
Nyílt levél 
 
Kedves Csaba! 
 
     Mint új polgármester, a nagykö-
zség nevében, megköszönöm közel 
8 éves munkádat.  
     Azt gondolom, a falu összes pol-
gára nevében mondhatom, hogy ál-
dozatos tevékenységed segítette Le-
ányfalu  
fejlődését és polgármesterséged ma-
radandót alkotott.  
      Ezúton kívánok az összes leány-
falui polgár nevében jó egészséget 
és amennyiben folytatod politikusi 
pályádat munkádhoz sok erőt. 
Még egyszer köszönjük! 
 
               Loszmann János 
                  polgármester 
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Szeretettel üdvözlöm Leányfalu Polgárait!  
    Köszönöm a leadott számos szavazatot! 
A kapott szavazatszám meggyőzött arról, hogy a nagyközség lakossága 
támogat és elfogadta a programomat.  
     Annak is nagyon örültem, hogy a képviselői voksok számában is az 
élen végeztem. Programomat szerintem mindenki ismeri, itt nem tartom 
szükségesnek ennek ismétlését, de biztosíthatom Önöket, hogy az íróasz-
talomon folyamatosan kint lesz és hozzálátok a szisztematikus, pontról-

pontra történő megvalósításhoz. Tudom, van feladat elég, de az előző 8 évi munkám bizonyítja 
eltökéltségemet, kitartásomat és munkabírásomat. Ígérem, ezen tulajdonságaim nem fognak 
romlani és lesz elegendő erőm. Múltamból eredően empátiás érzékem kellő mértékű, sőt egye-
sek szerint túlzott. Az én irodám mindig nyitva lesz Leányfalu Polgárai előtt, ha itt vagyok, és 
nem tárgyalok, bejöhetnek hozzám. Meghallgatom Önöket és, ha a probléma orvosolható, segí-
tek.  Vegyék azonban figyelembe, hogy létezet olyan probléma, amelyet nem tudok megoldani. 
Egy dolgot kérem, hogy ne várjanak tőlem, éspedig azt, hogy öltönyben járjak. Információim  
szerint választóim nem elégedettek öltözködésemmel. Én mindig sportosan fogok öltözni, sze-
rintem ez az öltözet felel meg legjobban arra a célra, hogy pl. az átereszeket megvizsgáljam.          
Természetesen tudom, hogy ünnepségeken, protokolláris eseményeken hogyan kell megjelenni. 
A kampányom szlogenje volt, miszerint “Szolgálatukra jelentkezem”, Önök a szolgálatot  
elfogadták és én a szolgálatot megkezdem. 

Loszmann János 
  polgármester 
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Tisztelt Leányfalusi Polgárok! 

  
     Tájékozatjuk Önöket, hogy 2014. október 12-én a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény értelmében a Le-
ányfalui Helyi Választási Bizottság a szavazóköri jegyzőkönyvek alapján összesítette és megállapította a helyi önkormányzati 
képviselők választásának eredményét. 
      
     Az eredményt megállapító jegyzőkönyv alapján a polgármester-jelöltekre leadott érvényes szavazatok száma az alábbi: 
  
Horváth Mónika (LMP): 68 szavazat 
Loszmann János (független): 752 szavazat 
Nyíri Csaba (független): 505 szavazat 
  
A fentiek alapján Leányfalu Helyi Választási Bizottsága megállapította, hogy Leányfalu Nagyközségben a polgármester vá-
lasztás eredményes. 
  
A megválasztott polgármester: Loszmann János (független jelölt) 
  
Az eredményt megállapító jegyzőkönyv alapján a képviselő-jelöltekre leadott érvényes szavazatok száma az alábbi: 
  
Pető János (független): 390 szavazat 
Pereházy Pál Adorján (független): 580 szavazat 
Loszmann János (független): 892 szavazat 
Vancsó Géza Péter (független): 328 szavazat 
Horváth Mónika (LMP): 220 szavazat 
Farkas Gyula (független): 469 szavazat 
Balláné Rák Éva (független): 525 szavazat 
Ott Józsefné (független): 546 szavazat 
Biró György (független): 140 szavazat 
Ruboczky László (független): 348 szavazat 
Dr. Tóth Béla Álmos (független): 264 szavazat 
Adorján András (független): 784 szavazat 
Biró Antal (független): 285 szavazat 
Cs. Kovács Gabrielle mária (FIDESZ-KDNP): 427 szavazat 
  
A fentiek alapján Leányfalu Helyi Választási Bizottsága megállapította, hogy Leányfalu Nagyközségben az egyéni listás kép-
viselő választás eredményes. 
  
A megválasztott képviselők: 
 
Pereházy Pál Adorján (független jelölt) 
Farkas Gyula (független jelölt) 
Balláné Rák Éva (független jelölt) 
Ott Józsefné (független jelölt) 
Adorján András (független jelölt) 
Cs. Kovács Gabriella (FIDESZ-KDNP) 
  
        Leányfalu Helyi Választási Bizottságának eredményt megállapító határozata ellen három napon belül (2014. október 15-
ig) lehet fellebbezéssel élni, ennek hiányában a határozat jogerőre emelkedik. 
        A megválasztott Polgármester Úrnak, valamint a Képviselő Hölgyeknek és Uraknak gratulálunk, munkájukhoz sok erőt 
és jó egészséget kívánunk! 
  
Leányfalu, 2014. október 14. 
                                                                                                      Tisztelettel: 
                                                                                                                          dr. Filep Julianna sk. 
                                                                                                                            jegyző, HVI vezető 
 
                                                                                                                / forrás: Internet, Leányfalui honlap/    



     Tisztelt Olvasó! 
 
Egy országos hírrel kezdem: 

Rekorder polgármester, akiért  
rajonganak az emberek. 

