
SZENT ISTVÁN király 
Minden magyar katona védőszentje 
 
Ah, hol vagy magyarok 
Tündöklő csillaga! 
Ki voltál valaha 
Országunk istápja? 
 
Hol vagy, István király? 
Téged magyar kíván, 
Gyászos öltözetben 
Teelőtted sírván. 
(17. századi himnusz ) 
 
      Szent István, István király, a régi nyelvben Szent Király, a keresz-
ténnyé lett magyarság első uralkodója, a szakrális hagyomány és tudat 
szerint az ország és nemzet mennyei patrónusa, istápja. 
      A dinasztikus szenteket általában az utókor részéről gyanakvás öve-
zi, ráadásul a gyakori erőszakos térítés az utóbbi időben még jobban 
növeli az ellenszenvet Szent Istvánnal szemben is. Történelmi és kato-
nai szemmel nézve Szent István nem csak egyházi értelemben szent, aki 
pusztán egy egyházi ideált testesít meg, hanem megtestesítője annak a 
férfinak, aki egyetemesebb nézőpontok alapján gondolkodik és cselek-
szik, s a rábízottaknak nem pusztán a rövidtávú érdekét nézi, hanem a 
hosszú távú boldogulását is, amely rövidtávon súlyos áldozatokat is 
követelhet. 
      István ott áll két világ határán. A pogány istenkirályság és az Ószö-
vetségtől ihletett, Isten kedvező kegyelméből való uralkodói méltóság 
az ő hatalmas, mitikussá vált alakjában ötvöződik össze. Pogány nem-
zetségének totemisztikus eredethagyománya, választottsága az Árpád-
ház szentségi tekintélyében él tovább. Anonymus mondja, hogy Álmos 
szent volt, mert tőle származtak a szent magyar királyok. Bár pogány, 
mégis méltónak találtatott a Szentlélek ajándékára. Az Emese-
szimbólum érteti meg velünk Szent Istvánnak és az Árpád-háznak feltű-
nő Boldogasszony kultuszát, az országnak az ő oltalmába ajánlását, 
mintegy a pogány matriarchalis világkép továbbélését is. Ez a hit ma-
gyarázza, hogy a keresztény utódok templomot építenek Árpád sírja 
fölé, és alapítanak hasonlóképpen Mária tiszteletére Szeren, az első or-
szággyűlés színhelyén monostort. 
     Szintén még az archaikus pogány világot idézi az öregedő király éle-
tének ismert mozzanata, hogy egyik éjszaka meg akarták ölni. Ez a 
szándék még nyilvánvalóan a királygyilkosság pogány kultuszából ért-
hető meg: az utód örökölni akarja az ő bölcsességét, mágikus-szentségi 
erejét, tapasztalatait. István király nemcsak keresztény irgalmasságból 
bocsátott meg a gyilkosnak, hanem azért is, mert még ismerte az ősi 
áldozati hagyományt. Krónikáinkból tudjuk, hogy honszerző őseink az 
új haza határán Álmost feláldozták: negyven napi pihenés és négy napi 
áldomás után megölték. Ezt a pogány fejedelemi karizmát nemcsak Ár-
pád, hanem hitük szerint minden ivadéka is örökölte. Ehhez járult még 
a szent király koronájának szinte élő személyként való tisztelet is: a 
megkoronázott király a szertartás által nemcsak közjogi elismertetés-
ben, hanem István és koronája szentségi karizmájában is részesül. Az 
Árpádok kihalása után is mindig ügyeltek a származás folytonosságára 
és hivatkoztak arra, hogy a király egészen IV. Károlyig Árpád, illetőleg 
Szent István véréből származott. 
Forrás:http://www.ktp.hu/kalendar/szent-istvan-kiraly-magyar-
katonak-vedoszentje-augusztus-20  
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A hét "mesterlövész" 

 
Mottó: Ki érti ezt? Hogy itt mi lesz? 

(Bereményi Géza) 
 
     A vízvezeték-szerelésben és a politikában az a közös, hogy 
mindkettőt lehet csinálni jól is, meg rosszul is. De amíg a vízve-
zeték szerelőtől nem szokták elfogadni a trehány munkát, addig 
a rossz politikus nyugodtan nyerheti, egymás után a választáso-
kat.  A rossz vízvezeték szerelőt kiszelektálja a piac, az a politi-
kus azonban, aki nem tudja, vagy tán nem is akarja a választói 
érdekeit képviselni,  akár egész életében is megőrizheti népsze-
rűségét. 
      Ha elgondolkozunk azon, hogy miért is nem megy nekünk 
jobban, mint ahogyan megy, akkor az oksági láncolatban érde-
mes elidőzni azon a ponton, hogy rosszul politizálunk, és túlsá-
gosan toleráljuk a rossz politikát. Vagyis a teljesítmény és a 
népszerűség nálunk kevésbé van összhangban, mint másutt. Így 
van ez országosan, ezért nem csökken az életszínvonalbeli kü-
lönbség közöttünk és az osztrákok között. Így van ez a települé-
sünk szintjén is. Ezért nem tudunk úgy fejlődni, ahogyan más 
települések tudnak. Remélve, hogy ebben a szerencsére újrain-
duló újságban lesz még alkalom országos ügyekkel is foglalkoz-
ni, beszéljünk most a leányfalui politizálásról. Néhány hét múl-
va ugyanis nálunk is szavazni fog az, akinek ehhez még kedve 
van. 
      Az első ösztönös (és persze nagyon helytelen) gondolat, ami 
közgazdászként eszembe jut erről, hogy a 2014-es leányfalui 
önkormányzati választásokat jóval olcsóbban is le lehetne bo-
nyolítani. Akkor, ha csak a lényeg számítana, és nem az, hogy 
különböző, szorosan ide nem tartozó okokból "meg kell adni az 
egésznek a módját". Vagyis, hogy a törvény előírásai szerint 
végig kell csinálni az egész választási cirkuszt. Pedig ajánlhatná 
Nyíri Csabát Orbán Viktor, ugyanúgy, ahogyan 2007-ben is tet-
te, kibővítve most még egy félmondattal, hogy nemcsak a pol-
gármester jó, hanem a képviselők is. A Polgármester úr újságjá-
ban lenne egy lap, ahová x-elni lehetne, hogy jó-e az önkor-
mányzat úgy, ahogyan van. Ha pedig - amint az várható - több 
x-et kapna az igen, akkor már túl is lehetnénk az egészen. 
     Miért jut eszembe ilyen – nagyon is elítélendő – gondolat? 
Hiszen a leányfalui Önkormányzatban minden a fejlődésről, a 
dinamikus változásokról szól! A jelenlegi testületben mindössze 
csak ketten (!!) – Vancsó Géza és Fehér Andrásné - vannak, 
akiknek idén a negyedik képviselői ciklusuk kezdődne! A többi-
eknek, a másik ötnek, - (Nyíri Csaba, Adorján András, 
Loszmann János, Ott Józsefné, Cs. Kovács Gabriella) a 2014-
2018-as időszak csupán csak a harmadik (!!) négy évük lenne a 
köz szolgálatában!  
     Vagyis a nevek szinte kaleidoszkópszerűen vibrálva változ-
nak. Alig telik el tizenkét-tizenhat év, és máris új neveket kell 
megtanulni. Aki még annál is intenzívebb változásokra vágyik, 
mint ami Leányfalu önkormányzatának személyi összetételében 
látható, (és várható) az nem a dinamizmus híve, hanem az már 
izgága! (Ahogyan a megalapozott bírálat is más, meg a 
kekeckedés is más. No de ne komolykodjuk el a dolgot.) 
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Aki a változások híve, de ugyanakkor távol áll tőle a napjaink-
ban sajnos oly divatos öncélú "pörgés", aki nem akar "változást 
pusztán a változásért", aki nem akar szinte percenként (kicsit 
pontosabban: 8-12 esetleg 16 évente) új arcokat látni az önkor-
mányzatnál, az nyugodtan szavazhat a jelenlegi testület tagjaira.  
    Ide írom a korábbi két választáson elért eredményeiket, hogy 
ne kelljen keresgélni. 
 
