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Emberségből „jeles”
Leányár község lakói ismét bebizonyították, hogy a segíteni akarás továbbra is él és működik kis
közösségünkben, ugyanis felhívást adtunk ki, melyben kértük
az Önök pénzbeli támogatását az
ónodi árvízkárosultak megsegítésére.
Szeretném megköszönni, és egyben tolmácsolnám is Bacsó János
ónodi polgármester hálás köszönetét az áldozatvállalásért.
Az Önök jóvoltából 236.000 Ft
gyűlt össze a községnek, melyért
köszönet illeti Szikoráné Burányi
Ritát, Molnár Ottónét és Pócsföldi
Gábornét a pénz összegyűjtéséért.
Az említett összeget augusztus
3-án személyesen adtuk át Szikoráné Burányi Ritával, melyet a
helyi képviselő-testületből alakult
bizottság oszt szét a rászorulók között.

A másik szép és megható esemény az Aknai Cintia gyógyulásáért szervezett jótékonysági koncert volt, amely Érdi Gabriella,
Szabóné Érdi Mónika, Kolozsvári
Barnabásné, Venczel Lilla, Földiné
Szögyéni Angéla, Schmidt Johanna és a Leányvári Német Nemzetiségi Dalkör közreműködésével jött
létre.
A megnyitót Dr. Szakmár János
mondta. A koncerten mediterrán
dalok, valamint híres operettek
hangzottak el. A fantasztikus előadás végén 78.000 forint gyűlt
össze a kislány gyógkezelésére.
Tóth János
polgármester
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Megjelentek a képviselőtestület megválasztott tagjai:
Boros László, Csobán Zoltán, Frank György, Juhos
Tamás, Misikné Lóczki Irén képviselők
Dr. Holicska Judit jegyző
Tóth János polgármester
Igazoltan távol: Papp Pál alpolgármester, Adamik
Sándor, Hanzelik Gábor, Kovács István képviselők.
• Első napirendi pontként a képviselőtestület döntött a
Művelődési ház felújításával kapcsolatos közbeszerzés kiírásáról. Az eljárás egyszerű, nyílt közbeszerzés,
mely a Közbeszerzési értesítőben kerül megjelentetésre.
• A Közbeszerzési bizottság javaslatával a határidők és
az értékelés szempontjainak vonatkozásában egyet értett a testület.
• A határidők és minden szempont optimális teljesülése
esetén folyó év szeptember 20-án köthető szerződés
a tender nyertesével, majd ezt követően, kezdődhet a
Kultúrház felújítása.
• Második napirendi pontként a közétkeztetéssel kapcsolatos közbeszerzés kiírási feltételeit vitatta meg a
testület. A közétkeztetési pályázatot egy évre írta ki a
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testület 2009 augusztusában, így szükség volt a tender
újbóli kiírására. A kiírás egyszerű, meghívásos közbeszerzés.
Az óvoda, valamint a kultúrház beruházása végett hitelbiztosító bankok ajánlatait vitatta meg a képviselőtestület.
Az IKSZT (Művelődési ház felújítás) pályázat utóﬁnanszírozású, tehát csak olyan számlákat lehet kiﬁzetésre felterjeszteni, amit az Önkormányzat kiegyenlített. A számlák elbírálása és felénk történő kiﬁzetése
5-6 hónap is lehet, tehát szükség van átmeneti hitel
igénybevételére. A hitel fedezete a nyertes pályázati
határozat.
Az óvodabővítés, valamint az IKSZT pályázati hitel
konstrukcióját tekintve a Raiffeisen Bank ajánlatával
értett egyet a testület. Ajánlatot adott még az ERSTE
Bank és a Duna Takarékszövetkezet.
A következő napirendi pont a Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása volt, a melyen a Helyi Választási Bizottság tagjai lettek Dr. Zsilka Judit,
Schiszler György és Guttin László.
Tóth János
polgármester