49 év után megint újraválasztották 
Veresegyháza független polgármes-
terét. 10-ből 9-en.  
6.000-ből 5.200 -an Pásztor Bélára 
szavaztak, fideszes riválisával szem-

ben. Budapesten pedig csak egyetlen olyan kerület van, ahol nem 
a pártok delegáltja lett a befutó. /forrás: http://valasztas2014.
hir24.hu/valasztasi-hirek/2014/10/17/rekorder-polgarmesterek-
akikert-rajonganak-az-emberek/ 
A megbecsülést ki kell vívni, a példa szerint elérhető... 
  Úgy gondolom, hogy elegük van az embereknek a politikából. 
Mindegy, hogy milyen színű az a fránya gitt... Példa: falunk. 
Pedig választások előtt minden elképzelhető be volt vetve, volt itt 
országgyűlési képviselő, Budapest főpolgármestere,  
(akit személy szerint nagyra tartok) Internetes TV közvetítés, szí-
nes prospektus, a többiről már nem is beszélek...  
És döntött a nép... Az országos átlagnál kicsit többen voltunk. 
Én ugyan kötelezővé tenném a szavazást, mint pl.: Belgiumban,  
mert akkor nincs apelláta, hogy így meg úgy... Tartózkodni akkor 
is lehet, hiszen az a fránya függöny csodákra képes... Egy szó 
mint száz, falunkban új polgármestert választottunk.  
Más... Kérem, ne vegyék cinizmusnak, de ez úton is szeretném 
megköszönni Nyíri Csaba polgármester úrnak, Vancsó Géza Péter 
alpolgármester úrnak a két, illetve a három ciklusban végzett 
munkájukat. 
     Megköszönöm Óvári Editke áldozatos munkáját is, és nagyon 
boldog pihenést kívánok neki. 
Más... Az eredmény önmagáért beszél, ugyan a tisztelt sajtó 
agyonhallgatja... Kutakodtam utána... Semmit nem találtam Le-
ányfaluról!? 
No, nem baj! Most rajtunk, civileken a sor! Többen voltunk, akik 
megtettük ezt most is, mert hozzátettük a magunk kis kockáját, 
hogy összeálljon az eredmény. Persze hallom a bírálatokat, plety-
kákat, de szerintem igazából csak azokét hallgatnám meg szíve-
sen, akik elmentek szavazni. 
Más... Cs. Kovács Gabriella asszony is képviselő lett.  
Már megint mi a bajom? 
Csak annyi, hogy újdonsült polgármesterünk, Loszmann János a 
képviselő asszonyt szerette volna a pénzügyi bizottság élére. 
Nem vállalta! Megjegyzem: / Ott Józsefné sem  vállalta, mert 
munkabeosztása nem teszi lehetővé ezt a nehéz és komoly felada-
tot, így a kulturális bizottságot fogja  irányítani /. 
Persze Cs. Kovács képviselő asszony tisztában van a megszorítá-
sokkal, csak példaként említem a személyi jövedelemadó 40%-át, 
ami régen az önkormányzatoké volt,  mára az ország közös kasz-
szájába került. És van még jó pár elvonás, és  ezért jó lett volna, 
ha e komoly pozícióban  bizonyítja rátermettségét és kapcsolatait 
a falu érdekében... 
Más... Strand ügy! Nagy a bizonytalanság, hogy eddig mi is tör-
tént. Új képviselőink csak úgy tudnak felelős döntést hozni, ha 
ismerik a kártyalapokat. Mivel falunk egyik komoly vagyonáról 
van szó, nem babra megy a játék! 
Más... Azért jó volt látni másnap az a sok mosolygó embert... 
De most kezdődik igazán csak a munka dandárja. Ez a polgártár-
sakra is vonatkozik. Reményeink szerint nő az informáltság. 
Lesz megújuló újság, testületi ülésekről Internetes TV-közvetítés, 
így otthonukban kényelmesen tájékozódhatnak. Ugyanennek van 
hátulütője is, nem tudnak véleményt nyilvánítani csak utólag, ami 
igazán nem sokat ér. Pl.: Helyi adórendelet módosítása. 
 Továbbra is javaslom a testületi ülések személyes látogatását, 
mert csak így van mód igazán gyakorolni a demokráciát.  
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   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. 

    Egy viszont biztos! A kamera láttán valahogy jobban teljesíte-
nek a képviselők is, hiszen ott a nyilvánosság...  
Anno Mosonyi Lászlóval, felállítottunk egy videokamerát az 
üléseken, nem volt egyszerű, mert nagy volt a tiltakozás. De vé-
gül sikerült! Ugyan az akkumulátor  nem  működött, s így felvé-
tel sem készült, de mivel ezt a képviselők nem tudták... láss cso-
dát, órákkal hamarabb lett vége az üléseknek, elmaradt a felesle-
ges szájtépés és minden flottul ment!  
A nyilvánosság nagy úr!  
Más... Az újság tervei között szerepel civil összefogással, kita-
karítani a Sorg villa kertjét. A kidőlt fák összeszedését, darabolá-
sát és ezt eljuttatni a rászorulóknak. A munkás kéz elkél majd, 
de reményeim szerint lesz eredménye. Ja, és utána lesz egy  kö-
zös ebéd, amit én vállalok A-Z-ig, és egy kis csevegés, hogy job-
ban megismerjük egymást.  
Továbbá: Újra szeretném megvalósítani a gyereknapot illetve 
annak megszervezését, úgy mint régen... Összefogással elértük 
azt az élményt, amit cserében kaptunk: a sok ragyogó, boldog 
arcot... 
Volt ott  lekváros lángos evés, zsákban futás, rongylabdával kon-
zervdobozra  dobálás, kötélhúzás /papák-mamák/ és persze ren-
geteg csoki, süti, meg sok minden más... Mind - mind adomány-
ból! Összefogott a cukrász, a szódás, a sportolók meg az egész 
falu.  Természetesen, ha van egyéb  ötletük, szívesen vesszük és 
várjuk. 
Más... Az új csapatnak esélyt kell adnunk! Nevükben is türelmü-
ket kell kérnem! Mint polgármesterünk ígérte: akár negyedéven-
te lesz Falugyűlés - Közmeghallgatás. Nagy reményekkel várom. 
Persze hallom a negatív hangokat... Úgy sem lesz jobb, na de 
kérem, türelem... 
Más... Újság... Egyenlőre bukdácsolunk, de kaptunk mentőövet 
Dr. Tamásiné Sziráki Anikótól, támogatásként egyszázezer fo-
rintot. Amit ezúton is nagy tisztelettel KÖSZÖNÖK! 
Így kis beosztással elleszünk ez év végéig, ha nagy a baj akkor 
maximum újra fekete fehérben, de megjelenünk. 
Más... Jó lenne ha a civilek időnkét összejönnének egy kis esz-
mecserére, csak úgy... Ezt már egy pár hete gyakoroltuk, meg is 
lett az eredménye. Mivel már van tanácsnokunk is, Preházy Pál 
Adorján személyében, van esély arra, hogy jobban figyelnek 
majd ránk!  
Végezetül a vállalkozókat  arra kérem, hogy jelenjenek meg mi-
nél nagyobb számban, a meghirdetett eseményen, hogy több 
esélyt kapjanak. Köszönöm figyelmüket! 
                                                                   Kristály Árpád 
 

