technikai
ellátottságot tekintve Sortán Miklósnak van a
településen irodája, azonban az ügyiratok feldolgozása speciális alkalmazást igényel, ezért
az írásos tevékenységet csak Dorogon lehet elvégezni. Az ügykezelés mennyisége megnőtt.
A település lakosainak jogkövetését illetően a
Kapitányság beosztottjai a 2007-es évben 30,
2008-as évben 14, míg 2009-ben 42 fő leányvárival szemben kezdeményeztek eljárást.
A számok alapján úgy tűnhet, hogy a településen romlott a közbiztonság, de a feljelentések
nagyobb száma inkább a fokozott rendőri jelenlétnek volt köszönhető.
A Dorogi Rendőrkapitányság részéről 2009ben 9 fő leányvári lakossal szemben hajtottak végre személyes szabadságot korlátozó
intézkedést. A bűncselekmények alakulását
vizsgálva az előző évhez képest kismértékű az
emelkedés, és nagy részüket továbbra is a vagyon elleni bűncselekmények teszik ki.
A közlekedésbiztonsági helyzetről elmondható, hogy 2007-ben 2 halálos, 1 súlyos és 2
könnyű-, 2008-ban 1 halálos, 3 súlyos és 3
könnyű-, míg 2009-ben 1 halálos és 3 könnyű
sérüléssel járó baleset történt. A közlekedési
balesetek vizsgálatánál megállapítható, hogy
azok főként a nagy forgalmat lebonyolító 10es számú főút átkelési szakaszán történtek. A
beszámolóban jelezték, hogy célszerűnek látnák a Bécsi út jelenlegi szabályozásának felülvizsgálatát. Ezt már jelezték az út kezelőjének.
Megállapítható, hogy az Önkormányzat és a
Dorogi Rendőrkapitányság kapcsolata jó. Öszszegzésként megállapítható, hogy Leányvár
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egyre aggasztóbban emelkedik a rosszindulatú
daganatos betegek száma. Szerencsére a betegek harmada lényegében meggyógyul.
A központi ügyeleti rendszer a jelen formájában bevált, képes ellátni a terület sürgősségi eseteit. A községben működő intézmények közegészségügyi helyzete jó, azokat az
ÁNTSZ rendszeresen ellenőrzi, ellenük kifogás nem merült föl.
A házi szakápolást az előző évben 3 személy
vette igénybe. Házi gyógykezelést, szakápolói
feladatokat láttak el a községben. Több súlyos
beteg ellátását ápolónői segítséggel, rendszerint a családjuk vállalta.
A Képviselőtestület a beszámolót megvitatta
és azt elfogadta.
A napirendi pont folytatásaként a Képviselőtestület meghallgatta a Védőnői Szolgálat beszámolóját a 2009-es évről.
Tevékenysége az alábbi területekre terjed ki:
• várandós gondozás, nővédelem
• csecsemő-, kisgyermek és ifjúsági gondozás
• óvodai szűrővizsgálatok, előadások és foglalkozások megtartása
• iskolai szűrővizsgálatok, előadások, foglalkozások és kötelező védőoltási kampányok
szervezése és lebonyolítása.
• egyéb egészségnevelő, közösségformáló tevékenységek
• kapcsolattartás más intézményekkel
2009-ben 12 gyermek született Leányváron.
Az édesanyákkal bizalomra épülő jó kapcsolat alakult ki, hiszen közös érdek a gyermekek
egészséges fejlődése.
Az óvodai tevékenységhez tartoznak a tisztasági vizsgálatok, továbbá a korhoz kötött szűrővizsgálatok.
Havonta egy alkalommal tartja foglalkozásait
a Baba-Mama Klub.
Jó a kapcsolat a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálattal, továbbá az iskolával, az óvodával, a Magyar Vöröskereszt helyi szervezetével és a Művelődési házzal.
A tavaly indult iskolai elsősegélynyújtó szakkör idén is folytatódik. A felnőttek számára
is indult hasonló tanfolyam, szerencsére széles volt az érdeklődök köre. A félautomata
deﬁbrillátor készülék kezelésére 12 fő kiképzése történt meg.
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község közbiztonsága mind a bűnügyi, mind
pedig a közlekedési adottságokat ﬁgyelembe
véve – még, ha az elmúlt évben növekedés is
mutatkozik egyes területeken – még mindig
megfelelőnek értékelhető.
A körzeti megbízott feladatai ellátására alkalmas, azokat az elvárásoknak megfelelő szinten
végezte az elmúlt évben. A Képviselőtestület
a tájékoztatást megvitatta, majd azt elfogadva
kiemelt fontosságúnak minősítette a 10-es számú főút forgalomszabályozását.
• Következő napirendi pontként a Háziorvosi
és a Védőnői Szolgálat beszámolóját hallgatta
meg a Képviselőtestület.
A Háziorvosi Szolgálat beszámolója megállapította, hogy a ﬁnanszírozás válsága a helyi
ellátásban is ellehetetlenülés közeli helyzetet
teremtett. A sorozatos energiaár-emelések, valamint az egészségügyi előírások adminisztrációs pluszterhei növelték a kiadásokat. Fejlesztésre már 2-3 éve nem jut pénz. Az állagmegóvási, karbantartási munkálatok javarészt
saját erőből történnek.
A felszereltség az előírt eszközöket tartalmazza, sőt néhány eszközzel (pl.: koleszterinszintmérő, modern vércukorszint-mérő, 24 órás
vérnyomás-monitor, a közadakozásból vásárolt deﬁbrillátor) túl is teljesíti azt.
Az orvosi rendelő épülete a mai előírásoknak
már nem felel meg (akadálymentesítés, személyzeti öltöző-mosdó, férﬁ és női mosdó, valamint nővérszoba. A jelenlegi épületben ezek
az átalakítások nem valósíthatók meg. A praxis jelenlegi létszáma: 1 orvos és egy házi ápoló. A körzeti ápolónő munkája kiemelkedően
jó, sok új és jó ötlete van, amelyek az ápolási
munka színvonalát emelik. Az orvos szakmailag azonos szintű helyettesítése megoldott.
A praxisba bejelentett betegek száma 2008.
december 31-én 1448 fő volt. Az utóbbi időben tapasztalható lakosságcsere felgyorsult,
több év praxislétszáma azonban nagyjából
megegyező. A napi betegforgalom átlagosan
40 beteg, ami az előző évek átlagával azonos
szintű. Jelentősen nőtt az ápolónő által lakásán
gondozott – főleg idős – betegek száma.
A napi megjelenések okai között a leggyakoribb okok: légúti megbetegedések, szív-és
érrendszeri megbetegedések. Folyamatosan,
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A Képviselőtestület a beszámolót megvitatta
és elfogadta.
• Következő napirendi pontként a Képviselőtestület módosította a Köztisztasági rendeletét. A
rendelet értelmében minden lakos köteles az
ingatlana előtti járdaszakaszt és az árkot tisztán tartani. Télen a havat eltakarítani, egyéb
időben a füvet levágni. A rendeletmódosítás
szabályozza a kerti hulladék égetésének idejét
és módját. A rendeletmódosítást a község minden lakója értesítés formájában megkapta.
• Az egyebek napirendi ponton belül a Képviselőtestület módosította az iskola Szervezeti és
Működési Szabályzatát.

