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Szolgálatukra  
jelentkezem 

 
     Loszmann János vagyok és a 
2014-es választáson indulni fogok 
képviselőnek és polgármesternek is. 
Nem tartottam szükségesnek külön 
bemutatkozást illetve program listát 

készíteni. Természetesen egy képviselőnek a mozgástere jóval 
kisebb, mint a (egy) polgármesteré, de a törekvése, irányultsága 
azonos kell, hogy legyen, hiszen a polgármester is képviselő.  
      A leányfalui őslakosok bizonyára névről is ismernek, hiszen 
már a dédnagypapám is Leányfalun lakott. Remélem azonban, 
hogy a falu összes felnőtt lakosa találkozott már velem a ker-
tész- és barkácsboltban, mivel 1995 óta itt dolgozom. 
      Az általános iskolát Leányfalun végeztem, középiskolába 
Budapestre a Lékai Hajózási Szakközépiskolába jártam. Rövid 
katonai szolgálat után 1979-ben diplomáztam a Budapesti Mű-
szaki Egyetem Közlekedésmérnöki Karán. Dolgoztam tervező- 
és szervezőmérnökként, voltam nagy beruházások gépész mű-
szaki ellenőre, továbbá végeztem beruházói munkát is. 1981-től 
több társasház közös képviseletét látom el. Mint már írtam 1995 
óta tulajdonosként a kertész- és barkácsboltot üzemeltetem. Párt-
nak soha nem voltam tagja. Mindkét ági német származásomból 
adódóan a precíz, pontos munka híve vagyok. 2002-2006-os cik-
lusban a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tag-
ja voltam, 2006-tól pedig önkormányzati képviselő. 2010-től a 
Pénzügyi és Gazdasági Bizottság elnöke vagyok. 2014-ben több 
leányfalui lakos megkeresett, hogy induljak polgármesternek. 8 
éves képviselői munka után úgy érzem, elég tapasztalatom gyűlt 
össze ahhoz, hogy el tudjam látni Leányfalu polgármesteri mun-
káját. 
 
Polgármesteri programom négy fő részből áll: 
1.         A közélet, az átláthatóság javítása: 

- Minden döntés kollektív bölcsességen alapul, időben indí-
tott előkészítéssel, ha szükséges tanácsadók bevonásával. 

- A falu egészét érintő kérdésekben közmeghallgatást tartok, 
a döntést a polgárok véleményét figyelembe véve hozza a 
Képviselő-testület. 

- Rendszeres beszámolót tartok a falu lakosainak a végzett 
munkáról. 

- A közéletbe minden érdeklődőt bevonok, a megvalósítható 
javaslatokat figyelembe veszem a döntéseknél. 

- A fontos értesítések, események lakossági közlésére fel-
használom az adóleveleket. 

- A nemzeti ünnepeken a beszédeket politikamentessé teszem. 
2.      A hivatali munka minőségének javítása: 

-      A döntések bürokráciamentesek lesznek, nem lesz meg-
válaszolatlan vagy határidőn túl megválaszolt beadvány. Moni-
toring rendszert vezetek be, így a hivatalba érkező beadványok-
ról tudni fogok.  

-      Minden, de különösen műszaki kérdésekben, gyors, hatá-
rozott és szakszerű döntések fognak születni. 

Nyíri Csaba Polgármester - Leányfalu augusztus 27., 6:36 ·  
szerkesztve kimásolva 2014.09.12. 6:13 Dr. Tóth Béla által innen: 
https://www.facebook.com/NyiriCsabaPolgarmester/
posts/853617997989307 
 
ÚJRA MEGJELENT A LEÁNYFALUI HÍREK... 
íme az én válaszom! 
 
      Elkötelezett demokrataként - bár az engem nem kedvelők ezt igyekez-
nek kétségbe vonni - őszintén örülök, hogy Kristály Árpád úrnak újra le-
hetősége van információs havilapjának megjelentetésére, mert ezzel is 
színesedik közéletünk. Több szemmel, más elgondolásokból kiindulva, 
személyes véleményekkel rávilágítva közös gondjainkra - ez nemes gon-
dolat és üdvözlendő mindaddig, amíg az írások célja nem a lejáratás, a 
hiányos ismeretből adódó félreinformálás (mert rosszindulatú ferdítésre 
nem is merek gondolni!) és a sugárzó gyűlölet. Szóval: HAJRÁ LEÁNY-
FALUI HÍREK, közeledik az önkormányzati választás ideje és üdvös len-
ne, ha a magukat megméretésre szánó jelöltek két újságban is elmondhat-
nák szeretett Leányfalunk érdekében tenni kívánt elképzeléseiket. Én most 
itt is leírom, mint már annyiszor szóban is elmondtam és kértem, hogy a 
kampányok ne ellenségeskedést szüljenek, ne egymás lejáratása, gyalázá-
sa legyen a fő szempont, hanem a jelöltek programjaikat jelentessék meg, 
és ha adott a lehetőség, akkor azokat vitassák is meg! Én eddig is igyekez-
tem minden kampányomban ehhez tartani magam, soha nem gyalázkod-
tam, s ígérem, hogy ezután sem fogok. Az arcomba vágott kesztyűt nem 
fogom visszavágni, helyette megpróbálok tényekkel érvelni, mint ezt te-
szem most is. 
     Véleményem szerint egy újság, ha "információs" is és nem kíván 
"bulvár babérokra" törni, mielőtt leír valamit - tájékozódik. Utána jár, 
meggyőződik a benne közöltek VALÓDISÁGÁRÓL, mert - szerény véle-
ményem szerint - csak akkor hiteles, amennyiben állításai korrektek. Több 
olyan információt közöl a lap, mely nem felel meg a valóságnak, és 
amennyiben csak annyit tettek volna, hogy visszanézik a LEÁNYFALU 
újság júliusi számát és fellapozzák az augusztusban, szeptemberben elvég-
zendő munkákról szóló tudósítást, akkor bizonyára nem írták volna le a 
Malomnál lévő híd javításáról szóló kitételt. De elég lett volna, ha a lapba 
író Loszmann János képviselő urat megkérdezik. Ő, mint a Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság elnöke részese döntéshozóként a fejlesztéseknek. 
Meggyőződésem, hogy nem titkolta volna el Önök elől ezeket a fontos 
információkat. Ugyanis a híd helyreállítása megkezdődött, sőt nemcsak 
ezé, hanem az Akácos útnál lévőé is. És van egy jó hírem, mi az acélsínnel 
megerősített változatot terveztettük! Hasonlóan a hidakhoz, elkezdődik a 
Duna-felőli oldalon a járdák javítása, sőt a kerékpár- és gyalogos úté is. 
Csakhogy a bekerülési összeg nagysága miatt közbeszereztetni kellett, ez 
az eljárás pedig meglehetősen időigényes! De jó hír, hogy reményeink 
szerint szeptember végére elkészül minden. Loszmann képviselőtársamat 
ha megkérdezték volna, akkor bizonyára elmondta volna, hogy szó sincs 
"pár száz millió forint hitel felvételéről a strand bővítéséhez". A KÓPÉ 
pályázik a TAO program kínálta lehetőségként (gyermekek számára vízi-
pólós akadémiát terveznek), s ha nyernek, még egyszer leírom: HA 
NYERNEK, ők lennének a beruházók. Tehát nem az önkormányzat! De 
Loszmann képviselő úr, bizonyára arról is tájékoztatta volna a szerkesztő-
ségüket (amennyiben megkérdezték volna!!!), hogy "miért adják egymás-
nak a kilincset a jegyzők, a közterület felügyelők és egyéb alkalmazottak" 
a Polgármesteri Hivatalban. Feltételezem, hogy nem kérdezték meg, ezért 
most én leírom, és amennyiben ellenőrizni kívánják, akkor forduljanak 
nyugodtan LEÁNYFALU NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉP-
VISELŐ-TESTÜLETÉHEZ! Dr. Sz. T. nem mérte fel a rá váró feladatok 
súlyát akkor, amikor Dr. Kasnyik Zsolt távoztával (aki a Miniszterelnök-
ség államtitkárának kabinetfőnökségét vezeti főosztályvezetői  



beosztásban) megpályázta Leányfalu jegyzői beosztását. A képviselő-testületi 
ülésekre rendszeresen késve küldte a napirendi pontokat, horribile dictu volt 
olyan alkalom is, amikor aznap! Ritkaság számba ment, ha volt olyan hónap, 
amikor két-három napot nem hiányzott volna. Nem készültek el határidőre 
hivatalos ügyeink. Jogos lenne a kérdés: akkor miért tűrtem idáig? A válaszom 
nagyon egyszerű: én már éreztem, hogy előbb utóbb olyan történik, ami hely-
rehozhatatlan lesz, és a törvény biztosította jogomnál fogva lépnem kell! De a 
Polgármesteri Hivatal hatalmas empátiával megáldott munkatársai kértek, biz-
tosítsak számára még bizonyítási lehetőséget. Hallgattam rájuk, meg követke-
zett az áprilisi parlamenti választás, melynek lebonyolításáért személyesen, 
mint a Helyi Választási Iroda vezetője ő volt a felelős! A választás hetében 
hétfőn nem jött be dolgozni, majd kedden olyan állapotban jelentkezett munká-
ra, hogy kénytelen voltam hazaküldeni. Betegállományba ment, majd április 
22-én, a parlamenti választás után!!! jelentkezett munkára. Ekkor közöltem 
vele, hogy nincs bizalmam a munkájához és közös megegyezéssel váljunk el. 
Ez megtörtént. Információm szerint új munkahelyén másfél hónapot töltött! 
Gondoljanak bele: mi történt volna akkor, ha nincs aljegyzőnk, s nem kérem 
meg a megyei főjegyzőt, hogy CSÜTÖRTÖKÖN!!! (választás vasárnap, és az 
aláírási jog egyedüli birtokosa a HVI vezetője, a jegyző) vegye ki az esküt al-
jegyző asszonytól és nevezze ki a HVI vezetőjévé. Elárulom: LEÁNYFALUN 
SZÉGYENSZEMRE ÉRVÉNYTELEN LETT VOLNA A VÁLASZTÁS! Ezt 
józan fejjel nem vállalhatta senki. H.J.P. közterület felügyelő saját kérésére 
távozott Leányfaluból június 30-val. Július elsejével Szentendre város közterü-
let felügyelője lett. Ott másfél hónapot bírt ki, tudomásom szerint már nem 
dolgozik Szentendrén. Utódja M.J. próbaidős volt, amikor szolgálati jelvényé-
ért bement a Pest Megyei Rendőr főkapitányságra, ott úgy viselkedett, hogy ki 
kellett vezetni, s panaszt tett ellene az ügyeletes tiszt, javasolva, hogy fontoljuk 
meg további foglalkoztatását. Az "egyéb alkalmazottak", akik távoztak 1 fő a 
Pénzügyi Osztályról, neki olyan ajánlatot kínált egy MULTI cég (megduplázva 
havi fizetését), aminek nem tudott ellenállni. Őt nagyon sajnáljuk, mert mi ta-
níttattuk, s a Pénzügy élére kiszemelt utódként gondoltunk rá. Ez tehát a 
leányfalusi TERROR HÁZA valós története. 
     Vancsó István ügyvezető, tulajdonos " A Kft. felelőssége" című írásában 
csak a lényeget hallgatta el, és fejlesztésellenességgel vádolja 2002. óta vala-
mennyi képviselő-testületet, mivel már Szinna Gábor polgármester úr idejé-
ben - 2005-ben - megalkották a Helyi Építési Szabályzatot (HÉSZ), mely hul-
lámtérben, árterületen nem engedi a lakóházas építkezést. A HÉSZ-be a telepü-
lésrendezési eljárásban közreműködő államigazgatási szervek vonatkozó elő-
írásai csak kötelező érvénnyel beemelésre kerültek. A Kemping területét egye-
di telkekre osztva, azokat értékesítve, majd oda az új tulajdonosok házakat 
húzva az Önkormányzat felelősségét firtatnák, ha jön az árvíz, - teljes joggal, - 
s kérhetnék a kiköltöztetést, a teljes helyreállítást, teszem hozzá: KÖZPÉNZ-
BŐL!!! mivel a HÉSZ alapján engedélyezték az építkezést. Ezért szabályoz 
úgy a HÉSZ, hogy sok kicsi kemping lehet, vagy néhány nagy, a telkek össze-
vonásával. Egyébként a Kft. részéről a pótdíj nélküli adótartozás is jelentős, 
meghaladja az ÖTMILLIÓ FORINTOT. Ha valóban, mint a szerző írja: "a Kft. 
tulajdonosai is jó Leányfalusiak", már réges régen befizették volna a hosszú 
évek óta húzódó adóhátralékukat, amely összegből például cca. ezer négyzet-
méter utat felújíthattunk volna! 
    A "Gyulai Pál kilátó" felállításáért még a "daliás időkben", lassan húsz éve 
indult meg a gyűjtés. Az építési engedélyt Szentendrétől kérte az akkori veze-
tés. Úgy tudom, hogy valami hiánypótlás elmulasztása végett akadt el a kére-
lem. Vancsó István fel nem vett tisztelet-díja az önkormányzat elkülönített 
számláján parkol, rendelkezni felette csak ő jogosult. 
     Végezetül fel kellene már hagyni ezzel a "Mi nem királyt választottunk, 
hanem polgármestert!" szöveggel, mert nincs értelme. Én úgy gondolom, hogy 
megválasztásom óta képviselőtársaimmal együtt Leányfalut szolgálom, szol-
gáljuk. Fényes bizonyítéka ennek a megépült Ravasz László Könyvtár, az újjá-
épített Faluház, iskolánk, óvodánk, szép benzinkutunk (jó, ha tudják: kettő 
ilyen van az országban!! - a másik Budán az Istenhegyi úton), leánygyermeke-
ink HPV elleni beoltatásának finanszírozása (az első 5 önkormányzat között 
voltunk!), a magántőkéből épült, de mégis a "mi CBA-nk", stb. Arról pedig, 
hogy ki a Polgármesteri Hivatal vezetője, világosan rendelkezik az Önkor-
mányzati törvény. Polgármester ugyan bárki lehet, - akit a választók többsége 
alkalmasnak tart - kocsmáros, autodidakta lapszerkesztő, boltos, magánzó, 
grafomán, volt munkásőr, katonatiszt, színész, úszómester, masszőz, stb., de 
azért azt engedjék meg, hogy leszögezzem: 24 évvel a rendszerváltoztatás után 
már szakértelmet, gyakorlatot, kapcsolati tőkét igénylő hivatás kell, hogy le-
gyen. 
     Válaszomat én valóban békés szándékkal, csupán tisztánlátás végett írtam. 
Őszintén remélve, hogy a jövőben a köztájékoztatás alapvető normáinak betar-
tása evidencia lesz. 
    A Leányfalui Híreknek sok sikert és biztos megjelenési lehetőséget kívá-
nok, mert ez minden leányfalusi lakótársunknak érdeke. 
             Tisztelettel Nyíri Csaba polgármester (leendő polgármester jelölt) 
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-       Az Önkormányzat tulajdonát képező Termálfürdő dönté-
seibe beleszólok, a munkáltatói jogokat ténylegesen gyakor-
lom, hogy a szolgáltatások minősége javuljon. 
-       Átgondolt munkaerő gazdálkodással, a dolgozók dönté-
seinek tényleges segítésével, a Hivatal munkáját egyszerűbbé, 
átláthatóbbá teszem 
3.     A beruházások, a faluüzemeltetés hatékonyságának 
javítása: 
-       Az utak rendbetételét megkezdem pályázati pénzek és a 
lakossági hozzájárulások bevonásával. 
-       Az utakról a csapadékvizet, ott, ahol a patakok ezt lehe-
tővé teszik, a vízfolyásokba vezettetem. 
-       A patakok folyás fenekét egészen az erdőkig a növény-
zettől megtisztíttatom. Az átereszeket, összefolyókat rendsze-
resen kitisztíttatom. 
-       Az elkülönített pénzből a sürgős útjavításokat elvégezte-
tem. 
-       A 11-es út rendszeres tisztítását a közút tulajdonosával 
elvégeztetem. 
-       A Klein-villa tetőszerkezetét megjavíttatom. 
-       A kézilabda pályát, a Futball Egyesület pályázati lehető-
ségét kihasználva, sportolásra alkalmassá tétetem. 
-       A Sorg-villa kertészetét hasznosítom, a további 
beerdősödést megakadályozandó. 
-       A kötelező HÉSZ módosítást a lakosság bevonásával, 
véleményének kikérésével, az akceptálható javaslatok beépíté-
sével végeztetem el. 
-       A műszaki kollégák bevonásával, személyes részvétellel 
rendszeresen ellenőrzöm az önkormányzati tulajdonú ingatla-
nokat, a szükséges karbantartási munkákat elvégeztetem. 
-       A zöldhulladék szállítását olcsóbbá teszem. 
-       A Duna-parti erdősávot a falu teljes hosszában (kivéve a 
Sorg-villa – Karinthy ház közötti szakasz) karbantartatom, a 
Duna-parti lakók bevonásával. 
-       Faszakértő bevonásával folytatom a falu zöld területei-
nek megújítását. 
-       Elkezdem, legalább koncepció szinten, a kerékpárút és a 
sétány szétválasztásának tervezését. 
-       Minden utcasarokra kikerülnek az utcanév táblák. 
4.     A kultúra, a helyi szociál- és adópolitika fejlesztése: 
-       Elérem, hogy a Faluház több ifjúsági és középkorosztályi 
rendezvényt szervezzen. 
-       A falu galériája továbbra is ingyen használhatja a kiállí-
tási teret. 
-       A falu újságjában csak közérdekű és lakossági megszóla-
lások jelennek meg. 
-       A szociális keretet a döntéshozó, a juttatás lehetőségének 
teljes kihasználásával fogja kiosztani. 
-       A szemétszállítás rendjének módosítása miatt az adóren-
deletet módosítjuk, a szemétszállítás lakossági fizetése esetén 
az adó csökkentésre kerül. 
- A “hullámtérbe” került ingatlanok adókedvezményt kapnak. 