Tisztelt Helyi Iparosok, Vállalkozók,  
Vállalkozó Szellemű Honfitársak! 
A Faluházban 2014. november 22. szombaton 17 órától, sok 
szeretettel meghívok mindenkit egy baráti megbeszélésre. 
Témák: 

Mit szeretnétek az új falu vezetőségtől? 
Helyi vállalkozók, milyen munkákat tudnátok elvégezni? 
Milyen gépparkkal rendelkeztek? 
Mi volt idáig szerintetek a legnagyobb probléma? 
Mi a véleményetek egy Leányfalui Ipar Egyletről? 
Egyebek. 
                                             Pereházy Pál Adorján 
                                                 civil tanácsnok 
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Kedves Leányfalusiak! 
 
     Köszönöm, hogy szavazataikkal lehetővé tették, hogy tovább 
dolgozhassak képviselőként Leányfaluért.  Jó érzés volt, hogy 
ilyen sokan támogattak. 
 
Kedves Választópolgárok!  
     A kampány során elhangzott kritikákat meghallottam, megér-
tettem és igyekszem javítani mindazon dolgokon, melyeken mó-
domban áll. Egyben megragadom az alkalmat, hogy megkérjem 
Önöket: civil kontrollként folyamatosan kísérjék figyelemmel 
munkámat, és az egész testület munkáját.  
    Ha tehetik, látogassanak el a bizottsági- és testületi ülésekre, 
falugyűlésekre is. A kampány alatt, a közügyek iránt feltámadt 
érdeklődést őrizzük meg közösen, s fordítsuk együtt Leányfalu 
javára! 
                                            Tisztelettel,   Adorján András 

Tisztelt Olvasók!  
Kedves Leányfalusiak! 

 
    Szeretném megköszönni mindazoknak a bátorítását, segítsé-
gét és szavazatát, akik jóvoltából ismét képviselőként dolgozha-
tok Leányfaluért! 
    Ezúton is kérem Önöket, hogy továbbra is segítsék munká-
mat, munkánkat ötleteikkel, javaslataikkal, kritikáikkal. 
 
                                 Tisztelettel és köszönettel:  Ott Józsefné 

Kedves Leányfalui Állampolgárok! 

 
    Nagyon köszönöm, hogy az Önök jóvoltából a 2014 – 2019-
es önkormányzati ciklusban képviselőként bizalmat szavaztak 
nekem. 
     Engedjék meg nekem, hogy köszönetemet fejezzem ki Nyíri 
Csaba polgármester úrnak, Vancsó Géza alpolgármester úrnak a 
két illetve három ciklusban végzett munkájukért. 
     Engedjék meg, hogy úgy, mint új régi képviselő, megköszön-
jem Óvári Editke áldozatos munkáját is, és nagyon boldog pihe-
nést kívánjak neki. 
 
Kedves Falusiak! 

     Ameddig nem osztjuk be a fogadó órák időpontjait, ki mikor 
fogadja az Önök kérdéseit, problémáit, addig a házam nyitva áll, 
mindenkit sok szeretettel várok. 
 
                                                       Pereházy Pál Adorján 
                                                                  képviselő 