1. Nyíri Csaba, polgármester 2007 (időközi választáson): 612 

szavazat, 2010: 736 szavazat. (Második helyezett polgár-
mester-jelöltként Loszmann János, 328 szavazat.) 

2. Adorján András, képviselő. 2006: 686 szavazat, 2010: 738 
szavazat változás, %: +8,9 

3. Loszmann János, képviselő. 2006: 673 szavazat, 2010: 598 
szavazat változás, %: -1,3 

4. Fehér Andrásné, képviselő. 2006: 461* szavazat, 2010: 581 
szavazat változás, %: +12,7* 

5. Ott Józsefné, képviselő. 2006: 521 szavazat, 2010: 543 sza-
vazat változás, %: +5,4 

6. Vancsó Géza, alpolgármester. 2006: 584 szavazat, 2010: 
523 szavazat változás, %: +0,8 

7. Cs. Kovács Gabriella, képviselő 2006: 575 szavazat, 2010: 
523 szavazat változás, %: -0,1 

*Fehér Andrásné viszonylag rossz 2006-os eredményét az ma-
gyarázza, hogy egyike volt a "hatoknak", akik 2006-ban, rövid-
del a választások előtt támogatták Szinna Gábor megalapozatlan 
kísérletét a Sorg villa eladására. Ez a hibás döntés a "hatok" 
2006-os választási szereplésén is meglátszott. 2010-re ezt az em-
berek már elfelejtették, és Fehérné ismét sok szavazatot kapott, 
ahogyan korábban 2002-ben is. Erről lásd: http://
gazdasagestarsadalom.blogspot.hu/ Itt olvashat az érdeklődő 
Szinna Gábor ingatlan-eladási kísérletéről, illetve külön bejegy-
zésben arról, hogy hogyan hatott ez néhány hét múlva a választá-
sok eredményeire. 
     A választási részvétel a 2006-os 56,4 százalékról 2010-re 
45,8 százalékra csökkent, vagyis még a legtöbb szavazatot veszí-
tő Loszmann Jánosnak is csak 1,3 százalékkal romlott az ered-
ménye 2010-ben 2006-hoz képest. Rajta kívül csak Cs. Kovács 
Gabriella került mínuszba, egy tized százalékkal. A többiek nö-
velték a százalékos eredményüket. Ez azt jelenti, hogy pontatlan 
lenne, ha azt mondanánk, hogy 2010-ben a falu meg volt eléged-
ve az önkormányzat teljesítményével. Nem elégedett, hanem 
nagyon elégedett volt! 
     Hogy a 2010-2014 közötti időszakkal mennyire elégedett a 
falu lakossága, és harmadszor is megszavazza-e ugyanazt a tár-
saságot, (ha mind elindulnak a választásokon) arról majd októ-
berben fogunk többet tudni. Valami nagy elégedetlenség bizto-
san nem lehet, mert annak a hangját itt a falu végén is meg kel-
lett volna hallanunk. Ha valaki komolyan úgy gondolta volna, 
hogy jobb polgármester lenne belőle, mint amilyen Nyíri Csaba, 
az már tavaly megmondta volna, hogy miért kellene a szavazók-
nak rá szavazni. Néhány héttel a választások előtt már ne akarjon 
senki előállni azzal, hogy jobb lenne, ha ő vezetné a falut. Va-
gyis hát, aki most képviselő, vagy polgármester, az az előző cik-
lusban is az volt, miért ne lehetne így a következő négy évben 
is? Ha valaki a jelenlegi testületből azzal állna elő, hogy itt  
mindenki, vagy a többség jól dolgozott, csak a polgármester volt 
az akadálya minden jónak, annak azt tudnám mondani,  