A Képviselőtestület elfogadta a Közbeszerzési Tervet, mely a Művelődési ház felújítását,
a Napköziotthonos Óvoda bővítését és a Várdomb utca útburkolata korszerűsítését tartalmazza.
A Képviselőtestület forráshiányra tekintettel
nem tudja továbbiakban ﬁnanszírozni a közterület felügyelői státuszt.
Tóth János
polgármester

Elektronikai hulladékgyűjtő nap Leányváron
Az emberek viselkedési kultúrájának, megrögzött szokásainak megváltoztatása nehéz és hoszszadalmas folyamat. Különösen igaz ez a különböző eredetű hulladékok - így az elektromos és
elektronikai hulladékok – nem megfelelő helyre
történő helyezésére is.
A lakossági szemléletformálás és a szelektív
begyűjtés ösztönzése érdekében indított, úgynevezett e+e gyűjtőnapok kézzel fogható eredményt, évről-évre növekvő e-hulladék mennyiséget mutatnak.
Az Electro-Coord Magyarország Nonproﬁt
Kft. és Leányvár Önkormányzata a környezettudatos gondolkodásra ösztönözve, a lakosság
körében feleslegessé vált elektronikai hulladék (e-hulladék) szervezett begyűjtését kívánja megvalósítani. A kijelölt gyűjtőponton a
Saubermacher Magyarország Kft. konténerei
fogadják lakosainktól (térítésmentesen) az elhasznált, üzemképtelen, kidobásra szánt – egykor elektromos árammal működött – kizárólag
háztartási elektromos készülékeket.
Mikor? 2010. június 4-én, pénteken 8.0016.00 óráig és 2010. június 5-én, szombaton
8.00–13.00 óráig.
Hol? Leányvár, Leányvári Iskola belső udvara
Mi tartozik az elektronikai hulladékok körébe?
• kis háztartási gépek (pl. hajszárító, vasaló, kenyérpirító)
• nagy háztartási gépek (pl. hűtőgép, mosógép,
bojler, villanytűzhely)