Márai Sándor: MENNYBŐL AZ ANGYAL 
 
MENNYBŐL AZ ANGYAL – MENJ SIETVE  
Az üszkös, fagyos Budapestre.  
Oda, ahol az orosz tankok  
Között hallgatnak a harangok.  
Ahol nem csillog a karácsony.  
Nincsen aranydió a fákon,  
Nincs más, csak fagy, didergés, éhség.  
Mondd el nekik, úgy, hogy megértsék.  
Szólj hangosan az éjszakából:  
Angyal, vigyél hírt a csodáról. 
Csattogtasd szaporán a szárnyad,  
Repülj, suhogj, mert nagyon várnak.  
Ne beszélj nekik a világról,  
Ahol most gyertyafény világol,  
Meleg házakban terül asztal,  
A pap ékes szóval vigasztal,  
Selyempapír zizeg, ajándék,  
Bölcs szó fontolgat, okos szándék.  
Csillagszóró villog a fákról:  
Angyal, te beszélj a csodáról. 
Mondd el, mert ez világ csodája:  
Egy szegény nép karácsonyfája  
A Csendes Éjben égni kezdett –  
És sokan vetnek most keresztet.  
Földrészek népe nézi, nézi,  
Egyik érti, másik nem érti.  
Fejük csóválják, sok ez, soknak.  
Imádkoznak vagy iszonyodnak,  
Mert más lóg a fán, nem cukorkák:  
Népek Krisztusa, Magyarország. 
És elmegy sok ember előtte:  
A Katona, ki szíven döfte,  
A Farizeus, ki eladta,  
Aki háromszor megtagadta.  
Vele mártott kezet a tálba,  
Harminc ezüstpénzért kínálta  
S amíg gyalázta, verte, szidta:  
Testét ette és vérét itta –  
Most áll és bámul a sok ember,  
De szólni Hozzá senki nem mer. 
Mert Ő sem szól már, nem is vádol,  
Néz, mint Krisztus a keresztfáról.  
Különös ez a karácsonyfa,  
Ördög hozta, vagy Angyal hozta –  
Kik köntösére kockát vetnek,  
Nem tudják, mit is cselekesznek,  
Csak orrontják, nyínak, gyanítják  
Ennek az éjszakának a titkát,  
Mert ez nagyon furcsa karácsony:  
A magyar nép lóg most a fákon. 
És a világ beszél csodáról,  
Papok papolnak bátorságról.  
Az államférfi parentálja,  
Megáldja a szentséges pápa.  
És minden rendű népek, rendek  
Kérdik, hogy ez mivégre kellett.  
Mért nem pusztult ki, ahogy kérték?  
Mért nem várta csendben a végét?  
Miért, hogy meghasadt az égbolt,  
Mert egy nép azt mondta: „Elég volt.” 
Nem érti ezt az a sok ember,  
Mi áradt itt meg, mint a tenger?  
Miért remegtek világrendek?  
Egy nép kiáltott. Aztán csend lett.  
De most sokan kérdik: mi történt?  

Ki tett itt csontból, húsból törvényt?  
És kérdik, egyre többen kérdik,  
Hebegve, mert végképp nem értik –  
Ők, akik örökségbe kapták –:  
Ilyen nagy dolog a Szabadság? 
Angyal, vidd meg a hírt az égből,  
Mindig új élet lesz a vérből.  
Találkoztak ők már néhányszor  
– A költő, a szamár, s a pásztor –  
Az alomban, a jászol mellett,  
Ha az Élet elevent ellett,  
A Csodát most is ők vigyázzák,  
Leheletükkel állnak strázsát,  
Mert Csillag ég, hasad a hajnal,  
Mondd meg nekik, –  
mennyből az angyal 
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Meghívó! 
Október 29., szerda 12.00 Faluház 
Műsoros vendéglátás az idősek tiszteletére. 
 

“Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és emberibb, ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét a rendkívülivel,  
az emberivel, a jóindulatúval és az udvariassal: tehát az ünneppel.” 
                                                                                 (Márai Sándor) 

 
Leányfalu Önkormányzata szeretettel várja a településünkön élő nyugdíjas korú lakosait 

 kulturális programmal és vendéglátással 

TÖLGY, BÜKK  ÉS GYERTYÁN 

KUGLIBAN: 2100 Ft/q HASÍTVA:  2300 Ft/q 
AKÁC, KUGLIBAN:  2200  FT/q HASÍTVA:  2400  FT/q 

HÁZHOZ SZÁLLÍTVA. 
 

EZENKÍVÜL VÁLLALUNK:   

ALPINTECHNIKÁVAL 
VESZÉLYESSÉ VÁLT, KISZÁRADT  

FÁK KIVÁGÁSÁT 
(döntés nélkül is, lebontással, anyagi felelősség  

vállalással ) 
FÁK VISSZAVÁGÁSÁT, METSZÉSÉT, 

ELHANYAGOLT TELKEK, TERÜLETEK  
RENDBETÉTELÉT, 

BOZÓTÍRTÁST, ZÖLD HULLADÉK 
 ELSZÁLLÍTÁSÁT. 

BOKROK, SÖVÉNYEK VISSZAVÁGÁSÁT 
 FÜVESÍTÉST, FŰNYÍRÁST, FŰKASZÁLÁST 

KERTEK RENDSZERES FENNTARTÁSÁT,  
ÁPOLÁSÁT. 

 KERTI BÚTOROK KÉSZÍTÉSÉT. 

TÜZIFA ÁRUSÍTÁSA 

TEL.: 06-20 927-7885 
E-MAIL: gyongykertkft@gmail.com 

Kedves Leányfalui Állampolgárok! 
“Civil Buli” 
2014. Október 25-én Szombaton 17 órától   
A Vadkacsa Egyesület Vízi Telepén meghívjuk Önt és kedves családját egy baráti beszélgetésre. Gyerekkel jöjjetek, hiszen 
egy tábortűz a családdal, a barátokkal  felejthetetlen élmény. Amit hozol, azt eszel, azt iszol. Tábortűz 19 órától. 
Program: Beszélgetés mindenkivel, akivel csak tudsz. 
Mindenkit nagy szeretettel elvárunk. 
 
                                                                                                               Pereházy Pál Adorján 
                                                                                                               Képviselő Civil Tanácsnok 
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Tulajdonos, felelős szerkesztő, tördelés:   

Kristály Árpád 
 

Nyomda: TECHNOVA 2004 Kft. 
 

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

 
Szerkesztőség címe:   

 2016. Leányfalu, Móricz köz 8. 
 

Tel.: 06-20-361-4563.  

 

Email:  
kristalyarpad@gmail.com 

 
Megjelenik,  1100– példányban 

(ingyenes).  
 

Terjesztés: a Magyar Posta által. 

Tisztelt Választóim! Kedves Leányfaluiak! 
 
