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Reviczky Gyula: Pünkösd
Piros pünkösd öltözik sugárba,
Mosolyogva száll le a világra.
Nyomában kél édes rózsa-illat,
Fényözön hull, a szívek megnyílnak.
Hogy először tűnt fel a világnak:
Tüzes nyelvek alakjába’ támadt.
Megoldotta apostolok nyelvét,
Hirdeté a győzedelmes eszmét.
Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed’
Ma is minden bánkódó szívének,
Hogy ki tévelyg kétségbe’, homályba’:
Világító sugaradat áldja.
Habozóknak oldjad meg a nyelvét,
Világosítsd hittel föl az elmét.
Hogy az eszme szívből szívbe szálljon,
Diadallal az egész világon!
Piros pünkösd, szállj le a világra,
Taníts meg új nyelvre, új imára.
Oszlasd széjjel mindenütt az éjet,
Szeretetnek sugara, Szentlélek!
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VÁLASZTÁSI TUDNIVALÓK
Leányvár község Képviselő-testülete 2011. • 2011. július 8. (péntek) 16 óráig a válaszáprilis 27-én tartott ülésén 4 igen és 3 nem szatási bizottság megbízott tagjait a választási
vazat mellett az 53/2011. (IV. 27.) számú Képbizottság elnökénél, a szavazatszámláló biviselő-testületi határozatával, a helyi önkorzottság megbízott tagjait a helyi választási
mányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 18
iroda vezetőjénél kell bejelenteni.
§. (3) bekezdésében meghatározottak szerint, • 2011. július 22-én (péntek) 16 óráig tekintmegbízatásának lejárta előtt névszerinti szavahető meg a Polgármesteri Hivatalban a mózással, minősített többségű döntéssel kimonddosított névjegyzék.
ta feloszlását. A Helyi Választási Bizottság • 2011. július 23. (vasárnap) 00.00 órától
az 1/2011. (V.6.) számú határozatával
2011. július 24. (vasárnap) 19 óráig kampányt folytatni tilos (kampánycsend).
2011. július 24. (vasárnap) napjára tűzte • 2011. július 24. a szavazás napja, 06.00
órától 19 óráig.
ki az időközi választást.
• 2011. július 25-ig (hétfő): a Helyi Választási Bizottság összesíti a szavazatokat és megA helyi önkormányzati képviselők és polállapítja a választás eredményét.
gármesterek választásáról szóló 2010. évi
L. törvény 9.§.(1) bekezdése alapján önkor- • 2011. július 25-tól (hétfő) – 2011. július
27-ig (szerda): a jegyzőkönyvek egy példámányzati képviselőjelölt az, akit a település
nya az illetékes választási irodában e három
választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek
nap folyamán tekinthető meg.
ajánlott. Leányvár községben legalább 15 db
érvényes és hibátlanul kitöltött ajánlószel- • 2011. július 25-tól (hétfő) – 2011. augusztus 24. (szerda) napjáig a plakátot az, aki
vényt kell összegyűjtenie a jelöltnek, hogy
elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezképviselőjelöltként indulhasson.
ték, köteles eltávolítani.
A törvény 9.§. (3) bekezdésének b) pontja
alapján polgármesterjelölt az, akit a telepüSzavazásnapi tudnivalók:
lés választópolgárainak legalább 3%-a jelöltA szavazóhelységben minden választópolnek ajánlott. Leányvár községben legalább 43
db érvényes és hibátlanul kitöltött ajánló- gár 2 szavazólapot kap: 1. a polgármester választás, 2. a kislistás képviselőválasztás
szelvényt kell összegyűjteni.
A Szavazatszámláló Bizottságok (továbbiA szavazás módjáról szóló tájékoztatót az
akban: SZSZB) reggel 6 órakor kinyitják a
„Értesítő” hátoldalán lehet elolvasni.
szavazóhelyiséget. Szavazni este 19 óráig lehet.
Határidők:
• 2011. június 24. (péntek) 16 óra: a jelölA bizottság az elsőként szavazó választet legkésőbb ezen a napon az ajánlószelvé- tópolgár – aki nem lehet az SZSZB tagnyek átadásával kell bejelenteni az illetékes ja – jelenlétében megvizsgálja, hogy az urválasztási bizottságnál.
nák üresek-e, majd az urnákat lezárják és
• 2011. június 25. (szombat) – június 27. lepecsételik. Ezt követően a szavazás érke(hétfő): a jelöltnek a be nem nyújtott ajánló- zési sorrendben folytatódik. A szavazóhelyiszelvényeket meg kell semmisítenie, s erről ségben a választópolgárok csak a szavazásjegyzőkönyvet kell készítenie, amit 2011. hoz szükséges ideig tartózkodhatnak. A sajjúlius 5-én (csütörtök) 16 óráig át kell adni a tó képviselői sajtóigazolványuk felmutatása
választási bizottságnak.
után, külön engedély nélkül jelen lehetnek
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kitöltését elrontotta, kérésére a bizottság elnöke a rontott szavazólap helyett újat ad. A cserére egy esetben, csak az urnába helyezés előtt
van mód.
A mozgásában gátolt személyt annak érdekében, hogy gyakorolhassa választójogát csak
írásbeli kérésére – a szavazás napja előtt a HVI
vezetőjének, a szavazás napján az SZSZB-nek
kell eljuttatni a kérelmét - lakásán, tartózkodási helyén az illetékes SZSZB két tagja a mozgó urnával felkeresi.