• barkács gépek (pl. fúrógép, hegesztő trafó,
fűnyíró gép)
• szórakoztató elektronika (pl. TV, video-,
DVD lejátszó, hi-ﬁ )
• számítógép, monitor
• fénycsövek, kompakt izzók, lámpatestek
Szelektív gyűjtésük fontos, mert feldolgozás
előtt el kell távolítani számos, a környezetre különösen veszélyes, rákkeltő és csak speciálisan
kezelhető anyagokat (pl. higany, azbeszt, brómtartalmú műanyagok).
Az akció napján összegyűjtött e-hulladékot az
Electro-Coord Magyarország Nonproﬁt Kft. országos begyűjtő hálózata juttatja el a feldolgozó
üzemekbe, ahol az Európai Unió előírásainak
megfelelően feldolgozzák és a kinyert másodlagos nyersanyagokat, 80-85%-ban visszaforgatják az ipari termelés körforgásába.
Felhívjuk ﬁgyelmüket, hogy a gyűjtés háztartási mennyiségre vonatkozik (néhány darab/
háztartás). Gazdasági társaságoktól, cégektől,
vállalkozásoktól, közintézményektől nem áll
módunkban e-hulladékot átvenni.
A mi felelősségünk is, hogy ne növeljük tovább az egyre nagyobb méreteket öltő hulladékhegyeket, kérjük tegyen Ön is Leányvár tiszta
környezetéért !
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Az UTE jégstadion adott
otthont a Budapest Kupa
Nemzetközi nyílt U23 Magyar Bajnokságnak, valamint az Ifjúsági és serdülő
versenynek. Tizennégy ország 600 versenyzője
küzdött a helyezésekért.
U23-as eredmények: 48 kg Erdélyi Lilla 1.
hely Ippon Tatabánya-Leányvár. 57 kg Szabó

Katinka 2. hely iﬁ korú az összes ellenfelét
legyőzve csak az ukrán versenyző győzte le
a döntő mérkőzésen. 57 kg Bók Viktória 3.
hely. 63 kg Willinger Ivett 5. hely. 70 kg Szabó
Franciska 2. hely junior korú felnőtt EB indul
Bécsben 63 kg-ban. 70 kg Nagy Annamária 3.
hely, Zupkó Noémi 5. hely. +78 kg Hornyák
Zsóﬁ 1. hely

Budapest IFI nemzetközi válogató verseny
Egyéni eredmények: 52 kg Szabó Katinka1.
hely (Az első mérkőzés győzelem ukrán ellenfél második mérkőzés győzelem svéd ellenfél
harmadik mérkőzés győzelem orosz ellenfél
döntő mérkőzés győzelem svéd ellenfél.
Katinka mindkét nap remek versenyzéssel
kiváló eredmény ért el.
50 kg Szabó Figyes 5. hely, 55 kg Gard Ri-

chárd 5. hely, 81 kg Rábai László 7. hely, +90
kg Szikora Kristóf 7. hely, Varga Tibor 7. hely.
Serdülő eredmények: 40 kg Zorics Richárd
7. hely, 81 kg Pásztor Gergő 5. hely.
Felkészítők és szervezők: Pﬂuger Antalné,
Csernovicki Csaba, Nagy József, Péntek Zoltán, Pócsföldi Gábor, Szabó Ferenc és Pﬂuger
Antal.