     Mindenekelőtt megköszönöm, hogy támogatásukkal, biztatásuk-
kal, szavazataikkal bekerülhettem a Képviselő Testületbe. Minden 
erőmmel azon leszek, hogy bizalmuknak megfeleljek, hogy a Leány-
falu jövőjéről szóló elképzeléseimet – amelyek természetesen az itt 
élők tapasztalatain, kívánságain, elképzelésein és akaratán alapul-
nak – megvalósíthassam. 
     Korábban, mint jelöltet, s most, mint önkormányzati képviselőt 
lépten-nyomon arról faggatnak, hogy milyennek képzelem el Leány-
falut a következő öt esztendőben? Válaszom lényege összefoglalható 
egyetlen mondatban is: 
     Olyan Leányfalut szeretnék, ahol minden jó érzésű ember otthon 
érzi magát, ha megtapasztalhatná, hogy véleményének, szavának sú-
lya van; szeretném, ha minden itt élő szívből s megelégedetten érez-
né a magáénak Leányfalut. 
     Sokan tudják rólam, hogy műszaki ember vagyok, helyben dolgo-
zó építész, a tények, a valóság elkötelezettje. Jól tudom, hogy min-
den ígéret, elvárás mellé oda kell tenni a teljesüléséhez szükséges 
feltételeket, eszközöket is. E nélkül minden csak illúzió.  
Meggyőződésem, hogy nálunk a feltétel oldalról döntően minden 
azon múlik, hogy milyen lesz az önkormányzati munka a következő 
években, ezért sürgősen változtatni fogunk a az  
eddigi gyakorlaton.  
    El fogunk térni a megszokottól, aminek a lakosság számára is 
legvonzóbb és közvetlenül érzékelhető módja, hogy nyitottabb, 
átláthatóbb lesz az önkormányzati munka, s széleskörű lesz a 
tájékoztatás!  
    Természetesnek kell vennünk például, hogy olyan újságja legyen a 
falunak, amelyben nem számít szentségtörésnek, ha vitázó írások 
jelennek meg! Még akkor sem, ha azok a testületi munkát, vagy  
személyes tevékenységünket minősítik. 
    Nyitottak lesznek az önkormányzat testületi és a bizottsági ülései 
oly módon, hogy videó- vagy tv-felvétel készül azokról, amik terve-
ink szerint élőben (www.ustream.tv), illetve vágatlanul megtekinthe-
tők majd a honlapunkon. (A környéken már mindenki így csinálja.)  
Természetesen ehhez megfelelő honlap kezelőfelület, tárhely stb. 
kell, ami (és aki) ezt működtetni is tudja. Ennek alapján a jegyző-
könyvek megírása is könnyebb lesz és élőben megtekintve a száraz 
tények is “érzelemgazdagabbá” válnak. 
    A törvény szerint létrehozzuk és működtetjük a Pénzügyi és Gaz-
dasági Bizottságot és a Vagyonnyilatkozati és Összeférhetetlenségi 
Bizottságot.  
    Ismét lesz Településfejlesztési bizottság! Természetesen szakem-
berekkel megerősítve, szoros együttműködésben a főépítésszel, a 
tervtanáccsal. Szándékunk ötletpályázatokat kiírni és az elkészült 
terveket véleményezésre bemutatjuk a lakosságnak. 
    Az önkormányzatiság elvéből kiindulva, magától értetődő lesz, 
fejlesztési elképzeléseink és a módosított Helyi Építési Szabályzat 
társadalmi elfogadtatása!  

   Utoljára, de nem utolsósorban, lesz Oktatási, Kulturális, Civil 
Kapcsolatok és Szociális Bizottságunk is! Jó hosszú a megne-
vezés, de így legalább nem tud elfelejtődni egyik terület sem.  
A hatékonyabb munka érdekében a bizottságban, vezetőikkel 
képviseltetik magukat a kapcsolódó intézmények is.  
   Tudom, nem tárgyszerű kívánság, de csak leírom: az önkor-
mányzat új képviselő testülete azért fog dolgozni, hogy Leány-
falu legyen mindannyiunk számára a világ közepe, s hogy  
állandó és ideiglenes lakói egyaránt érezzék is ezt; legyen jó és 
boldogító érzés leányfalusinak lenni. 
 
                                            Üdvözlettel: Farkas Gyula 
                                            önkormányzati képviselő 
 

Ui.: Kérdéseikkel, javaslataikkal, gondjaikkal  
keressenek bátran!  

Elérhetőségeim:  
mobil: 06 30 360 9343, e-mail: farkasok56@t-online.hu 

Tévézés felsőfokon, korlátlanul, szabadon.  
Magyaroktól magyaroknak! A teljesen magyar fejlesztésű vadonatúj szolgáltatás, az ITT/OTT TV megálmodói most újabb fejleszté-
sekkel rukkoltak elő. További részletek a www.ittott.tv oldalon olvashatók.  
Élvezd az élményt, tesztelj, és oszd meg a tapasztalataidat! Érdemes! 

 

MINDEN ÚJ REGISZTRÁLÓNKAT MEGAJÁNDÉKOZZUK  
A FELFEDEZŐ CSOMAGGAL! 

     Az  ITT/OTT TV egy  független, Interneten elérhető televíziós szolgáltatás, 
mely lehetővé teszi, hogy hordozható eszközein nézze kedvenc tévéműsorait. Ha 
úton van és várakozik, nem szalasztja el többé a meccset, a híradót, a kedvenc me-
séket. Jöjjön, és máris élvezheti kedvenc műsorait úgy, mint otthon a tévé képernyő-
je előtt. 
                      Próbálja ki díjmentesen 24 órán keresztül!  



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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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. 

 
Tel.: 20/361-4563 

 
E-mail:  

kristalyarpad@gmail.com  
 

Gépjármű vizsgáztatása, új helyen, a régi felállással. 
 

      2013. Decemberében megkezdődőt az új vizsgáztató hely építése. Úgy döntöttük, hogy családi  vállalkozás 
keretein belül, egy kényelmes és nagyobb  vizsgáztatót hozunk létre, figyelembe véve ügyfeleink kényelmét is, 
és megindítottuk a beruházást. 
      Gyors munkával, hat hónap alatt elkészült. Megtalál bennünket: Tahitótfaluban a Váci Rév felé vezető 
úton, a bal oldalon. ( A  volt T.Sz.-szel majdnem szemben.) 