Tögingben jártunk!
Lehetséges, hogy egy kezemen meg tudnám számolni
azon szervezeteket, vagy településeket, melyek 27 éves
tartalmas kapcsolattal bírnak, akár belföldi, akár külföldi
szervezetekkel.
A Leányvári Judo SE és a TUS Töging cselgáncs csapata között 27 éve töretlen sport, illetve baráti kapcsolat
áll fenn, így kétévente találkoznak egymással. 2008-ban
itthon, Piliscsabán láthattuk vendégül németországi barátainkat, majd idén viszonozni tudtuk a látogatást, így
július 8-án négy személygépkocsival és egy kisbusszal
indultunk el Tögingbe.
A délutáni megérkezést követően elfoglaltuk szálláshelyünket a helyi tűzoltóság továbbképzési körletében.
A vendéglátás végig szívélyes és „magyaros” színvonalú
volt.
Az első napon lehetőséget kaptunk egy közös edzésre
a dél-német Judo válogatottal, másnap pedig a München
közelében lévő „Bajor park” minden játékát és szórakozási lehetőségét kipróbáltuk.
Este régi barátunk, Horst Krebes polgármester a vá3

rosházán adott gáláns fogadást tiszteletünkre. A közös
programok minden alkalommal az éjszakába nyúltak.
Szombaton került sor a hagyományos cselgáncs „csatára”, melyen a valóban barátságos versengés is igen
komoly küzdelmeket tartogatott. A végeredmény 24-6 a
leányváriak javára.
A verseny után strandolás következett a nyári forróságban, majd egy kedves kerti pikniken láttak bennünket
vendégül. Az asztalokon sok ﬁnomsággal kedveskedtek
nekünk.
A futball világbajnokság bronzmeccsén együtt szurkoltunk a német válogatott sikerének.
A tartalmas reggeli és a megható búcsúzás után, vasárnap indultunk el haza.
Reméljük, hogy a hosszú évek óta tartó barátság továbbra is töretlen lesz, és két év múlva mi láthatjuk vendégül a tögingi csapatot.
Tóth János
polgármester
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Rendkívüli Képviselőtestületi ülés 2010. július 12.
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Bozen – Bolzano
10 éve egy kisebb csapattal jutottunk el először az Europeade fesztiválra Horsensbe. Az idei útnak 48-an
vághattunk neki, a rutinosabbakban
ugyanazok a kérdések fogalmazódtak meg; milyen lesz a szállásunk,
hogyan fogadja a közönség a műsorunkat, sokat kell-e majd várnunk az étkezéseknél, az
időjárás kegyeibe fogad-e…
Július 20-án 23 órakor találkoztunk szokásos indulási helyünkön, Kultúrházunk mellett, ahova az évek óta
megszokott emeletes busz helyett egy zöld Mercedes
kanyarodott be. A sok csomag láttán egyesekben kétely
támadt, hogy az utánfutó nélkül érkező személyszállító
eszköz képes lesz-e elnyelni poggyászainkat. Buszvezetőnk, Attila kérésének megfelelően a hűtőszekrényt
és a némi szesztartalommal bíró üdítő italokat a legvégén pakolhattuk csak be. Többek legnagyobb csodálkozására ismét elfért az összes motyónk, és a táncos
ruhákat is felakasztva tudtuk elhelyezni. Az eredetileg
éjfélre tervezett indulási időt 20 perccel sikerült előrébb hoznunk.
A buszon alvás különleges gyötrelmeit átvészelve
10 óra előtt megérkeztünk Innsbruckba, ahol a hatalmas hegyekkel körbe vett olimpiai város nevezetességeit tekintettük meg (pl.: diadalkapu, aranytető),
majd a több mint két órás városnézés után indultunk
tovább. Innsbruck és Bozen között félúton ismét meghalt Sanyi, az „Indul a bakterház” paripája, ezt szinte az összes utunkon eljátssza. Dél-Tirol fővárosában
Bozenben (Bolzano) aszfaltolvasztó hőség és a regisztrációs csapat fogadott bennünket. Asztaltól asztalig
járva írogattuk-töltögettük a bizonylatokat, így jutottunk el arra a helyre, ahol a részletes tájékoztatást kellett kapnunk. Megkérdezték, hogy hányadszor veszünk
részt a rendezvényen; kilencedszer volt a válasz, erre
összecsukták a mappát „mindent tudtok” mondták és
utunkra bocsátottak. Szállásunk a bejelentkező hely tőszomszédságában levő vásárcsarnok volt. Képzeljünk
el egy hatalmas pavilont, ahol 3 000 fő elhelyezését
tették lehetővé a kb. 12x12 m-es paravánokkal osztott

