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A farsang hossza évről-évre változik, mivel zárónapja a húsvét időpont-
jához kötődik. Vízkereszttől (január 6.) a húsvétot megelőző 40 napos 
nagyböjt kezdetéig, azaz hamvazószerdáig tart. Farsang a tavaszvárás 
pogánykori, igen változatos képet mutató ünnepeiből nőtt ki, gyakorla-
tilag a zajos mulatozás, a tréfacsinálás, bolondozás, eszem-iszom és az 
advent lezárulásával, a párkeresés, udvarlás időszaka. Magyarországon 
a farsangi szokások a középkorban honosodtak meg, és számos idegen 
nép hatása érvényesült bennük. A városi polgárság elsősorban a német 
hagyományokat vette át (erre utal az elnevezés is az olasz "carneval" 
helyett), míg az arisztokrácia körében az itáliai és francia szokások ter-
jedtek inkább el. De fellelhetők pogány germán vagy éppen ókori görög, 
római motívumok is. 
Maga a szó német eredetű, „faseln”, jelentése fecsegni.

Ebben az időszakában már az ókori 
Rómában is rendeztek álarcos felvo-
nulásokat, zenés táncmulatságokat, 
úgynevezett Saturnalia ünnepet, a 
téltemetés-tavaszvárás jegyében.  
A mulatságok egy álló hétig tartottak, 
a szegényeket megvendégelték, a csa-
ládtagok ajándékokat adtak egymás-
nak. Ilyenkor rendezték a kedvelt 
gladiátor viadalokat is. Latin nyelv-
területen a „carneval” szó a farsang 
megfelelője jelentése, a hús elhagyá-
sa. Más magyarázatok szerint azt a 
díszes szekeret nevezték carrus 
navalisnak, amelyet egykoron vidám, 
álarcos menet tolt végig Róma utcá-
in, innen a karnevál elnevezés.

A farsangi ünnepkörhöz tartozó elnevezések és népszokások:

Farsang farka: 
Farsangvasárnap, farsanghétfő és húshagyókedd összefoglaló neve, vagyis 
a farsang utolsó három napja. További elnevezése: farsangháromnapok, 
háromnapok, húshagyó, húshagyat.

Farsangvasárnap:
Számos helyen ezen a napon tűzték a legények kalapjukra a kiválasztott 
lányok bokrétáját. Mivel a nagyböjt idején tilos volt lakodalmat tartani, 
a farsangi időszak a párválasztás és a házasságkötés „csúcsidőszaka”. 
További elnevezése: csonthagyó vasárnap, ötvened vasárnap, sardó va-
sárnap, sonkahagyó vasárnap, hathagyó vasárnap, kilencben hagyó har-
mad vasárnap, piroskavasárnap (piroska nevű kalács után), vővasárnap 
(ifjú férj a lány családjának kontójára mulatott), sardó vasárnap (sodrózás 
jelentése szerencsekívánás), vajhagyó vasárnap (görög katolikusoknál).

Farsanghétfő:
Gyakran ezen a napon tartották az asszonyfarsangot. Húsvétig tilos az es-
küvő, a tánc és a vigadalom. További elnevezése: húshagyóhétfő, böjtelőhétfő.

Húshagyókedd:
Farsangtemetés időpontja. A farsang utolsó napja. További elnevezése: 
húshagyási kedd, farsangkedd, madzaghagyókedd (utalás a madzagon lógó 
ételek elfogyására).

Hamvazószerda:
Húsvéti böjt kezdete.  További elnevezése: szárazszerda, böjtfogószerda, 
böjtfőszerda.

Torkos csütörtök:
A nagyböjtöt egy napra felfüg-
gesztették, hogy a farsangból maradt 
ételt elfogyasszák. Emellett zsíros 
ételeket és fánkot készítettek.  
Húsvétig az utolsó alkalom  
a kiadós étkezésre. További elneve-
zések: zabáló-, torkos-, tobzó-, kö-
vér-, bodozú-, csonka csütörtök, 
halottak húshagyata, halottak 
csetertekik, kisfarsang (utóbbi több-
jelentésű szó, a karácsonyi időszakot 
megelőző ünnep elnevezése is).

Farsang más népeknél:

Velencében már István napján (de-
cember 26.), Spanyolországban pedig 
Sebestyén-napkor (január 20.) kezdő-

dik a farsang. Rómában csakis a hamvazó szerdát megelőző 11 napot mond-
ják farsangnak, illetve karneválnak.
A farsang hazája Itália. Ma a leghíresebb a Velencei karnevál, misztikus 
maszkjaival idegenforgalmi látványosság.
Párizsban a boeuf gras-t (kövér ökör) álarcosok vezetik körül a városban, 
s ezzel fejezik be a farsang ünnepét. 

Németországban a maskarás bálok közül kiemelkedik a farsangi időszak 
utolsó keddjén rendezett, úgynevezett Narrenfest, azaz a bolondok kedd-
je. Szintén német nyelvterületen dívó szokás a Weibermühle (csodamalom). 
A történet szerint a fiatal férfi csúf öregasszonyt vesz feleségül, a molnár 
kellő jutalom ellenében fiatal lánnyá „őrli vissza” az öregasszonyt.
Manapság a leghíresebb a riói karnevál, ez egy hatalmas díszes felvonulás, 
feldíszített kocsikkal, melyeken a szambaiskolák képviselői ropják a táncot.

Taki

A farsang

Benti Óvoda

fotó: Pálinger Béla
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Mikulás a Baba-Mama Klubban

2008. december 3-án a gyerekek nagy-nagy örömére ellátogatott  
a Mikulás a Baba-Mama Klubba is. A sok vidám lurkó hangos ének-
szóval köszöntötte a fehér szakállú kedves bácsit, akinek a bátrabbak 

még verset is mondtak. A meleg fogadtatásért cserébe a Mikulás min-
den gyereknek hozott ajándékot és egy kis időt is eltöltött velünk  
a klubban. Mivel látta, hogy itt Lébényben ilyen sok jó gyerek van, azt 
ígérte, hogy jövőre is ellátogat hozzánk.

K.I.

Többszörös véradók jubileumi jutalmazása

2008. december 4-én tartotta a Vöröskereszt helyi szervezete a véradók 
jubileumi ünnepségét.  
Horváthné Piller Edit mosonmagyaróvári véradás szervező és Kovács 
Gábor polgármester úr meleg szavakkal mondott köszönetet az ünne-
pelteknek, akik évente több alkalommal is vérüket adják a beteg,  
rászoruló embereknek. Az ünnepséget Jániné Tóth Mária vezetésével 
az iskolások műsora tette meghatóvá, emlékezetessé.
Az ünnepség után a jubilálókat vendégül láttuk egy ízletes vacsorára  
a Jimmy’ s Pizzériában.

Jutalmazottak:

Buga Tibor Csepi Józsefné
Fülöp Zsanett Knoll István
Pálinger Béla Bodó Elemér
Tóthné Károlyfi Edina Kováts Mihály Sándor
Rozsonszky Ákos Róber István
Deribó Zoltán Virág Imre
ifj. Fülöp Ferenc Szabó Szabolcs
Fütty Miklós Jáni László
Németh János Sánta György
Orbánné Kiss Zsuzsa Steininger László
Horváth Lászlóné Imre Zoltán
Tolnai Henriett Schmitzhofer József
Lencse Zsolt Csepi József
Domsitz Eszter Károlyi Attila
Fütty Gyula Horváth Béla
Szebik Róbert

2008. december 16-án, Dr. Dávid Tamás professzor úr a Magyar Vöröskereszt 
Győr és Környéke Területi Vezetőségének elnöke vendégelte meg a vöröske-
resztes aktivistákat, véradó szervezőket, egy ízletes vacsorával a Lisztes Étte-
remben. A vacsorán jelen volt Borbélyné Nagy Ágnes is, a Vöröskereszt 
megyei igazgatója. A professzor úr könyvet ajándékozott a résztvevőknek és 
izgalmas történetekkel tette emlékezetessé az estét. Ezúton szeretnénk meg-
köszönni a professzor úrnak, hogy szívén viseli a véradók ügyét.

Vöröskereszt Helyi Szervezete

I. Mikulás nap 

2008. december 6-án, reggel 9 órakor nagy készülődéssel vártuk  
a Közösségi Házba, a kis- és nagy gyermekeket az I. Mikulás napra. 
Miután minden lurkó megérkezett, felelevenítettük a mikulásos dalo-
kat, hogy ha megérkezne hozzánk a Mikulás szép énekszóval tudjuk  
köszönteni. A hangszálak után, az ügyes kezekre is szükség volt, hiszen 
nagyon szép ajándékokat, díszeket készítettünk, készülve már egy 
kicsit a karácsonyra is. Hajtogattunk mikulást, mikulás csizmát, aján-
déktáskát, készültek asztali- és ablak díszek, ajándékdobozok és kará-
csonyfadíszek is. Délben, a sok munka után, nagyon jól esett minden kinek 
a lekváros kenyér és a vajas kenyér is, amitől még jobban ment a munka. 
Miután elkészültek a szebbnél-szebb alkotások, gyorsan rendet raktunk 

és egy vetélkedő vette kezdetét. A furfangos kérdések azonban nem 
fogtak ki az ügyes gyerekeken, nagyon gyorsan megoldották a felada-
tokat. Az eredményhirdetés után már csak a játék maradt hátra,  
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amit hangos kolompolás zavart meg és hirtelen betoppant hozzánk a 
várva-várt kedves vendég, a Mikulás. A gyerekek hangos énekükkel 
köszöntötték és megmutatták, hogy mi mindent készítettek aznap.  
A Mikulás látva a sok ügyes és jó gyereket, sok-sok finomságot osztott szét 
közöttük, majd elköszönt tőlünk. A gyerekekkel megnéztük a falu adventi 
koszorúját, hiszen aznap gyújtották meg a nyugdíjasok a második gyertyát. 

Reméljük, idén újra találkozunk a II. Mikulás napon!

Ezúton szeretném megköszönni a segítséget: Anitának, Evelinnek, 
Nikinek, Nórinak, Zsófinak és az önkormányzatnak.

K.I.

Hagyományőrző óra

December 16-án, az adventi készülődés időszakában, az 5. osztályos 
tanulók a szalmafonás ősi mesterségével ismerkedhettek meg, a hon- és 
népismeret óra keretében.

A fonás technikáját Szabó Karola szalmafonó mester, a Veszprémi 
Népművészeti Egyesület tagja mutatta be. A gyerekek hamar elsajátí-
tották a fonásokat és gyorsan nőttek a kezek alatt a szépen csavarodó 
szalmagyertyák. Közben gyönyörködhettünk Karola néni szebbnél 
szebb, szalmából készített karácsonyi és egyéb alkotásaiban.
Köszönjük a közreműködő osztályfőnökök és szülők segítségét.