Összefoglalva, hogy mit ígérek:  
•      elindulnak a lakosság életkörülményeit javító beruházá-
sok; 
•      racionális, tárgyilagos döntéseket a nagyközség ügyei-
ben; 
•      takarékos gazdálkodást; 
•      maximális empátiát a hivatal részéről a lakosság felé.  
 
Természetesen tisztában vagyok azzal, hogy a döntések nem 
elégíthetik ki a teljes lakosságot, de vezérlő elvem, hogy két 
döntés közül az a jó, amelyik több polgár életfeltételeit javítja. 
 

Kérem támogatásukat abban, hogy polgármesterként le-
hetőséget kapjak Önöket szolgálni. 



Más... Tanácsnok... Erre a fogalomra csak most hívták fel a figyelme-
met. Tessék csak megnézni a neten vagy lexikonban. 
Strandügy: tessék elolvasni Dr. Tóth Béla írását a 15. oldalunkon. Mi 
biztosítjuk a 40-millió Ft önrészt, a Kópé 205-milliót és pályáznak 300 
és 400-millióra... Ki az, aki úgy ad pénzt, hogy nem lesz szolgalmi joga, 
a tulajdonjogra nem is merek gondolni, de valahol meg fog jelenni a 
ingatlan nyilvántartásban is...   
Apropó... a beruházás bonyolítását a Kópé  végezné. Készült valami 
műszaki rajz, de engedélyes dokumentáció még nincs! Így kellett dönte-
ni a testületnek. Hol a nyilvánosság, a közmeghallgatás stb... amit any-
nyira hangoztattak jelöltetésükkor. Arról nem is beszélve, hogy miért 
ilyen sürgős, a választások előtt egy hónappal ?... A Tanácsnok asszony 
már sokszor megkeserítette a vállalkozók, építtetők mindennapjait. Tes-
sék csak érdeklődni náluk. Van olyan építési engedély, melyet kiadása 
után pár nappal visszavontak...? 
De például a szennyvizet a kútba engedő ügye évek óta nem zárul le, 
pedig a környezetszennyezés elég egyértelmű.  
      Tessék mondani, nem szúrta a szemét nyáron az Akácos útnál áruló 
őstermelő, aki a végén már csak banánt nem árult... A gond igazán az 
volt, hogy egy ilyen kereszteződésben engedélyt kapott, ahol zebra és 
útterelő sziget, is van. Ennek baleset veszélyére felhívta a hivatal figyel-
mét az akkor regnáló közterület felügyelő...   Polgármesterünk egyéb-
ként az írja róla:  önszántából felmondott...  
Apropó... Az új testület felállásához van egy ötletem. Mivel kevés lesz 
a képviselő, meg kellene támogatni őket civilekkel. A megoldás egysze-
rű: akár öt civilt is be lehetne vonni, válasszák ki maguk közül azt az 
egyet, akinek szavazati jogot adnak. Mottó: több szem többet lát, ja és 
az a fránya demokrácia talán megvalósulna. 
Más... Szociális ügyek. Ennek az ügynek nem volt külön bizottsága. Ezt 
a jogot polgármesterünk gyakorolta, az adott hivatalnokkal egyetemben. 
Annak idején azért alakult így, mert kijelentette, hogy  
„Leányfalun nincs szegény ember”... Az lehet, de rászoruló van,  nem is 
kevés. Így történhetett meg, hogy az illetékes kasszából nem utaltak ki 
700.000-Ft-ot, mely így visszakerült az államkincstárba.  
Azóta ez az előadó „önszántából” felmondott... 
Más... Gyulai kilátó. Nem csak nekem kellene jobban tájékozódni, mert 
ezen az említett számlán nem csak Vancsó István tiszteletíja parkol, 
illetve kellene, hogy parkoljon. Valahogy nem volt rá közös akarat. Per-
sze ez nem egy olyan beruházás, amivel nagyon lehet kampányolni. 
Viszont arra alkalmas lenne, hogy az idelátogatóknak programként 
ajánlhatnák, csak meg ne lássák a kis rekettyésünket...  
Pedig a civilekkel összefogva megőrizhetnék ezt a kis  színfoltot, mely 
ráadásul  a védett mocsári teknős egyre szűkülő élettere is. 
 Más... Megemlítette, hogy hagyjuk ezt a "Mi nem királyt választot-
tunk, hanem polgármestert!". Sajnos ez az én véleményem,  szerintem 
azért vagyunk egy páran, akik ezt a nézetet vallják.  
Apropó... 
Most viszont Kedves Polgárok, illetve választók az Önök kezében a 
lehetőség.  Jól nézzék meg, hová teszik azt a fránya X-et.  
Ne a párthűség döntsön! 
 Ne érdekelje Önöket, hogy ki, milyen ízű és színű gittet  rág.  
Teljesen mindegy, hogy kit, milyen párt támogat. Mint a példa mutatja, 
ez  nem garancia arra, hogy jó döntéseket hoz. 
Tessék minél többen elmenni szavazni, hogy érvényesüljön a demokrá-
cia. Hogy kevés polgártársunk mondhassa el magáról, néha oly büsz-
kén:  „Én nem mentem el szavazni” 
Egy a fontos: falunk és annak jövője! 
Ahol kevés az anyagi forrás, mint nálunk, ott mi civilek vagyunk a jövő 
zálogai. 
De ha úgy döntenek, hogy jó ami van, akkor marad ez a langyos víz... 
  Köszönöm figyelmüket és támogatásukat. 
                                                                              Kristály Árpád 

Tisztelt Olvasó! 
 
Emlékezzenek! 
Polgármesterünket megkérdeztem, hogy:  
„Igaz-e az, hogy Ön a katolikus bálon kije-
lentette, hogy amíg én leszek a polgármes-
ter, addig a katolikus templom nem lesz 
bővítve?” 
Válasz: „Ez elhangzott, de nem ebben a szö-
vegkörnyezetben ”... 
   Ekkor kellett rájönnöm, hogy Ő egy igazi 

politikus alkat, aki úgy siklik ki a kérdések elől, ahogy akar.  
Na, de mi ezzel  a bajom? 
Az, hogy nekünk nem politikus  kell, hanem egy igazi lokálpatrióta aki 
nagymértékben elismeri és segíti a civilek munkáját, együtt tud velük dol-
gozni és akar is. Településünk, sajnos nem dúskál a pénzben, ezért igen 
nagy szükség van a civilek önzetlen segítségére. Velük juthat falunk lega-
lább ara  a szintre, mint a környező települések.  
     Megtapasztalhattuk az évek során, hogy mekkora szerepet játszik az 
image építése, legyen az sajtó, TV, rádió, nyugdíjas klub, vagy akár egy 
közmeghallgatás, ahol polgármesterünk képes akár 40 percet is beszélni 
az önkormányzati munkáról   saját fényezése érdekében.  
E lap hasábjain is közöljük  blog bejegyzését, amit nem kell magyarázni... 
Üdvözli az újság megjelenését, de... 
Írása elején már van egy kis bibi... Nem azt állítottam, hogy van terror 
háza leányfalun, hanem azt, hogy alakul... 
 Más... Itt is megemlíti a kampány tisztességét. Temészetesen könnyű 
úgy kampányolni, hogy a kassza kulcsa  náluk, illetve nála van.  
Hogyan értem ezt? A választások előtt hetekkel elkészül minden, amit 
évekig kértünk, kerékpár út hídja, járda, óvodai babakocsi felhajtó stb. 
Pontos összeget nem írok, de utóbbi  több mint egy millió forintba került. 
Azért ebbe is csúszott hiba, mert  csak kell cipelni azt a fránya babakocsit 
pár lépcsőn át !...  
Persze nem kellene vis majorra (árvíz és egyéb károk )hivatkozni, nem 
volt pénz, most meg van... Honnan? 
Például  a szabadság kézpénzben való megváltását említeném, amivel saj-
nos (nagyobb összegben) a strand igazgatója is élt. Persze, mert hagyták! 
Ez nem csak a polgármester ügye, mert ebben nagy szerepe van Cs. Ko-
vács Gabriella településfejlesztési tanácsnoknak is.  
     Ő az egyetlen képviselő, aki a tiszteletdíjából, ha úgy teszik fizetésé-
ből, egy fillért sem ajánlott fel civil szervezeteknek, illetve közcélra. Be-
számolóját olvashatják a „királyi”-lapban. Itt sok mindent megemlít pl.: 
CBA áruház, Mol benzinkút, 11-es út aszfaltozása. Szerintem erre nem 
kéne olyan büszkének lenni, mert ezekhez nem sok közünk van. Megemlí-
tette a könyvtárt, a tervét még Szinna Gárbor, akkori polgármester indítot-
ta el. Az iskolabővítésben, pedig elévületlen érdemet vívott ki magának 
Zsidei Ica néni, mert ha Ő nem lett volna, ma nem lehetnék méltán büsz-
kék erre. A Képviselő asszony (tanácsnok) nem igazán szereti újságunkat, 
de azért, ha bajban volt, megtalált bennünket nyilatkozatával pl. (honlap 
ügy)... Szemünkre hányta, hogy tele van hirdetéssel a lap. Ez lehet, de 
tessék megnézni a hivatalos kiadványt... Információ édes kevés, viszont 
van önfényezés meg nagy betűkkel való publikálás... Normál tördeléssel 
és betű mérettel (10-es) fele terjedelmű lenne. A Képviselő asszony nagy 
buzgalommal működik  országgyűlési képviselőnk „farvize” táján. Arra 
sok-sok éve nem voltak képesek, hogy a falu északi felén megemeltessék 
a 11-est, hogy árvízkor a további települések lakói haza tudjanak menni, 
pl. a visegrádiak! A falu északi fele mindig problémás... A buszmegálló 
normális megoldása (fa trepni), nem fért bele regnálásuk elmúlt 8- évébe...  
De ígéret van, minden választáskor. 
Más... Sokkal nagyobb támogatásban, segítségben  kellett  volna azokat 
részesíteni, akiket bármilyen kár ért. Ilyen pl. a Dr. Tamásy István ingatla-
nára közterületről rádőlt fa esete, ha jól tudom máig nem rendezték. 
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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. 