Szavazni kizárólag személyesen és a törvényben előírt kivételekkel csak a választópolgár lakóhelye szerint kijelölt szavazóhelyiségben lehet. A szavazóhelyiségben csak
az a választópolgár szavazhat, aki a névjegyzékben szerepel. A szavazáson megjeAz SZSZB elnöke 19 órakor a szavazóhelyilent választópolgártól az SZSZB elkéri az séget bezárja, akik a szavazóhelyiségben vagy
értesítőt, valamint a személyazonosság és a annak előterében tartózkodnak, még szavazlakcím megállapítására alkalmas igazolvá- hatnak.
nyát. Az értesítő hiánya – egyéb törvényes
feltételek megléte esetén – nem akadályozhatja a szavazati jog gyakorlását. AmennyiHelyi Választási Iroda
ben a választópolgár személyazonosságát és
lakcímét igazolja, valamint a névjegyzékben szerepel, szavazhat. Az értesítőt a választópolgár részére vissza kell adni, külön
kérés nélkül is.
A választópolgár a névjegyzék aláírásával
igazolja, hogy a szavazólapot átvette.
A szavazólapok és a boríték átnyújtása után
az SZSZB tagja – ha erre igény merül fel az
állampolgár részéről – megmagyarázza a szavazás módját. A magyarázat nem tartalmazhat
olyan agitációt, amely alkalmas a választópolgárok döntésének befolyásolására.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon lehet, az azon szereplő jelölt neve
melletti és lista feletti körbe tollal írt, egymást
metsző két vonallal.
A szavazófülke a szavazás titkosságának
biztosítására szolgál.
Kitöltés után a választópolgár a szavazólapokat borítékba teszi, és az urnába helyezi.
Ha az urnába helyezés előtt a választópolgár
jelzi, hogy a szavazólapon hibát ejtett, annak
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a szavazóhelyiségben, az SZSZB munkáját
azonban nem zavarhatják. A szavazás napján a közvélemény-kutatás csak névtelen lehet és önkéntességen alapulhat. A közvélemény-kutatók abba az épületbe nem léphetnek be, ahol a szavazóhelyiség van és csak
az épületből kijövőket kérdezhetik meg.

Iskola-Óvoda

„Társas Ovinap” az „Aranykapu Óvodában” Piliscséven
2011. május 20-ára meghívást kaptak nagycsoportos gyermekeink a piliscsévi óvodába.
A meghívás célja az volt, hogy a társult óvodák gyermekei megismerkedjenek egymás
nemzetiségi hagyományaival, népviseletével,
nyelvjárásával, dalaival, ismerjük meg egymás óvodáit, közös játékkal töltsék el a gyerekek a délelőttöt. Erre a napra a gyerekek már
izgatottan készülődtek, mivel nagyon kíváncsiak voltak a piliscsévi óvodára és az oda járó
gyerekekre.
Reggel fél nyolcra érkezett értünk az autóbusz a kesztölci nagycsoportos gyerekekkel,
akikkel együtt utaztunk a meghívás helyszínére. Az óvoda vezetőnője már a kapuban fogadott bennünket és elvezetett minket egy olyan
helyiségbe, ahol elhelyezkedhettünk, lepakolhattuk nemzetiségi ruháinkat.
A program egy közös reggelivel indult: az
óvoda étkezőjében a három óvoda nagycsoportosai együtt fogyaszthatták el reggelijüket.
Gyermekeink kíváncsian nézelődtek, élvezték
ezt az új szituációt.
Reggeli után minden csoport felöltözött a
maga népviseletébe. Az óvoda udvarán kialakított kis színpadon a házigazda piliscsévi
nagycsoportos óvodások műsorát tekintettük
meg elsőként, majd a mi csoportunk követke-

zett, s végül a kesztölci nagycsoportosok dalait hallgathattuk. Ezután vendéglátóink magyar
nyelven egy kedves, kis állatmesét adtak elő,
jelmezekkel, díszletekkel. Ezt követően közös
tánc következett, amiben az összes jelenlevő
gyerek részt vehetett. Minden csoport nagyon
kitett magáért, nagyon színvonalas műsorokat
láthattunk.
A program folytatásában a gyerekek megismerkedhettek az óvoda játszóudvarával és az
óvoda közvetlen szomszédságában elhelyezkedő magas színvonalú, igen modern játszótérrel. A gyerekek örömmel vették birtokba a
játszótéren található játékokat. Miután kijátszották magukat, az óvoda udvarára mentünk,
ahol folytathatták az ismerkedést kortársaikkal. Az ebédet is vendéglátóink biztosították,
majd ebéd után minden gyermek apró ajándékkal tért haza a tartalmas és mozgalmas délelőttről.
Úgy gondolom, a piliscséviek rendkívül
magas színvonalú vendéglátásban részesítettek bennünket, melynek élményeit a gyerekek
még sokáig emlegették.
Feketéné Pándi Ildikó
nagycsoportos óvónő

leányvári óvodások a
piliscsévi óvoda színpadán.