Észak-dunántúli Regionális verseny
Több mint 300 részvevő a Győrszentiványi
diák A, B, C régiós, valamint az országos meghívásos diák D, serdülő és ifjúsági versenyen a
magyar versenyzőkön kívül szlovák csapatok
is indultak. A leányvári ﬁatalok nagyon jól versenyeztek, kiemelkedő teljesítményt nyújtott:
Kardos Tímea, Szabó Frigyes, Ipacs Tamás,
Koosz Richárd, Rábai Boglárka és Rábai László.
Egyéni eredmények: Ifjúsági korcsoport:
Első helyezettek: 45 kg Faragó Norbert, 50 kg
Szabó Frigyes,73 kg Koosz Richárd , 81 kg Rábai László és +90 kg Varga Tibor. Második
helyezettek: 45 kg Zdenyák Bence, 52 kg Rábai Boglárka, 66 kg Ipacs Tamás, 90 kg Frank
Arnold. Harmadik helyezettek: 45 kg Kreisz
Ádám és Zorics Richárd, 66 kg Grassy Ádám,
73 kg Tasi Zoltán és Rábai Attila. Ötödik helyezett: Móczik Máté. Serdülő korcsoport: Első
helyezettek: 52 kg Rábai Boglárka, 66 kg Ipacs
Tamás. Második helyezettek: 45 kg Kreisz
Ádám, 50 kg Vadas Gellért, 55 kg Koosz Márk,

81 kg Pásztor Gergő. Ötödik helyezett: Nagy
Benedek. Diák A, B, C korcsoport: Első helyezettek: Kardos Tímea, Buzás Gergő, Rontó Richárd, Bredóka Dóra, Zóka Hella, Dósa
Vanda, Nagy Antónia. Második helyezettek:
Almási Kornél, Dósa Mihály, Ráczberger Karina, Farkas Szilárd. Harmadik helyezettek:
Tandi Alexa, Szöllös Gergő, Bordás Gergő,
Horváth Balázs. Ötödik helyezett: Nagy Boldizsár. D korcsoport: Első helyezettek: Farkas
Szilvia, Kardos Tímea. Második helyezettek:
Kohnyák Barbara, Kardos Orsolya, Tandi Zsanett, Veres Attila és Mezei Martina és Hangya Gergő. Harmadik helyezett: Szücs Gábor.
Zupkó Noémi, Biró Szabolcs, Szabó Frigyes,
Vadas Dániel, Rábai László és Ipacs István leányvári bírók kiválóan bíráskodtak.
Felkészítők és szervezők: Pﬂuger Antalné,
Nagy József, Péntek Zoltán, Pócsföldi Gábor,
Szabó Ferenc és Pﬂuger Antal.

Pﬂuger Antal
SE elnök
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Leánvvári siker a Nemzetközi Budapest Kupán

Nemzetiség

Nyuszi után pörögve
Tavaly rendeztük meg először a „Nyuszi után pörögve” elnevezésű délutánunkat, annak érdekében,
hogy a színpadon magukat
ritkábban megmutatni tudó gyermektánccsoportjainknak - egy meghívott csoport
részvételével - szereplési lehetőséget biztosítsunk.
Idén ismét beépítettük ezt a rendezvényt
programjainkba, melyre április 17-én került sor. Ezúttal a Leányvári Mazsola és
Mini Tánccsoport mellett a Szári Gyermektánccsoport (Saarer Tanzgruppe) és
a leányvári óvodások „pöröghettek” a
színpadon. Márti néni, az óvoda vezetője szívesen fogadta a meghívást, majd a
gyerekek és nevelők közt végigsöprő járvány mégis kétségessé tette az óvodások
szereplését. Szerencsére azonban mindenki időben felgyógyult, és nagy örömünkre
az óvoda mindhárom csoportja képviselte
magát a rendezvényen.
Szombat délután 15 órára megtelt a kultúrotthon nagyterme hozzátartozókkal és
falubeli érdeklődőkkel, a konyha a mindig
lelkes segítőkkel, a kistermek és az udvar
pedig rengeteg gyermekkel és vidámsággal.
A műsort a Leányvári Óvoda kiscsoportja nyitotta meg kedves kis előadásával:
egy hernyónak öltözött kislány, akinek a
bendője sosincs tele, sorban „felfalta” a
különböző ﬁnomságokká változott csoporttársait. Mindezt vidám zene kísérte.
Őket a 2008 őszén alakult Leányvári Ma-