lakrészekben. Este megpróbáltuk saját buszunkkal
megközelíteni a mindennapi meleg vacsorát nyújtó helyet. Majd egy órás keringés után sofőrjeink letettek
egy téren bennünket, hogy onnan gyalog elérhetjük a
folyóparton elhelyezett rendezvénysátort, amelyben
mindössze két sorban szervírozták az eledelt. Szálláshelyünkre visszaérve mindenki megfogadta a tanácsot;
időben lefeküdni, pihenni, mert holnap nehéz nap vár
ránk.
Csütörtökön 3x30 perces utcai szereplés és a nyitó
rendezvény 3 perces műsora következett. Az utcákon,
tereken szerencsére két alkalommal el tudtuk kerülni
a napon történő táncolást, de a 10 órain a már akkor
melegen sütő napsugarak fényében fürödhettünk. A
harmadik bemutatónkra eljöttek a hauberni barátaink,
akik a levonulás után sörrel, üdítővel kedveskedtek
táncosainknak-zenészeinknek. Rövid beszélgetésünket közös csoportfényképezéssel zártuk. A negyedórás
gyalogtúrát követő kb. 1 órás sorban állás a vacsoráért
nekünk nagyon rosszkor jött, mert ez időben a szállásunk melletti jégcsarnokban már zajlott a nyitó rendezvény, amelynek szereplői között mi is fel voltunk
tüntetve. Szerencsére még időben visszaértünk és elfoglalhattuk helyünket a színpadra lépők sorában. Öt
(Biatorbágy, Mány, Pilisvörösvár, Vértesacsa, Leányvár) magyarországi német tánccsoport adta elő Wenczl
József Rezgős polkáját és aratott méltán fergeteges
sikert a Biatorbágyi Fúvószenekart kiegészítő négy
kis party közös muzsikájával. Szereplőként és – mint
később kiderült - nézőként is fantasztikus érzés volt
ismét átélni a „libabőrös” előadást, melynek személyesen tanúja volt a koreográfus is. Késő este került le rólunk sváb ruhánk, majd valamikor hajnalban öltöttünk
pizsamát.
A pénteki szabadnapunkat egy kabinos felvonózással kezdtük. Sokan életükben most először élték át a
több száz méter magasban lebegés élményét, tehették
ezt 4,5 km-en keresztül. A felső állomáson levő kis településen érezhető volt a friss hegyi levegő jótékony
hatása. Szerencsés földet érés után a kora délutánt sokan a helyi strandon töltötték, az úszómesterek vigyá-
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az ebédcsomagban most éppen joghurtot találtunk a
kenyérke, üdítő, alma és nápolyi társaságában. A rendezők becsületére vált, hogy ezekből az ennivalókból
az étkezés idejének lejárta után a maradékot minden
alkalommal szabad prédaként kiosztották. Városnézés
szerepelt a programunkban, amely során ki-ki vásárolhatott is a neki tetsző portékák közül. Délután ismét
a jégcsarnok felé vette útját a népes sereg, aki nem
jutott szóhoz (tánchoz) a fesztivál megnyitó ünnepségén, azoknak a záró adott alkalmat a bemutatkozásra.
Láthattunk táncosokat Solymárról, Zsámbékról, Szekszárdról és természetesen öreg földrészünk számos
országából. Búcsúként elhangzott, hogy jövőre az észt
Tartu városa ad otthont a rendezvénynek. Sokan már
este csomagoltak és elindultak hazafelé.
Mi hétfőn 5:30-kor kezdtük a pakolást és 6 órakor
indultunk is újabb úticélunk Lido di Jesolo felé. Bozent
elhagyva, a völgyben haladó autópályát hosszú kilométereken keresztül mindkét oldalon a magas hegyek
művelhető magasságáig alma és szőlőültetvények
kísérték, néhol az út a vele párhuzamosan futó vasút