kesztölci óvodások a
piliscsévi óvoda színpadán.
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mesejelenettel kedveskedtek a házigazda
óvodások
az érdeklődő közönség soraiban a társult
intézmény igazgatónője, polgármesterek,
a három óvoda gyermekei, óvónői, dajkái.

játék a piliscsévi óvodában.

a játszótéren a hinta volt a kedvenc játék

nagyon jó volt kipróbálni az összes játékot a
szépen parkosított, árnyékos játszótéren, mely a
szomszédos falu egyik szép színfoltja.

a közös ebéd nagyon ﬁnom volt
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a házigazda piliscsévi óvodások a
színpadon
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Gyermeknap az óvodában
Idén először mi, a kiscsoport is már az óvodában ünnepeltük a Gyermeknapot. Lázasan
készültünk: indián neveket választottunk, ruhákat, fejdíszeket festettünk, bőrtarisznyát
barkácsoltunk. Mégsem hittük, hogy ennyi
meglepetés fog érni bennünket!
Az óvodás Szülők titokban feldíszítették a
kertet. Mindenütt luﬁk lógtak, díszek jelezték, hogy ez a nap más, mint a többi! Játékokkal, süteménnyel, édességgel kedveskedtek nekünk, sőt még zsákbamacskát is készítettek minden egyes gyermek számára. Ebéd

után pedig tovább folytatódott minden. Fagylaltot, Kinder-csokit, luﬁt és buborékfújót kapott mindegyikünk.
Annyira örültünk! Persze nem csak a sok
ajándéknak, hanem annak, hogy együtt játszhattunk az anyukákkal és a nagymamákkal.
Nagyon fogunk igyekezni, hogy máskor is betérjenek hozzánk, s velünk töltsék a szabadidejüket. Köszönünk mindent!
Priegl Jánosné
kiscsoportos óvónő

kiscsoportosok készülődnek a
gyereknapra.

készül az indián arcfestés

lakmározás az anyukák készítette
süteményekből

áteveztünk a “krokodil-mocsáron”

ebéd után fagyiztunk
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Modern gyermekdalok, hagyományos nemzetiségi táncok ötvözete alkotta a nagy igyekezettel elkészített anyák napi műsorunkat. Feldíszítettük a termet,
süteményt sütöttünk,
s nagyon igyekeztünk.
Ez persze nem mindig
úgy sikerül, ahogy szeretnénk, hiszen olyan
sokan voltak anyukák,
nagymamák és dédnagymamák a teremben, hogy kicsit megszeppentünk.
Pedig
megbeszéltük, hogy
nem azért fognak sírni anyuék, mert szomorúak, hanem azért, mert nagyon örülnek, s szeretnek minket. A szeretet kérdését mi is már
előre megbeszéltük. Az óvó nénik készítettek

egy videoﬁlmet, ahol megkérdezték: „Mesélj
az anyukádról? Miért szereted? Mit kívánsz
neki?”
Vajon miért sírtak,
mikor azt válaszoltuk,
hogy: „Szépek és jók
az anyukák; meg rágót vesznek nekünk;
és sok-sok puszit küldünk nekik?”
Pedig nem is mondtunk el mindent, amit
nap mint nap érzünk
irántuk. A szeretetet,
amiért felneveltek, s
mindent megtesznek értünk!
Priegl Barbara
pillangó csoportos óvónő

Óvodai beíratás a 2011/2012-es nevelési évre
A következő nevelési évre, mely 2011. 09.
01-től, 2012. 08. 31-ig tart, ez év április 26-27én volt a beiratkozás. 27 gyermeket írattak be
szüleik, akik szeptembertől új óvodások lesznek. Akik már eddig is óvodánkba jártak, azok
létszáma 58. Így a következő nevelési évben 58
+ 27 = 85 gyermek jár majd óvodánkba. Valamennyi jelentkező gyermeket - akik közül
mind a 27 leányvári lakos, vagy itt tartózko-

dik – felvéve az óvoda férőhelyét 10%-os túllépéssel betöltjük. Bár az óvodai beiratkozás év
közben is folyamatos, az év közben jelentkezők fogadása már csak akkor lehetséges, ha valaki kimarad az óvodából. Szeptembertől szeretettel várjuk régi óvodásaink mellé az új óvodásokat is!

