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Az I. Leitold találkozó központi ünnepélye

Barnag, 2010. augusztus 28.



I. Leitold találkozó, 75 év felettiek köszöntése, Barnag, 2010
– köszönti Leitold Mária (1938)



Az I. LEITOLD találkozó megnyitója, köszöntő

Heilig Zoltánné Holczhauser Mária

MŰSOR: ének, vers, tangóharmonika: Leitold unokák



I. Leitold találkozó, 

Barnag, 2010

Műsor: Leitold unokák



2 x 3 méteres LEITOLD családfa – készítette: Dr. Leitold Ferenc (1967)

I. ág Leitold Josephus (1727-1787) - Elizabetha (….-1790),

II. ág Leitold Laurentius (1720 -1804) - Catharina (.... - ....) 



Az I. Leitold találkozó központi 

ünnepélye, Családtörténeti bemutató

Barnag, 2010



Molnár László (1928) vöröstói kántor-tanítónál 

az I. Leitold találkozó után beszámoló 2010.08.29. Gubicza Ilona (1941) 



I. Leitold találkozó, Vöröstó-Barnag, 

2010. augusztus 28.

183 fő vett részt



www.csaladfa.info

Gubicza, Soós, Leitold családok honlapjai

KÜLSŐ OLDAL

az 1900-as évek elején és korábban születettek adatait (családfa ábrákat, 

fényképeket, dokumentumokat, visszaemlékezéseket, emlékeket) tartalmazza.

BELSŐ OLDAL-ra a családok jelszóval léphetnek be. Itt a feldolgozott 

családfák, fényképek, dokumentumok, videók, minden rokon számára 

elérhetők, letölthetők. 

A honlap BELSŐ OLDAL-ához JELSZÓT csak annak a családnak adunk, 

akik családjuk adatait, fényképeit elküldték (vagy elküldik). 

A JELSZÓIGÉNYLŐ lap kitöltésével kötelezettséget vállalnak arra, hogy a 

jelszót, illetve a weboldal nem nyilvános részéről letöltött információkat -

saját felhasználáson túl - személyiségi és adatvédelmi okokból nem adják 

tovább. 



Tájékoztatás

www.csaladfa.info

A honlapok - jelszóval védett - belső oldalán 

a feldolgozott

Gubicza, Soós, Leitold 

családfák, a családtörténet képekben, 

dokumentumok, fényképek, videó felvételek, 

a találkozó fényképei 

megnézhetők, letölthetők.



Miben segíthetnek a ma élő családok?

• minden év augusztus hónapban megadják 

a családok adatainak változását, 

• a régi iratokat, fényképeket szkennelésre átadják,

• a családok idősebb tagjainak visszaemlékezéseit

feljegyzik, átadják.

Évenként ezekkel a kapott adatokkal 

módosítjuk 

a Leitold család honlapját.