Vállaljuk akár azonnal is! 
Személygépkocsik, motorkerékpár, 3,5 tonnáig teherjárművek, traktorok és egyéb haszonjárművek vizsgázta-
tását és eredt vizsgáját vállaljuk! Érdeklődni telefonon vagy személyesen, munkaidőben. 

Tel.: 06-20/ 4541-275, 06-70/200– 7603. 
 

Kedves Falusiak! 
 
     Mint bizonyára tudják, most vannak az egyeztetések, ki milyen  
bizottságban lesz, ki milyen beosztásba kerül. 
A vezérelveket, Önök a szavazatukkal megmutatták, s mi ennek meg-
felelően megpróbálunk helyesen és szakszerűen dönteni. 
    Úgy gondolom, hogy a bizottsági elnökök, döntsenek arról, hogy 
kivel, mely külsős szakemberrel szeretnének dolgozni.  
A legtöbb szavazatot  kapott képviselő legyen az alpolgármester. 
                       (* Ezt a posztot Adorján András kapta) 
     Ellenben más a helyzet a bizottsági elnökök esetében, hiszen itt jó, 
ha az adott bizottság vezetése,  szakembert választ. 
  A polgármester úr elképzelése alapján, három bizottság jöhetne létre. 
A civilek ügyét és a szociális ügyeket önálló tanácsnokok irányítanák. 
Ez azért is jó döntés lehet, mert a bizottságokban minden képviselőnek 
képviseltetnie kell magát azért, (a törvénynek megfelelően) 
 hogy minden szakértő külsős tagból, minél többen tudjunk beválasz-
tani. 
     Tehát a két tanácsnok mellé nem kellenének a képviselők, hiszen  
önállóan dolgoznak, és munkájukról beszámolnak a Testületnek. 
Kérem a türelműket, hiszen ez a tájékoztatás a döntések előtti állapo-
tokat tükrözi, mivel az újság megjelenése most aktuális. 
 
                                 Köszönettel: 
                                            Pereházy Pál 
                                 képviselő, civil tanácsnok 
 
                                                                  (* szerkesztői megjegyzés) 
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Referenciával rendelkező,  
helyi vállakózás,  

(30-éve szolgálatukban),  
 

Vállal, rövid határidőre, minden nemű  
tetőszerkezeti és bádogos munkát.  

 
Garanciával! 

 
          A bádogos szakmát  

már három generáció óta műveljük! 
 

SZINABÁD  Kft. 

 
06-20/ 923-4767 

 

2021, Tahitótfalu, Ifjúsági út. 5. 

Email: sziraki1@t-online.hu 

 

                  MEGHÍVÓ! 
 
Tisztelt helyi iparosok, vállalkozók,  
vállalkozó szellemű honfitársak! 
 
A Faluházban 2014. November 22.  
szombaton 17 órától, sok szeretettel meghívók min-
denkit egy baráti megbeszélésre. 
Témák: 
Mit szeretnétek az új falu vezetőségtől? 
 
Helyi vállalkozók, milyen munkákat tudnátok  
elvégezni. 
 
Milyen gépparkkal rendelkeztek? 
 
Mi volt idáig szerintetek a legnagyobb probléma? 
 
Mi a véleményetek egy Leányfalui Ipar Egyletről? 
Egyebek. 
 
Kérlek, Titeket minél többen gyertek el. 

                                      Pereházy Pál Adorján. 
                                          Civil Tanácsnok 

A Leányfalu-Ház  

novemberi programjai: 
 
November 8. szombat 10.00  

A FÉNY PAPJA - Szántai Lajos 
művelődéstörténész előadása a 
kereszténységről a történelem 
tükrében. szervező:  
Kundráth János és az  
Őskép Kiadó.   
Az előadás után őstermelői piac várja a vendégeket a Faluház kertjében. 
 
November 8., szombat 17.00  

Családi népi játszó- és táncház  
Szeretettel várunk minden alkotni és táncolni vágyó családot a Nemzeti 
Kulturális Alap által támogatott népművészeti sorozatunkra. A gyer-
mekprogramok után felnőtt táncház kezdődik.  
A foglalkozást vezetik Abonyi Zsófia gyermek néptánc oktató és Urbán 
Márton néptánc oktató.  
                  A program támogatója: Nemzeti Kulturális Alap  
 
TRAMBULIN Leányfalui Junior Kör / a Leányfalui Civil Egylet tagja 
Szülői csoportunk azért jött létre, hogy gyermekeinknek változatos, 
tartalmas, izgalmas  időtöltést nyújtsunk, biztonságos környezetben. 
Ingyenes programjainkat széles körben, a legapróbbaktól kezdve, az 
óvodásokon és kisiskolásokon keresztül, egészen a nyolcadikos korosz-
tályig ajánljuk! 
 
Nyitó programjaink: 

November 8., szombat 17:00-24:00 Felső tagozatosoknak (szülők nél-
kül, de felnőtt felügyelettel) teaház - ping-pong - DJ party 22:00-24:00 
társasjátékok – táncház - kézműves foglalkozás 
A program csak szülői engedéllyel látogatható, erről információ a 
facebook oldalon található. 
November 9. 9:00-12:00 Családi program baba-sarok – diavetítés - 
kézműves foglalkozás - rajzos alkotóműhely – akadálypálya – ping-
pong - társasjátékok. Programjaink ingyenesek, sütit, rágcsálnivalót, 
üdítőt szívesen fogadunk. 
    További novemberi programjaink: nagyoknak: ping-pong és társasjá-
ték est, éjszakai  kirándulás a Vöröskőre, kicsiknek: családi kirándulás... 
További információ a Trambulin Leányfalui Junior Kör facebook olda-
lán, a trambulin.kor@gmail.com e-mail címen,  
és a 06 30 397 19 70 és 06 20 582 20 25 telefonszámokon elérhető. 
                             Sok szeretettel várunk mindenkit! 
November 15., szombat 17.00 

