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2009 júliusában szívélyes hangú meghívót hozott a posta a polgármesteri hi-
vatalba. Falunapra készült Ásványráró lakossága, s erre a falu egészét megmoz-
gató eseményre invitálta ásványrárói kollégája a lébényi polgármestert.
A kétnapos rendezvény gazdag programjának egyik mozzanataként 
Böősy Imre, Ásványráró polgármestere kitüntető díjakat adott át. Nagy 
taps kíséretében jelentette be, hogy Ásványráró képviselőtestülete a 
legrangosabb helyi elismerést, az „Ásványráróért” emlékplakettet ado-
mányozza Lébény lakosságának. A megtisztelő kitüntetést az 1954-es 
szigetközi árvíz 55. évfordulójára emlékezve ítélte oda a testület, köszö-
netképpen azért, hogy községünk polgárai 1954 júliusában befogadták, 

s önzetlenül segítették, 
támogatták az árvíz miatt 
hontalanná lett, fedél és 
kenyér nélkül maradt ás-
ványrárói családokat.
A Somogyi József Kos-
suth-díjas szobrászművész 
által tervezett plakettet 
községünk lakossága ne-
vében Kovács Gábor pol-
gármester vette át.
Több mint fél százada már 
az akkor történteknek. 
Kevesen vannak közöt-
tünk, akik felnőttként él-
ték meg ’54 nyarát, kevesen 
őriznek a szigetközi árvíz-
ről személyes emlékeket. 
Ők azonban jól emlékez-
nek arra, hogy 1954 júliu-
sában hatalmas árhullám 
vonult le a Duna magyar 
szakaszán.

Rendkívüli volt az időjárás abban az esztendőben. Az Alpok magasabb 
régióiban későn kezdődött a hóolvadás, s ehhez július elején szokatla-
nul bőséges nyári csapadék társult a Keleti-Alpok északi oldalán. Ez 
volt az oka annak, hogy a térség folyói hirtelen áradni kezdtek, s a Duna 
szigetközi szakaszán július 8-án el kellett rendelni a legmagasabb fokú 
árvízvédelmi készültséget. A térség lakói emberfeletti erőfeszítések 
árán próbálták megerősíteni a töltéseket, próbálták menteni az aratás 
előtt álló gabonát, az állatállományt, a lakóházakat. A gátak azonban 
nem bírták a hatalmas víztömeg nyomását – korábban csak 1899-ben 
mértek hasonlóan magas vízállást a Dunán – s az óriásira duzzadt folyó 
július 15-én délelőtt 10 óra 10 perckor Ásványrárónál, néhány órával 
később Kisbodaknál és Dunakilitinél áttörte az árvízvédelmi töltéseket. 
A rohanó áradat rázúdult a térség falvaira, s az átszakadt gátakon ki-
áradó 550 millió köbméternyi víz tengerré változtatta a Szigetköz 
alacsonyabban fekvő keleti felét. Az Öreg-Duna és a Mosoni-Duna 

által határolt 65 000 holdnyi területből 35 800 hold víz alá került, 1387 
ház összedőlt, 2043 pedig súlyosan megrongálódott.
Az árvíztől sújtott szigetközi falvak lakóit a hatóságok – néhol csupán 
órákkal a gátszakadás előtt – kitelepítették, s részben Mosonmagyaró-
váron, részben a közeli falvakban helyezték el.
Lébényben Hédervár és Ásványráró kitelepített lakossága kapott me-

nedéket. Községünk lakói szívesen fogadták a menekülteket, s – túl 
azon, hogy befogadták őket – együttérzésük és segítőkészségük jeleként 
gyűjtést is szerveztek a károsultak javára. A gyűjtés eredménye 11 
mázsa 10 kg búza, 1 mázsa 35 kg rozs, 3 mázsa 45 kg árpa, 20 mázsa 
95 kg burgonya, 1 mázsa 64 kg bab, 362 tojás és 36 db tyúk volt.  
A KIOSZ (Kisiparosok Országos Szövetsége) helyi szervezete 1275 
forintot, magánszemélyek 1640 forintot adományoztak a károsultaknak.
Ma már talán sokakat megmosolyogtatnak ezek a számok. Akik azonban 
átélték azokat az időket, akik ismerik az „ötvenes évek” nyomorúságos 
életviszonyait, azok tudják méltányolni a lébényieknek ezt a gesztusát.
Az emlékplakett adományozása bizonysága annak, hogy azok az idős 
ásványráróiak – s az ő utódaik – akik a katasztrófa napjaiban Lébényben 
nyertek menedéket, ma is jó szívvel és hálával emlékeznek az őket 
befogadó, önzetlenül támogató lébényi emberekre.