 

Loszmann János bemutatkozása  
polgármester-jelölként 

Időpont:  2014. szeptember 27. 16-óra 

Helyszín: Leányfalu Faluház 
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      Tisztelt LEÁNYFALUSIAK . 
 
      Köszönöm hogy  aláírásukkal lehetővé 
tették hogy  elindulhassak a 2014 . évi ön-
kormányzati választáson. 
     Balláné Rák  Éva vagyok, születésem óta 
Leányfalun élek. 
Huszonöt éve aktívan  veszek részt a falu 
közéletében. 
Kezdetben a helyi vöröskereszt titkára vol-
tam, majd az önkormányzat  Egészségügyi és 

Szociális Bizottságának   külsős tagja.  
    Az önkormányzati választásokon 12-évig voltam képviselő mind-
három ciklusban, az egészségügyi Szociális és Népjóléti  bizottság 
elnökeként. Az előző választáson 7. lettem  a listán, így  nem jutot-
tam be  a képviselő testületbe mivel 6 fő képviselő kellet, így én let-
tem  a síró hetedik. De nem szakadtam el a testülettől,  külsős tag-
ként részt vettem a munkában. 
    Adorján András képviselő úr bizottságában  kaptam  megbízatást.   
Itt is igyekeztem a faluban élő  emberek érdekeit legjobban  képvi-
selni. De sajnos ez a bizottság egyetlen olyan dologgal nem foglalko-
zott, ami az én  szívügyem, a szociális ügyek. Akárhogy csűrjük –
csavarjuk a faluban igen is vannak rászoruló emberek. Sokan nem 
jelzik rászorultságukat, mert tartanak az   elutasítástól, vagy mert 
szégyenlik  szegénységüket. Az sem  mindegy, kivel  beszélik ezt 
meg. Szerintem ezeknek az embereknek hiányzik egy olyan bizott-
ság,   amely ilyen ügyekkel foglalkozik. Úgy, mint tettük ezt  tizen-
két éven keresztül. Felkutattuk és segítséget nyújtottunk a rászoruló 
embereknek. Nem fordulhatott volna elő hogy a 87-éves néninek kb. 
90-cm átmérőjű másfél méteres 5-6 db fát tegyenek le az udvarába, 
mivel már nem volt mivel fűtenie.   Vagy, hogy a szociális célokra 
leosztott pénz az önkormányzatnál maradt és nem a rászorulóknál 
landolt. Pedig az állam ezt az összeget  szociális célokra szánta. 
Ezért látnám értemét a szociális ügyek  bizottságban történő szerve-
ződésében és nem az  egyszemélyi döntésben, melyet e ciklusban a 
polgármester gyakorolt.  Most még  a  szociális ügyekkel  foglalkozó 
főelőadó sem helybéli és nem is ismeri az itt élő embereket... 
    Még pár mondatot magamról: 
 Véradással 50-szer segítettem rászoruló embertársaimnak. Véradás-
szervezésért a Magyar Vöröskereszt ezüst plakettjét kaptam 2008-
ban. 18  éve alapító és elnökségi  tagja vagyok a Leányfalu Polgárőr-
ségnek. 17 éve egyedüli polgárőr vagyok, aki minden héten 8 órát 
szolgálatban töltött, éjjel vagy nappal.  
   Az árvízi védekezéseknél is több oklevéllel ismerték el munkámat. 
2012-ben megkaptam a Leányfaluért Emlékérmet.  
Nem szeretném, ha azt hinnék, hogy én most bármivel is dicsek-
szem, de a választás erről is szól .   
 
    Ha az Önök bizalmából bejutok a képviselő-testületbe, továbbra is 
azon fogok  dolgozni, hogy   a  véleményüket meghallgatva  szolgál-
jam a falu és lakóinak érdekeit .  
Eddigi bizalmukat is megköszönve: 
                                              
                                                        Balláné Rák Éva 
                                                          képviselő jelölt 

Tisztelt Polgármesterünk, Nyíri Csaba úr! 
 
     Ön talán nem is tudja, hogy Várady Szabó Mihály megvá-
lasztott polgármesterünk tragikus halála után mi, helyi polgári 
körösök fogtunk össze, hogy nekünk tetsző utód legyen, mert 
voltak jelöltek, akiket nem szerettünk volna polgármesternek.  
    Nyíri Csaba nevét eladdig soha senki nem hallotta, Quirin 
Emőke ajánlotta, a “sikeres III. kerületi alpolgármestert”, így 
került Ön, kedves polgármester úr a falu látókörébe, ennek szel-
lemében gyűjtöttük a kopogtató-cédulát Önnek.  
    Politikai beállítottsága okán eleve nyerőként indult – és nyert.     
Ennyit a kezdetről.  
    Idén ismét személy-cserékre szavazunk és éppen ennek okán 
engedjen meg egy hosszabb eszmefuttatást nekem, aki alig va-
gyok Önnél fiatalabb, úgy érzem megtehetem ezt... 
    Ön a kos jegyében született, ez talán a legrosszabb jel az ösz-
szes között. Persze egyéni pech, ha valaki ilyenkor születik. Mit 
is mond az okkult tudomány: “kapcsolataiban törekszik a domi-
nanciára,. keménynek mutatja magát, pedig csak fél az érzelmi 
sérülésektől, mindig véghezviszi, amit eltervez, kíméletlenül át-
lép azokon, akik nem értenek vele egyet, figyelmen kívül hagyja 
mások véleményét, azt hiszi mindig neki van igaza, saját akara-
tát erőlteti környezetére.”  
    Hát valóban nem a legjobb, de találó! Ön ilyen ember! 
    Viszont betöltötte 71. évét, megette kenyere javát és korának 
megfelelő egészsége érdekében célszerű lenne visszavonulnia. 
A másik, a kínai horoszkóp szerint a “Kecske” jegyében szüle-
tett 1943 áprilisában, eljárt az idő Ön felett is.  
    Jól tette, hogy nőül vette Végh Jutkát, mert a kecske bizton-
ságban szeret élni, s ezt a biztonságot ő fogja az Ön számára 
nyújtani. Persze a közel milliós havi javadalmazásból számított 
nyugdíj sem lesz csekély, vidáman élhetnek, míg meg nem hal-
nak. Nem fog kelleni már a zakón lepattanó gombok helyett új 
öltönyt venni, mert hazai terepen a kényelmes házi ruha is meg-
teszi, nem kell többet önéletrajza szerinti kapcsolati hálóját fel-
használnia nyilatkozatai közlésére, nagysága bemutatására, le-
gyen az aktív gumicsizmás  részvétele a dunai árvíznél vagy si-
kerei elismertetésénél, nem kell többet senkit köszönteni és sem-
mit megköszönni.. Nem kell vitába szállni jegyzőjével – ebből a 
kategóriából 7 év  alatt 5-öt emésztett fel, pedig annak nagyobb 
a sarzsija.  
     Nem kell többet reprezentálnia, más polgármesterekkel paro-
lázni és, ha egy jó hideg sört akar inni, sem kell Penzingbe ro-
hanni, vagy pálinkázni menni a Bánffyhunyadi tiszteleteshez.  
    Na, de hagyjuk a horoszkópot, - bár manapság az egykori sze-
mélyzetisek, ma humán erőforrás szakemberek, új munkatárs 
felvételénél is ehhez nyúlnak, - hiszen világszerte 65 évesen 
mennek az emberek nyugdíjba, nem véletlen ez a korhatár. Ön is 
minek fárasztaná  magát 71 évesen. Gondolja csak el, Jutka kert-
jében a minap kialakított fedett lugasban  milyen jó lesz tavasz-
tól őszig reggelente meginni a tejeskávét a Heim boltból hozott 
friss péksüteménnyel, fittyet hányva hivatali ügyekre, azokra is, 
amiket nekünk helybeli lakosoknak 4 éve megígért, viszont hoz-
zá sem fogott, utána kedve szerint beülhetnének valamelyik au-
tóba vagy felülhetnének a buszra – jegyet csak Jutkának kell 
venni – kirándulnának a környező falvakba – nem hivatalosan, 
csak úgy, (inkognitóban) és rácsodálkoznának arra a rendre, ami 
máshol tapasztalható.  
     Dunabogdány, Visegrád – kész csodák, de még a szigeti fal-
vak is épülnek-szépülnek, itt-ott az éttermek valamelyikében 
elfogyaszthatnának egy jó ebédet, a hazafelé úton lehetne egyet 
szusszanni. De eltölthetnének egy hetet a Bakonyban, majd’ 
minden faluban van egy-két tiszta panzió, hallgathatnák a mada-
rak csicsergését és este sem kellene amiatt aggódniuk, hogy vad-
disznó csordák robognak a házak között, s rókát is csak ketrec-
ben láthatnának a veszprémi állatkertben.  
Higgye el, ebben a korban ilyen dolgokkal kell az időt múlatni, 

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@gmail.com  

 



A “jó” közigazgatás és az abba vetett hit 
 
Mindenki tudja, hogy több mint egy éve nem dolgozom a Polgármesteri 
Hivatalban, de nem egy, (ahogy elterjedt)  “falopási” ügy miatt, mivel ilyen 
nem volt.  
Ha valakit érdekel, személyesen elmesélem... Mindig is tudtam, hogy a köz-
igazgatásnak “jó”-nak kell lenni, de nem úgy mint Pistikének, hanem úgy, 
hogy akiket érint a tevékenysége, bízzanak benne. Ez a közbizalom, amely 
vagy övez egy közigazgatást, vagy nem. Leányfalun számtalan eset kering 
közszájon, amelyekből számosan levonták már a következtetést, hogy a 
helyi közigazgatásban nem lehet megbízni, de természetesen vannak olya-
nok is, akik ennek az ellenkezőjét állítják.  
    Sokan tudják, de talán sokan nem, hogy a helyi közigazgatás két fő rész-
ből áll: a polgárok által választott önkormányzatból, és a polgármester által 
kinevezett jegyző vezette hivatalból, amelynek a dolgozóit ő nevezi ki. Az 
önkormányzat is két részből áll: a polgármesterből és a képviselő- testület-
ből. Mindegyik résznek megvan a maga jól elhatárolható szerepe, vagyis 
mint egy színházban, darab közben még időlegesen sem vehetné át a fősze-
repet Ophélia Hamlettől. 
Még július első napjaiban az ügyvédem levélben megkereste az Önkor-
mányzatot képviselő polgármestert, a 2012. végén keletkezett károm megté-
rítése tárgyában, amelyben a felelősségét az Önkormányzat 2013. januárjá-
ban írásban elismerte. Mivel az illendőség, és a vonatkozó jogszabály egya-
ránt 30 napos ügyintézési határidőt ír elő, az ügyvéd ennek eltelte után a 
polgármesteri  tikársághoz fordult, szolidan érdeklődve a válasz iránt. Még 
aznap Hamlet szerepében, a jegyző elektronikus tollából az alábbi levélke 
született: 
“A választ a héten meg tetszenek kapni, azonban előre jelzem, hogy a Hi-
vatal nem kíván kártérítést fizetni Mák János úrnak, valamint a ..... Bizto-
sítóval szemben sem kívánunk pert indítani.” 
Az emberi értelem, és a magyar nyelv értelmezési szabályai szerint ez azt 
jelenti, hogy ugyan jóval határidőn túl, de augusztus 15-ig az ügyvéd érde-
mi választ fog kapni, de a Hivataltól, amelyet meg sem keresett. Ezután a 
részemről felgyorsultak az események, írtam a polgármesternek és a jegyző-
nek, az utóbbinak kétszer is. A jegyző – ismét mint Hamlet - augusztus vé-
gén (!) még egyszer nekifutott és az alábbiakat írta: 
 
Tisztelt Mák János Úr! 
Elnézést kérek, hogy miután jeleztem a jogi képviselőjének a Pol-
gármesteri Hivatal álláspontját  (mely megegyezik Leányfalu 
Nagyközség Önkormányzatának álláspontjával), miszerint nem 
kívánunk kártérítést fizetni Önnek és nem szándékozunk pert indí-
tani a biztosítóval szemben, külön és rövid időn belül Önnek nem 
írtam részletes választ.  
A késlekedés oka kettős: egyrészt a Hivatal és  az Önkormányzat 
álláspontja a káreseményt követően nem változott – miért is válto-
zott volna?  
Másrészt az ügyvéddel eljáró félnek a tájékoztatást az ügyvédjén 
keresztül kell megküldenünk joghatályosan.  
Az Ügyvéd asszony a választ tudomásul vette, Ön pedig válaszolt is 
rá nemcsak  nekünk, hanem – tudomásom szerint – dr. Gulyás 
Gábor ügyvéd úrnak is. A hivatali iratokba Ön  
betekinthetett, azokról másolatot készíthetett és készített is.  

eljön ugyanis a nap, amikor már egyre több időt tölt az orvosi ren-
delőben, kórházban, szanatóriumban ilyen-olyan korral járó nyava-
lya miatt. Legelőször az emlékezet, a memória romlik, aztán a lá-
bak, aztán jön a cudar két-karfás kapaszkodó az orvosnál, akkor 
már legjobb lesz csak otthon ülni. Nincs ez messze, élvezze az éle-
tet, amíg lehet. Gondoljon csak bele, újra pályázik, esetleg megvá-
lasztják és soha nincs bent, mert hol itt - hol ott kezelik, az íróasz-
talnál meg elalszik.  
     Ahogy mondani szokták, nincs pótolhatatlan ember. S ahogy 
sokak tudni vélik, milyen fizetést kap egy település polgármestere, 
nem lesz nehéz tanult, tapasztalt, de még fiatal embert találni az 
utóbbi időkben ide költözött vagy már ide születettek közül, aki 
még nyúzható, és aki még bizonyítani is akar.  