Németh József
Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület

Ünnepi varázs

Minden közösség életében az egyik legszebb ünnep a karácsony.  
Az idős emberek számára is nagyon várt esemény a kis Jézus születé-
sének napja, de mivel többen már egyedül várják az ünnep közeledtét, 
ezért a szorongás is megjelenik a szívükben. A klubban készítettünk 
adventi kalendáriumot, melyre minden nap egy-egy híres ember gon-
dolata, vagy népi vers került a szeretetről, a népi hagyományokról.  
Az otthoni asztalokra pedig elkészültek az adventi koszorúk. Eljött a 
karácsonyi ünnepség napja, melyre Nagy Józseftől kaptunk fenyőfát, 
amit a hölgyek közösen varázsoltak át karácsonyfának. A benti óvodá-

sok karácsonyi énekekkel és versekkel tették meghitté az ünnep han-
gulatát, majd a Hagyományőrző Orchidea Klub örvendeztetett meg 
minket régi és új dalok előadásával. A műsor után került átadásra az 
önkormányzat ajándéka, melybe bejgli, szaloncukor és gyümölcs került, 
hogy a szenteste otthon is hangulatosabb legyen 
Ezúton szeretnénk megköszönni a segítséget mindenkinek, aki hoz-
zájárult az ünnep szebbé tételéhez.

Takáts Tímea 

Karácsonyi ünnepély az iskolában

Az általános iskolás és zeneiskolás gyerekek sok szeretettel várták a szülő-
ket, rokonokat a karácsonyi ünnepségükre, december 20-án.  
Az ünnepélyen először az iskola énekkara lépett fel, akik szép hangjukkal 
betöltötték a tornacsarnokot. Ezt követően a 3. és 4. osztályosok a Melyi-
ket a kilenc közül? című karácsonyi történetet elevenítették fel, majd a 
zeneiskolások műsora következett. A néptáncosok vidám és nagyon moz-
galmas előadása után végül egy közös éneklés zárta az ünnepélyt.

Felkészítő tanárok: Farkas Frigyesné, Czankné Horváth Lilla, Dr. 
Angyalics Attiláné, Makainé Cser Katalin, László Balázs, Szombat-
helyi Szaniszló, Léber László, Major Krisztina és Korda Péter.

K.I.



4 Lébény

Visszapillantó

Falu karácsonyfája

2008. december 23-án este, az Ifjúsági Egyesület Lébényért tagjai 
süteménnyel és forró italokkal várták a lébényieket, hogy együtt díszít-
sék fel a falu karácsonyfáját. A szép, sűrű fát Holchammer László és 
családja ajánlotta fel, melyet az önkormányzat technikai csapata állított 

fel. (Ezúton is köszönjük nekik!) A bátrabb gyerekek énekétől és ver-
seitől volt hangos a falu Fő tere, ahová nagyon sokan eljöttek, hogy az 
otthonról hozott, esetleg saját kezűleg készített karácsonyi díszüket 
felakaszthassák a közös fára. Az este folyamán továbbfűzött szeretetlánc 
pedig felkerült a karácsonyfára, sok-sok névvel és kedves üzenettel.  
A szépen feldíszített fa, méltó dísze volt a falu Fő terének.

K.I.

Ringató 

A 2009-es év első Ringató foglalkozása január 13-án (kedden) volt  
a Közösségi Házban. Kovátsné Uray Tímea a foglalkozás vezetője, sok 
új dalt, játékot hozott a gyerekeknek. A szülők és a kisgyerekek, babák 
egyaránt jól érezték magukat, hiszen ez egy közös játék a szülővel.  
Az együtt játszást és a különböző hangszerek megszólaltatását nagyon 
élvezték az apróságok. 

A Ringató az eddig megszokott rendben folytatódik ebben az évben is: 
minden hónap második és negyedik keddjén, 16 órai kezdettel, a Közös-
ségi Házban várja az édesanyákat és a babákat a foglalkozás vezetője.

K.I.

Visszaemlékezés

Ezekben a sötét, fagyos újévi napokban, mást nem tehetvén, vissza-
gondolunk az elmúlt esztendőre. Visszagondolunk a csillagfényes és 
várakozással teli decemberre. Mi, a Nyugdíjas Egyesület tagjai, igazán 
szép emlékeket idézhetünk fel az óév utolsó hónapjára. Az adventi 
várakozást ünnepélyes keretek közt töltöttük együtt. A már hagyomá-

nyosnak mondható „Adventi gyertyagyújtás” elnevezésű programunk 
évről-évre színesebb, ünnepélyesebb. A karácsonyi készülődés nyitá-
nyaként szívünkbe fogadtuk Tibor Atya és Koháry Tiszteletes Úr 
meleg szavait. Az elkövetkező héten a templomi kórus szívet melenge-
tő, szép műsorát élveztük. 
Mi magunk is készültünk, a 3. gyertyagyújtást kis kamarakórusunk 
és versmondóink szereplése tette emlékezetessé. Gyönyörű műsorral 
szerepeltünk Győr-Bácsán a nyugdíjas klubban, ahova meghívást kap-
tunk. Fellépésünk nagy sikert aratott!

A gyertyagyújtások alkalmai hozzásegítettek bennünket, hogy lélekben 
gazdagodva és felkészülve ünnepelhessük Karácsony áldott ünnepét. 

Kívánjuk, hogy ez a lelki békesség töltse ki napjainkat az új évben is!
Jó egészséget, sikeres életet kívánunk falunk minden lakójának!

Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Tájékoztatás 
és köszönet

Az Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület tájékoztatásul közli, hogy 
a 2008. Karácsonyi Forralt bor és Tea akció, adománygyűjtés ered-
ménye 31.175 forint, azaz harmincegyezer-egyszázhetvenöt forint, 
melyet iskolás gyermekek táboroztatásának kiegész ítésére fogunk 
fordítani. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik adomá-
nyaikkal és munkájukkal segítették akciónk sikeres lebonyolítását.

Wandraschek Ferenc
Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület

fotó: Pálinger Béla
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Új évi koncert

Az zeneiskolások január 15-én tartották a már hagyományos új évi 
koncertjüket, a volt gimnázium aulájában. A koncerten népdalok mel-
lett felcsendültek Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven  
művei is. Zárásként Strauss Radetzky indulója hangzott el.

A műsorban közreműködött Horváth Diána, aki a gyerekeket zongorán 
kísérte. Felkészítő tanárok: Major Krisztina és Korda Péter. A koncert 
befejezése után a gyerekek átvehették tanáraiktól a bizonyítványaikat is.

Az általános iskolában megalakult a Természetvédelmi szakkör a polgár-
mester úr, illetve Sipos Tibor őrkerület vezető kezdeményezésével és  
az igazgató úr támogatásával. A szakkör vezetője Sipos Tibor, aki heten-
te egyszer tart foglalkozást. December 10-én délután, a jelentkező gye-
rekekkel ellátogattak a Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft. 
jánossomorjai hulladéklerakó telepére, ahol Kovács Attila, a telep veze-
tője kalauzolta a fiatalokat. A gyerekek itt figyelemmel kísérhették, hogy 
mi történik a szeméttel, miután kiürítik a hulladéktároló edényeket, 
nyomonkövethették a hulladék útját. A jánossomorjai telep 2002-ben, 
EU normák szerint készült hulladéklerakó. (Ez a telep 2008. január 1-től 
a Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdasági és Élelmiszertudományi 
Karának kihelyezett tanszéke lett.)
Itt megtalálhatóak olyan komplett berendezések, mint a válogatómű, 
bálázó gép, fa aprító gép, betontörmelék zúzógép, műanyagdaráló… 
Ezeket nézhették meg a gyerekek. 
A szakkör egy másik foglalkozásán, a téli időre tekintettel madárodukat 
készítettek a gyerekek az önkormányzat telephelyén, melyeket a lébényi 
Tölgyerdőben fognak kihelyezni februárban. 

K.I.

Természetvédelmi 
szakkör

fotó: K.G.

fotó: K.G.

Új nyitva tartás
Hétfő, kedd:  ............................ Szünnap

Szerda: 9.00-12.00  ..................13.00-18.00

Csütörtök: 9.00-12.00  ............13.00-18.00

Péntek: 9.00-12.00  .................13.00-18.00

Szombat: 9.00-12.00  ...............13.00-18.00

Vasárnap: 9.00-12.00  ..............13.00-18.00

Újdonságaink:
Sima krémes, Somlói galuska, Sacher torta szelet.

Továbbra is szeretettel várjuk vásárlóink 
és viszonteladóink megrendeléseit!

Horváth Cukrászat

9155 Lébény, Dózsa György út 86.
Előrendelést felveszünk: 96/460-163, 06-30/846-4447

Horváth Cukrászat
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Helytörténeti beszélgetés

A Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete szeretettel várta az érdeklődőket ja-
nuár 19-én (hétfőn), a Közösségi Házban, ahol a Lébény könyve írójával, 
Kiszeli Lajossal beszélgettek. A rendezvényen a szomszédos falvakból is 
érkeztek vendégek: Mosonszentmiklósról, Hédervárról, Jánossomorjáról, 
Mecsérről és Győrből. Kiszeli Lajos beavatta a közönséget a „kulisszatit-
kokba”, elmesélte a Lébény könyve keletkezésének történetét, illetve a 

kutatásairól, a könyv összeállításáról tudhattunk meg érdekességeket.  
A jelenlévők és az író között egy kötetlen beszélgetés alakult ki, sokat 
kérdeztek Kiszeli Lajostól, aki szívesen válaszolt és örömmel hallgatta a 
hozzászólásokat, véleményeket, melyet a könyv olvasói osztottak meg 
vele. A rendezvényen lehetőség nyílt a könyv megvásárlására, akik pedig 
az író-olvasó találkozón nem tudták dedikáltatni a könyvüket, azt a 
rendezvény végén megtehették.

K.I.

Udvaros Béla előadói estje Lébényben 

Rég várt alkalom következett el, amikor január 31-én, az evangélikus 
gyülekezet meghívására Lébénybe érkezett Udvaros Béla, Magyar Örök-
ség díjas rendező, az Evangélium Színház alapítója, hogy a XX. század 
nagy magyar költőinek istenes verseiből előadást tartson és betekintést 
nyújtson a színház életébe.

A megtelt Közösségi Házban az alkalom különleges hangulatát az is 
fokozta, hogy Udvaros Béla a lébényi Unger család sarja, aki mintegy 
hat évtized után látogatott el újra Lébénybe, ahonnan nagyapja szár-
mazott. Már a közeli temető kapujában várta őt a népes rokonság, 
akikkel együtt helyezte el a megemlékezés koszorúját a nagyapa, néhai 
Unger Lőrinc sírjára.

Csodálatos verseket hallhatunk Ady Endre, József Attila és Babits 
Mihály költészetének legjavából, kiegészítve olyan irodalomtörténeti 
adalékokkal, amelyeket korábban még sohasem hallottunk. Ámulat 
töltötte el a hallgatóságot, hogy milyen gazdagok is vagyunk a költé-
szetben. Van honnan meríteni!