zsola Tánccsoport váltotta a színpadon.
Ezek az 5-7 éves gyerekek magyarországi
német gyermekjátékokat, körtáncokat tanulnak, melyek általában a későbbi táncok alaplépéseiből állnak. Ezen lépések
pontos elsajátításával szeretnénk felkészíteni őket a további, nehezebb koreográﬁák megtanulására. A gyerekek nagyon
örültek, hogy ismét felvehették a sváb ruhát, lelkesedésük a színpadon is látszott.
Ismét az ovisok kerültek sorra: a középsősök a tavaszt, a feléledő természetet,
növényeket, állatokat és egy pillangó átváltozását jelenítették meg műsorukban.
Öröm volt látni, hogy bár még időnként
szükség volt az óvónénik terelgetésére, a
legbátrabbakra már német nyelvű szöveges szerepet is lehetett bízni.
Az óvodai műsor után újfent néptánc
következett: a Leányvári Mini Tánccsoport (9-13 évesek) mutatott be négy táncot. A zenei kíséretet a Leányvár Sramli
biztosította, akik közül csak négyen tudtak eljönni (köszönjük nekik), a zenét
azonban nem éreztük „foghíjasnak”. Egy
zenei baki viszont mégis becsúszott, amire a színpadon táncoló gyerekek meglepő
magabiztossággal, a közönség számára
talán észrevehetetlenül reagáltak.
A nagycsoportosok a tavaszról, kirándulásról, állatokról énekeltek, ill. ők is előadtak egy rövid, német nyelvű mesét egy
nem akárkivel barátkozó cicáról.
A szári gyerekek szintén magyarországi
német, helyi gyűjtésű gyermekjátékokat
adtak elő. A 25 fős csoport óvodás és kis6

... és egy hirtelen jött fellépési lehetőség...
A LENA elnöksége keresett fel bennünket azzal a kérdéssel, hogy valamelyik
gyerekcsoporttal fel tudnánk-e lépni a
velük évek óta kapcsolatban álló, dorogi Nap-Út Alapítvány Egészségnapján.
Gyors közvélemény-kutatás után a Mazsola csoporttal vállaltuk el a szereplést az
április 24.-i rendezvényen. A picik nagyon
örültek ennek a lehetőségnek, hiszen most
először mutatkozhattak be falun kívüli közönségnek.
Azt az információt kaptuk a szervezőktől, hogy 10:30 és 11:30 között bármikor
felléphetünk, így 10 óra előtt gyülekezni
kezdtünk a József Attila Művelődési Házban. A minket fogadó hölgy azt tanácsolta, hogy csak fél óra múlva - a 10:15-ös
megnyitó után - kezdjünk el öltözni, a
gyerekek addig hadd nézzenek körül a
standok, ill. az udvaron őket váró játékok
között. Mi - az erősködés ellenére - megköszöntük a tanácsot, majd megpróbáltuk
meggyőzni a hölgyet, higgye el, 12 gyerek átöltöztetésére és hajfonására nem lesz
elég pár perc! Így elkezdtük készülődni.
10 perc elteltével azonban már egy másik
szervező hölgy udvariasan, de határozottan érdeklődött, hogy jön-e még valaki
(az utazást egyénileg oldottuk meg), mert
pár perc múlva a színpadon kell lenni!
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Ebből arra következtettünk, hogy még a
rendezők számára sem volt teljesen egyértelmű, mikor minek kellene történnie a
színpadon...” Mi lett volna, ha megfogadjuk az előző hölgy tanácsát, és a gyerekek
még javában kint játszanának?” - tettük
fel magunknak a kérdést. Ezután percenként érdeklődtek, készen vagyunk-e már.
Mi siettünk, ahogy tudtunk, és a gyerekek 10:25-kor már a színpadon voltak.
A kesze-kusza kezdés miatt azonban két
táncosunk sajnos nem is ért oda időben.
Az 5 jelen lévő pár azonban dicséretesen
megállta a helyét az idegen környezet, a
pici és kissé imbolygó színpad ellenére is.
Ezáltal nemcsak az őket kísérő szülők és
nagyszülők, hanem a szervezők tetszését
is elnyerték.
A gyerekek nagy örömére a szervezők
egy oklevél mellett üdítővel, gofrival és
csokoládéval köszönték meg a szereplést,
melyekből még a szülőknek és kistestvéreknek is jutott. Többen családostul ott
maradtak még, hogy körülnézzenek a színes kavalkádban.
Azt hiszem, erre a fellépésre is érvényes
a mondás: „Minden jó, ha a vége jó!”
Misik Hajnalka

Nemzetiség

iskolás gyermekekből állt, akik ﬁatal ko- süteményt.
ruk ellenére már elég otthonosan mozog- Köszönjük a nevelőknek, oktatóknak,
tak a színpadon.
segítőknek és főként a gyerekeknek a részLevezetésképp ismét a Leányvár Sramli vételt és a vidám műsort!
muzsikált, a szereplők pedig nagy élveMisik Hajnalka
zettel fogyasztották a tea mellé a szülők,
nagyszülők által sütött sok-sok ﬁnom házi