hogy a polgármesternek egy szavazata van, a többi képviselőnek 
meg hat. Nekem nem hiteles nyolc év, vagyis két ciklus után, ami-
kor a testületi tagok gyakorlatilag ugyanazok, hetekkel a választá-
sok előtt, hogy itt tulajdonképpen nem is volt meg az összhang. 
Ha annyira nem tetszett az, ami volt, akkor miért nem akart vál-
toztatni senki?  
Ez a testület az elmúlt nyolc évért testületileg felelős.  
     Tudom, sokan gondolják, egyébként helyesen, végignézve az 
eddigi polgármesterek során, hogy ők is éppen olyan jól el tudnák 
látni Leányfalu polgármesterének a feladatát, ahogyan azt a rend-
szerváltás óta a falu polgármesterei ellátták. Ezek a polgártársaink 
helyesen látják, hogy a falunak a fejlesztéseket nem a saját bevé-
teleiből kell megvalósítania, hanem ahogyan a "munkaalapú társa-
dalom" is nyugodtan alapozhat a "hanyatló nyugat" munkájára, 
ugyanúgy Leányfalu is számíthat a német, a norvég, stb. adófize-
tők tíz-, meg százmillióira, amit az állam oszt majd le nekünk, 
ahogyan eddig is. Ám néhányan közülük, ebből azt a téves gondo-
latot szűrik le, hogy nekik is van esélyük beleülni abba a bizonyos 
székbe, anélkül, hogy ennek érdekében elvégezték volna az elmúlt 
hónapokban (netán években) azt a munkát, amire ehhez egyébként 
szükség lenne. Az "élhető Leányfalu", a "kulturális turizmus fel-
lendítése", a járda megígérése a falu északi végén, vagy néhány 
muskátli kiültetésének a kilátásba helyezése a faluközpontban 
("virágos Leányfalu"), vagy hogy majd "a hivatal mindig fog vá-
laszolni a polgárok beadványaira, mégpedig határidőn belül" né-
hány ember szemében olyan "csodafegyvernek" tűnnek, amelyek 
majd ki fogják egyenlíteni azt a hátrányt, hogy a 
"hivatalos" (persze szigorúan független) jelöltet meg a FIDESZ 
támogatja. Aki egyébként ezt a sok szépet és jót meg ugyanúgy, 
ugyanolyan hitelességgel, meg tudja ígérni.  
     Aki tehát Leányfalun polgármester akar lenni, annak meg kell 
vernie a választásokon a "hivatalos" jelöltet. Ahhoz meg nem elég 
ugyanazt nyújtani, mint annak, akinek ezen felül még külső politi-
kai támogatása is van. Ezt meg lehet tenni éppen, jó esély is lenne 
rá, csak az ehhez szükséges munkát nem lehet megspórolni. Ah-
hoz meg már túl kevés az idő, hogy valaki most kapjon észbe. 
Akinek pedig még most sem esett le a tantusz, azzal amúgy sem 
járnánk jobban, mint a jelenlegi polgármesterünkkel. 
      Az lett volna a természetes, hogy az, aki 2014 októberében 
Leányfalu polgármestere akar lenni, annak legkésőbb 2013 végén 
kellett volna szervezni egy társaságot, akinek a munkájára támasz-
kodhatott volna. Akikkel közösen kidolgozott volna egy progra-
mot, amivel idén januártól már jelen lehetett volna a falu közéleté-
ben. Ehhez képest, majd csak most fogjuk megismerni azokat, 
akiknek ugyan igazuk van abban, hogy a polgármesterség az egy 
elég jó állás, de nem tudják, hogy mit kellett volna tenniük annak 
érdekében, hogy ezt az állást el is nyerjék. Nem vitatom senkinek 
a jogát, hogy képviselőnek, vagy polgármesternek jelöltesse ma-
gát, mégpedig annyiszor, ahányszor csak akarja. Mint ahogyan 
senki sem vitathatja az én jogomat sem arra, hogy erről leírjam a 
véleményemet. 
      Mindezzel nem azt akarom mondani, hogy elégedett vagyok 
azzal, ahogyan Leányfalun mennek a dolgok. Úgy gondolom – és 
ez már hangsúlyozottan az én magánvéleményem – a nagy elége-
dettség mögött, ami a jelenlegi önkormányzat  működését övezi, 
nem a teljesítmény tisztelete, hanem csak az átlag választópolgár 
igénytelensége áll. Nincs itt semmiféle jó teljesítmény. Az embe-
rek azonban nem kiválókra akarnak szavazni, hanem olyanokra, 
akik inkább rájuk hasonlítanak. Hogy jól értsük egymást, ez nem 
azt jelenti, hogy eleve nem lehet képviselő az, aki ezt a feladatot 
jól, vagy akár kiválóan el tudja látni. Csak azt jelenti, hogy az is 
ott ülhet, és ott is ül, több cikluson keresztül is, aki nem oda való. 
A jelenlegi (és az azt megelőző) önkormányzati testületből nem 
javasolnék vezetőnek senkit, sehova.  
Saját magunkkal tolunk ki, hogy nem keresünk alkalmasabb em-
bereket. 
                                                                               Varga Dénes 
 

 
   A szerkesztőségbe érkezett kéziratokat, fényképeket stb. csak előzetes 
kérésre őrizzük meg. Az aláírt cikkekért, képekért a szerző viseli a 
felelősséget. A mondanivaló nem feltétlenül egyezik a szerkesztőség 
véleményével; a sajtó- és szólásszabadság szellemében lapunkban helyt 
adunk egymásnak ellentmondó véleményeknek is, kívétel azok akik 
egyébb okok miatt kitiltásra kerültek a kiadványból.  
    A hirdetések tartalmáért a kiadó felelősséget nem vállal. 
Szerkesztőségünk fenntartja az írások szellemiségét nem érintő 
rövidítéseket és helyesbítések jogát. 
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-      A mérhetetlenül drága zöld hulladék szállítást felülvizsgálják, 
a zsákok árát elfogadható szintre csökkentik. 

-      A szemétszállítás rendjének állami módosításának következ-
tében szükséges rendeletmódosításokat végrehajtják. 

-      A szemétszállítás díjának az adóból történő kivételének 
folyományaként az adórendeletet módosítják. 

-      Az adórendeletbe beépül a “hullámtérbe” került ingatlanok 
adókedvezménye. 

-      Az árvízi védekezés racionálisan, a ténylegesen védett 
értékek figyelembevételével valósul meg. 

-      Legalább gazdálkodás és tervezés szintjén elkezdődik a 
Duna-parti kerékpárút és sétány szétválasztásának 
előkészítése. 

-      A Nemzeti Park ellenkező véleménye ellenére, nem hagyják 
a Duna partját teljesen beerdősödni. 

-      A már regnáló faszakértő véleményét figyelembe véve, folya-
matosan folyik Leányfalun a fák veszélytelenítése és a fák 
pótlása. A szépen megeredt “egy fa egy gyermek” konstruk-
cióban ültetett kis fákat a falu és nem az ültetők gondozzák. 

-      A szociális keretet igazságosan, emberségesen költik el, a 
döntéshozó juttatási lehetőségének teljes kihasználásával. 

-      Átgondolt munkaerő gazdálkodással, a dolgozók döntéseinek 
tényleges segítésével a polgármesteri hivatal munkája egysz-
erűbb, átláthatóbb és gyorsabb. 

-      A nemzeti ünnepek az ünnepről szólnak és nem a napi aktuál-
politikai kijelentések osztják meg a résztvevőket. 

-      Az ünnepeken végre megjelennek új arcok és nem mindig a 
“szokásos” néhány tucat ember vesz részt rajtuk. 

-      A Faluház rendezvényei szélesebb közönségréteget mozgat-
nak meg, több ifjúsági és középkorosztályi rendezvény 
valósul meg. 

-      A falu galériája továbbra is élvezi a község támogatását, le-
galább a helyiség ingyenes használata révén. 

         A falu újságjában kizárólag közérdekű és lakossági      
           megszólalások vannak. Az újság mérlegelés és válogatás  
         nélkül közöl minden cikket (természetesen csak nyom   
           dafestéket tűrő esetben). 
-      A fontos értesítések, események lakossági közlésére fel-

használják az évenkénti két alkalommal postázott adólev-
eleket. Így a lakosság tájékoztatása ingyenes. 