Nyári nyitva-, illetve zárvatartás az óvodában
Óvodánk augusztus első négy hetében tart
zárva a karbantartási és nagytakarítási munkálatok miatt (aug. 01-től – augusztus 26-ig).
Június 20-ig 4 csoport, június 20 – július 01ig 3 csoport, július 04 – július 15-ig 2 csoport,
július 18 – 29-ig 1 csoport működik. Július hónapban és augusztus utolsó hetében, csak azokat tudjuk fogadni, ahol a szülők dolgoznak. A
4 hetes zárva tartás ideje alatt azok számára,
akik nem tudnak 4 héten át családon belül gondoskodni gyermekükről, ügyeleti lehetőség van
arra, hogy a piliscsévi, illetve kesztölci óvodá7

ba vigyék gyermekeiket. Ennek igényét mindenkor a leányvári óvodavezetőnél kell bejelenteni legalább 2 héttel az óvoda zárása előtt.
Ugyanígy ügyeletet tart a leányvári óvoda is a
másik két település zárva tartása idejére.
Mindenkinek kívánunk a nyárra jó pihenést,
élményekkel teli nyarat!
Kiss Lászlóné
tagintézmény-vezető

Iskola-Óvoda

Gyermeknap az óvodában

LENA

Családi Egészségnap
Egyesületünk ebben az
évben is nagyon készült
a legnagyobb, legtöbb embert megmozgató rendezvényére, a május végi családi egészségnapra, s reméljük, hogy az idei
esztendőben sem csalódott bennünk senki.
Idén igyekeztünk nagyobb hangsúlyt
fektetni a szűrővizsgálatokra. A visszajelzésekből és a résztvevők számából azt láttuk, hogy erre szükség is volt. Olyan sokan voltak, hogy szinte minden vizsgálatra-tanácsadásra sorba kellett állni. Ezúton
is köszönjük a türelmet. Külön kiemelnénk az érszűkület vizsgálatot és a rendhagyó EKG-t, hiszen ezen a kettőn vettek részt talán a legtöbben. Szeretnénk, ha
ezek jövőre is elérhetőek lennének
Úgy gondoltuk, hogy nagy szükség van
manapság a lélek gyógyítására is, ezért
hívtunk meg a TRANSZ-FORMÁTOR
HÁZ munkatársait, valamint Frank Mónika természetgyógyászt, és
Kissné Osztrovszki Gabriella kineziológust. Reméljük, hogy mindenkinek sikerült kiválasztania a számára legmegfelelőbb alternatív gyógymódot e
széles „kínálatból”.
Manófalvára idén is
sok kisgyermek látogatott
el, de persze jutott még
idő kicsit lovagolni, meg
trambulinon ugrálni, és ha
mindez nem volt elég, még
sportversenyen is részt vehettek, vagy arcot festethettek, de akár ördöglakatot is készíthettek Nyitrai
Jani bácsi segítségével. A
kisebbek remekül érezték
magukat a Nap-Út Alapít-

vány önkénteseinél, ahol különböző kézműves foglalkozásokon vehettek részt.
A csöpörgő-, zuhogó-, szakadó eső ellenére senki sem „futamodott” meg, így élvezhette a Leányvári Mazsorett Csoport
megnyitóját, a Bóbita zenekar koncertjét
és a gyönyörű táncos lányok latin- és hastánc bemutatóját is.
Végül, de nem utolsósorban ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik önkéntes munkájukkal és adományaikkal ebben az évben is hozzájárultak rendezvényünk sikeréhez. Nélkülük
nem sikerült volna!
Viszontlátásra jövőre, a jubileumi 10.
Családi Egészség- és Sportnapon.
LENA Egyesület
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„Szeretettel jönnek hozzád, Atyánk, hívő
gyermekid…” hangzott fel a bevezető
ének Húsvét 6. vasárnapján templomunkban.
Idén május 29-én öt gyermek (3 leány
és 2 ﬁú) járult első szentáldozáshoz Leányváron. Három éven át jártak hittanra,
eleinte Rajczi Rita kántor - hitoktatóhoz,
majd Feldhoffer Antal atyához. A felkészülés legfontosabb része azonban, ahogy
arra többször is felhívta a ﬁgyelmet plébánosunk, a szentmiséken való rendszeres
részt vétel.
Az ünnepélyes bevonulás után a gyermekeket szüleik megáldották:
„Uram, Jézus, aki ma először térsz gyermekünk szívébe, áldd meg őt és vezesd! Ne
engedd, hogy elszakadjon tőled, mert csak
addig a miénk, ameddig a tiéd is! Vezesd
őt, és az ő kezeivel együtt fogjad szorosan
a miénket is, hogy mindnyájan a te utadat
járjuk! Ámen. ”
Szentmise közben a Feltámadt Krisztust
jelképező húsvéti gyertyáról meggyújtott
elsőáldozási
gyertyájukkal a kezükben
megújították
keresztségi fogadásukat. Annak idején, a
keresztelésükkor, a szertartásban szüleik
és keresztszüleik tettek hitvallást, most
saját maguk
mondtak ellent
a Sátánnak és
vallották meg
az Egyház hi9

tét.
Harmadik éve gyakorlat templomunkban, hogy egyforma fehér ruhában lesznek
elsőáldozók a gyerekek. Az egységes öltözet is erősíti azt a meggyőződést, hogy
nem csak Krisztussal, hanem a hívő közösséggel is egységbe kerülnek.
A szertartás végén verssel köszöntötték
édesanyjukat és édesapjukat, majd Antal
atyával együtt átmentek a hittanterembe,
ahol közösen elfogyasztották az ilyenkor
szokásos reggelit. Ezzel az agapéval (szeretetvendégséggel) ért véget ez a jeles esemény.
Imádkozunk értük és családjukért, hogy
az első áldozást még sok kövesse, egész
életükön át élő, fejlődő kapcsolatban maradjanak Krisztussal, az Egyházzal.
„Aki eszi az én testemet, és issza az én
véremet, az bennem marad, és én őbenne.”
(Jn 6, 56)
Csátiné Solymosi Beáta