Amíg az est első része az Isten-keresés és az én-keresés összefüggése-
iről szólt, addig a második részben feltárultak előttünk egy hosszú, 
gazdag, de sok megpróbáltatással teli emberi és művészi életpálya titkai. 

Udvaros Béla színházi rendezőként, irodalmi estek avatott előadójaként 
mindig az evangéliumot kívánta hirdetni. Ennek akadályok nélküli meg-
valósítására igazából akkor jött el az idő, amikor javaslatára 1990-ben 
megalakult az Evangélium Színház, amely azóta már közel 30 darabot 
mutatott be. 

A dolgok különös összjátéka folytán az Evangélikus Élet éppen aktu-
ális száma dupla oldalt kitöltő ismertetést közölt Párkány László: Tér-
deplő Thália című, Udvaros Béla életét bemutató, frissen megjelent 
könyvéről. Szebb ajándékot el sem lehetett képzelni, ennél a véletlen 
egybeesésénél! Jól fogyott a dedikált kötet és az Evangélikus Élet!
Kérdésre válaszolva, Udvaros Béla elmondta rendezői hitvallását, amely 
szerint számára a legfontosabb a szeretet közvetítése és megvalósítása, amely 
egyben a legigazibb emberi  feladat is Jézus Krisztus tanítása szerint. 
A másnapi istentiszteleten Udvaros Béla előadta Babits Mihály: Zsoltár 
gyermekhangra című versét, maradandó emléket hagyva a résztvevőkben. 
Az istentisztelet után szűkebb körben, még hosszas beszélgetés követ-
kezett, amely mindenki számára nagy gazdagodást jelentett. 

A délutáni búcsúzáskor ismét sokan gyűltek össze, ahol megfogalma-
zódott az óhaj, találkozzunk legközelebb újra Budapesten az Evangé-
lium Színház tavaszi bemutatóján! Isten adja, hogy úgy legyen!

Koháry Ferenc   

Kertépítés, parkosítás, 
díszfaiskola

Wenesz Péter
Lébény, Bem József utca 5.

70/339-8415
Füvesítés, gyepszőnyegezés, öntözőberendezések telepítése. 
Sziklakertek építése, beteg és veszélyes helyzetű fák kivágása.
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Visszapillantó

2008. képekben

Január 24-én (szombaton) az önkormányzat szervezésében került sor 
a 2008. képekben című kiállításra. A tárlaton az elmúlt év eseményei-
ről készült fotókat lehetett megtekinteni, melyek közül néhányat pol-
gármester úr, illetve Pálinger Béla készített és a nagy részét jómagam 
fotóztam a rendezvényeken. (Ezt az információt fontosnak véltem 
megosztani a Kedves olvasóval, hiszen nagyon sokan megkérdezték, 
hogy ki készítette a képeket.) A fényképek az önkormányzati, iskolai 

és civil szervetek különböző rendezvényein készültek, melyeket az év 
közben a Polgármesteri Hivatal folyosóin is nyomon lehetett követni. 
Ez a kiállítás nemcsak arra volt jó, hogy egy délutánt nosztalgiával 
töltsünk el, hanem azt is tudatosította bennünk, illetve a látogatókban, 
hogy milyen sok és sokszínű rendezvény volt 2008-ban községünkben. 
Akik a képeket nézegették, felfedezhették rajta magukat, családjuk 
valamelyik tagját, rokonokat és szomszédokat. Örömmel vettük észre, 
hogy a kiállításra érkezők nem a helyüket foglalták el először, hanem 
a képeket kezdték nézegetni, hátha felfedezik valamelyik ismerősüket. 
A kiállítást Kovács Gábor polgármester nyitotta meg, majd az Eight 
Singers Lébényi Énekegyüttes műsorát hallgathatták meg a résztvevők. 
A csodás muzsika alatt egy vetítést láthattunk Pálinger Béla képeiből 
és az elmúlt év eseményeiről.

Ezúton szeretném megköszönni Pálinger Bélának az összeállítását, az 
Eigth Singers Lébényi Énekegyüttes szép műsorát. A kiállítás több napig 
volt megtekinthető a Közösségi Házban, ahol a Nyugdíjasok Lébényi 
Egyesületének tagjai ügyeltek a nyitva tartás alatt. Köszönet érte.

K.I.

Jutalmazás

Január 29-én az ünnepélyes képviselő-testületi ülésen került sor azon 
személyek jutalmazására, elismerésére, akik egyesületükben, szerveze-
tükben kiemelkedően teljesítettek az elmúlt évben. Az önkormányzat-
hoz beérkezett jelölések alapján, a következő személyek vehették át 
Lébény Nagyközség Önkormányzatának jelképes jutalmát:

Általános iskola és az óvoda szülői munkaközössége jelöltje: 
Dubiné Kovács Tünde

A szülői munkaközösségben és a Lébényi Amatőr Színjátszó és 
Kulturális Egyesületben végzett munkájáért:

Takácsné Bertalan Zsuzsanna

„Játék-Vár” Szülők az Óvodásokért Egyesület jelöltje:
Mókné Benkő Ildikó

Eight Singers Lébényi Énekegyüttes jelöltje:
Finta Tímea

Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület jelöltje:
Sipos Tibor

Hagyományőrző Orchidea Klub jelöltjei:
Steininger Mihályné

Knoll Lászlóné
Horgász Egyesület jelöltjei:

Újváry Károly
Szebik Géza

Ifjúsági Egyesület Lébényért jelöltje:
Torma Tibor

Kézilabda Szakosztály jelöltje:
Czank Adrienn

Liszt Ferenc Dalkör jelöltjei:
Németh László

Németh Lászlóné
Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete jelöltjei:

Fördős László
Podráczky László

Salakta István
Szabó Károly

Wenczel Károlyné
Önkéntes Tűzoltó Egyesület jelöltjei:

Csaplár Zoltán 
Ruzsa Imre

Sport Egyesület jelöltje:
Bertalan László

Vöröskereszt Helyi Szervezete jelöltjei:
Horváth  Sándorné

Gál Lászlóné
Evangélikus Egyházközség jelöltjei:

Németh Mihályné
Tóth Lászlóné

Gratulálunk és további jó munkát kívánunk az egyesületeknek a 
2009-es esztendőre is!

fotó: Pálinger Béla
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Visszapillantó

Baba-Mama Klub

Február 2-án Dr. Sragner Mária fogorvos volt a Baba-Mama Klub 
vendége. A családias létszám kötetlen beszélgetést eredményezett, mely 
nemcsak érdekes, de nagyon tanulságos is volt. A doktornő sok prak-
tikus tanáccsal látta el az édesanyákat. Megosztott velünk olyan élmé-

nyeket, olyan tapasztalatokat, melyeket saját bőrén tanult meg ő is, 
hiszen három gyermeke van. Ez a beszélgetés nemcsak a fogak ápolá-
sáról szólt, hanem annál sokkal többről, a mindennapos problémákról, 
melyek egy babával, kisgyermekkel adódhatnak. 

A következő foglalkozás március 3-án (kedden), 16 órakor lesz a Közös-
ségi Házban, melyre szeretettel várjuk a babákat és az édesanyákat.

K.I. 

Lébény Kupa 2009.

Idén is megrendezésre került a nagy hagyományokkal bíró Lébény Kupa 
teremlabdarúgó torna. 
A nagy múltú kispályás labdarúgó torna, már a 90-es évek végétől 
évről-évre lehetőséget biztosít a helyi fiatalok és idősebbek számára, 
hogy összemérjék tudásukat a nemes versengés folyamán.
Régebben az Ifjúsági Egyesület, az elmúlt két évben már a Lébény 
Sport Egyesület keretein belül került megrendezésre.
Az idei évben 12 csapat nevezett a tornára, akik két csoportba osztva 
versengett a továbbjutó helyekért. Fordulatokkal teli, izgalmas mérkő-
zésekkel és pikáns jelenetekkel zajlott le a viadal első felvonása. A nap 
végére kialakult a csoportok végső állása, melynek eredményeként a 
továbbjutó csapatok folytathatták a tornát.
A második nap sem volt híján fordulatos mérkőzésekben, sőt még fo-
kozta az előző nap izgalmait.
A két nap folyamán szépszámú közönség szurkolt a csapatoknak, ez is 
azt bizonyítja, hogy a jó focira ma is kíváncsiak az emberek. 
A harmadik helyért a 75’CLASSIC - SZPARTAK VODKA csapata 
mérkőzött meg, ami nagy meccset hozott, hiszen 1 góllal (4-3)  
a 75’CLASSIC csapata győzedelmeskedett. Így ők állhattak a képzelet-
beli dobogó harmadik fokára.
A döntőt a SAKÁLOK – TRÓGEROK mérkőzése hozta, ahol a 
SAKÁLOK csapata 8-2-es eredménnyel verte meg a TRÓGEROK 
csapatát. Tehát a dobogó képzeletbeli legfelső fokára a SAKÁLOK 
csapata, míg a második fokára a TRÓGEROK csapat állhatott.
A torna gólkirályi címét Szalka Ferenc (SAKÁLOK) 17 góllal, míg  
a legjobb kapus címet Szabó Attila (75’CLASSIC) szerezte meg.
Tornán résztvevő csapatok: Sakálok, Trógerok, 75’Classic, Szpartak 
Vodka, Lendület, Unicum, Focigányok, Real Margit, Utilitás, Lesz 
Kapsz, Deci-Deci, Wadak.

Reméljük a következő évben is hasonló izgalmakat hozó torna kerül megrendezésre.

Németh Árpád
Lébény Sport Egyesület tagja

Sport szelet

Hozzávalók: 
2 dl tej, 20 dkg porcukor, 1 margarin, 3 evőkanál kakaó, 
½ kg darált keksz, 1 rum-aroma

Elkészítés: A tejet, porcukrot, margarint és a kakaót felfőzzük.  
A meleg masszába belekeverjük a darált kekszet és a rumaromát. Az 
így kapott masszát egy folpackkal kibélelt tálcára nyomkodjuk és végül 
csokimázat teszünk a tetejére.

Köszönjük a receptet Dubi Adrienn és Nagy Zsófia 8. b osztályos 
tanulóknak, akik osztályuk karácsonyi ünnepségére készítették el 

ezt a finomságot.

Ezentúl is várjuk a Kedves Olvasók receptjeit, ha lehetőség van rá 
fényképpel együtt, de szívesen meg is kóstoljuk!

Recept klubSport szelet
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LÉBÉNY-KUNSZIGET TAKARÉK
I T T H O N  V A G Y U N K ,  É R T É K E T  T E R E M T Ü N K

Győrben: Bajcsy-Zs. u. 13. Tel: 96/618-650, Jókai u. 12. Tel: 96/319-359, Városrét - Gyóni Géza sétány 4.