Adja át neki a staféta-botot jó kedvvel! 
 
                                                         özv. Tamásyné Sziráki Anikó 
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Amennyiben fenntartja a kárigényét, jogában áll azt polgári pe-
res úton érvényesíteni. 
A Hivatal és az Önkormányzat képviselője nem tud és nem is 
kíván többet fűzni az ügyhöz. 
Kérem a tájékoztatásom szíves tudomásulvételét. 
 
   Ez, ahogy történt és írva van bruttóban így néz ki: 
- a “válaszok” nem az önkormányzattól származnak, nincs semmi nyoma, 
hogy a jegyzőt az  önkormányzat felhatalmazta volna arra, hogy a nevé-
ben, helyette válaszoljon,- a határidőt “mint üveggolyót” megkaptam, 
már régen el is gurult, az önkormányzat 2012 óta  a kárfelelősséget elis-
merő nyilatkozaton túl - egyetlen hangot nem hallatott az ügyről, hol az 
egyik ügyintéző, hol az éppen regnáló jegyző írt e-maileket, esetenként az 
Önkormányzat nevében,- az önkormányzat tehát nem vizsgálta az ügyet, 
a képviselőknek fogalma sincs az egészről,- a jegyző szerint – a második 
levél egyes szám harmadik személyre fordult megfogalmazásából követ-
kezően – a hivatal egy másik, meg nem nevezett képviselője, aki nem ő, 
és az Önkormányzat a homályból üzen nekem, így nem világos, hogy 
azok, akik nem kívánnak többet fűzni az ügyhöz, ezt kellő hatáskör birto-
kában teszik-e, vagyis lehet, hogy a jegyzőt csak íródeákul használták, - 
az aláírással, bélyegzővel ellátott beadványra iktatás, bélyegző és aláírás 
nélküli e-mailek érkeztek, - az önkormányzat köteles lett volna a bead-
ványra, bikkfanyelven mondva érdemi választ adni. vagyis érvelve és 
bizonyítva cáfolni a másik fél álláspontját. Hol van itt a szakmai kultú-
ra? - ez az embertelen ügy nemintézés klasszikus esete, a hatalom játéka. 
A választott képviselőket már régen döntési helyzetbe kellett volna hozni, 
és az ügyet méltányosan és tisztességesen le kellett volna zárni. 
A levelek tartalma nettó hazugság, mert: - a jegyző első levele nem kö-
zölt álláspontot, csak jelzi, hogy majd mi lehet az, és tájékoztat, hogy a 
válasz hamarosan érkezik, így arra nem is reagálhattam. Megjegyzem, 
hogy a Hivatal álláspontjára a kutya sem volt kíváncsi,- a késlekedés elő-
ráncigált okait inkább nem minősítem,- az Önkormányzat álláspontja, 
amely “miért is változott volna” válasz híján a mai napig teljesen ismeret-
len,- az ügyvéd nem vette tudomásul a választ, hiszen még szeptember 2-
án is kérte, vagyis “joghatályosan” nem küldtek neki semmit. Sírni, vagy 
nevetni felváltva lehet ezen az egészen. A közvélemény számára nem az 
a fontos, hogy mi az ügy, hanem az a szellem, ami (vagy aki) körüllengi. 
A lekezelés, a nemtörődömség, a szakszerűtlenség bántó szele csak úgy 
süvít a körülötte. 
A közigazgatásba vetett bizalom helyi szinten ismét kapott egy sebet, 
remélem még nem halálosat.  
A konzílium október 12-én ül össze a választók személyében. Remélem, 
hogy a képviselők ezt nem várják meg.                                                    
              
                                                                                                       Mák János 
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TISZTELT LEÁNYFALUSI  
POLGÁROK! 

 

Az önkormányzati választáson induló 
 képviselőjelöltek  bemutatkozása 

 

2014. október 3-án (péntek)  

18- órakor lesz  a 

 Leányfalu FALUHÁZBAN 

 
Kérjük minél nagyobb számban jelenjenek meg, hogy kellő  
információk birtokában szavazhassanak 2014. október 12-én 
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EZ ÍGY NEM  

MEHET TOVÁBB! 
             Olvasom Leányfalu képvi-
selő, illetve polgármester jelöltjei-
nek választási kiadványait. Ismerős 
nevek, ismerős ígéretek, … isme-
rős semmittevés! Több száz ígé-

ret! Sok éve ( nyolc!!) döntenek a falu sorsáról, s nevetsége-
sen kevés az eredmény. Ráadásul egy közösség sorsáról csak 
úgy lenne szabad dönteniük, hogy megkérdezik a közösséget! 
 
           Munkám során, sok itt élő emberrel ismerkedtem meg, 
elbeszéléseikből lassan kibontakozott Leányfalu mai képe. 
Munkahelyek és lehetőségek hiánya. Képviselőként ezek 
megváltoztatásán szeretnék munkálkodni, és azon, hogy a 
politika szolgálja az embereket, és ne az emberek a politikát. 
Tudom ezeknek a céloknak megvalósítása nem egyszerű, sőt 
idő- és pénzigényes, de végre, valakinek, el kell kezdeni!  
           Nagyszüleink megéltek úgy a munkájukból, hogy sok-
szor a családban elég volt a férfi fizetése is, nem volt szükség 
másod (harmad) állásra. Ez tőlünk nyugatabbra ma is így van. 
Ne csak az árakat vegyük át, hanem a béreket! Miért kell ne-
künk 10-15 órát minimálbérért dolgozni, s a hónap végén 
azon gondolkodnunk, hogy mit egyen a család, vagy melyik 
számlát fizessük ki. De az is tarthatatlan, hogy 40 év becsüle-
tes munka után, az emberek szó szerint, mély szegénységben 
éljenek, nélkülözzenek, vagy elveszítsék a házukat! 
           Egy régi mondás szerint: nem halat kell adni az embe-
reknek, hanem meg kell tanítani Őket halászni. Vagyis nem a 
segély mértékét kell emelni, aki tud dolgozni, annak minden 
segítséget meg kell adni, hogy dolgozhasson, s az ezért kapott 
pénzből, családjával megfelelő körülmények között tudjon 
élni! Aki egészségügyi állapota miatt nem képes dolgozni, 
annak olyan mértékű segélyt kell adni, hogy emberhez méltó 
életet élhessen. S aki 40 évet ledolgozott, az már pihenhessen, 
s élvezhesse életét. 
           Úgy gondolom, ha a társadalomban az egyes emberek 
életszínvonala javul, az előbb vagy utóbb, a helyi közösség 
előnyére is válik. Ezért, fő célom, s minden támogatást meg 
akarok adni az átlagembereknek. Ha az Ő sorsuk jobbra for-
dul, s akkor a közösség is gazdagabb lesz! 
 
Ehhez a következő feltételeket szükséges biztosítani: 
 
-  Bölcsödét Leányfalunak! Megfelelő bölcsődei és óvodai 

háttér ahhoz, hogy gyerek mellet is lehessen dolgozni! Sőt 
kibővíteni szolgáltatását, 24 órás alkalmi gyerekfelügye-
lettel. Ha a szülőnek elintézni valója van, vagy csak bevá-
sárolni szeretne, esetleg elmenne a férjével színházba, mo-
ziba, akkor beadhatná ide a gyerekét, még akkor is, ha 
rendszeresen nem jár gyermeke óvodába. 

-  Minőségi oktatás, az óvodai (bölcsődei) és iskolai körül-
mények javítása, hogy a végzett gyerekek nagyobb esély-
lyel indulhassanak az ÉLET-be! 

- Meg kell állítani a munkaerő külföldre távozását, hogy fia-
taljaink (a legaktívabbak, a legképzettebbek, akik nyelve-
ket beszélnek) ne csak külföldön tudják elképzelni életü-
ket! Ha ez így folytatódik, elöregszik társadalmunk, s egyre 
kevesebb aktív dolgozónak, egyre több nyugdíjas embert 
kell eltartani. Olyan feltételeket kell teremteni, hogy fiatal-
jaink itthon is megtalálhassák számításukat! 

-  Minden dolgozni akaró ember kapja meg a maximális segítséget, 
céljai megvalósításához, függetlenül attól, hogy őstermelőként, 
vállalkozóként vagy alkalmazottként akar dolgozni! Ehhez egy 
vállalkozást segítő irodát kell nyitni, ahol jogi és könyvelői taná-
csokat kaphatnak a kezdő vállalkozók, sőt irodatechnikai hátteret 
is. 

-  Pályázat figyelés, valamint a pályázat íráshoz segítség! 
-  Felnőtt képzés: számítástechnikai ismeretek vagy nyelvek tanítá-

sa! 
- Segíteni és támogatni az idegenforgalomban résztvevőket, hi-

szen Leányfalunak kifejezetten jó lehetőséget biztosít, fekvése és 
szép környezete! A falu elkerülhetetlen a Dunakanyarba tartók 
számára, mégsem használjuk ki ezt a tényt, csak átmennek a fa-
lun.  

- Rendkívül fontos a falu szépítése és infrastruktúrájának fejlesz-
tése! (Nálunk látható néhány kókadt virág az oszlopokon, mesz-
sze elmarad Tahitótfalu virág özönétől.) 

- A bicikliút és a falu rendszeres takarítása! (Kritikán aluli a 11-út 
melletti „Lovarda”, valamint a „Kör-ház” környezete.) 

- A falu útjai rendkívül elhanyagolt állapotban vannak, felújításuk 
időszerű. 

- A környezetvédelem érdekében, a kisebb-nagyobb illegális sze-
métkupacokat meg kell szüntetni, a hulladékégetés helyett, a 
zöldhulladék gyűjtése és elszállítása mellett, szelektív sziget ki-
alakítása fontos, ahol letehető a papír, a műanyag, a fémdoboz és 
üveg, illetve a veszélyes hulladéknak minősülő elem, számító-
gép vagy monitor, stb. 

- Színes, színvonalas, programokkal megállítani és idevonzani az 
átutazókat! 

- Kulturális és sportolási lehetőségek bővítése! 
- A „Sorg” (Kádár) villát ne adjuk el, inkább múzeumként működ-

jön!  
- Falunap, locsolóbál, majális, Szent István-nap, szüreti bál, sport-

rendezvények minden, ami egyben a közösség erejét, összetarto-
zását növeli. 

- A falu egyik legnagyobb vonzereje a strandfürdő, de negyven 
évvel ezelőtti szintjét és szolgáltatásait meg kell újítani, nagyobb 
kedvezményt kell adni a helyi lakosoknak! 

- A terveink megvalósításához minden hazai és Uniós forrást ki 
kell használni! 

- Be kell fejezni a közös vagyon eladását, felélését, a pazarlást! 
   Lehetőséget kell adni a falu lakóinak, ahhoz, hogy ötleteikkel,     
        észrevételeikkel segítsék a munkánkat. 
 

Rólam: 4 gyermeket nevelő családként, megtapasztaltam azt, hogy 
rendkívüli nehézségekkel kell megküzdeni az átlagembernek, pláne 
ha esetleg nagycsaládos, és/vagy svájci Frankos lakáshitele van. 
 6 éve élek Leányfalun feleségemmel és gyerekeimmel. Fiatalabb éve-
imben aktívan vízilabdázta,19 éve egy technikai múzeum igazgatója 
vagyok (mely most kiállítóhelyet keres), jelenleg úszómesterként dol-
gozom a strandon. 
 