Hitélet

Elsőáldozás Leányváron

Sport

Leányvári judosok
két aranyérme
A Körcsarnokban rendezték a 24. Nemzetközi Budapest Judo Kupát az iﬁ, serdülő, diák A-B-C korcsoportban. A versenyen tizenhat ország 830 versenyzője indult. Kiválón teljesített Rábai Boglárka
és Makovics Roxána.
Egyéni eredmények (serdülő és ifjúsági korcsoport):
57 kg Rábai Boglárka - 3. hely, 70 kg
Makovics Roxána - 3. hely, 45 kg Vadas
Gellért - 7. hely,
81 kg Klányi Erik - 7. hely, 90 kg Pásztor Gergő - 7. hely.

Junior B Országos Diákolimpia
A Magyarországi Németek Általános
Művelődési Központja adott otthont a
judo versenynek.
A leányvári judosok nagy sikert értek el. 90 kg-ban Rábai László (összes
mérkőzését ipponnal nyerte), 100 kgban Szikora Kristóf is jól teljesített, így
mindkét versenyző aranyérmet szerzett,
míg Faragó Norbert 50 kg-ban negyedik
helyen végzett.

Három leányvári aranyérem a
diákolimpián
A leányvári judosok Miskolcon vettek
részt a diák B-C korcsoportos országos
diákolimpián. Remek versenyzéssel három aranyérmet, egy-egy ezüst, bronz és
ötödik helyezést értek el.
Kiválóan versenyzett Kardos Tímea és
Farkas Szilárd.
Egyéni eredmények:
24 kg Kardos Tímea - 1. hely, 28 kg
Veres Kinga – 1. hely, 44 kg Dávid Mónika - 1. hely, 60 kg Farkas Szilárd – 2.
hely, +49 kg Nagy Antónia - 3. hely,
Tandi Alexa - 5. hely.
A helyezettek az esztergomi Szent Erzsébet, kesztölci, leányvári és piliscsévi
iskola tanulói, leányvári versenyzők.
Felkészítők és szervezők: Pﬂuger
Antalné, Péntek Zoltán, Pócsföldi Gábor
és Pﬂuger Antal.
Pﬂuger Antal
SE elnök
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Elmúlt közel egy év a választások óta!
Hivatalunk terhei nem csökkentek, sőt, a
romló gazdasági folyamat következtében
talán még nőttek is, melynek sajnos a végét még nem látjuk. Egyre fogyatkozó bevételeink láttán felmerül a kérdés, hogyan
tovább? Az ismert Képviselő-testületi állapot bizonytalanná teszi gazdálkodásunkat, mely rányomja „bélyegét” lakótársaink mindennapi életére, morálisan deformálttá válthat, EGY-et értés és segítség a
közösség részéről, a jól bevált társadalmi
munka nélkül nem tudom elképzelni az
előttünk álló feladatok elvégzését. Meggyőződésem: nehéz és gyötrelmes munka
vár a következő testületre, bárkik is legyenek ők!
Személy szerint e sorok írója is indulok a
választásokon mint képviselő, számos tervem létezik, melyeket már az elmúlt ciklusban elkezdtem, de az ismert eredmények következtében abbamaradt: pl. a Bécsi út melletti árok kimélyítése, ami kis
részben megvalósult, a Ravatalozó megépítése lélekharanggal együtt, a terveknek
megfelelően.
A Várdomb utca járdával, illetve szilárd,
pormentes felülettel való megépítése pályázat útján, az Erzsébet út árok melletti
területeinek javítása, virágokkal beültetve,

ami persze már számos ház előtt megtalálható a gondos lakótársak részéről.
Pályázatok elindítása annak érdekében,
hogy az iskolánk, óvodánk a kornak megfelelő felszereltséggel rendelkezzenek,
természetesen ezen célok az elmúlt időszakban is távlatként szerepeltek. Kultúrházunk, úgy tűnik, a pályázat elnyerése
folytán megújul, megszépül, remélhetőleg
a gázszámlája is így a felére csökken, ami
nem elenyésző összeg.
Terveim között szerepel még a salakos
kispálya teljes bekerítése is, és természetesen közösségünk hírvivőinek teljes körű
támogatása, értem ez alatt a nagyszerű táncosokat, a cselgáncs, illetve az asztalitenisz szakosztályt, és még lehetne sorolni a
különböző társadalmi egyesületeket is.
Az előttünk álló feladatok tömegéből e
pár mondat erejéig futotta, meggyőződésem, hogy falunk szorgalmas lakói segítségével ezen akadályok leküzdhetők.
ISTEN Áldja a Magyart, Jó kedvvel, Tehetséggel!
Tisztelettel: Boros László
2011. 06. 01.