Kiszeli Lajos

Köszönet Lébénynek
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Író-olvasó találkozó

2009. július 20-án egy kellemes órát tölthettek el az érdeklődők a Kö-
zösségi Házban. Hámor Vilmos író-újságíró volt a Nyugdíjasok Lébényi 

Egyesületének a vendége. Az író főként könnyed, humoros szemelvé-
nyeket olvasott fel könyveiből, melyekkel mosolyt csalt a résztvevők 
arcára, de előkerültek szívet-lelket melengető, tanulságos történetek is. 
Az előadás végén lehetőség nyílt dedikálásra és könyvek vásárlására is.

I. Szent Jakab Nap

2009. július 25-én tartottuk Lébényben az I. Szent Jakab Napot.
Ezt a rendezvényünket hosszadalmas előkészület előzte meg. A szer-
vezésben, sőt, magában ennek a napnak a kitalálásában is nagyon sokan 
részt vettek, igazi csapatmunka volt.

A kezdetek…
Kora tavasszal Földes Pétert és a Magyarországi Camino de Santiago 
Egyesület tagjai azzal keresték meg községünket, hogy szervezni sze-
retnének egy zarándoklatot, a Camino de Santiago, vagyis a Szent 
Jakab út zarándoklatnak egy rövidebb változatát Magyarországon, 
végállomásának pedig mindenképpen egy Szent Jakabbal kapcsolatos 
emlékhellyel rendelkező települést szeretnének választani. Amikor 

felkutatták ezeket a településeket, akkor esett a választásuk Lébényre, 
illetve a több mint 800 éves templomunkra. Nagyon örültünk ennek a 
felkérésnek, gondolva arra, hogy a búcsú időszakát egy kulturális több-
lettel is meg lehetne tölteni. Tavasszal elkezdődtek a megbeszélések, 

először szűkebb körben, majd egyre többen és többen lettünk. A be-
szélgetések alkalmával kezdtek letisztulni a gondolatok, egyre jobban 
megértettük a zarándokok indíttatását, célját és ők is odafigyeltek arra, 
amit mi szerettünk volna adni, illetve kapni ettől a rendezvénytől. Így 
találkoztak össze a gondolatok, mellyel elindult egy lavina. Magának 
a gyalogos zarándokútnak a szervezését a Camino egyesület tagjai 
végezték, mely Budapestről indult július 19-én (vasárnap), a Nulla 
kilométerkőtől, illetve a Normafától. A következő útvonalon érkeztek 
a zarándokok: Budapest – Héreg – Tata – Bábolna – Pannonhalma – 
Győr – Lébény. Feltérképezték a pontos útvonalat, az étkezési- és 
szállás lehetőségeket. Elkészítették a szükséges nyomtatványokat, 
credencialokat, pecséteket, pólókat, összegyűjtötték a szükséges infor-
mációkat és elindultak hozzánk…

A mi dolgunk a lébényi programok megszervezése volt. Ehhez nagyon 
sok támogatást és segítséget kaptunk a civil szervezetektől és magán-
személyektől is. Mondhatnám, hogy nem is tudnám felsorolni annyian 
voltak, de azért mégis megpróbálnám…
Segítők, támogatók: Eight Singers Lébényi Énekegyüttes, Egyesület 
Lébényért, Galambász Egyesület, Evangélikus Egyházközség, Hagyo-
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mányőrző Orchidea Klub, Lébényi Amatőr Színjátszó és Kulturális 
Egyesület, Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar, Nyugdíjasok Lébényi 
Egyesülete, Római Katolikus Egyházközség, valamint Kiszeli Lajos, 
Sárvári István, Angyalics Attila, Gyurós Péter és csapata, Kilácskó 
Attiláné, Badics Ibolya, Császár Béláné, Kiszeli Lajosné, Takáts Tímea, 
Sipos Lászlóné és az Ördögkonyha dolgozói.

A helyi programoknál igyekeztünk figyelni arra, hogy a zarándoklat 
szelleméhez illeszkedjenek. Lébény sokszínűségével, múltjával, jelené-
vel is szerettük volna megismertetni az ideérkező vendégeket. Éppen 
ezért, a Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete egy kiállítást rendezett be 
csuhétárgyakból, Pálinger Béla képeiből és az egyesület által készített 
kézműves alkotásokból. Egy másik kiállítást és vásárt, egy standon 
találhatták meg az érdeklődők, ahol a Hagyományőrző Orchidea Klub 
tagjainak munkáit lehetett megcsodálni, illetve egy mosonszentmiklósi 
vendégünk, Horváth Elemérné csipkéit állítottuk ki, ahol alkalom volt 
kipróbálni a csipkeverést is. Egy harmadik helyszínen a lébényi kiad-
ványok, lébényi ajándéktárgyak kaptak helyet, végül, de nem utolsó 
sorban az Egyesület Lébényért tagjai várták a gyerekeket egy kis ját-