Vidéken: Lébény Tel: 96/564-440, Abda Tel: 96/350-065, Kimle Tel: 96/572-041, Kunsziget, Tel: 96/485-025, 

Mosonszentmiklós Tel: 96/564-462, Öttevény Tel: 96/485-067, Börcs Tel: 96/553-067, Ikrény Tel: 96/457-051

A Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet 
- új külsővel

- megújult szolgáltatásokkal, 
magas színvonalú és ügyfélbarát kiszolgálással várja

a -Takarékpont hálózat tagjaként- 

minden meglévő és jövőbeli Ügyfelét!

www.takarekpont.hu

„A Takarékpont hálózat  egy megújult, minden eddiginél szorosabb 
együttműködés - a takarékszövetkezetek és a TakarékBank- között. 
A TakarékPont nevet viselő hálózatban részt vevő takarékszövetkezetek 
az ország minden pontján egységes – más bankok hasonló termékeivel 
közvetlenül összehasonlítható - lakossági termékeket kínálnak azonos 
márkanév és logó alatt.”

Takarékpontos szolgáltatásaink:

Számlacsomagok minden korosztály részére, Cirrus Maestro vagy Electronic MasterCard kártyával, SMS vagy Internet szolgáltatással,
1 db ingyenes készpénzfelvétellel saját ATM pénzkiadó automatából.

Classic vagy Classic Prémium személyi kölcsönök, szabad felhasználással, hitelbírálati díj nélkül, gyors hitelbírálattal, akár 2.000.000 Ft-ig.

Hungária Hitelkártya akció, akár 500.000,-Ft hitelkerettel, MasterCard bankkártyával, az akció időtartama alatt éves kártyadíj nélkül az első 
évben. Az akció 2009. február 5-től április 30.-ig tart.

TakarékInvest Kötvények és Alapok, hosszú távú befektetések, a betétekhez képest magasabb hozam elérésének lehetőségét kínálják. 

TakarékInvest  Nyugdíj-előtakarékossági számla, 30% adóvisszatérítés, díjmentes számlanyitás, szabadon választott befektetési lehetőségek, 
kamat- és árfolyam nyereségadó mentes.

TakarékPlus Lakástakarékpénztári termékek – Fundamenta lakás előtakarékosság három futamidővel és azon belül széles palettával,
két év megtakarítás után Fundamenta-Lakáskassza áthidaló kölcsön igénybevételének lehetőségével.

VÁRJUK KIRENDELTSÉGEINKEN! 

Recept klub
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Községi sorozat

A Regner-kereszt

A Győrsövényház felé vezető út 
mentén álló kőkeresztet 1912-ben 
saját birtokán állíttatta Regner Já-
nos lébényi gazda, egykori 48-as 
nemzetőr.
A kőkereszt három, felfelé lépcső-
zetesen csökkenő nagyságú, fekvő 
téglatest alakú betonalapzata egy 
nagyobb, majd egy kisebb méretű, 
függőleges téglatest alakú kőha-
sábban folytatódik. Mindkettőbe 
feliratot véstek. A felsőn a 
GELOBT SEI JESUS KRISTUS 
(Dícsértessék a Jézus Krisztus), az 
alsón a ZU EHRE GOTTES 
UND ER BAU UNG DER 
K R I S T G L Ä U B I G E N 

GEGRÜNDET VON JOHANN REGNER 1912 (Isten dicsőségére 
és a Krisztus-hívők épülésére állíttatott Regner János által 1912) felirat 
olvasható. A párkánnyal lezárt felső téglatesten nyugszik a kőkereszt, 
melyen igényesen megmunkált bronz corpus függ.

A Gyökeres- vagy Susovits-kereszt

A Széles út mellett ma látható ke-
reszt eredeti változatát a Gyökeres-
család állíttatta 1872-ben. A múló 
idő viszontagságai által megviselt 
feszületet az 1930-as években  
a Gyökeres-famíliával rokoni kap-
csolatban álló Susovits-család újít-
tatta fel, ezért Susovits-keresztként 
is ismert. A család egykori birtokán 
áll. A hozzá fűződő legenda szerint 
azt a helyet jelöli, ahol a falu lakói 
egykoron megállították a Győr 
várát megszállva tartó, s a környé-
ken portyázó törököket. Az 1930-
as évekbeli felújítás során az 
elkorhadt, régi feszület helyett újat 

ácsoltak, az eredeti, fából készült corpust pedig üreges fém Krisztusra cse-
rélték. A facorpus az 1950-es években a plébániára került.

A Fehér-kép

Legendája szerint egy meg nem 
nevezett lébényi apát állíttatta 
hálaadásképpen azon a helyen, 
ahol megvadult lovai által elraga-
dott kocsija darabokra tört,  
ő maga azonban sértetlen maradt. 
Más feltevések szerint a Győr 
1598-as visszafoglalásának emlé-
kére megyeszerte állított ún. győ-
ri keresztek sorába tartozik. 
Mindkét hipotézisnek ellent-
mond, hogy az utak mentén álló 
szobrok és keresztek 1785-ben 
készült Moson megyei jegyzékén 
még nem szerepel.
A valóság az, hogy a Fehér-képet 
Susovits Mihály és felesége,  
a mosonszentmiklósi származású 
Plangenauer Vilma állíttatták a 

kilencszázas évek elején saját földjükön, a két falut összekötő út mentén. 
A fehérre meszelt vakolatú, 70 x 70 cm alapú, téglaépítésű képoszlop 2,5 
méter magas törzsét fél méter magas, ugyancsak fehérre vakolt sátortető 
fedi, melynek csúcsán kovácsoltvas kettőskereszt áll. Az országútra néző, 
felül félköríves záródású szoborfülke vízszintes középvonalában s az 
oszlop felső szegélyén az oszloptörzs három oldalán körbefutó párkány-
dísz látható. A fülkében az 1950-es évekig egy Tövises Jézus szobor állt. 
Helyére később – a pontos évszám nem ismert – Susovits Vilma adomá-
nyaként a Madonna glóbuszon álló, kígyóra taposó, festett gipsz szobra 
került, melyet az évek során vandál kezek többször megrongáltak. Bár a 
szobrot Bujtás László 2001-ben restaurálta, védelme érdekében eredeti 
helyére nem állították vissza, hanem a Szent Jakab templom sekrestyé-
jének oldalfülkéjében helyezték el. Ma is itt látható. Helyére egy  
– a közismert Dürer - metszet nyomán kerámiából készült – imára 
kulcsolt kezeket ábrázoló díszítmény került. 2002 augusztusában egy 
kovácsoltvasból és rézből készült Szűzanyát helyeztek el a szoborfülkében, 
melyet a Szilsárkányban élő Závory Zoltánné tervei alapján ifj. Reicher 
János gútai kovácsmester készített. Az ily módon megszépült Fehér-
képet az ekkor felújított Harnisch-kereszttel egy napon szentelte fel 
Gőgh Tibor plébános. Hamarosan azonban ezt a Szűzanya-ábrázolást is 
megrongálták, ezért – hogy megóvják – az új plébánia épületére helyez-
ték át. Ma is ennek falát díszíti. A Fehér-kép szoborfülkéjének falán 
ismét az imára kulcsolt kezeket ábrázoló kerámia függ.

2. rész

„VÁNDOROK VIGYÁZÓI, ÚTMENTI KERESZTEK”
Lébény szakrális emlékei (Pálinger Béla fotóival)

A lébényi keresztek, képoszlopok, szobrok történetére vonatkozóan itt közölt adatok javarészt idős lébényiek visszaemlékezésein, szóbeli közlé-
sein alapulnak. Köszönet érte! Tudjuk azonban, hogy milyen csalóka az emberi emlékezet. A tények, adatok pontos felidézésére irányuló legjobb 
akarat mellett is megtörténhetett, hogy téves vagy hiányos adatokat közöltek az emlékezők, amiként az is biztosra vehető, hogy élnek a faluban 
olyanok, akik Lébény szakrális emlékeinek egyikéről-másikáról a közölteknél pontosabb, gazdagabb ismeretekkel rendelkeznek. 
Kérem ezért a lap olvasóit, hogy ha az olvasottakkal kapcsolatban bármilyen kiegészítő ismeretük, észrevételük van, vegyék fel a telefont,  
vagy üzenjenek nekem, s én felkeresem őket, hogy a birtokukban lévő információt rögzíthessem. A szerkesztők szándéka az, hogy az ily módon 
birtokunkba került, a falu múltjára vonatkozó tudásunkat gazdagító, árnyaló ismereteknek a helyi lap egy későbbi számában nyilvánosságot ad.

Kiszeli Lajos
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Községi sorozat

Szent Flórián szobra (Templom tér)

A szobor egy kovácsoltvas kerítés 
által övezett, 60 x 60 x 80 centi-
méter méretű talapzatra emelt,  
3 méter magas, hengeres oszlopon 
áll. A talapzat elülső oldalán az 
1926-os évszám olvasható. Szent 
Flórián szobra ebben az évben ke-
rült jelenlegi helyére, a Szent Jakab 
templom előtti térre. Korábban a 
falu főterén, az egykori Szent 
Margit templom, s a mellette lévő 
plébániaház épülete mellett állt. 
Egy 1785-ből származó feljegyzés 
már említi a parókia előtt álló 
Szent Flórián-szobrot. Hogy a ma 
is látható emlékmű teljes egészé-

ben, vagy csupán egyes elemeiben azonos-e XVIII. századi elődjével, 
pontosan nem tudható. Vannak akik úgy tudják, hogy az egykor a Fő téren 
állt oszlop 1926 előtt csupán egy Szent Flórián portrét hordozott.
A vízbefúlás, valamint az árvíz- és tűzveszély által fenyegetettek patró-
nusát ábrázoló emlékmű mészkőből készült. Római katonai viseletben 
ábrázolja a szentet, aki jobb kezében egy rúdján latin keresztben végző-
dő zászlót tart, a bal kezében tartott vederből pedig vizet önt a lába 
mellett álló, lángoló tornyú templomra. Az emlékművet 2008 őszén 
restauráltatta a nagyközség önkormányzata. 2008. október 18-án szen-
telte fel Gőgh Tibor plébános. A helyreállítást Turi György, Kóny hely-
ségbeli kőfaragó mester végezte. 

Szent Flórián szobra (Damjanich utca 54.)

Ugyancsak Szent Flóriánt ábrá-
zolja a Damjanich utca 54. szám 
alatt álló paraszt-barokk stílusú 
lakóház homlokzati fülkéjében 
álló szobor. Teljes római katonai 
öltözékben ábrázolja a szentet. 
Vállán köpeny, a fején sisak,  
oldalán kard, bal kezében magas-
ra emelt, zászlóval díszes dárdát 
tart, s a jobb kezében lévő edény-
nyel a lába mellett álló, égő épü-
letet oltja. A 70-75 cm magasságú, 
egykor Lehelvári István által új-
rafestett szobor készítésének 
pontos ideje ismeretlen, feltehe-
tően egyidős az 1880-as években 
emelt lakóépülettel. 