Lena

HA MÁJUS, AKKOR EGÉSZSÉGNAP!
Ismét eltelt egy év, újra
itt a gyönyörű május,
amikor a LENA Egyesület jobbnál jobb
programokkal, fellépőkkel, és egyre több
szűréssel-tanácsadással várja (nem csak!)
Leányvár minden lakóját. Ki hitte volna a
kezdetek kezdetén, hogy annyira népszerű
lesz ez a rendezvény, hogy ez évben immár
nyolcadik alkalommal, 2010. május 29-én,
szombaton újra megrendezhetjük a „Mozdulj rá!” Családi Egészség- és Sportnapot?!
Hasznos és ingyenes szűréseinken kívül
– mint pl. koleszterinszint-mérés és vércukor teszt, nőgyógyászati rákszűrés, PSA
szűrés, anyajegy szűrés - ebben az évben
szeretnénk nagyobb hangsúlyt fektetni a
ﬁataloknak szóló felvilágosító-megelőző
programokra. Elsősorban nekik, a 12-16
éves korosztálynak ajánljuk a „KIABÁL”
társasjátékot. A társasjáték célja: az áldozattá válás és bűnelkövetés megelőzése. A
játék négy témája: bűnügy, drog, áldozattá
válás és iskola/szabadidő. Valós, de elkerülhető veszélyhelyzetek felismerése, kérdések megválaszolása, őszinte, hasznos válaszok képzett szakemberek segítségével.
Tudják Önök, hogy világszerte a második leggyakoribb daganattípus a 15-45 éves
korosztályú nők között a méhnyak-rák? És
tudják-e azt, hogy mire a tünetek megjelennek, a betegség gyakran már előrehaladott
stádiumánál tart? Mindez felvilágosítással,
méhnyak-rák szűréssel megelőzhető lenne, sőt ma már oltással is lehet védekezni
ellene. Minderről, valamint az AIDS-ről,
a hepatitisről illetve az ellenük való védekezésről is sokkal többet megtudhatnak dr.
Sinka Zsuzsa ifjúsági orvostól.
Természetesen idén is lehet majd vért
adni, hiszen tudják: „Életet ment, aki vért
ad!”

Amíg a felnőttek az orvosokkal és a tanácsadókkal konzultálnak, az ifjúságnak
és a gyerekseregnek sportprogramokkal és
színes színpadi műsorral szeretnénk kedveskedni. Lesz idén is görkorcsolya- és kerékpáros ügyességi verseny. futóverseny,
sorversenyek, íjászat, aszfaltrajz verseny,
sakkbajnokság és kézműves foglalkozások
Ebben az évben is lesz a piciknek Manófalva, a kisiskolásoknak Sárkányfutam. Az
eddig említett programokon kívül egész
nap lesz ugrálóvár, vízi csocsó, póni lovaglás, lovaskocsikázás, arcfestés, tűzoltóautó
bemutató, késő délután tombola és még
sok egyéb esemény, amiért érdemes már
reggel 9-től ellátogatni a Művelődési ház
és a sportpálya körüli területre.
A már hagyományossá vált egészségnapot ez évben szeretnénk még emlékezetesebbé tenni: Retro party-t szervezünk este
8 órától. A jó hangulatot hastáncos lányok
bemutatójával alapoznánk meg, majd fokoznánk egy késő esti KOVÁCS KATI
koncerttel. Akinek van kedve, a 70-es és
80-as évek zenéjére táncolva, mulassa át
velünk az éjszakát!
Reméljük, hogy az idei esztendőben is
színvonalas, színes kavalkáddal, a család
aprajának és nagyjának okos és tartalmas
programot kínálva irányíthatjuk a ﬁgyelmet ismét az egészségmegőrzésre és az
egészséges életmód népszerűsítésére.
Várjuk sok szeretettel május utolsó
szombatján! Családjával együtt legyen Ön
is a vendégünk!
Az egészségnapról bővebben honlapunkon olvashat: www.lena.hu.