szóházba a régi evangélikus parókia épületében.
Az I. Szent Jakab Napi program egy Caminóról szóló kiállítással kez-
dődött, melynek a régi plébánia adott helyet. A képeket végignézve, a 
hozzájuk tartozó rövid gondolatokat elolvasva, egy „más világba” érkez-
tünk meg, mely tele van sok-sok apró csodával.
A zarándokokat már reggeltől, a Kard Rendje Egyesület tagjai várták 
Lébény határában, majd gyalogosan elkísérték őket egészen a templom 
kapujáig. Útjuk közben egy-egy szál virággal köszöntötték a gyerekek 
a vendégeket, akik meghatódva léptek be templomunkba, ahol énekszó 
és orgonaszó fogadta őket.

A Kard Rendje Egyesület lovagi harcművészeti bemutatójának nagy 
sikere volt a gyerekek körében, így kétszer is tartottak bemutatót a 
délután folyamán. E közben egy újabb helyszínen, a Polgármesteri 
Hivatal termében Varga Lóránt és Baán Csaba könyvbemutatója kez-
dődött 16 órától. A zarándokok számára a legfontosabb program a 18 
órai szentmise volt, melyet Gőgh Tibor helyi plébános celebrált. A 
szentmise után a templom egy középkori egyházi zenéket játszó zene-
karnak, a Musica Profana-nak adott otthont. Az előadást követően a 
templom déli kapuja előtt a helyi énekegyüttesek zenei összeállítását 
hallgathatták meg az érdeklődők, először a Lébényi Liszt Ferenc 
Vegyeskar, majd az Eight Singers Lébényi Énekegyüttes dallamai 
csendültek fel. A templom és környéke estére sötétségbe burkolózott, 
ahol csak az énekesek előtt égő mécsesek adtak némi világosságot. Ez 
a sejtelmes fény, egyfajta többletet adott ezeknek a koncerteknek, a 
résztvevők úgy érezhették magukat szó szerint, mintha az „angyali 
zenén” kívül megszűnne a körülöttük lévő világ.

Azok, akik pedig még szerettek volna részt venni egy közös táncoláson 
a nap végén, azokat a Tatros Együttes csángó népzenei koncertje vár-
ta a Templom téren felállított színpadnál.

Visszhangok…
Hogy mik is voltak a visszhangjai, tanulságai ennek a rendezvénynek? 
Talán azt mondhatom, hogy még egy rendezvénynél sem láttam ezt az 
összefogást, ezt a tenni akarást. A média szinte egész héten Lébénnyel 
foglalkozott, a rádió, az újságok, a televízió… Nagy lehetőségeket 
rejtett számunkra ez a nap, ez a hét, hiszen az egész ország felfigyelt 
Lébényre. Úgy gondolom, hogy akik követték ezeket a tudósításokat, 
azoknak mindig eszébe fog jutni Lébényről a szép templomunk és a 
helyiek vendégszeretete.

K.I.
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Megcsináltuk, fiam!

(Palánta tábor, U 9-es csapat - 2009 július 10-16.)

Tavaly nyáron nagy élmény volt gyermekeink és a szülők számára 
egyaránt a napközis focitábor. Már akkor felmerült a kérdés: miért ne 
lehetne bentlakásos, sátorozós formában megrendezni a gyermekek 
fejlesztésére, a szabadidő hasznos eltöltésére irányuló tábort.

Az otthontól való nehéz elszakadást - mely sokunknál problémát okoz 
- áthidalná, feloldaná a család közelsége, a tábor viszonylagos nyitott-
sága. A gondolatot tett követte. A hét elszánt, lelkes apuka-nyári sza-
badságát áldozva az „ügyért” - hónapokig szövögette a terveket. Abban 
biztosak voltak, hogy nem olyan „tessék-lássék”, vagy „ahogy esik, úgy 
puffan” program lesz ez, saját tapasztalataik, be nem teljesült vágyaik 
is áthatják majd az együtt töltött időt. Mi, anyukák sokszor nem is 

értettük, minek kell akkora „feneket keríteni” ennek a dolognak, miért 
van szükség annyi részletesen kidolgozott írásos anyagra, szervezési 
feladatra. Hja, férfiak! - legyintettünk. (Azt tudni kell, hogy az apukák 
mindent maguk akartak megoldani, nem igényeltek segítséget.)
Lassan világossá vált a sok befektetett energia értelme: a maradandó 
élmények mellett célul tűzték ki, hogy mind a tizenhat gyermek sok 
tárgyi ereklyét is hazavihessen. Ezért szereztek be karszalagokat, ké-
szítettek csapatzászlót, emléklapokat, tábori programkártyát.