    Tehát ez lenne az álmom. Persze a választók most mondják, 8 
évem volt ezen “álmainak” megvalósítására. Akik ismernek, tud-
ják ezen “álmok” mindegyikét rendszeresen, többször elmondtam, 
megvalósulásuk azonban nem rajtam múlt. Csak azt az elcsépelt, 
nem tőlem származó, többször idézett igazságot tudom idézni, 
miszerint “mit ér a harag hatalom nélkül”. 
 
Azt viszont ígérhetem, hogy amennyiben ténylegesen lehetőséget 
kapok, “álmaimat” valóra váltom. 
                                                            Loszmann János 
                                            polgármester- és képviselő-aspiráns 

“Volt egy álmom…” 
 
     Hosszú szünet után Kristály Árpi úgy döntött, hogy újra 
indítja a lapját. Azok, akik korábban is érdeklődtek a közügyek 
iránt, tudják, rendszeres cikkíró voltam a Leányfalu újságban. 
Most, az induló szám kapcsán, felkérést kaptam, úgy is mint 
polgármester- és képviselő-aspiráns, egy írás elkészítésére.  
A szerkesztő-tulajdonos a témát is megjelölte, melyet én jónak 
és elfogadhatónak találtam. 
      Tehát a felvetett kérdés: Milyen települést szeretnék én 
mind fizikai, mind szellemiségi értelemben? 
 
-      A döntések kollektív bölcsességen alapulnak. Az egyén 

csak kezdeményez. Az előkészítés időben indul, akár 
tanácsadók igénybevételével, az ebből következő döntés 
konszenzusos. 

-      A település minden lakója részt vesz a közéletben, eljár 
közmeghallgatásra és ott évente 4-5 alkalommal kifejti 
véleményét. 

-      A javaslatok, melyek megvalósíthatók, beépülnek a 
rendeletekbe, az intézkedések ezek figyelembevételével 
történnek  

-      Minden beruházás az ár, a hasznosság és az érintett la-
kosságszám figyelembevételével valósul meg. 

-      Minden intézkedésnél elsődleges szempont az érintettek 
száma. 

-      Minden ügyet a lakosság érdekeit előtérbe helyezve bírál-
nak el, felvállalva az esetleges konfliktust a jogi háttérrel. 
(A jogszabályok két- vagy többértelműsége erre sok 
esetben lehetőséget ad.) 

-      A beadványok, folyó ügyek mindegyikéről, legalább 
“tudomás szinten” a felső vezető tud, határidő túllépések 
így nem fordulnak elő. 

-      Műszaki kérdésekben is, az építészeti szabályok be-
tartásával, határozott, gyors döntések születnek. 

-      A falu vagyonelemeit, beleértve a Termálfürdőt és a Sorg-
villát is, rendszeresen gondosan ellenőrzik, karbantartják, 
az apróbb hibákat kijavítják, nem hagyják “lepusztulni” 
őket. 

-      A Termálfürdő irányításába, gazdálkodásába nagyobb a 
beleszólás, rendszeres az ellenőrzés, a munkáltatói jogo-
kat komolyan gyakorolják. 

-      Ha nincs pénz az utak teljes javítására, a rendszeres fa-
lubejárás során felderített úthibákat fontossági sorrendben 
(út forgalom figyelembevételével) sürgősen kijavítják. 

-      Az “egy Forinthoz egy Forint” útjavítási elvet propagál-
ják, ezzel megindulhatna az utak javítása. 

-      A patak és az árkok átereszeit kitisztítják, kijavítják, hogy 
ne öntsenek ki nagy esőzésnél. 

-      Bejárással a műszaki kollégák segítségével felmérik a le-
hetőségeket és elvégeztetik a nem túl nagy költségű 
vízelvezetéseket az utakról a patakokba. 

-      Elérik, hogy a 11-es utat a kezelő ne csak választások 
előtt söpörje, hanem az rendszeres legyen, így az úttest 
szélén lévő “zöldsáv” megszűnik. 

-      Végre legalább kert szinten rendbe teszik a Klein-villa 
környékét és a villa külsejét. (tetőcsere és külső hom-
lokzat) 

-      Használhatósági szinten rendbe hozzák a régi salakos 
pályát, visszaállítva a kosárlabda palánkokat. 

-      A Sorg-villa kertészetét, még úgy is, hogy abból az 
önkormányzatnak nincs haszna, hasznosítják, ezzel mega-
kadályozva a további beerdősödést. 

-      A kötelező HÉSZ módosítást a lakosság bevonásával, 
értesítésével az akceptálható javaslatok beépítésével vég-
zik el.  

Közlemény 
 

Ezúton tudatom a nagyközség lakosságával, hogy indulni kívánok 
az önkormányzati választásokon. Szeretném megmérettetni maga-

mat, mint polgármester- és mint képviselőjelölt.  
 

Itt kívánom eloszlatni azt a terjedő pletykát, miszerint az előző 
választáson a javamra bárki visszalépett volna a jelöltségtől,  

illetve, hogy felkérésre indulok a választáson.  
A megmérettetést saját akaratomtól és elszántságomtól vezérelve 

vállalom. 
                                                        Loszmann János 
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Milyen Leányfalut szeretnék! 
 