TANULJA MEG SZERETNI A KORTÁRS KOMOLYZENÉT! 
Rák Béla gitárművész öt alkalmából álló előadássorozata meghívott 
zeneszerzők közreműködésével. 
Az előadássorozat célja kortárszene helyzetének, szerepének, sokszínű-
ségének ábrázolása. Rövid zenetörténeti áttekintés.  
Közreműködik: Rák Béla Combo 
                   A program támogatója: Nemzeti Kulturális Alap 
 
November 22., szombat 10.00 

A FÉNY PAPJA - Szántai Lajos művelődéstörténész előadása a keresz-
ténységről a történelem tükrében.  
szervező: Kundráth János és az Őskép Kiadó 
Az előadás után őstermelői piac várja a vendégeket a Faluház kertjében. 
 
November 22., szombat 18.00 

Kiállítás megnyitó az Aba-Novák Galériában: “A halhatatlan hintaló” 
kiállítás Ladó Márta és Tóth Ferenc hintaló gyűjteményéből  
 
November 29., szombat 17.00 

TANULJA MEG SZERETNI A KORTÁRS KOMOLYZENÉT! 
Magyar komponisták gitárra írott darabjainak bemutatása, ahol a szer-
zők jelenlétükkel nemcsak az esemény fényét emelnék, hanem aktívan 
közre is működnének az esték folyamán, személyesen beszélnének mű-
veikről.  
Meghívott zeneszerzők: Hollós Máté, Tóth Péter, Sári József, Dukay 
Barnabás 
Közreműködő zenészek: Gyenes Béla szaxofonművész, Rák Béla gitár-
művész 
                 A program támogatója: Nemzeti Kulturális Alap  



Tel.: 20/361-4563,  

HÍRDESEN NÁLUNK! 
1100 PÉDÁNYBAN KÉSZÜLŐ ÚJSÁ-

GUNK . 
A POSTA TERJESZTÉSÉVEL,  
MINDEN OTTHONBA ELJUT! 

 
HÍRDETÉSI TARIFÁINK: 

1/4 old. 4.600-Ft      1/2-old. 9.200-Ft 
1/1-old. 18.400-Ft 

Színes hírdetés 100% plusz. 
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Hogyan érheti el Leányfalu  
lakosságát a legolcsóbban! 

Tisztelt Lakosság! 
  
Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2010. július 1-től minden hónap első pénteki napján 10 és 11 óra között a Közép-magyarországi Fo-
gyasztóvédelmi Egyesület (www.fogyvedok.hu) képviseletében dr. Karácsony Gabriella ügyvéd (06-20-7767438) Leányfalu 
Nagyközség Polgármesteri Hivatalában (tanácsterem) fogyasztóvédelmi tanácsadást nyújt. 
11.00 és 12.00  között pedig a lakosság részére ingyenes jogi tanácsadás igénybevételére van lehetőség. 
  
Érdeklődni a drkaracsonygabriella@gmail.com  e-mail címen lehet. 

A Leányfalui Hírek a nyomdai megjelenéssel egy időben az alábbi helyen is olvasható: 
https://sites.google.com/site/leanyfaluihirek/home#_leanyfalu_lap_hu 
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 Konténerek 3-4-5-6 m³-ig,  akár zárt kommunális konténer is! 

A cég által elszállított hulladék nagy része újrahasznosításra kerül. 
 

Cégünk épületbontással is foglakozik! 

 
Újra hasznosított termékeink:  

útépítésre, belső tér feltöltése, szigetelő falak mögé, 
vízelvetetésre stb.- (darált beton,- darált tégla,-meddő, föld.) 

 
Termékeinket igény szerint a helyszínre szállítjuk. 

KONTÉNER 
RENDELÉS:     Nagy Róbert      06/30-251-8727 

Házilag készített  
Gyros, hamburger, torttillák és saláták széles választékát kínáljuk! 

Házhozszállítással is! 
 

Nyitva: 
 

Keddtől -Vasárnapig,  
(Hétfőn Zárva) 

 
Nyitvatartási idő: 

10.00– 21.00 

Tel.: 20/315-5036 
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Mit tehetünk, ha otthonfelejtettük  

a bérletünket? 
 
     Sokan úgy vélik, ha van bérletük, akkor jogosultak a 
BKK járművein utazni, utólag minden esetben bemutathat-
ják, hogy volt bérletük. 
 
Ez azonban nincs így! 
    Erre szeretnénk felhívni az olvasók figyelmét. 
Fogyasztó az XX villamoson utazott és az ellenőrzés során 
derült ki, hogy a bérletét otthon felejtette. Az ellenőrök 
jegyzőkönyvet vettek fel arról, hogy érvényes jegy, bérlet  
nélkül utazott. Ezt követően bement bemutatni az Ügyfél-
szolgálati irodára az érvényes  bérletszelvényét. A pótdíja-
zást nem törölték el a Díjszabásra hivatkozva, ugyanis 1 
évben az  érvényes bérlet utólagos bemutatására 2 alkalom-
mal kerülhet sor, ezzel a lehetőséggel pedig fogyasztó már 
korábban két alkalommal élt. 
 