LENA egyesület
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Egyszer régen, nagyon régen túl az erdőn és a réten, hogy hol arra már pontosan
nem is emlékszem, talán a búzaföldön túl
kezdődött a bűvös erdő.
Hogy miért bűvös és nem hétköznapi,
közönséges erdő? Erre a közelébe érve
rögtön rájönnél, mert már messziről csodálatos zene hallatszik.
Táncra csábító, mosolyfakasztó muzsika. Emberi
fül azt hinné, egy egész
zenekar húzza a talpalávalót. Pedig csak egy icipici
kis madár, de ez a színes
madárka megállás nélkül
fújja az énekét. Botfülű
Botondot, aki szintén az
erdő lakója volt bosszantotta az állandó
zenebona, arról álmodozott, hogy ő lesz a
világ leghíresebb varázslója, és mindenki
csak róla fog beszélni.
Egy nap, ahogy az erdőben bolyongott,
egy régi arany borítású varázskönyvbe
botlott. A könyv nagyon régi lehetett, és
bizony már hiányoztak lapjai is. De sajnos
a madárka énekének véget vető varázslat
még jól olvasható volt, s üstjében elkészítette a varázsfőzetet, s elmondta a varázsigét is.
Bugyogjon az üstben a sár
Váljon szoborrá a madár.
Hirtelen zöld, lila villámok cikáztak az
égen, és elnémult minden. Mindenki körülnézett és csodálkozott, ilyen még nem
volt a kis madár elhallgatott.
Később aztán Botfülű Botond is megbánta tettét, és bevallotta az erdei manóknak, odaadta a talált varázskönyvet. De
sajnos a varázskönyvből hiányzó lapokon
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volt a varázs visszavonás. Azonban Bűvös Fülöp a nagy varázsló neve, még kiolvasható volt a könyvből. A jó varázsló
azonban, olyan varázserdőben él, ahova
rejtvényeken és feladatokon át vezet az
út. A manók már tudták, hogy a kis madarat csak úgy tudják megmenteni, ha megtalálják Bűvös Fülöpöt és
a varázskönyv hiányzó részeit.
Sok ügyes manónak kell
útra kelnie, hogy a madárka megmenekülhessen.
Gyere el, hogy biztosan sikerüljön rátalálni
a varázslóra, hogy megtörhessen a rossz varázs. Húzz manósapkát, vedd a válladra a manótarisznyádat, és kelj útra! Fejtsd meg a bűvös
rejtvényeket, az elvarázsolt erdőben
kószálva álld ki a próbákat, találd meg
a jó boszorka gyűrűjét, főzz varázsitalt
és az égboltról gyűjts csillagokat!
Lehet, hogy pont a te segítségeddel fakad újra dalra az icipici madár.
Várunk szeretettel 2010. május 29-én
Manófalván a Varázserdőben!
LENA Egyesület

Lena

Varázserdő

Természet

Kedves Olvasók!
A tél idén igen hosszú és hideg volt, mely
után a vidám tavasz igen jó közérzetet ad
növénynek, állatnak, embernek egyaránt.
Talán az egyik legszebb évszak derekán járunk, mely mindig a születésről és a
megújulásról szól.
Ilyenkor nagyon jól esik kimenni a kertbe, a természetbe is. Most nyílnak még a
hagymás növényeink a tulipán, a nárcisz,
a jácint, és a díszhagymák. Ezek igen sok
fajtával rendelkeznek, színesek, formásak
és illatosak is. Megtalálhatóak köztük az
egyszerű virágú, a teltvirágú, sima zöld
lombú, és a fehér-zöld tarka lombú fajták is. Tavaly szerencsém volt egy olyan
nárcisz fajtához hozzájutni, melynek egy
szárán 3-5 apró fehér-sárga virágai nagyon
illatosak. Idén ezen virágok nyílásában
gyönyörködtem.
A díszkertekben most virágoznak a cserjék, a fák, és az örökzöldek is friss zöld
hajtásokkal örvendeztetnek.
A friss, halványzöld levelek szintén
nyugtatják az embert ebben a rohanó forgalmas világban.
A metszés után, az apróbb kártevők és
kórokozók ellen kell csak védekeznünk,
természetesen a környezetünket csak a legkisebb mértékben terhelve.
A gyepet a szellőztetés, és táplálás (trágyázás) után csak nyírnunk kell.
Gyümölcsös kertünkben a metszés után
sétálva a fák, bokrok szép fehér, rózsaszín
virágpompáiban gyönyörködhetünk.
Ha kiülünk a kertünkbe, akkor a virágzó
gyümölcsfák a rovarokat (rovar beporzás)
és a madarakat is oda csalogatják, így alkotva egy igazi vidám életközösséget.
A virágzás után ne feledkezzünk meg a
csonthéjasok (meggy, cseresznye, kajszi)
moniliás betegségéről. Sikeresen védekez-