között is sikerült egy szőlőtőkesort ültetniük. Az internetes előrejelzések és az otthonról érkező jelentések
szerint az olasz tengerparton egész napra esőt és nem
túl meleg időt várhattunk. 10 órakor érkeztünk meg a
partra, kellemes idő és egy-két felhő, később pedig pár
katonai repülőgép fogadott bennünket. Az előző napi
esőtől átitatott homokon mindenki megtalálta a maga
helyét, indulhatott is a fürdés a jó sós és nem túl tiszta
(a szélén akár mocskosnak is nevezhető) üdülőparadicsomban. Gyorsan szaladt az idő. Egy lelkes kis csapat
által vásárolt és rögtön élesben kipróbált röplabda még
inkább legyőzte a strandolás pokrócón töltött nem túl
lélekemelő pillanatait.
20 óra, indulás haza, DVD, röhögés, sötét, néha eső,
alvás… kedd 5:12 érkezés Leányvárra.
Gáspár Tibor
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zó szemei előtt a felhős idő ellenére ﬁataljaink jól érezték magukat. A kórusok estéjén örömmel fogadtuk a
csolnoki Wagenhoffer énekkar színvonalas fellépését.
Európa országainak színe-java képviseltette magát. A
közönség bíztató, együttélő magatartása a rendezőket
is átsegítette a néha-néha kaotikusra sikerült szereplő
cserék alkalmából. Néhányan még átnéztünk a város
másik pontján levő színpadi show műsorra is. Idén sem
úsztuk meg elázás nélkül a programokat, ehhez elég
volt azt a 8-10 m-es távolságot megtennünk, amivel az
éjjel értünk jövő buszunkig elértünk.
Szombaton polgármesterünk és Kinga vettek részt
a hivatalos fogadáson, ennek alkalmából ők adták át
ajándékainkat és kaptunk a szervezőktől egy kis emléktárgyat. A csapatunk többi tagja ezalatt megnézte Ötzit
az 5300 évesre becsült gleccsermúmiát és a jégembert
körülvevő múzeumot. A délután 17 órakor elkezdett
felvonuláson részt vett mind a 203 csoport. 168-as sorszámmal 18 órára kellett mennünk a gyülekező helyre, látva az akkor éppen elinduló csoportok sorszámát
nyugodtan tudtunk nekiállni a páros és páratlan fotók
elkészítésének. Szerencsére senkinek nem kellett tartania a hőség okozta rosszulléttől, mert az előző napi
eső alaposan lehűtötte a levegő hőmérsékletét. 19:15kor indultunk el a stadionból. A közönség mosolygós,
támogató szeretete végigkísérte az összes szereplőt a
több km-es úton. Itt-ott magyarul hallhatunk buzdító
szavakat. A VIP tribün előtt is mindenkit a saját nyelvén köszöntöttek. A felvonulás végén az útirány ismét
a vacsorasátor volt. A Kis-Csepel táncegyüttes apró ﬁú
táncosa csillogó szemekkel tájékoztatott bennünket,
hogy ”krumplipüré van és IGAZI HÚS”. Valóban apró
örömökből áll az élet. Az este 8 órakor kezdődő Európa bál kezdetére csak a menet elején szereplő csoportok érhettek oda, mi a 23 órakor kezdő biatorbágyiak
félóráját éppen hogy elcsíptük. A város egyik legnagyobb tere (parkolója) teljesen megtelt a táncoló,
éneklő, mulatozó Europeade csoportokkal, de szép
számban voltak jelen a helyiek is. Sajnos az 1:00 órás
rendőrségi időt szigorúan betartották, hiába tüntetett e
miatt a közönség a környékbeli tiroli kis csapat számaiból csak kettőt hallhattunk. A szállásunkra visszaérve
tovább zajlott a bulizás a csarnok környékén.
Vasárnap, negyedszer is croissant volt reggelire,
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15 Pilisi JUDO Kupa
20 30 Modern Bál