Nepomuki Szent János szobra

Nepomuki Szent János szobra már 1785-ben az akkori Mosoni út  
– a mai Széles út – mellett állt, a falu akkori határát jelölte. Ma talapzatá-
val a Hunyadi u. 1. szám alatti ház falába építve látható. Eredetileg  
a jelenlegi épület elődjének sarkán, annak szoros közelségében, de a háztól 
független objektumként, hátát a házsarok élének fordítva állt. A második 
világháború idején a szobrot levették talapzatáról, s a ház tulajdonosa, 
Kaszás István őrizte. Sérülés szerencsére nem érte. Az ötvenes évek elején 
az eredetivel egyező módon ismét felállították, majd amikor 1971 őszén  
a házat átépítették, a jelenleg is látható formában helyezték el. 

A körülbelül 2,5 méter magas 
festett szobor barna színű talap-
zatát a Szentlelket ábrázoló fehér 
galamb domborműve, a galamb 
feletti, barokkos csigavonalakkal 
és akantuszlevelekkel díszes kö-
zépső részt egy ma már olvasha-
tatlan feliratú, ugyancsak barokk 
jellegű címerpajzs ékesíti. A fel-
iratban szereplő évszám talán 
1739. (Országszerte pestis dü-
höngött ebben az esztendőben.) 
Felül a szent alakja látható papi 
öltözetben, fekete reverendában, 
fehér karingben, papi sapkában. 
Kezében ún. Antal-keresztet tart, 
melyen corpus függ.

A Szent Antal kápolna és a Kálvária

1891-ben a Mosoni út (a Széles út) mentén, a Tölgyerdő szomszédságá-
ban épült az a kápolna, melyet Páduai Szent Antalnak, a szegények és 
elnyomottak védőszentjének emeltetett Lébény katolikus közössége. 
Főoltárán a Lourdes-i Szűz Mária szobra áll. Az oltár fölött látható, Szent 
Antalt és a gyermek Jézust ábrázoló festett ólomüveg ablak Kreskay 
Antal, egykori lébényi plébános ajándéka. Az 1891. október 18-án fel-
szentelt épület előterében Simon Mária adományából 1897-ben készült, 
a keresztút állomásait jelképező stációk állnak. A vakolatlan téglából 
épült, háromszögű oromfala csúcsán kereszttel díszes 8 kis kápolna fül-
kéit Tirolban készült festett fa domborművek ékesítik.

A keresztút állomásait megjelenítő stációk a következők: 1. Jézus vérrel 
verítékezik. 2. Jézust megostorozzák. 3. Jézust tövissel koronázzák.  
4. Jézus a keresztet hordozza. 5. Jézust a keresztre feszítik. 6. Jézust leve-
szik a keresztről. 7. Jézust eltemetik. 8. Jézus feltámad.
A fenyőfából készült domborművű szoborcsoportokat 1977-ben a győri 
Molnár Pál, majd – a kápolna teljes felújításával párhuzamosan – 2003-2004 
telén a Bujtás házaspár restaurálta. A szoborcsoportokat leemelték helyük-
ről és Bujtás László műhelyébe szállították. Ő kijavította a a sérült faragvá-
nyokat, s ahol ez szükségessé vált, pótolta a hiányzó részeket. Ezt követően 
Bujtásné Völgyesi Lívia ecsetje újjávarázsolta az évszázados szobrokat.
A kápolna előterében álló, a kálváriának árnyat adó hatalmas gesztenye-
fák az aknázómoly kártétele következtében 2003-ban elpusztultak,  
ki kellett őket vágni. Pótlásukra a következő évben 8 hársfát ültettek.

Folytatása következik ...
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2009-es TAVASZI RENDEZVÉNYEK

Február
Február 20. péntek – 18 óra Dr. Varga Tibor jogtörténész, magyarságkutató előadása 

Helyszín: Közösségi Ház Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület

Február 21. szombat Fánk kupa – Helyszín: Tornacsarnok Kézilabda Szakosztály

Február 21. szombat Horgász bál – Helyszín: Közösségi Ház Horgász Egyesület

Február 24. kedd – 16 óra Ringató foglalkozás – Helyszín: Közösségi Ház Önkormányzat

Február 24. kedd – 17 óra Farsangfarki vigasság – Helyszín: Közösség Ház Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Február 26. csütörtök – 18 óra Erdélyi János dokumentumfilm-rendező előadása 
Helyszín: Közösségi Ház Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület

Február 28. szombat 8 –16 óráig Palánta kupa – Helyszín: Sportcsarnok Sport Egyesület

Március
Március 2. hétfő Megbocsátás napja – Helyszín: Községi könyvtár Községi Könyvtár

Március 2. hétfő – 15 óra Házi kártya – és sakkverseny – Helyszín: Közösségi Ház Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Március 3. kedd – 10 óra Baba-Mama Klub BABÉ termék bemutató
Helyszín: Közösségi Ház Önkormányzat

Március 7. szombat Nőnap ünneplése vendégekkel – Helyszín: Művelődési Klub Hagyományőrző Orchidea Klub

Március 9. hétfő – 15 óra Kézműves foglalkozás – Virágkötő tanfolyam Kilácskó 
Attiláné vezetésével – Helyszín: Közösségi Ház Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Március 10. kedd – 16 óra Ringató foglalkozás – Helyszín: Közösségi Ház Önkormányzat

Március 13. péntek – 13 óra Nemzeti ünnep – közös iskolai ünnepély 
Helyszín: Közösségi Ház Általános Iskola, Óvoda és AMI

Március 13. péntek – 17 óra Községi ünnepély- Március 15. – Helyszín: Közösségi Ház Önkormányzat

Március 14. szombat – 9 óra Sakkverseny – Helyszín: volt gimnázium épülete Általános Iskola, Óvoda és AMI, 
Ifjúsági Egyesület Lébényért

Március 15. vasárnap Március 15-i megemlékezés Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület

Március 16. hétfő – 15 óra Kézműves foglalkozás – Virágkötő tanfolyam Kilácskó 
Attiláné vezetésével – Helyszín: Közösségi Ház Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Március 19. csütörtök Beszélgetés – Téma: Virágok ültetése, gondozása 
Helyszín: Művelődési Klub Hagyományőrző Orchidea Klub

Március 23. hétfő – 15 óra Kézműves foglalkozás – Virágkötő tanfolyam Kilácskó 
Attiláné vezetésével – Helyszín: Közösségi Ház Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Március 24. kedd – 16 óra Ringató foglalkozás – Helyszín: Közösségi Ház Önkormányzat

Március Megemlékezés március 15-re – Helyszín: Közösségi Ház Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület

Március Böjti Orgona est – Helyszín: Evangélikus templom Evangélikus Egyházközség

2009-es TAVASZI RENDEZVÉNYEK
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Április
Április 3. péntek – 17 óra Húsvéti készülődés felnőtteknek – Helyszín: Közösségi Ház Ifjúsági Egyesület Lébényért

Április 6. hétfő – 14 óra Alsó tagozatosok szavaló versenye – Helyszín: nagyiskola Általános Iskola, Óvoda és AMI

Április 6. hétfő – 17 óra Házi Ki mit tud? – Helyszín: Közösségi Ház Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Április 7. kedd – 14 óra Felső tagozatosok szavaló versenye 
Helyszín: volt gimnázium épülete Általános Iskola, Óvoda és AMI

Április 7. kedd – 16 óra Baba-Mama Klub Készülünk a húsvétra 
Helyszín: Közösségi Ház Önkormányzat

Április 8. szerda Állat és kirakodóvásár – Helyszín: Vásár tér Önkormányzat

Április 10. péntek 
9 óra 30 perc Nagypénteki istentisztelet – Helyszín: Evangélikus templom Evangélikus Egyházközség

Április 11. szombat – 9-14 óráig Húsvéti alkotó foglalkozás gyerekeknek 
Helyszín: Közösségi Ház Önkormányzat

Április 11. szombat – 20 óra A föltámadás ünneplése, körmenet Római Katolikus Egyházközség

Április 12. vasárnap
8 óra 30 perc

Ünnepi szentmise, húsvéti misztériumjáték Helyszín: Szent 
Jakab templom Római Katolikus Egyházközség

Április 12. vasárnap 
9 óra 30 perc Húsvéti ünnepi istentisztelet – Helyszín: Evangélikus templom Evangélikus Egyházközség

Április 12. vasárnap Locsolóbál nemcsak fiataloknak – Helyszín: Közösségi Ház Önkormányzat

Április 14. kedd. 16 óra Ringató – Helyszín: Közösségi Ház Önkormányzat

Április 16. csütörtök Új énekek tanulása, készülés versenyekre 
Helyszín: Művelődési Klub Hagyományőrző Orchidea Klub

Április 20. hétfő – 17 óra Kávé és desszert muzsikával – Helyszín: Közösségi Ház Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Április 23. csütörtök Új énekek tanulása, készülődés versenyekre 
Helyszín: Művelődési Klub Hagyományőrző Orchidea Klub

Április 23. A könyv napja – Helyszín: Községi könyvtár Községi Könyvtár

Április 24. péntek
Vendégek Németországból – Fogadás nyugdíjas társaink 
munkáinak bemutatása, Pálinger Béla fotóinak kiállítása 

Helyszín: Közösségi Ház
Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Április 25. szombat Vendégünk az Ordasi nyugdíjas Klub 
Helyszín: Közösségi Ház Hagyományőrző Orchidea Klub

Április 28. kedd – 16 óra Ringató – Helyszín: Közösségi Ház Önkormányzat

Április 30. csütörtök Anyák napja az Idősek otthonában Hagyományőrző Orchidea Klub

Április 30. csütörtök
17 óra 30 perc Falu Májusfájának felállítása – Helyszín: Fő tér Ifjúsági Egyesület Lébényért

Április Zeneiskolások tavaszi hangversenye
Helyszín: volt gimnázium épülete Általános Iskola, Óvoda és AMI

Április Író-olvasó találkozó Hámor Vilmos író-újságíróval 
Helyszín: Közösségi Ház Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület

Április Horváth György fazekas és Kelemen Benő Benjamin grafikus 
művész kiállítása – Helyszín: Közösségi Ház Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület
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Óvodai hírek

Óvodai hírek
December 17-én tartotta mindkét óvoda a karácsonyi ünnepélyt. Szo-
kásukhoz híven a nyugdíjas dolgozókat is meghívták az ünnepi délelőtt-
re. Versekkel, karácsonyi dalokkal, mesedramatizálással kedveskedtek  
a csoportok egymásnak és a meghívott vendégeknek. A zeneiskolások 
fuvola és furulyaszóval teremtettek igazi ünnepi hangulatot. Majd az óvó 
nénik bábjátéka színesítette a műsort. Közben minden csoportban  
a karácsonyfa alá kerültek az ajándékok, amelyeket nagy izgalommal 
bontogattak és próbáltak ki a gyerekek.