    A Díjszabás, a BKK Zrt. hatályos Üzletszabályzata sze-
rint (Díjszabás 5.5. pont) 16.000 Ft. pótdíjat köteles fizetni 
az, aki érvényes jegy, vagy bérlet nélkül utazik. 
    A  Díjszabás 5.10 pontja szerint amennyiben az utas az 
érvényes bérletet utólag bemutatja, a pótdíj törölhető, azon-
ban erre a lehetőségre évente 2 alkalommal kerülhet sor, 
ezzel a lehetőséggel pedig fogyasztó már ebben az évben 2 
alkalommal élt.  
     Erre tekintettel ezen esetben a bérlet bemutatására illető-
leg a pótdíj törlésére nincs lehetőség. 
Fogyasztó Békéltető testülethez fordult és méltányosságot 
kért, arra tekintettel, hogy egyetemista és mindig megveszi 
a bérletet. 
     Vállalkozás részéről a méltányossági eljárás szabályo-
zásra került, éppen a Díjszabás szerint ezen méltányossági 
lehetőséget fogyasztó már két alkalommal igénybe vette, 
ezen túlmenően méltányosság gyakorlására nincsen lehető-
ség. 
     A konkrét jogeset kapcsán arra szeretnénk felhívni a fi-
gyelmet, hogy a Békéltető Testület eljárására a jogszabályi 
keretek között kerül sor, a Szolgáltatók pedig az ÁSZF-
jeik, Üzletszabályzataik, a rájuk vonatkozó szabályok alap-
ján kötelesek eljárni.  
    Olyan méltányossági eljárás, amely “megsajnálja” a fo-
gyasztót nem létezik, már a méltányossági eljárás szabályai 
is rögzítettek. Legyünk tudatos fogyasztók ismerjük jogain-
kat!  
     Természetesen mindig lehetőség van arra, hogy egy 
egyezség keretében a Békéltető Testület  
előtt a felek megállapodjanak, azonban az egyezség nem 
lehet ellentétes a jogszabályokkal. 
 
    Egyezség keretében a pótdíj részletekben történő megfi-
zetésére is sor kerülhet.  
 
                                         Dr. Karácsony Gabriella 

Törölték a járatot vagy több mint  

három órát késett a repül�gépe? 
 
     Fapados vagy hagyományos légitársaság, vagy üdülő-
helyre közlekedő charter gép esetén, ha  törölték a járatot 
vagy több mint három órát késett a repülőgépe, akkor fix 
összegű (legalább 250 EUR/fő) kártalanítás, illetve továb-
bi kártérítés illeti meg. 
 
     Igényét jelentse be a légitársaságnak, ha nem kártala-
nítja, forduljon a Békéltető Testülethez, ugyanis az eljárás 
gyors és ingyenes.  
 
     Az utóbbi években az Európai Bíróság gyakorlatának 
megfelelően Unió-szerte egyre több bírósági ítélet erősí-
tette meg, hogy bizonyos feltételek fennállása esetén a ké-
sett repülőgép utasai is jogosultak kártalanításra.  
    Bár a légitársaságok egyelőre megpróbálják az erre vo-
natkozó igényeket elutasítani, tudják, hogyha a fogyasztó 
bírósághoz fordul a  magyar bíróságok megfelelően alkal-
mazzák az uniós joggyakorlatot. A bírósági út azonban 
hosszadalmas és költséges.  
 
    A peres eljárás illetéke a követelt összeg 6 %-a, amit 
előre meg kell fizetnie a jogosultnak, vagyis a felperes-
nek. Még ha pernyertesség esetén a másik félnek is kell 
viselnie, de az eljárás kezdetén előre meg kell fizetni, ami 
nagy terhet jelenthet. 
 
     Az Európai Bíróság egy 2009. novemberében hozott 
ítéletében kimondta, hogy a legalább három órás késést 
elszenvedő utasok éppúgy jogosultak a kártalanításra, 
mint azok, akiknek a járatát törölték. A kártalanításra jo-
gosultság feltétele – a megfelelő időtartamú késésen túl  
az, hogy az érintett repülőjárat az Európai Unió területéről 
indult, függetlenül a légitársaságtól, vagy az Európai Unió 
területére érkezett, ekkor azonban csak abban az esetben, 
ha az Európai Unióban (vagy Izlandon, Norvégiában, il-
letve Svájcban) bejegyzett légitársaságok egyikével uta-
zott. Egy útnak az indulási ponttól a célig tartó utat kell 
tekinteni,  akkor is, ha közben valahol átszállt. A kártala-
nítási összegek az alábbiak szerint alakulnak utasonként: 
 
Európai Unión belüli utak esetén :250 EUR  
az 1500 km-nél rövidebb, és  
400 EUR az 1500 km-nél hosszabb utak esetén; 
 
Európai Unión kívüli repülőteret érintő utak esetén:  
250 EUR az 1500 km-nél rövidebb,   
 
400 EUR az 1500 és 3500 km közötti,  
600 EUR a 3500 km-nél hosszabb utak esetén. 
 
                                          
                                              Dr. Karácsony Gabriella 

A Leányfalui Hírek a nyomdai megjelenéssel egy időben az alábbi helyen is olvasható: 
https://sites.google.com/site/leanyfaluihirek/home#_leanyfalu_lap_hu 



 
 
 
 

 

 
 
 

Csempék és padlólapok közvetlenül a gyártótól, diszkont áron kaphatók.  
Készletről azonnal!  Óriási választék! 

Bereczki „97” Kft. CSEMPESZALON          
Leányfalu, Móricz Zs. 126.    
www. bereczkicsempe.hu 

12.                                                                                       2014. Október                                                                       Leányfalui Hírek

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 
  

NOVEMBERI   ajánlata: 
 

Sajtos nyári turista felvágott 1720 Ft helyett 1500 Ft 
Fokhagymás rúd felvágott     1720 Ft helyett 1550 Ft 

 
 

Szerdától - péntekig frissen sütött péksütemények 
 
 
 
 

Az akció a mindenkori készlet  
erejéig érvényes. 

 
 

Új termék:  Pácolt csirkemell filé 
 citromos és chiken wings ízesítéssel. 

 

Tel.: 06/20-945-5490,  
06/26-383-252          

Ára: 2500-Ft 
 
 Akciós ára: 
    1890-Ft 
 
    Mérete: 
    33x33x8 
 
     CRES  
PORCELÁN 
      Pei 5 