Karinthy Ferenc mondta: Az ismert világegyetem középpontja: 
Leányfalu! Támogasson abban, hogy képviselőként ezt a megkopott 
hírnevet újra fényessé tegyem, s megvalósítsam közös céljainkat! 

Ha egyetért velem, ismertesse meg terveimet olyan embe-
rekkel is, akik szintén azonosulni tudnak ezzel, és szeretnének tenni 
valamit Leányfaluért!    

   
 Jöjjön el szavazni, szavazzon a változásra,  

szavazzon: Biró György  független képviselő  jelöltre 
 www.facebook.com/birogy.leanyfalu,      www.birogyorgy.hu 
 



 

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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Hűtlen kezelés... 
 
      A kriminalisztikából kölcsönzött cím használatára, az Önkor-
mányzati választások, a számadás  nélküli újraválasztatás, adja a fel-
hatalmazást. A konkrét önkormányzati ügy, ami miatt mint érintett, 
“ismeretlen tettes ellen” a választások után, bűntető feljelentést fo-
gok tenni az, hogy  az elkülönített önkormányzati számláról eltűnt a 
Gyulai kilátó pénze. 
     Az összeg mindössze másfél millió forint, amit a jó cél érdekében 
a Pest Megyei Közgyűlés,  az Önkormányzat Miléneumi bizottsága, 
Képviselői tiszteletdíjak adományaiból gyűlt  össze, de a megvalósí-
tás további segítség és támogatás hiányában késik. Terv és makett  
készült, a Képviselő testület is elfogadta, de hiányzott az akarat. 
Közben, úgy hírlik, a tahisi Polgármester hasonló kilátót építtet, a 
Pilisi Parkerdő közreműködésével.  Azt már tudjuk, hogy a leköszö-
nő Polgármestert nem zavarta a törvényesség!  
    Ő ugyanis a “kádár rendszerben” szocializálódott, ahol ebből a kis 
csalásból az elvtársak erényt  kovácsoltak. Így  Ő is, a pénzt egyéni 
elképzelése szerint, bizonyára falusi ügyre használta fel. 
A hűtlen kezelés, a rábízott vagyon kezeléséről szól. Nem csupán a 
legnagyobbak: a Sorg  villa, vagy a Klein villa sorsáról, hanem a ki-
sebb Önkormányzati munkákról is, Az utcák felújításáról a közterek 
rendezéséről a kisebb beruházásokról és építésekről, amiről a falusi  
nyilvánosság utólag értesül, így véleménye, beleszólása gyakorlati-
lag nincs.  
     A demokratikus  Önkormányzat nem dolgozhat, a havonta megje-
lenő falusi hírharang nyilvánosságával, vagy a Polgármesteri Hivatal 
előszobájában elhelyezett “szokásos” hirdető felülettel. Független  
újságra és köztérre kihelyezett világított tájékoztató felületre van 
szükség. Ott lehet közzé  tenni a terveket, az ötleteket és szándéko-
kat, az előkészítés módját és aktuális állapotát.  
     A pályázatokat, a kisebb volumenű önkormányzati közbeszerzé-
seket, /ha van egyáltalán a  falunak közbeszerzési rendelete!/ Nem 
elképzelhetetlen, a félmilliárdos költségvetésből, a  helyi TV adás 
sem, a teljes körű nyilvánosság megteremtése érdekében. 
     Tehát a hűtlen kezelés arról szól, hogy a választottakat nem arra 
hatalmaztuk fel, hogy mutyiban döntsenek, elmondásuk szerint az 
érdekünkben. Hanem arról, hogy kellő gondossággal a nyilvánosság 
teljes körű tájékoztatása a vélemények meghallgatása és feldolgozása 
után, a félmilliós kis ügyekben is, személy szerint vállalható módon 
állást foglaljanak. Ennek hiányában az önkormányzati döntés, 
“közcélúnak álcázott okoskodás”  
                                                                   
                                                              Vancsó István  
                                                       okl. mérnök, leányfalusi polgár 

 
Tulajdonos, felelős szerkesztő, tördelés:  Kristály Árpád 

Kiadó: 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,  1200– példányban 
(ingyenes).  

Terjesztés: a Magyar Posta által. 
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Farkas Gyula önkormányzati 
képviselő-jelölt: 

 
Leányfalu legyen  

a világ közepe 
 
 
 
 

    Udvariassági minimum, hogy válaszoljunk, ha 
kérdeznek. A válasz udvariasságnál több: kötelesség, ha 
mint önkormányzati képviselő-jelöltet arról faggatnak, 
hogy milyen Leányfalut szeretnék látni a választások után 
a következő öt esztendőben, s egyáltalán?  
Válaszom lényege összegezve mindössze egy mondat:     
          Olyan Leányfalut szeretnék, ahol minden jó 
érzésű ember jól érzi magát; szeretném, ha minden itt 
élő szívből s megelégedetten érezné a magáénak 
Leányfalut. 
          Műszaki ember vagyok, helyben dolgozó építész, a 
tények, a valóság lekötelezettje, tudom hát, hogy egy 
elvárás mellé oda kell tenni a teljesüléséhez szükséges 
feltételeket, eszközöket is, e nélkül az egész ködevés, 
illúzió. Szerintem nálunk a feltétel oldalról minden azon 
múlik, hogy milyen lesz az önkormányzati munka a 
következő években, ezért nincs fontosabb és sürgetőbb 
feladat, mint változtatni a mostani gyakorlaton.  
          2006-tól 2010-ig az Önkormányzat Kulturális, Ok-
tatási, Sport, Szabadidő és Civil Kapcsolatok 
Bizottságának, 2011-től napjainkig a Kulturális Bizottság-
nak voltam külsős tagja, és mint a Leányfalui Civil Egylet 
elnöke a testületi ülések rendszeres látogatója, ami módot 
adott rá, hogy alaposan belelássak az ott folyó munkába. 
          Tapasztalataim birtokában hangsúlyozom: szeret-
ném, ha eltérnénk a megszokottól, aminek a lakosság 
számára is legvonzóbb és közvetlenül érzékelhető módja, 
ha nyitottabb, átláthatóbb lesz az önkormányzati 
munka, s széleskörű a tájékoztatás! Legyen ter-
mészetes például, hogy van másik újságja is a falunak, 
s nem szentségtörés, ha abban vitázó írások jelennek meg! 
Ehhez már meg is történt az első lépés: újjáéledt a Leány-
falui Hírek! Tartsuk is életben!  
          Legyenek nyitottak az önkormányzati testületi 
és a bizottsági ülések oly módon, hogy videó- vagy tv-
felvétel készüljön azokról, ami vágatlanul megtekinthető 
lenne a honlapunkon. (A környéken már mindenki így 
csinálja.) Természetesen ehhez megfelelő honlap 
kezelőfelület, tárhely stb. kell, ami (és aki) ezt működtetni 
is tudja. A jegyzőkönyvek megírása is könnyebb lenne és 
é lőben megtekintve a  száraz  tények is 
“érzelemgazdagabbá” válnának.  
Egyszóval: Legyen nyitott könyv az önkormányzat 

munkája! 
          A Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot kötelező, a 
Vagyonnyilatkozati és Összeférhetetlenségi Bizottságot 
célszerű létre hozni a törvény szerint. De legyen ismét 
Településfejlesztési bizottság is!  
          Természetesen szakemberekkel megerősítve, szoros 
együttműködésben a főépítésszel, a tervtanáccsal, az Épített 
Környezet Alapítvánnyal. Írjunk ki ötletpályázatokat, készül-
jenek tervek, ezeket tárjuk a lakosság elé.  
          Fejlesztési elképzeléseink és a Helyi Építési 
Szabályzat társadalmi elfogadtatása az önkormányzatiság 
elvéből kiindulva legyen magától értetődő és megkerül-
hetetlen.   

          Legyen ismét Kulturális, Oktatási, Sport, Ifjúsági 
és Civil Kapcsolatok Bizottsága! Jó hosszú a megnevezés, 
de így legalább nem tud elfelejtődni egyik terület sem. A ha-
tékony munka érdekében a bizottságban vezetőikkel képvi-
seltessék magukat a kapcsolódó intézmények is.  

Tudom, nem tárgyszerű kívánság, de végezetül csak leírom: 
az önkormányzat új képviselő testülete dolgozzon azért, hogy 
Leányfalu legyen a világ közepe, s lakói érezzék is ezt.  

Egyáltalán:  
legyen jó és boldogító érzés leányfalusinak lenni. 

 

 
 

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! 
 

Szinbád Kft. 

 
06-20/ 929-0112 

 

2021, Tahitótfalu, Ifjúsági út. 5. 

Email: sziraki@t-online.hu 

Foto: Janicsek Attila 



Tel.: 20/361-4563,  
Email: kristalyarpad@gmail.

HÍRDESEN NÁLUNK! 
1200 PÉDÁNYBAN KÉSZÜLŐ ÚJSÁ-

GUNK A POSTA  
TERJESZTÉSÉVEL, MINDEN OTTHON-

BA 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. 

 Az összegek 27% Áfát tartalmaznak 
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A hét mellélövés 
 
    Van egy régi mondás, mely szerint a “számok 
nem hazudnak”. 
Sajnos Varga Dénes cikkére, mely a Leányfalu Hí-
rek előző számában jelent meg, még ez sem igaz. 
Bizony itt a számok hazudnak. Joggal gondoltam, 
bár én csak egy egyszerű mérnök vagyok, hogy egy 
képzett közgazdász tud %-ot számolni, de tévedtem. 
Tehát a hat számított adatból, hat rossz. 
 
Adorján András: 2006: 686 szavazat, 2010: 738 
szavazat, szavazat változás +7,58 % és nem +8,9 % 
Loszmann János: 2006: 673 szavazat, 2010: 598 
szavazat, szavazat változás -11,1 % és nem -1,3 % 
Fehér Andrásné: 2006: 461 szavazat, 2010: 581 
szavazat, szavazat változás +26 % és nem +12,7 % 
Ott Józsefné: 2006: 521 szavazat, 2010: 543 szava-
zat, szavazat változás +4,2 % és nem +5,4 % 
Vancsó Géza: 2006: 584 szavazat, 2010: 523 sza-
vazat, szavazat változás -10,4 % és nem +0,8 % 
Cs. Kovács Gabriella: 2006: 575 szavazat, 2010: 
523 szavazat, szavazat változás -9 % és nem -0,1 % 
 
A cikk további részeivel nem is kívánok foglalkoz-
ni. 
                                             Loszmann János 

Hogyan érheti el Leányfalu la-
kosságát a legolcsóbban! 

 
Én Önt képviselem!  

 
Szüleim Pereházy Pál Adorjánként anyakönyveztek 
1955. szeptember 8-án. Mindig víz közelben éltem, 
és végül 1975-ben letelepedtem Leányfalun. 
Leányfalun egyből bekapcsolódtam a helyi falusi 
életbe. Kispályás labdarugó tornák után 

versenygombfoci és ifjúsági klub vezetése meghatározta a faluban töltött első 
éveimet. Majd megalakítottam a Vadkacsa Gyermek Vízi Flotta Egyesületet, 
amely 22 éve kiválóan működik. 12 évig voltam Leányfalu önkormányzatának 
tagja, bizottsági elnökként majd civil tanácsnokként tevékenykedtem. Ebben 
az időben létrehoztam a Civil Egyletet, amely nem más, mint a faluban a civil 
szervezetek közös egyesülése. 15 évvel ezelőtt létrehoztam a Csingacsguk 
Hajós Klubbot, ami jelenleg is működik. 

2007-ben pedig barátaimmal létrehoztuk a Felső Rába-menti 
Turisztikai Régiót. 

Eddigi pályafutásom alatt voltam katona, könyvtáros, klubvezető, 
anyagbeszerző, boltvezető, magánzó, sőt cégvezető is. Jelenleg a Csingacsguk 
Bt. ügyvezetője vagyok, közel húsz éve. 

           Családommal itt élek Leányfalun. Élettársam Kovács Erika. 
Nagycsaládos lettem, legkisebb Ádám fiam első osztályos tanuló, Luca 
lányom a Ferences Gimnázium tanulója, Gergely fiam történelem- könyvtár 
szakos tanár, Dóra lányom iparművészként dolgozik. Energiámat továbbra is 
alapvetően a Leányfalu civil (kiemelten gyerek) társadalom szolgálatában 
szeretném állítani. Eljött falunk számára az az idő, amikor a falu stratégiája 
egybe esik a Leányfalu Duna stratégiájával, ez az a terület, amihez jómagam 
kifejezetten értek. 

                                 Falu stratégia –Duna stratégia 

            Stratégia nélkül nem megy. Leányfalunak a jövőképének középpontja a 
Duna folyó. Példák tucatjai mutatják, hogy a folyó menti települések kitörési 
pontja, az adott folyó. Munkahelyek százai alakulnak a vízi vállalkozások 
következtében. Az önkormányzatnak támogatni kell ezeket a 
kezdeményezéseket. De nem csak segítséget kell adnia a falu vállalkozó 
polgárai számára, hanem együtt kell vállalkozni, hogy a falunak bevétele 
legyen. 

            Elegendő tanulmányozni a csehországi Moldva folyó turisztikai 
kultúráját: 120 folyamkilométer hosszban kikötő hálózat. Vagy Karva 
(Szlovákia) község turisztikai elképzeléseit. Vizi kikötő, szálloda a vízen, 
kilátó torony, ma már Szlovákiában követendő példaként említik.  
Lengyelországban a Dunajec folyó emberek százaiknak ad munkát. 