Vasgyűjtés 2011
Igaz, hogy fogadkoztam magamban,
nem csinálom már, végül csak nem tudtam
megállni, és idén is megszerveztem.
Nem tudom, honnan a csudából kerül elő
minden évben ez a töménytelen mennyiségű vas! De csak előkerül! A csoda kulcsa,
azt hiszem, a gyerekek zsebében van. Már
sokszor tapasztaltam azt a fényes jóindulatot, amit az emberek szemében látok, ami11

kor a sürögve-forogva igyekvő gyerekeket
látják. Hányszor hallottam már! „Várjatok
csak, még hátramegyek, úgy hiszem, van
ott még valami. Vagy: Apu! Adjuk oda azt
a radiátort is, amit te félre raktál a kamrában! Úgyse fogjuk már beépíteni”.
Idén is, mint ahogy tavaly is, 270 000 Ft
–ot sikerült a kamrák mélyéről a gyerekek
bűbájával elővarázsolni. Egyszerűen hihe-
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tetlen!!! Név szerint is szívesen megemlítenék egy pár diákot, akik különlegesen jeleskedtek a gyűjtésben. Csak azért nem teszem, mert nem szeretnék senkit sem méltatlanul kifelejteni, na meg azért is, mert
túl hosszú lenne a lista.
De azért kivételt kell tennem, és el kell
mondanom, hogy a Marcsák család minden elismerést megérdemel. Saját kis teherautójukkal minden külön kérés nélkül
jöttek és segítettek. Ha jól emlékszem, háromszor fordultak.
Az összejött pénzből 180 000 Ft- ot a
gyerekek kaptak meg, illetve az osztálykassza lett ennyivel tömöttebb. 90 000 Ftot az iskolának adtunk, hangosításra és felújításra.
Volt egy tervem.
Tudom, sokan nem értenek egyet velem
az elképzelésemet illetően – ami egy kicsit el is szomorít. Mivel senki nem fogadta tervemet kitörő örömmel, sőt…- már le
is tettem róla.
Csak nagyon röviden:
Elindult az országban egy mozgalom,
az államadóság csökkentése érdekében.
Aki úgy gondolja, ﬁzessen be egy bizonyos összeget, amennyit erre szán. Mindenki előtt nyilvánvaló, hogy még ha el is
terjedne ez a mozgalom, akkor is a beﬁzetett összeg jelentéktelen lenne a horribilis adósságunkhoz képest. Ennek az akciónak sokkal inkább eszmei, érzelmi jelentősége van!
Azt gondoltam, hogy a 270 000 Ft bevételünkből ﬁzessünk be ebbe az alapba 90 000 Ft-ot, és az iskolánk adjon ki
egy országos felhívást, hogy más iskolák is gyűjtsenek vasat, papírt. Az összegyűlt pénz egyharmadát ﬁzessék be ebbe
az alapba. Aki az egy főre jutó gyűjtésben
abban az évben az első, a legtöbbet gyűjtötte, kapja meg a vándorzászlót. Természetesen Leányvárról indulna a zászló.

Ha valaki nem is tartja fontosnak ezt az
eszmeiséget, csak Leányvárnak akar jót,
akkor is megérte volna ezt meglépni. Egészen biztos, hogy ezt nagy média-felhajtás
követte volna. Erre a média-felhajtásra rá
lehetett volna ültetni a mi telekeladási propagandánkat, hogy milyen jó hely ez a Leányvár, milyen szép a kilátás az eladó telkeinkről stb.
Mindenkinek tudnia kell, hogy ha nem
tudjuk eladni a Kálvária-dombi telkeket,
csődbe mehet a település, és megnézhetjük, mi lesz a falunkból, mi lesz az iskolánkkal, mennyit fog esni az ingatlanjaink
értéke.
Az iskolaigazgatónk azzal hárította el
a javaslatomat, hogy ez politika. Ezzel
messze nem értek egyet, még akkor sem,
ha sejtem, hogy a falunkban a többség is
politikának tartja.
Azzal a vélekedéssel pedig vitába szállok, hogy milyen címen rendelkezem én a
gyerekek által összegyűjtött pénzzel.
(Előre is elnézést kérek a szerénytelenségemért!) Azon a címen teszem ezt, hogy
nélkülem ez a dolog nem ment volna.
Sok éve csinálom, szervezem a vasgyűjtést. Eddig soha nem mondtam senkinek,
mennyi munka, izgalom, sőt költség ez nekem. Magam részére egy ﬁllért nem tettem
ebből a pénzből el. És mégis csak furcsa,
hogy azok a leghangosabbak, akik a kisujjukat sem mozdították az ügy érdekében.
A gyerekeknek világosan megmondtam
előre, hogy az osztálypénztár nem fogja
a teljes összeget megkapni. Pontos összeget előre nem tudtam mondani. 150 000
Ft alatt a teljes összeget megkapták volna. Igazából nem hittem, hogy megint enynyi pénz összejön.
A fent említett elképzelésemet, a felhívással kapcsolatos javaslatomat írásban
eljuttattam a képviselőknek és az iskola
igazgatójának, egyben kötelezettséget vál12