     Mindenekelőtt jó lenne mindjárt az elején leszögezni. 
 Leányfalu legyen Falu! 
Minden bűbájos varázsával, minden falusi szokásával. Ha egy pár 
évvel később Csipkerózsika álmából felébrednénk, milyen  falut 
látnánk? 
    A hajnal bíbor fénye rákoccan a templomtorony sipkájára. Meg-
világítva a Dunával párhuzamosan futó  kerékpár utat. Mellette az 
út és a folyó között zöld pázsiton, bizonyos kilóméterenként, erdei 
tornapálya csillogna a reggeli napsütésben. 
Lassan, ráérősen megvilágítja a hajnal fénye a zöld gyepes focipá-
lyát,  előtte pár méterrel a vízi színpad fényei lassan kihúnynak. 
Görgey Artúr szelleme, mely a hajóállomás környékén tekereg, 
eltűnik  a pirkadatban. 
    Emberek, gyerekek szaladnak, mellettük kerékpárosok tekernek 
a hajnali fényben. 
A Duna partján, táboroznak a vadkempingezők, igaz a faluban van 
három vízi kemping is, de Ők így szeretik ezt a vidám életet.  
A falu harangjának kondulása jelzi, mindenkinek munkába kell  
indulnia. A falu lakossága, helyben dolgozik, szinte mindenki az  
idegenforgalomból él, kivétel a művészek, de azok álmát még a 
pacsirta dala sem zavarja. A Dunán rengeteg az álló lakóhajó.  
Az egyik szálloda hajó, a másikban PUB működik, a harmadikban 
kártyáztak hajnalig a játék szerelmesei. 
A Kacsa-szigeten, “indián gyerekek” fürdenek, ez  a reggeli mos-
dás, lejjebb egy másik “indián törzs” tagjai, innen úgy látszik, 
mintha sziúk lennének. 
Hangossá válik a kerékpárút, mindenki igyekszik valahová, hidak  
fedett és fedetlen faváza próbálja a zajt nesszé szelídíteni. 
Fent a hegyi ösvényeken elindulnak a turisták, hiszen a környéken 
több kilátóhelyről tudják megcsodálni a napfelkeltét, s persze az 
ébredező falut, s annak szorgalmas népét. Éppen akkor, amikor a 
nap “átbucskázik” a nyeregtetőn, elindulnak a halászok, hiszen 
fontos a napi halászat, árujukat felveszi a vendéglők sokasága. 
 A Polgármester úr egy utcaseprő gépen söpri a járdákat, mindenki 
megsüvegeli. Reggelizni szinte mindenütt lehet, kockás terítős 
asztalok, gyönyörű lányok várják az éhes vendégeket. A parkokat 
locsolják, úgy mint az ilyen rekkenő hőségben a macskaköves  
utcákat. A civilek, polgárok, mindenki mosolyogva örül a másik-
nak,  megkérdezve mi az útjának célja. 
A hegyi házakban, mivel hétvége lévén a nyaralók sorban húzzák 
fel a  magyar zászlót, hiszen így tudják a szomszédok, hogy meg-
érkeztek. 
A falu könyvtáros nénije cseréli az adott könyvek aktuális listáját 
a faliújságon. Tisztaság és Rend talán ez a legjellemzőbb a falura, 
na meg a jókedv. 
Az életet élni kell, minden napját ki kell használni, hiszen minden 
cseppje, ha kárba vész – odavész. 
Tudják a falusiak, hiszen a pozitív energia sokkal, kevesebb ener-
giával érhető el, mint a negatív. 
     Zárszóként engedjétek meg apám intő szavait: 
Amíg éretlen a búzakalász a fejét fennhordja, amikor megérett egy 
kicsit meghajtja, soha sem alázkodik meg, csak embertársai felé 
meghajtja. 
                                  
                                 Pereházy Pál Adorján 

SZAVAZÁS UTÁN,  VÁLASZTÁS ELŐTT    
 
    Vége a pártoskodásnak! Lement a parlamenti és  az európai 
választás. Nem kell többé politikai és uniós transzvesztitákra 
szavazni. Sem arra, aki a piros gatyára húzta a zöld-, majd a 
narancs színűt, sem arra,  aki hirtelen rátalált  a vörös gatyájá-
ra.   
     Nekünk most, a falu összes lakosát  képviselő, hiteles helyi 
polgárokat kell megkeresni és megtalálni.  Mert azokat nem 
kell újraválasztani, akiknek  felmenői és gyermekei nem él-
nek, vagy nem dolgoznak a faluban. Azokat sem, akik koruk-
nál fogva már nem vállalnak felelősséget döntéseikért.  Kellő 
önmérséklettel, átvonulhatnak a múzeumba.  
Nem az Önkormányzatba valók!  
 
     Az életnek kell mennie tovább! Nem hihetünk annak, aki, 
a korábbi években,  az  öregotthonokban, vagy a hitélet helye-
in kereste szavazóit. Ott hívő álarcot vett föl, másutt szemér-
metlenül hazudott, csalt, szidalmazott és titkon bosszút for-
ralt, a vele egyet nem értők ellen. Ezek nem egy vallásos em-
ber “erényei”. Nem hihetünk annak sem, aki csak  múltját fi-
togtatja, de nincs elképzelése a falu jövőjéről. A “megélhetési 
politikusokat” is kerülnünk kell, akik nem szolgálnak, hanem 
kiegészítő jövedelemnek tekintik a választott tisztséget.  
    Akikkel nem találkozunk az utcán, aki nem beszélgetnek 
velünk, aki nem  a párbeszéd után alakítja ki a véleményét, az 
nem is képviseli a falu ügyeit. Azt is megéltük, hogy a válasz-
tott képviselő,  a falu  újságját és a “közmeghallgatást”  hatal-
mi, öntömjénező szócsövének tekintette. Ebből sem kérünk, 
bármilyen hatalmas érdemeket, mond majd a magáénak, a 
választások előtt. 
 
    Leányfalu többre érdemes! 
 
Azokat a hiteles polgárokat kell megkeresni, akik akarnak és 
tudnak itt velünk élni. Akarnak és tudnak értünk tenni, a köz-
jóért, családjaink, gyermekeink jövőjéért. Olyan képviselőkre 
van szükség, akik a lakosság reális igényei mellé tudnak állni 
és a hivatali bürokrácia leküzdésében is közvetítő segítséget 
nyújtanak.  
     Akik képviselői célkitűzéseiket, a lakossági igények alap-
ján fogalmazzák meg. Akik a  köz-, vagy magán fejlesztések 
megvalósíthatóságát, garantáltan  segíteni tudják. Akik a falu 
vagyonát ésszerűen működtetik. Gazdálkodni tudnak a va-
gyonnal, nem csak költik, az adófizetők pénzét. Akik óvják 
gyerekeink  biztonságát. Akik a mindennapjaink számára él-
hető környezetet tudnak teremteni.     
  
Önkéntes  közszereplőket  keresünk, akik az évi 10-15 milliós 
honoráriumukat, (mely az összes képviselő együttes tisztelet-
díja) a civil szféra támogatására is fel tudják ajánlani. Akik 
nyíltan kiállnak egy falusi ügy vagy fejlesztés mellé, hogy 
méltókká váljanak a megbecsülésre. 
 
Levelemet jobbító szándékkal írtam!  
Megfontolásra ajánlom a leányfalusiaknak.   
 
A választás napja közeleg!    
 