Kérem, hogy ezen elképzelések megvalósításához adjanak számomra 
lehetőséget. 

                   Köszönettel: Pereházy Pál Adorján képviselő jelölt. 

Drága Helyi Választási iroda! 
Ma került kezembe a Leányfalui újság szeptemberi száma. 
Hogyan lehet az, hogy a sorsolásról, amit önök közzétettek, a falu semmit sem 
tud, milyen alapon döntöttek, kit hányadik helyre sorolnak. 
      Viszont arról önök egy listás sorrendet állítottak, hogy kik azok, akik  
 érvényes ajánlásokat gyűjtöttek, s hányat. E szerint tájékoztatták a falu népét.  
Jegyző asszonyunk mindenkit tájékoztatott, hogy elegendő egy közel 55 fős 
ajánlás, hiszen lehetnek hibák. 
       Gyönyörű, hogy erre a tájékoztatásra, két fő: Nyíri Csaba és Cs. Kovács 
Gabriella nem tartott igény és jogszerűen többet gyűjtöttek. 
      Úgy gondolom, hogy etikátlan, ezek után egy ilyen sorrend kialakítása. 
A hatalom a falu kezében van. 
      Üdv Néktek és a Dunának  

Pereházy Pál Adorján 
 

Loszmann János  

bemutatkozása  
polgármester-jelölként 

Időpont:  2014. szeptember 27. 16-óra 

Helyszín: Leányfalu Faluház 
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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) 

 
Nyivartási idő: 
10.00– 21.00 
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Amiért képviselő akarok 
lenni 

                
                 Dr. Tóth Béla 
 
Leányfalunak ma már halaszthatatlanul 
erős, innovatív csapatra van szüksége. 
Ne halogassuk tovább utolérni Mogyo-
ródot, Veresegyházát, Hévizet.  Olyan 

személyek kellenek a faluvezetésbe, akik az ide szükséges munkát 
nemcsak pénzért megrendelni, hanem átlátni is képesek. A külső vál-
lalkozók sem tudnak megfelelni az elvárásnak, ha az nincs pontosan 
megfogalmazva. 
Tetemes feladatokkal vagyunk nagy elmaradásban: 
- az önkormányzat alulfinanszírozottságának feloldása, avuló értéke-
ink állagmegóvása, 
- a rendszerváltás megvalósítása; csoda- és alamizsnaváró gazdálko-
dás helyett vállalkozó, szolgáltató önkormányzat kialakítása. Nem 
azért, mert ez a trendi, hanem azért, mert nincs iparunk. De van ter-
málvizünk, strandunk (amíg fel nem túrják, mint Lepencét), 1600 
üdülőingatlanunk, Dunánk, a szomszédban Budapestünk, Szentend-
rénk, 7 hektár belterületi erdőnk (igaz, rajta Sorg-villával), 5 hektár 
mezőnk (igaz, rajta a DMRV Zrt-vel, aki onnan itatja a “fél” régiót). 
Van a gázhálózatunk, amit ingyen, dalolva adtunk a TIGÁZ-nak, 
amivel hasonlatos cselekedeteket az előző Orbán kormány visszape-
relt a külföldiektől. 
- utak, járdák, közterületek építése, felújítása, vízmosások rendbeté-
tele, folyamatos karban-, tisztán tartása, 
- a termálkút optimális kihasználása, a strand hulladék hőjének a falu 
javára fordítása, 
- az adóhátralékoknak az adósokkal egyedileg egyeztetett ledolgozá-
sa, 
- a Polgármesteri Hivatal munkája hatékonyságának fokozása, 
- a szociális segítések igazságosabb és kiterjedtebb alkalmazása, 
- a közmunkaprogramból adódó lehetőségek bővebb kihasználása 
szolgáltatások beindítására, önállósítására, 
- a valódi demokrácia alapjainak megteremtése, nyílt, hatékony 
információáramalás biztosítása, 
- a többi a “LEÁNYFALU - a Világ közepe” http://mittelwelt.
blogspot.hu blogom legtöbb bejegyzésében, és kapcsolásaiban, ahon-
nan azt is megtudhatja a tisztelt olvasó, mely gyakorolt 
szakismeretim, milyen referenciákkal csatlakoznak a fenti feladatok-
hoz. 

A helyi, nagy politika 
 

Leányfalu nagy többsége Fidesz szimpatizáns. Aminek eredete 
inkább köthető a választani hajlandók kereszténységhez fűződő 
kapcsolatához, mintsem a pártokkal való kapcsolatukhoz. Ha oda-
rolloznak a http://mittelwelt.blogspot.hu blogom "Leányfalu így 
választott" bejegyzéséhez, az eredményét jól láthatják. 

Tény, hogy Szinna Gábor belement a Sorg-villa botrányosan mu-
tyi privatizálásába. De Hadházy hasonló visegrádi botránya korább-
ra datálódik. Bár a botrányhős Simon Péterrel való kapcsolata mára 
már nem látható, de Lepencét sikerült romokba dönteniük. Simon-
nak a Fideszel való jó kapcsolata pedig oda csúcsosodott ki, hogy a 
túlméretezett, vesztességet termelő V8 uszoda, fűtőművi gázmotor, 
5 trafik a családnak, stb. elhíresült ügyek ellenére Szentendre város-
fejlesztési irodájának élére ültették, kezébe adva a gátépítés leve-
zénylését. Az év eleji tüntetés nélkül ki se lehetett volna robbantani 
a székéből. Az irodájának ajtaján ma is ott a névtáblája. 

Valamiért arra sem emlékeznek a választók, hogy a Sorg-villa 
botrány ilyetén alakításában Leányfalu egyetlen fideszes 
"politikusa" tevékenyen resztvett, és érvelt. Pedig az ominózus 
jegyzőkönyvet sokszor felidéztem.  

A botrány ellenére azóta is fennen hirdeti a 7,2 hektár 
értéktelenségét. Szerencsére a többiek annyira nem merik 
elhinni. De nem is tettek semmit a hasznosíthatóságért. Sőt, 
bennfentességét oda csúcsosították ki, hogy a településfej-
lesztési politikát egy személyben kezeli, bizottság nélkül. 

Én magam is Fidesz szimpatizáns vagyok. Muszáj leír-
nom, mert az egyik oldal pufajkásnak hirdet, a másik szél-
sőséges radikálisnak. De már 2010-ben hírül adtam, hogy a 
magát fideszesnek beállító leányfalui önkormányzatnál va-
lami sántít. Budapesten a parkolási bevételeket önkormány-
zativá fordították, hogy a közterületek fenntartását szolgál-
ja, ne privátokat gazdagítson. Tarlós sem ágált ellene. 
Ugyanakkor Leányfalun leállították a strandi parkoló auto-
matát, első lépésben privát kezekbe adva a parkoló üzemel-
tetését. A Fidesz országszerte gondozza a műemlékeket. 
Leányfalun a leértékelés eszköze. A műemlékvédelmi szak-
mérnöki bábáskodás ellenére nyolc év óta rohad a Sorg-
villa. Szentendrén a Fő téren legfőképp a műemlékekről 
mállik a vakolat, a város turisztikai imázsa fényét vesztette. 

Eltekintve a fenti konkrét visszásságoktól, a települések 
kormánypártiságának ott van szerepe, ahol az önkormány-
zat működése politikai szintű.        És ebben teljesen igaza 
van Orbán Viktornak, hogy az országos politika akkor tud 
hatékonyan érvényesülni, ha az a települések cselekedetei-
ben is megnyilvánul. 

Azonban minél kisebb egy település, annál kevesebb 
személyi adottsága van a szakfeladatok szakszerű ellátásá-
hoz. Tehát az önkormányzatnak be kell vonnia a meglévő 
"civil" szakembereket a települési akarat, azaz a helyi poli-
tika megvalósításába. Abba, hogy a települési elvárások 
torzítatlanul jelenjenek meg a döntéshozatal előtt, és abba, 
hogy a végrehajtás az erőforrásoknak a szükséges és elég-
séges mértékét eméssze fel. Mindaddig, amíg a konzervatív 
irányzat erkölcse ki nem fejleszti magából azokat a szemé-
lyeket, akik félreállnak az adott ügyben, ha van náluk alkal-
masabb, addig a demokrácia kollektív bölcsességi szemlé-
lete több esélyt ad az egyéni hibák következményeinek ki-
védésére.  

   Tehát a szociális igények felmérését nem elég egyetlen 
hivatalnokra bízni. Így maradhatott felhasználatlanul egyik 
éven félmilló forint. Vissza kellett fizetni az államkasszába. 
Tehát mivel a településfejlesztés 3500 ember életterét hatá-
rozza meg hosszú időre, megérdemelne egy bizottságot. 
Nem annyiból áll, hogy felülbírálja, hogy amit építenek, az 
tetszik-e. Hanem például abból hogy ahová nem tesznek 
csatornát, ott mi legyen a szennyvízzel. Hogy például az 
útbontások szakszerű visszatöltése kellően ellenőrzött le-
gyen. Hogy mi a különbség abban, hogy a strandot a KÓPÉ 
vagy a falu fejleszti. Tarlós nem ereszti ki a kezéből a fővá-
ros rendelkezési jogát a fürdőfejlesztésben (sem). Nálunk 
csak kérkednek a vele illetve a Fidesszel való kapcsolatok-
kal.                                                            Dr. Tóth Béla  

                               

M E G H Í V Ó 
TISZTELT LEÁNYFALUSI  

POLGÁROK! 
Az önkormányzati választáson induló 

 képviselőjelöltek  bemutatkozása 
2014. október 3-án (péntek)  

18- órakor lesz  a Leányfalu FALUHÁZBAN 
Kérjük minél nagyobb számban jelenjenek meg, hogy kellő  

információk birtokában szavazhassanak október 12-én 
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KEDVES LEÁNYFALUSIAK !  
Pető János képviselőjelölt bemutatkozása 

 
Megint eltelt n é g y év, most ö t évre válasz-
tunk h a t képviselőt.  
De!  “A h e t e d i k te magad légy!“ 
Ez a kis számjáték, József Attila örökbecsű 
sora fontos kérdéseket vet fel: 
 
Mit jelent ez nekünk?  

Nem mást, mint magát az önkormányzatiságot. A törvények miatt 
csak hat képviselő (és egy polgármester) intézheti közvetlenül a 
településünk ügyeit, detudjuk, nem csak ennek a hat képviselőnek a 
szerepe fontos, hanem a távolban lévő “h e-t e d i k é”, vagyis az 
összes többi polgáré, akik ugyan nem vesznek részt a közvetlen 
döntésekben, de mégis az ő akaratuknak kell érvényesülni, az egész 
faluénak, minden polgáráénak. 
      Hogyan lehet ezt elérni? Lehet közvetlen javaslattételek sorá-
val, népszavazásokkal, de lehet úgy is, hogy elfogadjuk az általunk 
választott hat embert, rájuk bízzuk az elkövetkezendő öt  
esztendőt. Csak öt éves távlatban kell gondolkozni? Bizony nem. 
Ezt az elmúlt 24 év megmutatta. A hosszú távú előrelátás  
könnyebbé tehette volna napjainkat rátermett képviselők segítségé-
vel. 
Milyen képviseletet kell tehát választani? Elsősorban egy nagyon 
jó polgármestert. A polgármesternek a mai rendelkezések lényege-
sen nagyobb jogosultságokat adtak a korábbiakhoz képest. De ép-
pen ezért kellenek a nagyon jó képviselők is, hogy kellő ellensúlyt 
adva, a polgármesterrel mégis együttműködve biztosítsák az önkor-
mányzat-, így a falu harmonikus-, egyben dinamikus működését. 
Ehhez jól felkészült, tájékozott, a közigazgatásban és jogi kérdé-
sekben sem járatlan, nem polihisztor, de szélesebb látókörű embe-
rek kellenek, akik képesek a közösség érdekében megfogalmazott 
hosszú távra is érvényes elképzeléseiket megvalósítani. 
     Megvalósultak a korábbi elképzelések? Szerény mértékben, 
pedig ígéretek már évtizedek óta vannak a jó utakra, virágos tele-
pülésre, élhetőbb környezetre stb., stb. Az előző testület kétségte-
len érdeme, hogy megőrizte Leányfalu működőképességét, becsü-
lettel, nem kevés szerencsével, az adósságállomány állami átválla-
lásával. De most már új kihívások vannak a megváltozott világban, 
Leányfalu sikeres jövőjéhez ennél jóval több szükséges. 
       Szeretnénk-e, hogy Leányfalu Leányfalu maradjon? Mert 
most már ez a tét! Ha továbbra is ez az ötlettelenség, fásultság, a 
tőlünk független eseményekkel sodródás jellemzi településünket, 
számolni kell azzal, hogy Leányfalu hamarosan képtelen lesz az 
önálló működésre. Ennek bekövetkezése még nem a következő cik-
lus alatt várható, de ezért kell ezt végre megalapozott, hosszú távú 
stratégiai döntésekkel megelőzni. Nem elég csak a kisebb – igaz, 
napi életünket megkeserítő -ügyekkel foglalkozni. A képviselők 
igazi feladata nemcsak a célok megfogalmazása, hanem a megvaló-
sításukhoz szükséges hatékony eszközök megtalálása. 
Mi tehát a teendő? Az elmúlt két évtized alatt elsorvadt önkor-
mányzatiság lényegének megőrzése, közös gondolkozással sorsunk 
saját kezünkben tartása, a megmaradt csekély lehetőségek kihasz-
nálása. Mert még vannak lehetőségek! Csak megfelelően választott 
képviselők kellenek hozzá, akik ezt felismerik és tenni is tudnak a 
megvalósításukért. Nem előremutató az a képviselet, amelyik cik-
lusokon keresztül örökösen a pénzhiányra hivatkozik. 
Csak a pénz fontos? Tudjuk, hogy nem. De a közismert célok meg-
valósításához szükséges eszközöknek ez is tartozéka, előteremtése 
aprólékosan kidolgozott stratégiával, munkával lehetséges. Ennek 
részleteit a rátermett képviselőknek közösen kell kimunkálni. Ezzel 
egyidőben néhány fontos célunk megvalósítását is meg kell kezde-
ni, ami a napi rutinfeladatokon (útépítés, vízelvezetés, köztisztasági 
feladatok, óvodai ellátás, közművelődés stb. ) túlmutat.  
     Melyek lehetnek ezek a kiemelt célok, feladatok? 
A településfejlesztési koncepció és Helyi építési szabály korszerű-
sítése, a leányfalusi lakosok valós igényeihez igazítva.   