A leányvári mazsorett csoportról
Leányváron évek óta működik egy kis- Pedig a csoport 2008-ban alakult, Vali
iskolásokból álló mazsorett csoport néni kezdeményezésére. Jelenleg 15 tagVancsikné, Vali néni vezetésével. Ezt bi- ja van, a 3 évesektől egészen a 11-12 évezonyára sokan tudják a faluban. Számom- sekig. A mazsorettnek Leányváron még
nincs
hagyománya. Hogyan jött
az ötlet? Talán valamikor Vali néni
is mazsorettezett?–
kérdezem.
„Nem, de
a ’80-as években
részt vettem egy 3
hónapos képzésen
Tatabányán, ahol
táncot, tornát tanultunk, és azt, hogyan kell másoknak betanítani valamit. Ebből vizsra azonban meglepő volt, amikor nem- gáztunk is, a zenét is saját magunknak kelrég egy beszélgetés alkalmával, mikor a lett összeállítani a produkcióhoz. Akkorimazsoretteseket említettem, valaki csodál- ban még Kesztölcön laktunk, kb. 100 helyi
kozva kérdezett vissza: „Leányváron van gyerekkel foglalkoztam.”
Vali néni azt is elmeséli, hogy abban az
mazsorett csoport?”
Kíváncsi voltam, miért nem hallunk ró- időben a kesztölci kultúrotthontól havi ﬁluk többet, miért nem látjuk őket gyakrab- zetséget is kapott munkájáért. A csoport
ban a falunkban. Ezért beszélgetésre hív- vezetését ma honorárium nélkül vállalta,
tam Vali nénit, aki az előbbi kérdést kissé és így is lelkesen végzi teendőit: az edzécsalódottan válaszolta meg: „Mert senki sek levezénylését, a koreográﬁák összeálnem hív minket helyi rendezvényekre! Ami- lítását, a fellépések megszervezését, a rukor néhány alkalommal itthon is bemutat- hák varratását, és mindazt, ami egy csokoztunk, akkor is én hívtam fel a szervező- port vezetésével együtt jár.
Hogyan zajlik egy edzés?
ket, hogy felléphessünk. Én viszont senki- „Heti egyszer másfél órát próbánek nem szeretnék könyörögni…”
13
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laltam, hogy ha a felhívás és a médiapro- nem hatott. – Az iskola igazgatója nem tápaganda ellenére nem indul meg érzékel- mogatta a javaslatot.
hetően a telkek eladása, úgy a saját nyugdíjamból az iskolának kiﬁzetem a 90 000
Hamvas András
Ft-ot. Naivan azt hittem, ez hatni fog. De
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lunk az iskola zsibongójában. Mint más
sportoknál, itt is nagyon fontos a bemelegítés, ezért minden alkalmat futással, gimnasztikával és alapos nyújtással kezdünk.
A bordásfal erre kiválóan alkalmas segítő
eszköz. Ezek után jön a koreográﬁák gyakorlása. Lelkesítem, bíztatom a gyerekeket, és én magam is bemutatom a gyakorlatokat, ha kell. De azt is keményen megmondom nekik, ha valamit nem jól csinálnak, vagy ha nem megfelelő a hozzáállásuk a dologhoz. Bár több kicsi is van a lányok közt, fontos, hogy már most megértsék és megtanulják: ez csapatmunka, ahol
elengedhetetlen a pontos, egyszerre történő mozgás. Ahhoz, hogy fejlődni tudjunk,
az szükséges, hogy a gyerekek rendszeresen járjanak az edzésekre, illetve hogy sokat és kitartóan gyakoroljanak. Az én szótáramban 2 kifejezés nem létezik: a „nem
tudom” és a „nem bírom”. ,Mindig mondom a gyerekeknek, hogy ha valami nem
sikerül, ne adják fel 1-2 próbálkozás után!
Kitartónak kell lenni, és sikerülni fog! A
csapatban például mindenki le tud menni
spárgába, testalkatától függetlenül.”
Segíti valaki a munkáját?
Kiss Margit (Kálvária u.) segít nekem az edzéseken pl. előkészíteni az eszközöket, vagy a gyerekeket a megfelelő helyre állítani. Ezen kívül mindent én magam
intézek.
Vali néni fényképeket mutat, merre jártak
már fellépni: rendszeresen részt vesznek a
környező települések fesztiváljain és megyei mazsorett-találkozókon. Beszélgetésünkből megtudom, hogy a mazsorettesek
senkitől nem kapnak anyagi támogatást, a
ruhák árához a szülők is hozzájárulnak, illetve Tóth János polgármester is támogatta már őket saját pénzéből. Mivel szűkösek az anyagi források, Vali néni igyek-