Üdvözlettel:         
                                  Vancsó István   
                         okl.mérnök, leányfalusi lakos 
 
 

Hirdetési Tarifáink: 
1 oldal: 18.400-Ft,   
1/2 oldal: 9.200-Ft,  

 1/4 oldal: 4.600-FT. 
Színes: 100% Plusz 

Az összegek 27%- Áfát tartalmaznak. 
E-mail:  kristalyarpad@dunakanyar.net    



A Kft. felelőssége 
 
     A Korlátolt Felelősségű Társaság, nem a korlátlanul felelőtle-
nek társasága, ahogy azt egyesek gondolják. Sajnos, ez utóbbi is 
létezik! 
Tollat ragadtam,  mert a falusi újság főszerkesztője pellengérre 
állított néhány “bűnös” Kft.-t. Azzal a szándékkal, hogy nevén 
nevezze azok tulajdonosait, vagy ügyvezetőit, hogy a választá-
sok előtt, megállapíthassa személyes felelősségüket, az elmaradt 
fejlesztésekért. 
Mindenek előtt le kell szögeznem,  a Kft.-k  többsége nehézsé-
gekkel küszködik, de a törvények betartásával működik. Érintett-
ként, a törvénysértő személyeskedés  alkalmat ad arra, hogy el-
mondhassam - választási tanulságként – a Leányfalui Camping 
Kft.  adósságának valós történetét.   
     A történet onnan indult, hogy egy négy évig tartó telekmeg-
osztási vitában, úgy az államigazgatási, mint a bírósági szakasz-
ban az Önkormányzat alul maradt. A Kft. a törvényes eljárásban 
győzött. A Rendezési Terv szerint történt megosztást a telek-
könyvbe bejegyezték. A választott képviselők egy része és a le-
győzött bürokraták ebbe nem nyugodtak bele. Bosszút forraltak. 
A Helyi Építési Szabályzat következő módosításakor előírták, 
hogy a mintegy 1200 m2 területű telkekre egyedileg építeni nem 
lehet, hanem csak kilenc telek összevonásával, Ez azt jelentette, 
hogy az egyedi telkek forgalomképtelenné váltak. Az időközben 
bezárt kemping pedig, az adófizetésre képtelenné vált. A nyil-
vánvaló törvénysértés módosítására, a Kft., éveken keresztül, 
beadványokkal, szép szóval próbálta a mindenkori döntnököket 
rábírni. Eddig nem sikerült. A józan észt meghaladta az akarat. 
Úgy tűnik, az Önkormányzat, újabb bírósági eljárást kíván el-
veszteni?!  
     Az adófizetési kötelezettség azonban megmaradt. Sőt a kése-
delmes fizetés miatt, jelentős pótdíjazás is felszámításra került. 
Elfelejtették vagy nem is akarták tudni, hogy a pótdíj azért kelet-
kezett, mert a telkeket a Testület egyedileg beépíthetetlenné, va-
gyis eladhatatlanná tette. Sőt az adóforintokra éhes Önkormány-
zat, szembe menetelve a kormányzati politikával, bevezette a va-
gyonadót. Leányfalun, az üres telkek nagysága szerint,  adót kell 
fizetni. Az már csak hab az adótortán, hogy – kommunista örök-
ségként – Leányfalun a házadó progresszíven nő az épületnagy-
sággal. Aki a négy gyermekének és több generációs családjának 
nagy házat épített, az  növekvő egységárral, magasabb adót fizet. 
     A Kft. tulajdonosai is jó leányfalusiak. Őket is bántotta a ma-
gas köztartozás. Ezért 2013 őszén írásos ajánlatot tettek a Hiva-
talnak, a pótdíj nélküli nettó adótartalom megfizetésére magán 
jövedelemből. Azt gondolva, hogy a Döntéshozók megértik azt 
az immorális tényt, hogy a pótdíj, haszonként, ott jelentkezik, 
ahol a kárt okozták. A javaslatot a leköszönő testület kétszer is 
tárgyalta. Eredménye az lett, hogy az Első Számú Döntéshozó 
falusi szócsövében leírta, hogy egyesek az adófizetéssel zsarolni 
próbálták a Falut.  
A magánjövedelemből történő adófizetési ajánlat, kettőszáz nap 
után is válasz nélkül maradt. Az adófizetés várhat,- a Tulajdono-
sok és a Bíróság jogértelmezésére,  a kártalanítási perek lezárá-
sára.   
 
 
                                         Vancsó István 
                                                                                                                
                                    ügyvezető, tulajdonos 
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Milyen Leányfalut szeretnék? 
 
    Négyévente minden tavasszal végiggondolom, mi-
lyen országot szeretnék, majd ősszel pedig azt,  
milyen lakóhelyet szeretnék. 
 
Most újra ezen gondolkodom, mert ősszel helyi vá-
lasztások lesznek. 
 
Szeretném, ha Leányfalut minden polgára a magáé-
nak érezhetné.  
 
Szeretném, ha Leányfalu tisztább lenne, ha hétvégén 
nem borítaná szeméthegy a Duna partot. 
 
Szeretném, ha nyaranta nem változna hatalmas par-
kolóvá Leányfalu központja, sem a strand mögötti  
zöld terület. 
 
Szeretném, ha minden kutyasétáltató felszedné a ku-
tyája után az ürüléket.  
 
Szeretném, ha újra lenne nyilvános illemhely Leány-
falun.  
 
Szeretném, ha a főúton betartanák a sebességkorláto-
zást. 
 
Szeretném, ha az életünket érintő döntésekről meg-
kérdeznének bennünket. 
 
Szeretném, ha Leányfalu gazdálkodása mindenki szá-
mára átlátható lenne. 
 
Szeretném, ha Leányfalu honlapja újra interaktívvá 
válna.  
 
Szeretném, ha a gondosan elkerített meteorológiai 
megfigyelő állomás kerítése megszűnne, és  
rendezett lenne a környéke. 
 
Szeretném, ha a Dunán szabadstrand lenne. 
 
Szeretném, ha a fahidat felújítanák. 
 
Szeretném, ha lenne focizásra alkalmas hely az elke-
rített futballpályán kívül is. 
 
Szeretném, ha nem csak Wass Albertnak lenne em-
lékköve a helyi múzeum kertjében.  
 
Szeretném, ha nem csak az önkormányzatnak lenne 
újságja. 
 
Szeretném, ha mindezt sokan szeretnénk, és tennénk 
is érte. 
 
Végül szeretnék egy olyan önkormányzatot, amely 
meghallja, hogy mit szeretnénk.  
 
Októberben dönthetünk róla, van-e ilyen. 
 
Leányfalu, 2014. augusztus 17. 
 
                                                        Váczi Márta 



Mi lesz veled, Sorg-villa? 
 