Tisztelt Leányfaluiak! 
 

Eljött az ideje a közös döntéseknek, 
tetteknek, a változásnak! 

 
Rubóczki László vagyok, tizennégy 
éve élek Leányfalun. Szentendréről 
költöztünk ide, feleségemmel 
Rubóczki Magdival, idősebb fiam-
mal, Lászlóval és öccsével, a harmad-

éves színi-akadémista Márkóval, aki itt járta ki az általános iskolát 
Leányfalun. Az elmúlt tizennégy évben sok jó leányfalui embert 
ismertem meg, s azóta is gyarapítom ismerőseim körét. 
A rablóprivatizációban kifosztott, később eladósított ország elkese-
redett, ám tenni akaró fiaként csatlakoztam a Jobbik Magyarország-
ért Mozgalom hazaszerető közösségéhez 2009. szeptemberében.  
     Tisztelünk, tisztelek minden magyart és kisebbségit, aki hagyo-
mányainkat, szokásrendünket, kultúránkat tiszteletben tartva, meg-
becsülve, munkájával, szeretetével táplálja a hitet, erősíti  
országunk kitörési esélyeit e kilátástalannak tűnő, a magyarságot 
cselédsorba taszító mammoni világból! (Mammon: a sátán katonája, 
a pénz istene) 
     Képviselőjelöltként – s ha megtisztelnek bizalmukkal képviselő-
ként – sem pártpolitikát jöttem hirdetni Önöknek. Nem teszek fele-
lőtlen ígéreteket Leányfalunak, a Mi közösségünknek, mert  
meggyőződésem, hogy KÖZÖS DÖNTÉSEKKEL kell községünk 
kiemelt és fontos ügyeiben eljárnunk! (Falugyűlések Önökkel, tisz-
telt Leányfaluiak!) 
Lehetőségeink: Turizmus, Leányfalui kulturális és zenei napok meg-
szervezése, a termálfürdő teljes  megújulása, egy dunai fürdőhely 
kialakítása - szabadidő telep fejlesztése (Pepe), ingatlanadó újra 
gondolása, helyi vállalkozók, nem csupán vállalkozó támogatása. 
Kiemelkedően fontos, értékes ingatlanjaink – termálfürdő, sportpá-
lya, Sorg-villa, Klein-villa (Pl.: zenei alkotóház és tanodaként) meg-
tartása, hatékony üzemeltetése, pályázatok és az állami támogatások 
általi felújításával, vállalkozások rátelepítésével, (új munkahelyek, 
iparűzési-adó újra gondolása). 
Munkahelyteremtés: Sorg-villa - híradástechnikai múzeumként, a 
melegházak bérbeadása, az ott megtermelt termények iskolai, óvo-
dai, közösségi hasznosítása. A 7 hektáros terület  
rehabilitálása után, akár kalandpark, száraz bobpálya kialakítása 
szolgáltatói tevékenységek bevonásával Pl: vendéglátás, ajándék, 
kézművesek stb. Panziók, falusi turizmus, kis hotelek létesítése 
(Beneficium). Országunk általános iskolái szívesen jönnének, egy 
ilyen Leányfalura, háromnapos kirándulásra. “Kell egy csapat” mé-
dia marketing reklám-propaganda csapat! - Tenni kell, nem  
     Leányfalu a Mi szűkebb otthonunk, Mi nem csak itt lakunk! Le-
ányfalu az a hely, az a település, ahol egymást segítve kell élnünk! 
Lehetőségeink a község tulajdonában lévő ingatlanjainkban vannak. 
Áruljuk ki ezeket? Nem!  
Az ilyen kufár gondolkodás miatt tart ma is a kivándorlások megál-
líthatatlan áradata! 600.000 élni akaró magyar ember hagyta el ha-
zánkat hat év alatt, mert 25 év kollaboráns kormányai, pártjai és 
holdudvaruk kiárulták, saját részre 1 forintért “megvették” gyárain-
kat, üzemeinket, termelőszövetkezeteinket, eladósították hazánkat, 
elzálogosították nemzeti vagyonunkat! Mi is csak erre lennénk ké-
pesek? Kiárusítanánk, gyermekeink jövőjét, restek vagyunk gondol-
kodni, tenni, teremteni, viselni a valódi felelősséget? Közösségünk a 
hívó szóra vár, kérni kell! Találjuk meg az utat a megmaradáshoz 
együtt, értük! Az Önkormányzat gazdálkodásának átláthatóságát, 
földijeink munkahelyteremtések általi helyben maradását, csak egy 
alapjaiban megújult, tettre kész képviselőtestület és felelős vezetője 
lesz képes megteremteni az Önök tudatos szavazásának erejével 
október 12-én! 
 
Ez a mi közös felelősségünk! Találkozzunk  
október 03. 18 órakor a Faluházban. 
 



Kemping utcai árvízveszély végleges elhárítása érdekében tárgya-
lások kezdeményezése a DMRV-vel és vízügyi hatósággal egy 
résfallal kombinált mobilgát létesítésre ( fokozatos, hosszú távú 
megvalósítás),  
A Duna kotrásának szorgalmazása az árvízi veszélyeztetettség 
csökkentésére és a hajózási lehetőség növelésére  
A Kemping helyzetbe hozása, hogy kempingként működhessen, a 
felette és mellette lévő Duna-part rendbe 
tételével-, az idegenforgalomba-, vízi turizmusba kapcsolásával. 
A Sorg villa hasznosítás és bérbeadás előkészítése, miután az el-
adására egyelőre nincs esély. A Klein villa fokozatos rehabilitáci-
ója építész hallgatók nyári gyakorlata alatt. A legfőbb értékünk-
nek tartott strandunk fokozatos fejlesztése. 
A Duna-part egész hosszán a galériaerdős művelés felváltása a 
vízisportnak- és idegenforgalomnak megfelelő területrendezéssel, 
a vízüggyel és környezetvédelmi hatósággal egyeztetve és a Helyi 
építési szabályba beépítve. Nulla bázisú költségvetés készítésével 
a bevételi források és kiadások teljes körű feltárása, ebből kiindul-
va az  adórendelet átdolgozása a helyiek adójának csökkentése 
érdekében 
A hetedik te magad légy? Az előzőekben vázolt elképzelések 
megvalósítása csak közösen lehetséges, polgármester, a hat képvi-
selő kemény munkájával, Leányfalu lakosságának minél széle-
sebb körű bevonásával, az önkormányzat honlapján és újságján 
keresztüli folyamatos és széleskörű tájékoztatásával.  
Ehhez ajánlom fel szolgálataimat Leányfaluhoz is kapcsolódó 
több évtizedes műszaki és közigazgatási ismereteimmel amennyi-
ben a képviselői tisztségre alkalmasnak találnak. Most hat képvi-
selőt választunk, a hetedik legyen a lakosság! 
                                                 
                                                    Tisztelettel: Pető János  
                                                          képviselőjelölt 
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Gépjármű vizsgáztatása, 
 új helyen, a régi felállással. 

 
      2011. Decemberében megkezdődőt az új vizs-
gáztató hely építése. Úgy döntöttük, hogy családi  
vállalkozás keretein belül, egy kényelmes és na-
gyobb  vizsgáztatót hozunk létre, figyelembe véve 
ügyfeleink kényelmét is, és megindítottuk a beru-
házást. 
Gyors munkával, hat hónap alatt elkészült. 
     Tahitófaluban a Váci Rév felé vezető úton, a 
jobb oldalon a  volt T.Sz.-el majdnem szemben va-
gyunk. 
 

Vállaljuk akár azonnal is! 
 

 Személygépkocsik, motorkerékpár, 3,5 tonnáig te-
herjárművek, traktorok és egyéb haszonjárművek 
vizsgáztatását és eredt vizsgáját vállaljuk!  

 
Érdeklődni telefonon  

vagy személyes munkaidőben. 
Tel.: 06-20/ 4545-275,  

06-70/700– 7603. 
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Milyen legyen Leányfalun az építményadó? 
 
     Két dolgot nem árt tisztázni. Először is azt, hogy a nálunk is szedett épít-
ményadónak semmi köze a korábban sok vitát kiváltó, az MSZP liberálisai 
által erőltetett "vagyonadóhoz", amivel gyakran össze szokták mosni. A 
legdöntőbb különbség az adó mértéke: a leányfalusi állandó lakosoknak a 
lakásuk után a "vagyonadóval" legalább négyszer annyit kellett volna fizet-
niük, mint amennyit most. Másrészt a "vagyonadó" nem a falu, hanem a 
központi költségvetés bevételeit növelte volna. Többek között ezzel akarták 
az MSZP által is tervezett egykulcsos adó forrását megteremteni. (Ezért 
mondták, hogy az "adózás súlypontját át kell helyezni a munkát terhelő 
adókról a vagyont terhelő adókra". Vagyis az MSZP is éppen olyan 
"gazdagpárti" volt, mint a FIDESZ.). Az adó másik, ki nem mondott célja, a 
jobb, "előkelőbb" lakóövezetek "megtisztítása" lett volna az "oda nem való 
elemektől" (akik a magas adót hosszabb távon nem tudták volna vállalni) 
ezzel szolgálva a vagyonosabb rétegek rövidtávú érdekeit. (Hosszabb távon 
a szegregáció növekedése a gazdagoknak sem jó.) 
      A másik dolog, amivel nem árt tisztában lenni, hogy az általunk, a la-
kott lakások után is szedett építményadó sokkal kevésbé igazságos, mint a 
többi adó, amit azonos szabályok szerint mindenhol, mindenkinek fizetnie 
kell. A lakása után a magyar lakosság többségének ugyanis nem kell adót 
fizetnie. A leányfalusiak sem azért fizetnek, mert "mindenkinek hozzá kell 
járulni a közfeladatok finanszírozásához", (mert akkor az óbudai polgár is 
fizetne), hanem kényszerből, mivel nálunk nincsenek áruházak, nagy iro-
daházak, vagy más nagy adófizetők. Ugyanakkor a leszakadó régiókkal 
szemben a mi zsebünkben még van annyi pénz, hogy fizessük azt, amit 
Nógrádban, Somogyban, Szabolcsban stb. sok helyütt nem tudnak.  
     A leányfalusi építményadóból nagyjából 100 millió forint folyik be egy 
évben. Ezt jelentősen emelni két okból sem lehet. Nem lenne jó, ha a szegé-
nyebbeknek a magas adó miatt kellene innen elmenniük, miközben máshol 
a gazdagabbaknak sem kell fizetniük. Másrészt a gazdagabbakkal sem lenne 
célszerű szembekerülni, akik esetenként még nehezebben adják ki arra az 
adóra a pénzt, amiért cserébe az önkormányzat nem mindig és nem minden-
hol tud hasonló értékű szolgáltatást nyújtani. (Ezért gondolom azt, hogy a 
különböző leányfalusi "ingatlanhasznosítási" ötleteknek nincs sok realitása.) 
Vagyis sem az állandó lakosoknak, sem az üdülőtulajdonosoknak nem len-
ne jó az adóját emelni. Ugyanakkor az önkormányzat feladataihoz képest az 
önkormányzati bevételek alacsonyak, vagyis ha csak nem jutunk más, ma 
még nem látható forrásokból újabb bevételekhez, az adókat csökkenteni 
sem lehet. 
     Olyan változtatásoknak viszont lenne értelme, amelyek az adóbevételek 
nagyságát csak kismértékben változtatják meg, ezen belül viszont egyesek 
adóját növelnék, másokét meg csökkentenék.  
     Korábban a helyi lakosok kétféle kedvezmény közül választhattak. Az 
egyik a mostanihoz volt hasonló, az állandó lakos, ha ezt választotta, csak a 
hasznos alapterület fele (most 45, 300 négyzetméternél nagyobb ház eseté-
ben 65 százaléka) után fizetett adót. A másik kedvezmény pedig az volt, 
hogy az adóköteles alapterületet lehetett csökkenteni, állandó lakosonként 
(emlékezetem szerint) 25 négyzetméterrel. A képviselők – helyesen – azt 
akarták, hogy csak egyféle kedvezmény maradjon. A testületet "hangadói", 
azt akarták, hogy a nagyobb házak tulajdonosaira nézve kedvezőbb, az un. 
"50 százalékos" kedvezményt tartsuk meg. Ezt akkor, pénzügyi bizottsági 
tagként, meg tudtam akadályozni, később képviselőként meg is tudtam vé-
deni a nagyobb ingatlanok tulajdonosainak az érdekeit képviselőkkel szem-
ben. Egészen 2006-ig, amikor ősszel már sem a testületbe, sem a pénzügyi 
bizottságba nem tudtam bekerülni. 2006 végén az új testület megszüntette a 
kisebb házak tulajdonosai számára előnyösebb kedvezményt, és visszahozta 
a nagyobb házak tulajdonosai számára kedvezőbb "50 százalékos" szabályt. 
      Később, valamikor, talán valamelyik új testület megint növelni akarta az 
adó "progresszivitását", de nem a régi, minden szempontból jobb megoldást 
hozta vissza (lehet, hogy nem emlékeztek rá). A változtatás szerint a helyi 
lakosok kedvezménye már nem egységesen 50 százalék, hanem 300 négy-
zetméterig a számított adó 45 százalékát, 301 négyzetméternél nagyobb 
épület esetén pedig a 65 százalékát kell fizetni. Persze ugyanakkor megma-
radt a progresszivitás a fizetendő adó fajlagos mértékében is: 300 négyzet-
méterig 660, 360-ig 715, 550-ig 770, 550 felett 880 forint/négyzetméter. 
(Ez az állandó lakosok esetében kicsit olyan, mintha egy autóban két gázpe-
dált lehetne nyomni, a rendelet két különböző eszközzel növeli a progresz-
szivitást.) 
      Én visszahoznám azt a szabályt, hogy állandó lakosonként az alapterü-
letből mondjuk 30 négyzetméter levonható, és csak a "maradék" után kelle-
ne adózni. Ezzel egy időben megszűnne az 55, illetve 35 százalékos ked-
vezmény. Ez a mai helyzethez képest kedvezőbb helyzetbe hozná azokat, 