Februárban a kinti és benti óvodában megtartottuk a hagyományos 
farsangi délelőttünket. Szülők és gyermekek ötletes jelmezekkel, finom 
süteményekkel járultak hozzá a jó hangulathoz. A jókedvet fokozták 
az óvó nénik által szervezett ügyességi játékok, vetélkedők. A mulatság 
végére a gyermekek élményekkel tele, kellemesen elfáradtak. Köszön-
jük a szülőknek a sok süteményt és üdítő italt. 

Köszönjük!
Köszönetünket szeretnénk kifejezni Dömsödi József, Pálinger 
Béla és Sólyom Gábor képviselő uraknak a kinti óvodának felaján-
lott anyagi támogatásért.
Gyermekeink örömére mindkét csoportszobában baba-konyhabú-
tort készítettünk, vásároltunk egy CD lejátszót, valamint kézműves 
és vizuális eszközöket. 
Az ajándékokat karácsonykor kapták meg az óvodások.

Köszönjük: 
a kinti óvoda gyermekei és dolgozói

fotó: Pálinger Béla

Kinti Óvoda

Kinti Óvoda Gólyahírek
Örömmel tudatjuk, hogy megérkeztünk. A továbbiakban is szeretnénk 
leközölni új lakosaink nevét, melyhez a szülők hozzá  járulását kérjük az 
elkövetkezőkben is.

Kisbabáink:
Gyermek neve Szülők neve Születési dátum
Takács Ádám Bábics Andrea és Takács Gábor 2009. január 13.
Asztalos Enikő Szilágyi Andrea és Asztalos Sándor 2009. január 19.
Sárközi Nóra Grádinger Anita és Sárközi Zsolt 2009. január 26.

Gratulálunk és
jó egészséget kívánunk!

fotó: Pálinger Béla

Benti Óvoda
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Mindenkinek

Szépségpercek - VII. rész

„Védelem, amit a természet megadott,
s pótolni mindazt, mit megtagadott.”

Téli bőrápolás
Bőrünk ápolása minden évszakban nagyon fontos. Nyáron az UV-
sugarak, télen a hideg, szeles időjárás, a levegő szennyezettsége, a 
kinti és a benti hőmérséklet különbsége, a napfény és a vitaminok hi-
ánya, megviselik az arcbőrt. A téli időjárástól a bőr kipirosodhat,  
kiszáradhat, előfordul hámlás is, illetve érdessé válhat.
A táplálkozás is hatással van a bőrünkre, főleg télen van nagy szerepe, 
mert kevesebb a friss zöldség, gyümölcs így kevesebb a természetes 
vitaminforrás is. Ha odafigyelünk táplálkozásunkra, akkor télen is 
tudjuk pótolni a bőr számára fontos vitaminokat. A bőr számára fontos 
vitaminok az A-, C- és E-vitamin.

A vitaminok hatásai a bőrre:
A-vitamin: Regeneráló, gyulladáscsökkentő, hámképző, nyugtató.  
A sütőtök, cékla, sárgarépa, halak, máj, tej mind tartalmaznak A-vitamint.

C-vitamin: Lassítja a bőr öregedését, a sejtekben lezajló oxidációs fo-
lyamatoknak fontos tényezője, fokozza a szervezet ellenálló képességét, 
halványító, üdít, frissít. A zöldségek, gyümölcsök (citrusfélék), sóska, 
savanyú káposzta is tartalmaz C-vitamint.
E-vitamin: Segíti az A-vitamin hatását, lassítja a bőr öregedését, hám-
képző, regeneráló. A növényi olajok (napraforgó, -szója,- tökmag-, oliva-, 
kukorica olaj) gabonacsírák, máj és tojás sok E-vitamint tartalmaznak.

A vitaminok rendszeres fogyasztása erősebbé teszi és növeli a bőr ter-
mészetes ellenálló képességét.
Télen másként kell ápolni a bőrünket, mint nyáron. Ehhez általában 
nem feltétlenül kell új kozmetikai termékcsaládra átállni. Gyakran már 
az is elég, ha zsírosabb krémet használunk nappalra, vagy a termékcsa-
ládból egy táplálóbb krémre térünk át.
Gyakori probléma télen, a kiszáradt kéz. Használjon zsírosabb kézvé-

dő szereket! Ezeket pedig naponta többször is!
Bőrünket nem csak kívülről tudjuk ápolni, hanem belülről is. Akárcsak  
nyáron a melegebb évszakban, ilyenkor télen is fontos a megfelelő folyadék-
mennyiség bevitele. Ez naponta 1,5-2 liter folyadékot, lehetőleg vizet jelent.

Rendszeres szaunázással kiválóan erősíthető az immunrendszer és  
a bőr is megtisztul a salakanyagoktól, s ez természetes alapot biztosít 
az egészséges, szép bőrhöz. 
Mindezek mellett a fénykezelések, a mértékkel igénybe vett szolárium, 
az aromaterápiák, de a pihenéshez társuló kellemes zene is segíthet abban, 
hogy az egész szervezetre kiható téli megterheléseken végül is sikeresen 
felülkerekedjünk. És még egy tanács: télen, amikor úgyis mostohán bánik 
velünk a természet, nem érdemes takarékoskodni az alvással.

Limp Ágnes 
kozmetikus

 

Tanfolyamok, foglalkozások  
a Közösségi Házban

Egy rövid tájékoztatást szeretnék adni a Közösségi Házban zajló tan-
folyamokról, melyek a tavalyi évben indultak és idén is folytatódnak.
A következő lehetőségeket kínáljuk lakosainknak:

Hétfő:
14.00-15.30: Néptánc ................ vezetője: Léber László 
16.00-17.00: Karate ................... vezetője: Bártfay László 
17.00-18.00: Modern tánc I. ..... vezetője: Gyurmánczi Ivett
18.00-19.00: Modern tánc II. .... vezetője: Gyurmánczi Ivett
19.00-20.30: Etka jóga .............. vezetője: Tóth Nóra
Kedd:
18.00-19.00: Aerobik ................. vezetője: Cseresnyésné Ősz Andrea
19.15-20.15: Hastánc ................. vezetője: Nikovits Eszter
Szerda: 
16.00-17.00: Karate ................... vezetője: Bártfay László
Péntek:
18.00-19.00: Aerobik ................. vezetője: Cseresnyésné Ősz Andrea

Minden hónap első keddjén, 16 órakor várjuk a Baba-Mama Klubba  
az édesanyákat és a babákat, valamint minden hónap második és ne-
gyedik keddjén a Ringató foglalkozásra várjuk szintén az édesanyákat 
a 3 év alatti gyermekeikkel.

K.I.
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Mindenkinek

Az Egyesület jogelődje 1882-ben alakult, de egyesületként csak az 1998-
as, a Megyei Bíróságnál kért bejegyzése óta működik, majd az Alapsza-
bály 2003. január 10-i módosítását és az igénylés beadását követően, 2003. 
április 14. óta közhasznú szervezetté minősült. Megalakulása óta az 
Egyesület kiemelt feladatokat lát el, amely magában foglalja a tűzoltási 
és árvízi, valamint katasztrófa elhárítási feladatokon túl, különböző ren-
dezvényeken a lakossági oktatások, képzések szervezését is. Ezen túl, az 
Egyesület a jogszabályokban meghatározott helyi tűzmegelőzési és tűz-
védelmi - illetőleg más veszély - és kárelhárítási feladatokat lát még el. 
Jelenleg az Egyesület műszaki felszereltsége elfogadható, de természe-
tesen megragad minden lehetőséget a pályázati lehetőségekre, hogy a 
gépparkot, és a technikai felszereléseket a megfelelő színvonalon tud-
ja biztosítani az esetleges tragédiák elkerülésére.
Pályázatokon az elmúlt években nyertek már technikai felszerelést (lég-
zőkészüléket, szívótömlőt, védőruházatot stb.) és 2004-ben sikerült meg-
valósítani a Tűzoltószertár felújítását is (lépésenként - pályázatonként): 
tetőcsere, ablakcsere, bejárat korszerűsítés, ahol a társadalmi munka is 
jelentős volt. 2004. augusztusában pedig Németországból érkezett egy 
porral, habbal, vízzel oltó MAN Diesel típusú tűzoltóautó, amely tech-
nikai fejlettségének köszönhetően nagy segítség az egyesületnek. 
Sajnos van, amikor már csak a hathatós, és gyors beavatkozás segít: aljnö-
vényzet-égése, bozóttüzek, avar és nádas-égés, tarlóégés, nyári szárazságban 
öngyulladás vagy árvízvédelmi feladatok, polgárvédelmi kötelezettségek. 
A lébényi Önkéntes Tűzoltókat ismerik a környéken, tudják, ha baj van, 
gyorsan megérkeznek és segítenek. Kivonultak már Koroncóra, 
Mosonszentmiklósra, Tárnokrétibe, Kimlére, de a lébényiek is bármikor 
számíthatnak rájuk, legyen szó tűzesetről, vagy gyereknapi bemutatóról. 

A taglétszám jelenleg kb. 44 főből áll, riasztható létszám: kb. 20 fő,  
de többen kaptak kiképzést tűzvédelmi, katasztrófavédelmi ismeretekből, 
hiszen az Egyesület nagyon fontosnak tartja a képzéseken való részvételt 
is. A tagságában megvalósul a generációk egymás mellett élése, a legfia-
talabb tag 14 éves, míg a legidősebb 58 éves. Szívesen és örömmel men-
nek a fiatalok, már az általános iskola után az egyesületbe, sok esetben 
apáról-fiúra száll az önkéntes tűzoltó egyesületi tagság. 
Az Egyesület nagy hangsúlyt fektet a különböző tűzoltó, polgárvédel-

mi bemutatókon, gyakorlatokon, versenyeken való megjelenésre, rész-
vételre. A rangos versenyekről (Jánossomorja, Mosonmagyaróvár, …) 
többnyire nem térnek üres kézzel haza: általában dobogós helyen vé-
geznek. A versenyeken több csapattal is képviselik magukat: gyermek, 
ifjúsági, felnőtt és megalakult a női csapat is. Az Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület kapcsolatban van hazai, a környéken működő önkéntes 
tűzoltókkal: Mosonszentmiklós, Mecsér, Győrsövényház, Mosonújhely, 
de emellett határon túli kapcsolatokat is ápol: Szap (Szlovákia). 
Az Egyesület évtizedes fennállása, működése, bizonyítja legjobban, hogy 
kell és van igény az önkéntes tűzoltó egyesületekre. 2007. év végén 
Csaplár Zoltán elnök lemondott, helyette id. Rózsa Béla vette át a veze-
tést, Ruzsa Imre parancsnok helyett ifj. Rózsa Béla lett a parancsnok.  
A két új parancsnokhelyettes: Fülöp László és Stergerits Ferenc.