   Miközben a falunk tele van földúttal, a “szakszerű” csatornázáskor 
elültetett kátyúkkal, nyolcadik éve ülünk a milliárdos értékű ingatlanon. 
Mára, mire indulni látszik az ingatlanpiac, teljességgel eladhatatlan. 
     A  7,2 hektáros belterületi ingatlan önkormányzati története 2005. 
körül indult. Ekkora csupasz építési telek értéke Leányfalun még ma is 
meghaladja a milliárd forintot. Ilyen fajlagos kondíciókkal adták el ak-
kor a strand fölötti árteret. Ekkora önrésszel már tetemes pályázatokkal 
lehetne fejleszteni a falut. 
Különösen, ha a lakossággal, hivatalokkal leegyeztetett fejlesztési ter-
vek beadásra készen várnának a lehetőségre. 
     Akkor, állítólag egy állampolgár kezdeményezésére, a villát a mű-
emlékvédelem szárnyai alá vette. Amivel akár egyet is lehetne érteni, a 
hozzá közvetlenül kapcsolódó parkkal együtt. Noha az 1940-es évek 
elején épült. Azonban a többi 6 hektár már akkor is lepusztult erdő, ki-
öregedett gyümölcsös, elvadult szőlőültetvény volt. De a testületi hoz-
záállás szerint ma is a műemlék tartozéka, minthogy a teljes ingatlan 
tulajdoni lapján nemes egyszerűséggel a helyrajzi szám alatt a 
“műemlék” szó szerepel. 
Ennek feloldásával sem akkor, sem máig nem foglalkoztak képviselő-
ink. Nemrég találtam egy nosztalgikus érdeklődőt, aki azért lépett visz-
sza, mert a műemlékvédelmi hatóságtól nem kapott olyan konkrét le-
írást, amire egy felújítási költségvetést lehetett volna építeni. Ilyesmivel 
ugyan az eladónak kellene rendelkeznie, de ők oda küldték a vevőt. 
     Még 2005-ben mind a 6 hektárt a képviselők védett erdő kategóriába 
sorolták. Miáltal egyetlen kisméretű gazdasági épület építhető rá. Ezt 
követően bukott ki a botrány 2006-ban, amikor mintegy 300 millióért 
akarták eladni. Vajon véletlen volt az elértéktelenítés? Az akkori lemi-
nősítés szószólói a mai napig hallatják véleményüket. Valamikor pedig 
egy vadvonulási folyosó címkét is kapott, holott felülről több szentend-
rei utca, alulról a 11-es határolja. Szerencsére a közeljövőben felül kell 
vizsgálni az építési szabályzatot. 
       Ne higyjék, hogy ezt csak most, a választások miatt írom. A Leány-
falu a Világ közepe (mittelwelt.blogspot.hu) blogon 2011. óta több mint 
30 bejegyzéssel próbálom rávenni képviselőinket, hogy az eladás érde-
kében kellősítsék az ingatlant. A facebook.com/bela.toth.927 portálról 
pedig naponta tájékoztattam 750 ismerősömet az új bejegyzésekről. A 
képviselő testület pedig feljelentett rágalmazásért. Természetesen má-
sodfokon is felmentettek. 
     Mit lehetne tenni? Ha valaki demokratának nevezi magát, mindene-
kelőtt leegyezteti a lakossággal, mi legyen a terület funkciója. Termé-
szetesen a lehetséges változatokat hatástanulmányokkal bemutatva. A 
döntések előkészítésére a falunkban bőségesen megtalálható komoly 
szaktudású, elhivatott lokálpatriótákat felkérve, szakbizottságokba dele-
gálva. 
A részfunkciók szerint pedig szét kell darabolni, az építési szemponto-
kat elkülöníteni. A védelmek telepítését értelmesen átrendezni. Tahiban 
a polgármester szerződést kötött a Pilisi Parkerdővel, minden (a magán-
tulajdonban lévőket is beleértve) erdőjellegű terület gondozására. Ily-
módom ingyen rend tud lenni a faluban. 
    Az ingatlanértékesítésnek egyik legfontosabb szempontja: “Első be-
nyomás csak egy van.” Tehát ameddig nem kellően vonzó a kinézete, 
addig a költségek fedezetére ideiglenes üzemeltetést kellene rátenni 
(ami netán véglegessé is kinőhetné magát). Csak néhány ötlet: kaland- 
vagy túlélőpark, fotóvadászat, paint-ball, vízisportos üdültetés a Vadka-
csákkal összeszervezve, stb. A hivatalnoki hozzáállás: “Amely ügy nem 
oldja meg magát, azzal nem érdemes foglalkozni.” Kicsit 
“önkormányzatibb” hangzással: “Amihez nem lehet állami pénzt szét-
osztani...” . Ezért van némi igazuk azoknak, akik azt mondják, hogy az 
állam, az önkormányzat rossz tulajdonos. Itt a lehetőség rácáfolni! Vá-
lasszunk olyan innovatív képességekkel megáldott képviseletet, aki 
akar, képes a falu tulajdonával úgy gazdálkodni, mintha a sajátja lenne. 
                                                                   
                                                                                        Dr. Tóth Béla 
 

 
RÁK & RÁK halbolt 

 
Egész évben kapható élő halak: 
ponty,  
pisztráng, 
keszeg, 
kárász, 
szürke harcsa, 
afrikai harcsa, 
 

Újdonság: pisztránglazac! 
 
 

Ínyencségek: 
 

Vadhúsok: őz, szarvas, fácán, 
vaddisznó, gyöngytyúk, béka. 

 
Vadon termő gombák: 

Pl.: róka gomba 3720 Ft/kg 
 

Leányfalu, Móricz Zsigmond 
út 176.  

 
 

Tel.: 26/380-778 
Mob.: 20/389-0717  
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Tulajdonos, felelős szerkesztő, tördelés:  Kristály Árpád 

 
Engedély szám: 145/96,  Nyilvántart. szám: 69161-96 

 
Szerkesztőség címe:   2016. Leányfalu, Móricz köz 8. 

 
Tel.: 06-20-361-4563.  

Email: kristalyarpad@gmail.com 



 
Tisztelt Olvasó! 
Nagy örömömre szolgál, hogy újra üd-
vözölhetem Önöket, e lap hasábjain! 
 
Van egy jó hírem meg egy rossz. 
A jó hír, hogy nyugdíjas lettem és így 

mentesültem a lapot nyomó nagy tehertől, vagyis 59.000-Ft 
SZTK befizetésétől. Így, reményeim szerint, a hirdetések-
ből és az esetleges támogatásokból fenntartható lesz kis ki-
adványom. 
A rossz hír, természetesen ellenlábasaimnak, hogy újra 
mondom a magamét. Persze mindezt  jobbító szándékkal.  
A lap újraindításának másik oka, hogy ismét önkormányza-
ti választás lesz. 
Ezért, mint minden alkalommal, lehetőséget szeretnénk ad-
ni a jelöltek bemutatkozására.  

     Fél oldal hirdetési költsége:   
a régi megszokott,  kedvezményes tarifával: 3.000-Ft.   
1200- példányban jelenünk meg, a posta által terjesztve. 

 Várjuk a jelentkező polgármester és képviselő jelöltek 
bemutatkozó cikkeit szeptember 18.-áig. 