szik mindig minőségi, de olcsó megoldásokat találni. A fellépő ruhákat legutóbb
Dorogon varratta. Darabját sikerült 1500
Ft-ért elkészíttetni. „Mutassuk meg, hogy
ebben a faluban van élet akkor is, ha nincs
pénz!” – mondja.
Láttam a fényképeken a lányok szép
új ruháit, mire Vali néni dühösen meséli,
hogy az előző garnitúrák szinte mind egy
szálig eltűntek. A régiek, akik már nem
tagjai a csoportnak, nem vitték vissza a ruhákat, pedig nem voltak a sajátjaik. Volt
egy-két darab, amiket a ruhabörzén találtak meg és adtak vissza Vali néninek…
„Mi vissza szoktuk kérni a táncosoktól
ruhát, ha abbahagyják a táncot” – mondom.
„Nem gondoltam, hogy ezért külön szólni kell, azt hittem, ez evidens…” – hangzott a válasz.
A további tervekről is érdeklődöm.
„Már nyári szüneten vagyunk, május végén egy záró bulival búcsúztattuk a
tanévet. Augusztus végén kezdünk újra próbálni. A szeptemberi falunapok keretében
vasárnapra egy kis mazsorett-találkozót
szervezünk, melyre szeretnék egy-két környékbeli csoportot meghívni. De annyi ötletem lenne még az iskolában lévő eszközök és sportszerek láttán, mi mindent lehetne még velük kezdeni, de nem gondolom, hogy nekem kellene ugrálnom ez ügyben. Csinálják a ﬁatalok!”
A gyerekeknek továbbra is kitartást és
lelkesedést, Vali néninek pedig jó egészséget kívánunk, hogy még hosszú ideig ilyen
ﬁatalos lendülettel és jókedvvel tudja irányítani a leányvári mazsoretteseket!
Misik Hajnalka
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Június 4-én a pilisszántói Csillagösvényt jártuk végig, mely a Pilis hegyén épült Boldogasszony Kápolnához vezető köves gyalogút. Az ösvény mentén hét stáció fogadja
a zarándokokat: Nimród, Attila, Árpád, Szent István, Szent László, Hunyadi Mátyás és
Boldog Özséb is "elkísért" minket utunkon a Boldogasszony kápolnához.
További programjaink, ahová ismét várjuk a kirándulni vágyókat:
•

2011. július 2-án (szombaton) autóbuszos kirándulást szervezünk a Krisna-völgybe.
A somogyvámosi Krisna falu látogatása után Balatonfenyvesen a szabad strandon
mártózunk egyet a Balatonban. (www.krisnavolgy.hu)
Előzetes jelentkezés szükséges! Misikné Lóczki Irén: 33 – 487 – 209 vagy Für
Istvánné, Vali: 06-70-233-6774

•

2011. július 30-án 16 órára a Kápolna-dombra várjuk a leányváriakat! Lesz piknik,
bográcsozás, "térzene", 21 órától pedig tábortűz.

Programjainkról további, részletesebb információkat a kihelyezett plakátjainkon találnak majd! Mindenkit szeretettel várunk!
A szervezők

Sárándi József: MENNYEI OLAJFA
Égtájak tengelye volt
Égi jelek mutatója
Tavasszal zöldellő máglya
Remények zengő Májusfája
Elemek cibálták tépték
Villám-korbáccsal verték
Állott vasfogat próbát
Az idő harapófogóját
Múltunk strázsája volt
Jelenünk boldog őse
Kilátónk borús jövőre
Fecskék fóruma forró drótja
Mennyei sürgönypózna
Porszívó óriás-tüdő
Trágyadombokról bűzöldöző
Leszálló tiszta lélegzete
Közelgő nyarunk friss ihlete
Illatok harmatos fészke
15

Illatsziget
Virágsújtásos ágszabadcsapat
Virágözön virágkokárda
Erdőnyi hatalom egymagában
Csókjainknak meghitt bokra
Fátylazott itt halk titokra
Volt levélsátor Úrnapon
Támasztott ingó részegen
Volt kapások ebédcsillaga
Versemben is metafora
Elvágyóknak sóhaj torony
Lidérctüzű vakablakon
Itt imázott istenének
S intett búcsút élőéknek
Csillagközi útja előtt
/hagyva papot és temetőt/
A Lélek
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Kirándulások

Az írásra késztető varázslatos
olajfa a templomkert Erzsébet
utca felé eső szegletében állt,
míg egy hirtelen támadt vihar
villáma ketté nem hasította.
/A szerző /

1968.

FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS

Jöjjön el a változás!
Megoldást keresünk minden problémára!
Az első feladatom -a költségvetés helyreállítása.
Hiszem, hogy polgárőrség felállításával javíthatunk a közbiztonságon.
Pályázni fogunk kerékpárút létesítésre, játszótér, óvoda felújításra.
Felszámoljuk az illegális hulladéklerakókat!
Tegyünk együtt a jövőért!
Kérem támogasson szavazatával, hogy Leányvárnak új Polgármestere legyen! Ajánló
cédula felajánlás: stipits@freemail.hu 06/20/9645389 Stipits Zoltán független jelölt.
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Közlemények

Vágyak repülőtere
Szelek hírnöke
Hullócsillagok puha perselye
És csillaghullás ő maga
Ha Zúg az ősznek táltosa
Csupaszon mindenek ősi szobra
Gyökérsövény a földbe-fagyva
Munkál s ha közben tavaszra gondol
Virágot nyílik a jó humuszból
Kigyúl kis levéllángokkal égve
Nyelvet öltöget fekete télre
Olyan mintha még ma is volna
Üzenethozó sürgönypózna