Csapatok:

Gyerek csapat: Női csapat:
Bencze János Farnady Tamásné Hegedűs Tamara
Birgán István Giczi Anett
Ferenczi Gábor Giczi Petra
Horváth Attila Kovács Eszter
Imre Dávid Lenzsér Éva
Kerekes Tibor Molnár Rita
Mészáros Dávid Scheier Melinda
Mészáros Elek Stergerits Clarissa
Szigeti Gábor 

Ifjúsági Csapat: Férfi csapat:
Bencze János Angyal Imre
Birgán István Bencze Krisztián
Fülöp Gergő Klein Krisztián
Kerekes Tibor Kováts Krisztián
Molnár Imre Kozsolszky Zoltán
Rózsa Kornél Molnár Imre
Szigeti Gábor Stergerits Attila
   Stergerits Fernec

További tagok:

Bencze Lajos, Buga Gyula, Csaplár Zoltán, Czank József, 
Fehérvári János, Fülöp László, Holczammer Zsolt, Horváth Lajos, 
id. Rózsa Béla, ifj. Rózsa Béla, Kerekes Tibor, Kovács Péter, 
Mihalovits György, Mitring Imre, Orosz Lajos, Ruzsa Imre, 
Smitzhoffer Péter, Smitzoffer Zoltán, Stergerits Ferenc, Szebik Csaba, 
Szíj Zoltán, Tóth Kornél, Vajthó György.

Mestersége címere – Civil Szervezet

Lébényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Tűz esetén értesítendő:
Id. Rózsa Béla  .............................................  06-20/426-6164

Ifj. Rózsa Béla  ............................................  06-20/314-0245

Fülöp László  ...............................................  06-20/235-9835

Mitring Imre  ................................................. 06-96/360-538
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Mosonszentmiklós

Szomszédolunk - Mosonszentmiklós 

Egy mosonszentmiklósi olvasónk küldte el hozzánk ezt a cikket, 
melyet most megosztunk olvasóinkkal.

Tengölits Szandra 
spanyolországi tanulmányai

Szombathelyre járok a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egye-
temi Központjába, nemzetközi tanulmányok szakra. Negyedévesként 
nyertem el az Erasmus Hallgatói ösztöndíjat, amelynek keretében az őszi 
tanulmányi félévet Spanyolországban tölthettem egy ottani egyetemen. 
Négyen indultunk el szeptemberben Castellón de la Plana-ba, ami egy 
80ezres város Barcelonától 300 km-re délre, a Földközi-tenger partján. 
Nekem elsőre megtetszett, egy élhető város, igaz sokkal koncentráltabb, 
mint egy hasonló méretű hazai település. Sok ember él viszonylag „kis” 
területen. Családi házakat nem látni, csak a panel-szerű tömbházakat, 
mindenféle variációban, a 2 emeletestől a 20 emeletesig. A zsúfoltság 
a parkolási rendben mutatkozik meg leginkább, oda parkolnak, ahová 
csak tudnak: a kanyarba, a zebrára, a járdára, bárhová. Dinamikusan 
vezetnek, ez is a spanyol mentalitást tükrözi. Az utcák elég tiszták,  
a szelektív hulladékgyűjtés itt már megvalósult, mind a háztartásokban, 
mind a közterületeken.
Az egyetem (Universitat Jaume I – UJI) egy 8-10 épületből álló komp-
lexum, modern felszereltséggel és rengeteg szolgáltatással (a banktól 
kezdve a tankönyvbolton át az optikáig). A nemzetközi kapcsolatokkal 
foglalkozó iroda sokat segített, többek között kirándulásokat szervezett 
nekünk, Erasmusos diákoknak, amelyeknek köszönhetően megismer-
kedhettünk a többi külföldivel és nem mellékesen gyönyörű tájakon 
járhattunk! Több mint 200-an voltunk kint az őszi félévben, minden-
féle nemzet fia-lánya. Hihetetlen az a nemzetközi közeg, ami ott 
összegyűlt: németek, olaszok, franciák, belgák, lengyelek, görögök, 
amerikaiak, kanadaiak, finnek, hollandok, mexikóiak, argentinok, 
illetve egy-egy pakisztáni, indiai, és afrikai diák. Nagyon összetartó 
csapat jött össze a kirándulásoknak, sulinak, buliknak köszönhetően. 
A tanítás szeptember végén kezdődött, megannyi kurzus közül lehetett 
válogatni. Októbertől pedig spanyol nyelvtanfolyamra is járhattunk, 
ami a legtöbbet segítette nekem, ugyanis voltam olyan bátor, hogy egy 
szót sem beszéltem spanyolul, amikor kimentem. A spanyol lakótársa-
inknak köszönhetően is nagyon sokat tanultunk, így ez a 3 és fél hónap 
felért egy hiperintenzív nyelvtanfolyammal. A spanyolok egyébként 
nem nagyon beszélnek idegen nyelveket, maximum egy kevés angol, 
vagy olasz, de ennyi. A külföldiekkel segítőkészek, lelkesen magyaráz-
nak, mutogatnak, csak győzze megérteni őket az ember! Nagyon gyor-
san beszélnek, de azt mondták, ők a magyart hallják gyorsnak. Szóval 
minden csak viszonyítás kérdése.  A katalán is hivatalos nyelv abban 
 a térségben, ahol én éltem, köztük maga az egyetem is ezt a nyelvet 
használja, viszont sehol nem volt abból gond, hogy mi nem azt tanuljuk, 

és helyette spanyolul (castellano) szólalunk meg. 
A boltok nyitva tartása hétfőtől-szombatig többnyire egységes: 9-től 
vannak kora délutánig, aztán szieszta 5-ig, és késő estig megint újra 
várják a vásárlókat.

Nagyon sok zöldséget, gyümölcsöt, tésztát, halat esznek, egészséges 
ételeken élnek. Szerintem nincs is annyi túlsúlyos ember ott, mint Ma-
gyarországon. A szupermarketekben a kínálat nagyjából teljesen ugyan-
az, mint itthon. Túró sajnos nincs, én azt hiányoltam a legjobban.  
Van egy furcsa szokásuk, amivel egyik kirándulásunk során, egy Madrid 
közelében lévő városkában ismerkedhettünk meg: az ételt, desszertet nem 
mindenkinek saját tányéron tálalják, hanem az asztal közepére kiteszik, 
és onnan lehet enni, csipegetni, kóstolgatni, a társasággal közösen. 
Az időjárás elég szeszélyes, és bizony hideg is van! Október közepén még 
a tengerben fürödtünk, és december közepén is volt, hogy 20 fokot 
mutatott a hőmérő! Novembertől az ősz úgy néz ki, hogy pár nap meleg 
után pár nap hűvösebb jön, 9-10 fokkal, aztán újra egész nap verőfényes 
napsütés, tavaszi hőmérséklet. Az igazi tél náluk az, amikor 6-8 fok van 
napközben. Ennek ellenére rengeteg lakás épült fűtés nélkül, köztük az 
is, amiben én laktam. Nem kellemes egész nap fagyoskodni, de ez az ára 
az olcsóbb albérletnek. Az egyetem kollégiuma ennél drágább, így min-
den külföldi diák a lakásbérlést választja.
 
Hétvégén megannyi hely közül válogathat a szórakozni vágyó idős-fiatal 
egyaránt. Láttam öltönyös férfiakat, kosztümös nőket, miniszoknyás 
diáklányt egy helyen. Nem nézik ki egyiket sem. A zene is változatos, 
lehet a spanyolos, latinos dallamokat hallgatni, salsa-klubba járni, vagy  
a legújabb diszkó slágerekre ropni.

Elég nehéz dolgom volt, mert röviden szerettem volna összefoglalni 
az élményeimet, tapasztalataimat. Rengeteg mindenről tudnék még 
mesélni, de akkor egy külön mellékletet kellene csatolni a laphoz!  
Végezetül még annyit, hogy akinek lehetősége van külföldi ösztöndíjra, 
ne habozzon, jelentkezzen, mert soha máshogy nem jut ki egy diák egy 
másik országba tanulni úgy, hogy még fizetnek is érte! Ezzel kapcsolat-
ban közismert, hogy az Erasmus rosszul finanszírozott. Ez attól függ,  
mi az úti cél, mennyi ideig tartózkodik kint valaki. Nekem a támogatás, 
- amit egy összegben kaptunk meg röviddel a kiutazás után- nagyon sok 
mindenre elég volt. Spanyolország nem drágább, mint Magyarország, 
sőt, az ottani átlagfizetésekhez képest például az élelmiszer olcsónak 
számít. Az oda-és visszautat saját zsebből kell állni, és az utazás előtt is 
vannak költségek, ennek ellenére havonta nem kell tízezrekkel többet 
költeni kint, mint itthon. Persze riasztó, de egyben izgalmas is betekin-
teni egy idegen ország életébe, helytállni, nyelvet tanulni, ez nagyfokú 
önállóságra és talpraesettségre nevel, amely a későbbiekben csak a hasz-
nára válhat az embernek! Én azt mondom, hajrá, irány külföld, csak hogy 
lássuk, máshol milyen az élet!

Tengölits Szandra
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Agrár hírek

Az SPS mezőgazdasági támogatási rendszer
Az SPS rendszer bevezetéséről szóló törvényjavaslat 2008 nyár elején 
került az országgyűlés elé. Az új támogatási rendszert várhatóan 2009-től 
bevezeti hazánk, ha az Alkotmánybíróság jóváhagyja.

Az új rendszer lényege, hogy a korábban külön-külön igényelt támo-
gatásokat (területalapú, tejkvóta, stb.) üzemi szinten összevonják, így 
fizetik ki az évente egyszer, egységes kérelmen beadott igényeket.
Az új támogatás célja, hogy a termelő hosszú távú, biztos jövedelemhez 
jusson. Az SPS rendszerben korlátozottan forgalomképes támogatási 
jogosultság, vagyoni értékű jog kerül a mezőgazdasági termelő tulaj-
donába. A jog szabadon adható-vehető, örökölhető. A támogatási jo-
gosultság igénybevétele akkor lehetséges, ha megegyező mennyiségű 
földterület használata is fennáll. Miért jó ez? A termelő évekre előre 
meg tudja mondani, nagyságrendileg mennyi támogatásra jogosult. 
Ennek birtokában hitelképessége megnő a bankokban.
A támogatás összege általában független attól, hogy mit termel,  
ezáltal a termékeket a piac igényeihez tudja igazítani.

A támogatási jogosultság két komponensből épül fel:
Regionális komponens: minden, a tárgyévben bejelentkezett, a krité-
riumoknak megfelelő, jogosult földterülettel rendelkező földhasználót 
megillet.

Kiegészítő komponens: amely kalkulációjának bázisa a 2006 év top-up 
terület nagysága, valamint az opcionálisan, vagy kötelező jelleggel 
termeléshez kapcsolt támogatásokat is tartalmazza.