Kérjük Önöket, hogy a technikai feltételekről előzetesen 
tájékozódjanak. 

Email. kristályarpad@gmail.com 
Illetve: 06-20-361-4563 

 
Más... Ebben a „bemutató” számunkban feltettem a kérdést 
a cikkek íróinak, hogy: milyen Leányfalun szeretnének él-
ni?  
Ennek eredményét  olvashatják a lapban. 
Más... Azért az elmúlt időben sok olyan dolog történt, ami 
csípte a szememet, illetve a szemünket. Jó pár dolog nem 
változott semmit. A Duna-parti kis híd mára már tényleg 
életveszélyes, jó lenne, ha egyszer a polgármester úr is lefá-
radna a híd alá, na persze megfelelő öltözékben. Meggyő-
ződésem, hogy azonnal lebontatná! Hiszen ez a az Ő felelő-
sége is! Anno, Rovnyai Imre a biztos, vasbeton szerkezetes 
megoldást javasolta, a felület akácpallós burkolásával. Ér-
demes lenne újra átgondolni.  
Aszfaltozták a 11-es főutat! Jól sikerült, a minőség is kivá-
ló. De... a Határcsárda felőli oldalon a járdára már nem tel-
lett egy kis aszfalt...  
Persze azért gondoltak rá, mert megszórták zúzalék kővel, 
de nem hiszem, hogy ez Európai megoldás. Ezen a szaka-
szon maximum csak „légpárnás„ babakocsival lehet közle-
kedni. 
Más... Le kell szögeznem, hogy nem szeretem a futballt! 
De nem ezért nem akarok Leányfalun futballstadiont építe-
ni, sőt még uszodát sem, mert azt sem tudjuk korrektül 
fenntartani, amink van. Mindenki tudja, hogy nem foghat-
ják rám, hogy nem vagyok stradtpárti, hiszen nagy  szere-
pem volt a strand tulajdonjogának megtartásában. Újabb 
örültet... A választások előtt jött az Isteni szikra, vegyünk 
fel egy pár száz millió forint hitelt a strand bővítésére. Mi-
vel falunk egy igen kis költségvetésű település, kizárt, hogy 
elbírná ezt a nagy terhet. Számtalan fontosabb, mindenki 
közérzetét javító dologra lehetne költeni pénzt, de nem te-
lik.  
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Persze vannak látványosnak tűnő megoldások, pl.  
a buszmegállók, csak  az a bajuk, hogy nem védenek 
se eső se szél se nap ellen, de dizájnosak. 
Ha már beruházunk, át kéne gondolnunk. 
Apropó... Jó pár éve annak, hogy Vancsó István a 
képviselői tiszteletdíját felajánlotta a Gyulai kilátó 
újraépítésére. Megvan-e még ez a címkézett pénz?  
Ha igen, miért nem épült belőle a kilátó? 
 
Más... Van egy kérdésem: Önök szerint van Leányfa-
lun terror háza? 
Úgy tűnik, hogy alakul... A polgármesteri hivatalban 
egymásnak adják a kilincset a jegyzők, illetve a köz-
terület felügyelők és egyéb alkalmazottak. Mint már 
egyszer leírtam: „Mi nem királyt választottunk, ha-
nem polgármestert!” Szerintem,  továbbra is a jegyző 
a hivatal vezetője, mert neki minimum államigazgatá-
si főiskolai végzetsége van, tehát szakember! 
Míg,  polgármester bárki lehet, akár egy kocsmáros 
is... 
 
                                                   Kristály Árpád 

Eladó! 
 
Leányfalu frekventált helyén  (Móricz házzal szemben) 
egy több generációs családi ház eladó.  
1060-négyzetméter telek, 28-méteres utcafront.  
Újonnan aszfaltozott utca, sík terület, télen-nyáron  
jól járható. 
Déli fekvés, egész nap éri az éltető napfény.  
Ősfás környezet. 
 
A Duna 200-méter, (Nem árvizes terület, a 11-es út hegy 
felőli oldala felett) 
minden egyéb 100-200-méteres közelségben: buszmegál-
ló, posta, gyógyvizes fürdő, önkormányzat, iskola, óvoda, 
boltok stb.  
 
A ház 240- négyzetméteres, több bejárattal.  
Két nappali, két konyha, hat szoba, három fürdőszoba, 
mosókonyha. Két pince, két garázs (az egyikben szerelő 
akna). A fűtés, gáz cirkó, de vegyes tüzelésű kazán is van. 
Mely most lett beépítve (Új) 
Teljes közmű, három fázis (16-A), ásott kút. 
 
A ház folyamatos felújítás alatt… (villany, gáz, csatorna, 
vízvezeték, vizes helységekben új vezeték illetve bekötés, 
burkolatok) 
Kerti tó, és a veteményesben bio kertészkedés folyik, már 
több mint tíz éve. Termő gyümölcsfákkal.  

Tehermentes ingatlan (1/1),  
gyors lebonyolítás, költözés! 

Ára: 35.500.000-Ft 
Időpont egyeztetés 

szükséges! 

Tel.: 20/361-4563 
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Csempék és padlólapok közvetlen a gyártótól diszkont áron kaphatók  
Készletről azonnal!  
Óriási választék! 

Bereczki „97” Kft. CSEMPESZALON                                                                             www. bereczkicsempe.hu 
Leányfalu, Móricz Zs. 126.                                                                                                 Tel.: 0620-9455490, 0626-383-252            

-50% 
    Akció!  3.900-Ft 

További ajánlatunk: Májas és véres hurka, mirelit és tej termékek, tészták, fűszerek  
is, csemege debreceni és grillfűszerek. nagy választékban és kedvező áron. 

Udvarias kiszolgálással, jó parkolási lehetőséggel (már az udvarban is), várjuk kedves visszatérő és új 
Vásárlóinkat !!! 

Cím:2023 Dunabogdány Kossuth L.40. Tel:06-26-390-350 
Iratkozzon fel Hírlevelünkre :www.bordahusfeldolgozo.hu 

 
A  BORDA HÚSBOLT  

 
Szeptemberi ajánlata : 

 
Borda sertés párizsi 1390 Ft helyett 1250 Ft 

Frankfurti virsli        1720 Ft helyett  1450 Ft 
Csemege debreceni 1380 Ft helyett  1250 Ft 

 
 

Az akció a mindenkori készlet  
erejéig érvényes. 

 
 
 

Itt a grillezések, baráti sütögetések,  
beszélgetések ideje 
Ezekhez kínáljuk :  

Pácolt, fűszeres tarja és csirkemell,  sütnivaló kolbász, juhbélben. 
Új termék: Pácolt csirkemell filé 