hetünk ellene a Dithane M-45 növényvédő
szerrel.
A hidegebb napokon a tafrinás levélsodródással találkozhatunk az őszibarack fákon, mely ellen a (Score) nevezetű szerrel
védekezhetünk eredményesen.
Almafáink közül a lisztharmat érzékeny
fajtáknál védekezzünk kén tartalmú szerekkel, még virágzás előtt.
A szőlő még csak most fakad, így annak
növényvédelmével várhatunk. A kemény
tél során mérjük fel az esetleges fagykárt
is, mely az élő rügyek számával mérhető.
Fagykárral akkor számolhatunk, ha az elhalt rügyek százalékos értéke meghaladja
a 30 %-ot.
A zöldséges, veteményes kertünkben
igazán nagy munka áll előttünk. Most kell
elvetni a közép idejű zöldségfajtákat (saláta, paradicsom, paprika, uborka, karalábé,
brokkoli, tök félék) magjait.
Fontos a szépen, gondosan előkészített
ágyások elgereblyézése, táplálása (veteményező gödörbe érlelt istállótrágya), és
a vetési mélység betartása, ami általában
0,5-2 cm között van, a mag méretei szerint. A nagyobb magvúakat (tök, bab) lehet
2 cm mélyre vetni.
Ne feledkezzünk meg a gyerekek birodalmának, (játszókák, mászókák és homokozók) felújításáról sem. Vigyük ki a friss
levegőre őket is minél többet, az egészséges életformához szoktatva.
Mi, felnőttek a családdal, barátokkal jót
beszélgetve kerti grill és főző partikat rendezve üssük el hétvégéinket.
E sorokkal kívánok mindenkinek jó kertészkedést és hétvégét, a természetet csodálva április és május hónapra.
Mezős Balázs
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Először is elnézést kérek a hosszú hallgatásért.
A temetés tán, mikor hazaértem az üres lakásba, az Ön levele adott örömöt, a nagyon
is jó stílusa és a küldeménye. Ugyanis ebből az antológiából ismertem meg Bénit. Mert
az otthoniaknál csak egyszerűen Béni volt. A tág látókörű, az éleslátású és elméjű,
a folyton tevékenykedő, a semmitől vissza nem riadó, de mégis megfontolt, nagyon
kedves és örömöt kisugárzó, jólelkű, segítőkész ezermesterem immár csak fényképről
bíztat, hogy amit csak tudok, teljesítsem – nyomdokain. Vele jó volt együtt dolgozni.
Ha írt, csak a laikus véleményemet hallhatta, mégis kikérte. Ha ﬁzikai munka volt
(présház, faház építése, kertművelés Únyban, könyvespolc vagy más bútor készítése),
nos, mindig az vezérelte, az öreg dolgokat hogyan lehet felhasználni, megmenteni. Az
egész életszemléletét a szellemi és tárgyi értékek, a kultúránk megismerése, megőrzése
irányította. Több emberre méretezett jóságos, időnként harcos küzdelem volt az élete:
részben a szülőföldjéért, Kárpátaljáért, az ottmaradókért, s részben a többi magyarért
és nemzetiségekért is. Oly tartalmas élete volt, amit csak csodálni lehet, utánozni nehéz, inkább lehetetlen.
Az Itthontalanul utáni versei igen súlyosak, elküldöm, s bíztató mosolyát is.
Üdvözlettel és tisztelettel:
Lívia
Bp. 2009. nov. 21.
Templomot, hazát

Makovecz Imrének
Jó egy-két évezrede már, hogy gyilkosok
közt élünk, békénk békétlen, megrabolt.
Ideje már építenünk templomot,
Ideje már építenünk jászolt.
Elvész, ki eladja talpalatnyi földjét,
hisz egyetlen rög a haza maga.
Futnak majd, kik vitatják e törvényt!
Mienk a gyom is, s mienk a búza magva.

Munkára hát építőmesterek!
Segít majd a föld, a gyors patakok,
folyók
a zord helyek és végtelen terek,
mint testvéreink adnak követ, fát, hitet.
S ha felépül végre az ezredéves szentély,
melynek tervét történelmünk rejti,
indulhatunk majd a megkésett bérért,
visszanyerjük az elperelt hazát.

Helyreigazítás
A Leányvári Újság 2010 áprilisi számában megtévesztően és tévesen jelent meg S.
Benedek András írása Sárándi József neve felett. A költő, Sárándi József minden
ilyen jellegű, plágiumnak is minősíthető cselekedetért elzárkózik.
A hibáért a szerkesztők a költő és az olvasók szíves elnézését kérjük.
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Nyitott oldal

Kedves Sárándi József!
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