Egy üzem egységnyi támogatási jogosultságainak száma a bejelentett, 
támogatásra jogosult hektárok számával, míg a jogosultságainak névér-
téke a regionális és kiegészítő komponensek összegével lesz egyenlő.  
Egy egységnyi támogatás csak akkor aktiválható, ha ahhoz a birtokló 
hozzá tud rendelni egy hektár földterületet is, valamint teljesíti a kölcsö-
nös megfeleltetés jogszabályban megfogalmazott kritériumrendszerét!

További információval kapcsolatosan forduljon hozzám:

Rum János (06-30/331-6640)
kamarai tanácsadó

A kölcsönös megfeleltetés szabályainak 

betartása, mint támogatási feltétel 

A magyar agrártársadalom 2009-től újabb kihívásra vár! Ez a kölcsönös 
megfeleltetés (cross compliance) részét képező jogszabályban foglalt 
gazdálkodási követelmények bevezetése. Addig, amíg az összevont 
gazdaság támogatási rendszer bevezetése a magyar agrárium döntésétől 
függ, addig a kialakításában összekapcsolódó kölcsönös megfeleltetés 
bevezetetése Magyarországnak a 2004-ben csatlakozott tíz új tagország 
döntő többségével együtt (Málta és Szlovénia már 2007. január 1-től 
bevezette) 2009-től fokozatos – három év alatt, ütemezetten történő – 
bevezetési időszakot követően teljes mértékben kötelező. A fokozatos 
bevezetés a jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményekre vonat-
kozó közösségi, valamint nemzeti szabályok alkalmazására vonatkozik, 
míg a kölcsönös megfeleltetés másik részét képező helyes mezőgazda-
sági és környezeti állapotra vonatkozó szabályokat a mezőgazdasági 

termelőknek az egységes területalapú támogatás (SAPS) igényléséhez 
már 2004-től be kell tartani. Ezeket a Mezőgazdasági és Vidékfejlesz-
tési Hivatal (MVH) jelenleg is ellenőrzi.

A fenntartható mezőgazdaság 
A kölcsönös megfeleltetés rendszerének kialakítása az Európai Unió 
2003-as KAP reformjához kötődik. Ennek alapvető célkitűzése egy 
fenntartható európai mezőgazdaság kialakítása, amelynek eléréséhez 
számos új intézkedés bevezetésére került sor, ezek alkalmazása most érik 
el hazánkat. Az egyik alapvető intézkedés, az un. összevont gazdaságtá-
mogatási rendszer (SPS) bevezetése. Ennek lényege – néhány kivételtől 
eltekintve – az, hogy a közvetlen termelői támogatásokat elválasztotta a 
termeléstől. Azonban a termelési kötelezettségtől zömében elválasztott 
közvetlen támogatások kifizetését – az egyéb terület alapon kifizetett 
támogatással együtt – egy egységes feltételrendszer szabályainak teljesí-
téséhez kötötték, ez a kölcsönös megfeleltetés rendszer (részei: jogsza-
bályban foglalt gazdálkodási követelmények és a helyes mezőgazdasági 
és környezeti állapot előírásai).

Környezettudatos gazdálkodás
A teljes rendszer olyan minőségi, szakmai előírásokat tartalmaz, ame-
lyek az európai kultúrához tartozó élelmiszerminőség és élelmiszer-
biztonság, valamint a környezettudatos gazdálkodás szavatolásának 
alapfeltételei. Az ország minden állampolgárának érdeke ennek mű-
ködése. 2008 januárjában a mezőgazdasági miniszterek tanácsa döntést 
hozott arról, hogy a kijelölt 19 jogszabály követelményeit fokozatosan 
kell bevezetniük. 2009-től a már fent említett környezet- és természet-

védelemre vonatkozó követelményeket, továbbá az állatjelölés követel-
ményeit, míg 2011-től az állategészségügyre, a növényvédelemre,  
az állatvédelemre és nem utolsó sorban az élelmiszerbiztonságra vonat-
kozó jogszabályok követelményeit. A kölcsönös megfeleltetés követel-
ményrendszere összetett, de betartása számos területen nem jelent 
újdonságot a gazdálkodók számára, hiszen azok teljesítése már most is 
a gazdálkodói tevékenységük része. Az újdonság abból áll, hogy ezen 
követelményeket a támogatások kifizetésével kapcsolják össze, és a 
szabályok betartását rendszerszerűen ellenőrzik.

Az ellenőrzést az illetékes szakhatóságok és bizonyos esetekben az MVH 
hajtja végre. Évente a támogatást igénylők 1%-át, illetve ahol a szakmai 
szabályozás magasabb mértéket ír elő (pl. állatjelölés szarvasmarha 10%, 
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juh esetében 3%) azokban az esetekben azt kell ellenőrizni. Az ellenőrzé-
seket előzetes bejelentés nélkül kell végrehajtani az EU rendelkezése 
szerint. Ettől külön indokolt esetben lehet eltérni, és az ellenőrzést meg-
előző legfeljebb 48 órával előbb értesíteni a gazdálkodót az ellenőrzésről.

Szigorú szankciók
Azok, akik nem teljesítik az előírt követelményeket, nem kaphatják meg 
a teljes jogosult támogatási összeget. Amennyiben a nem teljesítés gon-
datlanságból ered, akkor csak 1-5%-nyi támogatást von el az MVH.  

Hogy pontosan mennyit az attól függ, hogy milyen a nem teljesítés  
értékelése. Milyen hatása van, milyen területi kiterjedése, helyrehozha-
tó-e, maradandó kárt okoz a meg nem felelés. Azok, akik az ellenőrzés 
során nem feleltek meg a kölcsönös megfeleltetés követelményeinek, és 
a következő évben is kijelölték őket ellenőrzésre, és ismételten ugyanazt 
a meg nem felelést állapítják meg, már 15%-os levonást is kaphat.  
Azokkal szemben, akik azonban szándékosan rongálják környezetüket, 
nem biztonságos élelmiszert termelnek, súlyosabb szankciót kapnak. Ez 
lehet 15% vagy akár 100% is, de akár több évre is kizárhatják a közössé-
gi támogatások meghatározott köréből.

Új követelmények 2009-től
2009-től az alábbi követelményeket kell bevezetni. A természetvédelem 
területén a Natura 2000 területeken betartandó követelmények. A Natura 
2000 területeken bizonyos, jogszabály adta cselekményeket csak engedély 
birtokában lehet elvégezni. Szintén a Natura 2000 területeken be kell tar-
tani a speciálisan ide meghatározott földhasználati szabályokat, melyek 
jelenleg csak a gyepterületekre vonatkoznak. A felszín alatti vizek védelme 
érdekében nem szabad olyan technológiákat kiépíteni, amelyek  
a szennyezőanyagot közvetve, vagy közvetlen a felszín alatti vízbe vezetik 
be (pl. szennyező anyag közvetlen bevezetése kútba csővezetéken keresztül). 
Kiemelt figyelemmel kell kezelni a szennyezőanyag-tárolókat, hogy tech-
nológiailag megfelelnek-e az előírásoknak. A szennyvíziszap mezőgazda-
sági felhasználása hazánkban mintegy 10 ezer hektárra terjed ki.  
A kihelyezés minden esetben engedélyköteles tevékenység, ennek hiánya 
kölcsönös megfeleltetési szankciót von maga után. A nitrát irányelvvel 
kapcsolatban a trágya felhasználása van részletesen szabályozva.  
A kijuttatható N hatóanyag konkrét felső határa (170 kg/ha/év). Ennek 
betartása mellett ügyelni kell a trágyatároló kapacitására és műszaki mi-
nőségére, egyes jogszabály által nevesített területeken és/vagy időpontokban 
nem szabad trágyát kihelyezni, vagy csak engedély birtokában lehet ezt 
megtenni. Adatszolgáltatási és dokumentációs kötelezettségei is vannak a 
gazdálkodóknak. Az állatjelölési és nyilvántartási (sertés, juh, kecske,  

szarvasmarha) jogszabályok alapján be kell jelenteni a tenyészeteket,  
illetve a szarvasmarhák esetében az egyedek születését és elhullását is.  
A gazdálkodás helyszínén az állományról nyilvántartást kell vezetni.  
Legfontosabb ezen követelmények közül talán az állatjelölési kötelezett-
ség, amely a szabályos jelölést, a füljelzők meglétét írja elő a tenyésztett 
állatok körében.
 
Végsősoron a ki nem fizetett támogatás visszakerül a közösség költ-
ségvetésébe és elvész a magyar gazdálkodás számára, ezért mindany-
nyiunk érdeke, hogy minél kevesebb szankciót kelljen kiszabni.  
Ezt úgy tudjuk elérni, hogy mindenki igyekszik teljesíteni a gazdálko-
dás korántsem új szakmai követelményeit, előírásait. 
A kölcsönös megfeleltetés követelményeiről szóló ingyenes tájékoztató 
füzetek mindenki számára elérhetőek az önkormányzaton!

Rum János

Fő tevékenységi kör:
• Árajánlatok készítése, anyagszükségletek 

kiszámítása és szaktanácsadás

• Régi (használt) parkett és padló professzionális 
felújítása: javítás, csiszolás, fugázás, szegés, lakkozás

• Új parkett és padló szakszerű fektetése és 
igény szerint minden vele kapcsolatos 

ügyintézés és anyagbeszerzés

• Beton nedvességmérés és előkészítés

• Betoncsiszolás és aljzatkiegyenlítés

• Asztalos munkák

• Nyílászárók beépítése, javítása, szervizelése

• Kerítések, kapuk, balkonok készítése 

Nátz Miklós 
faipari magánvállalkozó
Lébény, Damjanich u. 48.

Tel.: 06-30/539-6524;  06-96/360-112

E-mail: natzparkett@gmail.com
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Petôfi Sándor

1848
Ezernyolcszáznegyvennyolc! az égen

Egy új csillag, vérpiros sugára
Életszínt vet a betegségében

Meghalványult szabadság arcára. 

Szent szabadság, újabb megváltója
A másodszor sûlyedt embereknek,
Drága élted miljom s miljom ója,

Ne félj, téged nem feszítenek meg. 

Elbuvék a békesség galambja,
Fészke mélyén turbékolni sem mer;

Háborúnak ölyve csattogtatja
Szárnyait a légben vad örömmel. 

Hah, ti gyávák, ti máris remegtek?
Ez csak kezdet, ez csak gyermekjáték...

Hátha mindazok beteljesednek,
Amiket én álmaimban láték! 

Eljön, eljön az itélet napja,
A nagy isten véritéletet tart,

S míg jutalmát jó, rosz meg nem kapja,
Már nyugonni sem fog addig a kard! 

(Pest, 1848. február)

Meghívó
Lébény Nagyközség Önkormányzata 

tisztelettel meghívja a Lakosságot

az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 

tiszteletére rendezett ünnepélyére, 

2009. március 13-án (pénteken), 17 órára a Közösségi Házba.

A megemlékezésen fellépnek az általános iskola 6. osztályos tanulói, illetve az iskola énekkara.