akik többen élnek kisebb házban, az ő adójuk csökkenne. Azok pedig, akik 
nagy házban, kevesebben élnek, a maihoz képest többet fizetnének. Ez a mai 
rendszernél igazságosabb, sőt, elegánsabb is lenne. Úgy nőne az adó prog-
resszivitása, hogy erről csak egy eszköz, a sávos adóztatás "gondoskodna", 
mégpedig úgy, hogy a sávoknak és a fajlagos adómértékeknek  nem kellene 
pusztán ezért változniuk!  
      A mai rendszerben a 300 négyzetméteres épület adója 300*660= 198000 
F t ,  e g y  5 0 0  n é g y z e t m é t e r e s é  v i s z o n t  n e m 
300*660+60*715+140*770=348700 Ft/év, hanem "egyszerűen" 
500*770=385000 Ft/év. Én visszatérnék a progresszív adóztatás 
"klasszikus" megoldásához, amiben nincsenek "lépcsők", hanem az adó fo-
lyamatosan nő. A mai rendszerben 300 négyzetmétertől csökken a helyi la-
kosok kedvezménye 55-ről 35 százalékra. Vagyis ma egy 288 négyzetméte-
res, helyi lakosok által lakott ház adója 88506 Ft, ha 2 négyzetméterrel na-
gyobb, akkor 89100, ha pedig további 2 négyzetméterrel nagyobb, akkor 
meg 140355. ????! Vagyis itt sem az a szabály, hogy csak a 300 négyzetmé-
tert meghaladó részre nézve csökken a kedvezmény. Lehet persze, hogy Le-
ányfalun nem a rendelet leírt szövege szerint számítják az adót, hanem azt 
"józan paraszti ésszel" átértelmezik, de hát az meg az eljárás módja miatt 
lenne abszurd. 
     Szembetűnő, hogy milyen furcsa alapterület nagyság szerinti sávhatáro-
kat alkalmaz Leányfalu az építményadó rendeletben. Gondolom, a kis épít-
mények esetében a testület onnan is be akart szedni valamennyi adót, azért 
például, hogy legyen miből levonni a szemétdíjat. Eltörölném a kis épületek 
magasabb adóját. Visszatérnék helyette ahhoz a korábbi megoldáshoz, hogy 
egy bizonyos minimális adót mindenkinek meg kell fizetni, aki Leányfalun 
épület tulajdonosa (és nem adómentes, mint az egyház, vagy az önkormány-
zat). Vagyis, ha a számított adó például kisebb lenne 25.000 forintnál akkor 
25.000 forintot kellene fizetni.  
       A nagyobb épületek esetében talán azt hitték a képviselők, hogy akkor 
"szakszerűek", ha valahogyan alkalmazkodnak az építmények valós nagyság 
szerinti megoszlásához. Én biztosan átírnám a sávhatárokat, és ezzel párhu-
zamosan persze az egyes sávhatárokon belül fizetendő adómértékeket is.  
      Nem jól kezeli a jelenlegi rendelet a kedvezmény megvonásának a lehe-
tőségét. A mindenkori testületek jól hangzó közhelyeket fogadnak el, amikor 
megszavazzák, hogy nem jár a kedvezmény annak, akinek valamilyen köz-
tartozása van, nem fizette be az ebédpénzt az óvodában, vagy akit növényvé-
delmi bírsággal sújtottak.  
       A növényvédelmi bírság ilyen szerepeltetése az adórendeletben lényegé-
ben azt jelenti, hogy a kiszabható növényvédelmi bírságot a faluvezetés ala-
csonynak tartja, és szeretné megtoldani a megvont építményadó-
kedvezmény összegével. De miért kellene a növényvédelmi bírság mértéké-
nek attól függeni, hogy mekkora a megbírságolt által lakott lakás hasznos 
alapterülete? Mert hogy a megvont építményadó kedvezmény nagysága ép-
pen ettől függ, és nem attól, hogy az illető hány tő parlagfüvet nevel. A leg-
nagyobb parlagfű nevelő egyébként is maga az önkormányzat. Az építmény-
adónak semmi köze a növényvédelmi bírsághoz. 
      Nyílván bosszantó, ha valaki nem fizeti be az ebédpénzt, de hát az épít-
ményadózáshoz ennek sincs semmi köze. Az önkormányzat nem azért alkal-
maz kedvezményt, mert azt meg is lehet vonni, hanem azért, mert egyféle 
adótárgy esetében a törvény nem engedi, hogy kétféle adómértéket állapít-
son meg. Ezt a tiltást lehet legálisan megkerülni az adókedvezmény nyújtá-
sával. Ott, ahol a helyi lakosok egyáltalán nem fizetnek adót, ott sincs rájuk 
nézve "0" kulcs, ott is elvileg megvonható kedvezmény a lakások adómen-
tessége. Mégsem jut senkinek az eszébe, hogy a fizetési nehézségekkel küz-
dő családok nyakába további, százezres nagyságrendű terheket rakjon, 
"megvont építményadó-kedvezmény" címén. 
      Véleményem szerint az még elfogadható, hogy arra az évre megvonjuk a 
kedvezményt, amelyik évben adóhátralék keletkezik. A tartozásra amúgy is 
rakódik büntetés, nevezetesen a banki alapkamat kétszerese már eleve tartal-
maz valamennyi büntetést.  
     A jelenlegi rendszerben valakinek úgy is felhalmozódhat több százezer 
forintos építményadó tartozása, hogy csak egyszer nem fizetett ki mindent. 
utána meg mindig kifizeti a helyi lakosok kedvezményével számított adót. 
Ezért is álságos dolog azon elmélkedni, hogy "mi mindenre költhetnénk a 80 
milliós adótartozást". Annak ugyanis a nagyobbik fele büntetés. Én ebből a 
büntetésből bizonyos feltételek, például részbeni fizetési hajlandóság esetén 
valamennyit elengednék. 
    Persze mindez az októberben felálló új képviselőtestület dolga. Ha akar-
ják, mindezt megfontolják, ha pedig úgy akarják, maradhat minden a régi-
ben.   
                                                                                         Varga Dénes 
                                                                                         közgazdász 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tessék mondani, ez a tábla 8-évig hol volt? 

Leányfalui Hírek                                                          2014. Szeptember                                                                                         15. 

Tarlós farvizén... 
 
         "Vălămi van. De nem ăz igăzi!" - szólt a világraszóló humo-
rista mondat. Gondolom, más is érzékelte, Leányfalu az ország 
kicsinyített mása. 
         Főpolgármester a III. kerületből? Nekünk a helyettese!  
Eladósodott az ország?  
Ha nem jön az állam segítsége, becsődülünk.  
Tarlós nem csődölt volna be, de ezerrel hajt minden állami forint-
ra. Akár a volt helyettese, csakhát nálunk a négy év előtti kapcso-
latok elapadtak. 
       Loszmann János polgármester jelölt úrral négy évvel ezelőtt 
előre jeleztük, meg is lett a következménye; a Leányfalui Hírek 
ellehetetlenült, engem rágalmazásért bepereltek. 
Tarlós, városa legnagyobb gazdálkodási egysége, a BKK vezető-
jével nem bánik kesztyűs kézzel. Szentendre és vidéke Fideszes 
vezetése akár félmilliárd tartozást elenged kiválasztottjának. 
http://www.tesz2000.hu/cimkek/kw/simon_peter Megtépázva a 
kormánypártokba vetett bizalmat. 
Írásom apropója:  
“Szinte minden fővárosi fürdő megújul”- címzi a jövőt az mno.hu. 
Kristály Árpi jóvoltából megtudtuk, hogy mi is fürdőfejlesztésről 
döntöttünk. Majd' egy milliárdról! 
    De! 
 “A fejlesztéseket a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. és a 
főváros saját erejéből kívánja megvalósítani – közölte Tarlós Ist-
ván”  A mi vezérünk viszont a minap ezzel menti a mundért: - ha 
Árpi “alaposabban körülnéz, akkor látta volna, hogy nem százmil-
liókról, mindössze 40 millióról van szó.” Hiszen a 700 milliós 
terv fedezetéért mégcsak nem is pályázunk, a KÓPÉ teszi meg 
helyettünk. “Különben is a végső döntés később (szeptemberben?) 
születik.” 
Csak röviden és a legfontosabb észrevételek: 

    Ismét lebénul évekre a termálvíz hasznosításra az összes 
pályázati lehetőségünk! 

    A tulajdonjogok az üzemeltetési terhek  nélkül méginkább a 
KÓPÉ térfelére csúsznak, aki egy olyan jószándékú egyesület, aki 
a téli gázszámlát sem képes kifizetni. Ki lenne a közbeszerzést 
levezénylő, mikor a "tervtanács" az egyszemélyes, de fideszes 
településfejlesztésünk vezényletével az utolsó utáni pillanatra há-
romszor is döntött a legapróbb részletekről, aminek II. üteméről 
jövő áprilisban pályázik a KÓPÉ? 

    A jelenlegi strandigazgató a jelenlegi alig 200 milliós vállal-
kozást nem képes nyereségesen üzemeltetni, akkor mit kezd majd 
a milliárdos értékkel, ami legkevesebb 35 millióval megnöveli a 

jelenlegi 17 MFt/év értékcsökkenés ellensúlyozást, és önmagában 
semmi bevételnövelést nem hoz?  

Hogyan vezényel le egy ekkora beruházást? 
    Milyen felelősséget érez magával szemben egy olyan vezető, 

aki úgy terheli meg valaki szavahihetőségét (mármint a KÓPÉ pá-
lyázatának komolyságát), hogy majd utólag esetleg megváltoztatja 
jelenlegi ígérvényét?  Bővebben és csatolásokkal itt: http://
gazdpolleanyfalun.blogspot.hu/2014/08/ami-konnyen-jon-az-
konnyen-megy.html 

Dr. Tóth Béla 2014.09.16. 
2002-ben, az akkori ellenszélben sikerült számításokkal elhitet-
nem, hogy önkormányzati üzemeltetésben sincs kockázata egy für-
dő üzemeltetésének, nemcsak privát kezekben. Hosszas vargabe-
tűkkel 2008-2009-ben megmutattuk, hogy lehet. Hogy a befekteté-
si értéknek több, mint 5 %-a netto nyereséget hozott, emellett 
ugyanennyivel nőtt a saját tőke.  Most ismét azok hangja tért visz-
sza, mint 2002. előtt, Simon Péter idejében, akik szerint egy fürdő 
csak vesztességes lehet, és igyekeznek(?) ezt bizonyítani. http://
georeal.webzona.hu/furdo/tablazat2013.html 
 
                                                       Dr. Tóth Béla 

TELEFON: 20/984-6143 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

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

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

Leányfalui Hírek                                                           2014. Szeptember                                                                                    16. 

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  
 

Októberi ajánlata : 
 

Új termékünk a sajtos turista 1720 Ft helyett 1500 Ft 
Löncshús természetes bélben 1390 Ft helyett 1200 Ft 

 
Szerdától - péntekig frissen sütött péksütemények 

 
 
 
 

Az akció a mindenkori készlet  
erejéig érvényes. 

 
 
 

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

 

A hirdetés felmutatója további 10% kedvezményt kap! 

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

1.990-Ft 1900-Ft 

2660-Ft 
2.500-Ft 

3.500-Ft 

4.700-Ft 
2.590-Ft 

Az árak négyzetméterre vonatkoznak. 