a Szalai Trióval
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14 45 Térzene a templomnál
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15 30 Falunapi Találkozó
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20 h – 3 h Bál
a Die Spatzen-nel
Szeptember 19.
9 h Vasárnapi sportnap
15 h - 18h Mesterségünk címere…
Játszd el és próbáld ki eleink elfeledett mesterségeit
Közben: Ládafia Bábszínház vásári bábjátéka
Programjaink a sportpályán lesznek. Belépés díjtalan.
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Sárándi József

Bazsarózsabokor ring a májusi szélben. Még anyám ültette szegény, harminc éve.
Nyílik azóta egyfolytában. Hét hússzín sziromököl hajózik előttem. Tombol a nap.
Fürdöm barnító sugarakban, fürdöm rádiózenében. Csukott pillámat fölkattintja kíváncsiságom. A
látáskényszer kizökkent belső nézelődésemből. Gyönyörű az udvar, az udvaromon kizsendült vegetáció.
Vendégem a tavasz. Vendégem ott, ahol magam is csak vendég vagyok, befogadatlan-befogadott
síkvidéki telepes, a Brandenburg-őshazájú magyar faluban. Hazám e föld, megépült rajta házam,
néptelen otthonom. Íme a belakott otthontalanság, a bútorozott magány. Honvágyam ég szívja föl,
lázaim tárgyiasulnak – hol élek én?
Bömböl a zene. Hasogatja a csönd kőzeteit. Tekintetem a virágtekékre siklik, s egy zártszirmú
virágbolyón megáll. Különös mozgások kötik le ﬁgyelmem. Piciny szárnyasok lepik el a tömör
sziromgolyót, s mintha előre megállapodtak volna, nem lépnek egymás felségterére. Ösztönlokátoraikkal
bemérik egymás támaszpontjait, mozgáskörletét.
Mi a céljuk az egyensúlyállapottal? Udvariasságuk, egymás iránti látszatközönyük kelt gyanakvást
bennem.
Mit akarnak ezek a legyek? Népességük dongó-dög-hús és viráglegyekből toborzódott. Bár termet,
szín, vérmérséklet dolgában meglehetősen különböznek, nem fordulnak egymás ellen.
Minden jel arra mutat, hogy erőik nem kioltani igyekszenek, hanem kerülik egymást.
Nálunk nem így van, az ő békéjük sem lehet természetes.
Hogy gyanúm mennyire nem alaptalan, íme a bizonyíték: egy takaros fémzöld döglegyecske szélesen
tántorog. Lehetne véletlen is, hisz őkelmével átellenben a kékdolmányos dongólégy órák óta moccanatlan. Oly merev, hogy élettelennek hihetném, ha az alatta tócsásodó pöttyentés
nem árulkodna hibátlan anyagcseréjéről. Szívócsápját sziromburokba mélyesztve töltekezik. A dög,
taknya-nyála egybefolyik az élvezettől.
Emberi mértékkel csontrészegnek minősíthetném állapotát, de hol vannak ők, a tiszta ösztön
szolgálotasai illúzióink váltógazdaságától, s hol vagyunk mi az ő érdek-cél-fogalomnélküli élvezeteiktől?
Boldogok a legyek a mámor-demokráciában. Boldog a legyek ura, ki a fogyasztás átmeneti fanatizmusával
fegyelmezi népét. Most mind bódultan szédelegnek a szirmok alól előszivárgó érzéki illatoktól. Kótyagos
rovarkái az Istennek, hány nap a világ!?
Egyetlen ütéssel lefejezhetném tivornyátok fülledt glóbuszát, kezem fokával az illatszgetet,
leszámolhatnék gátlántalanok, ösztönvakok, leszámolhatnék veletek. Avatkozzam a természet dolgába,
épp ott, hol rend van, s e rend számomra nem is előnytelen?
Megtehetném. Ennyivel be is érem. Szabadságom nyugalma szökell szét izmaimban. Ha megtenném,
anyám árnyára emelnék kezet. Az Ő áldott, virágzó keze e boldog kis univerzum. Hagyom kinyílvateljesedni, attól él, hogy hódít az Időben, attól, hogy így is szeret és így is szeretik.
Sziromkicsattanáskor szökken az illat, a titok, szöknek a megszeppent kicsi szárnyasok…
Gyönge oltalom a színek költészete, ha emberlétemre is csak eszköz vagyok.
* Írásom címe azonos William Golding Nobel-díjas angol író regénycímével. /A Szerző./
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A LEGYEK URA*

ANYAIDÉZŐ

Anya Fiú Szentlélek
szentháromsága jelenlétetek
senki el ne vegye tőlem
ezt a mesés krizantémos
kegyelmes ünnepet

Simon Eszter nevelőanyámnak,
aki, ha élne, idén lett volna:
százesztendős.
Viszem-hozom Lelkedet
házunktól a temetőig
a sírig s onnan vissza
hiszen mindig itthon vagy szívemben
mint Jézus és Márianissza

Testem napfényes templomában
vidáman csivitelve röpdösöl
FECSKEALAKBAN
Röpdöss lidérces álmaimban is
s én megírom az írhatatlan csodát
szavak nélkül vagy fecskeszavakban

Köszönetnyilvánítás
Szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik drága halottunk Balogh Béla temetésén részt
vettek, sírjára virágot, koszorút helyeztek és mély gyászunkban osztoztak.
A gyászoló család
Gyászköszönet
Szeretnénk köszönetet mondani azoknak, akik elhunyt családtagunkat, özv. Győrik Jánosnét elkísérték utolsó útjára, sírjára az emlékezés virágait helyezték, és osztoznak gyászunkban.
A gyászoló család

Anyakönyvi hírek
Születésnapjukat ünneplik:
Sok boldogságot és jó egészséget kívánunk augusztusban született polgártársainknak. Külön gratulálunk a szép kerek évfordulóhoz:

Megszületett:
Mezős Gabriella és Batka Gábor lánya, Zsóﬁa
(2010.július 12.)
Elhunyt:
Brindusán Jánosné (2010.július 12.)

Bánffy Miklós Ladomérné (60)
Eipl Györgyné (70)
Sturcz Vilmosné (70)
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