Hihetetlen várakozással teltek a napok a tábornyitásig, egyre nőtt az 
izgalom, a feszültség. Tudták jól, hiába készültek fel alaposan, számba 
kell venni az előre nem látható problémákat (konfliktusok, baleset stb.). 

Tudatosult bennük az az óriási felelősség, amit vállalniuk kell, nem csak 
a saját, hanem az összes rájuk bízott gyermekért.

Mindenki apukájának kell lenni, hol keményen, hol bizalmasan, hol vigasz-
talón, de mindig partnerként! És mindezt napi 24 órában! Anya nélkül!
Elérkezett az idő. Előző este fűnyírás a pályán, az erdő árnyékában. 
Körletzárás, ruhaszárító, világítás, zászlóárboc, sátorhelyek. Reggel 
hatalmas izgalom, pakolás. Elsőként közösségi sátor, árnyas, szellős. 
Aztán gomba módra a hálósátrak. Matracok, csomagok, rakodás - 
együtt felnőtt, gyerek. Késő délutánra kész, kigyúlnak a fáklyák, a 
bográcsban étel rotyog. Az első zászlófelvonás - poénkodunk, nevetünk, 
lepleznénk meghatottságunkat, de a pillanat örök…

Közös vacsora, aztán végeláthatatlan gyerek-felnőtt foci.
Az anyukák mehetnének már haza, de nem mozdulunk. Tán a sportöl-
tözőben a fürdetésnél elkél a segítség… Nem, megoldják maguk. Zavar-

juk őket, mégis minden este kimerészkedünk: hátha segíthetünk, vagy 
mi is új élményekkel gazdagodunk. Nehéz a felismerés: itt nincs szükség 
ránk. Irigyeljük is őket, hiszen ez egy más bolygó, másik univerzum. Ez 
a szabadság, ez a beteljesülés, ez az önmegvalósítás, ez maga a paradicsom.

Esténként a túloldalról szemlélem a fenséges látványt: sátrak sora 
fáklyafényben, sejtelmes, nyugodt harmónia.
Gyorsan peregnek a napok, elfárad a reggeli zenés ébresztő, fogynak a 
reggeli tornák, sorra kialszanak a tábortüzek. Az élménytarisznya meg-
telik: csónakázás a tavon, horgászat, tűzoltósági kalandok, holdkráterek 
látcsövezése, pancsolás, fagyizás, a sok játék, foci, versengés, kacagás.

Végigolvasva e sorokat, most jöttem rá: a táborról akartam, de nem arról 
írtam. Hét apáról szól e rövid mese, kiknek teljesült egy álmuk. Nem 
földöntúli, nem elérhetetlen, de nem is mindennapi. Mégis a legtöbb, amit 
adhattak. Már szövögetik a jövőt, a folytatást (csak remélni tudom, hogy 
az anyukák is kapnak majd szerepet). Biztos vagyok abban, hogy tágul a 
tér, bővülnek a lehetőségek, a minta követőkre talál.

Végül - minden rangsor nélkül - álljon itt a hét mester neve:
Bonnyai Szabolcs
Böröczki Péter
Kilácskó Attila
Klujber Tamás
Limp Tibor
Schmitzhofer Zoltán
Takács Szabolcs

Kné
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„Itt a nyár!”, avagy tábor lébényi módra

Idén augusztusban szerveztük meg másod ízben az „Itt a nyár!” tábort 
Lébényben, a Közösségi Házban, ahová nemcsak Lébényből, de 
Mosonszentmiklósról is érkeztek gyerekek. Hosszú készülődés után 
sikerült változatos programokat kitalálni, hogy a szünidőnek ezt a 
néhány napját élvezetessé tegyük a gyerekek számára. A táborozók részt 

vehettek kézműves foglalkozásokon, közös játékokon, kiránduláson. 
Reggelente egy vidám tornával indítottuk a napot, majd rövid játék 
után kezdetét vette az aznapi „munka”. A délelőtti kézműves foglalko-
zásokon sok szép alkotás készült, pl.: uzsonnás táska, díszdoboz, krepp-
papír virág, origami, falidísz, ablakdísz, ajándéktáska, batikolt póló és 
még sorolhatnám mennyi minden.

Öröm volt nézni a gyerekeket, ahogy igyekeztek minél szebbre készí-
teni a munkáikat, hogy délben, mikor hazamennek, akkor meg tudják 
mutatni a délelőtti alkotásaikat.
Az otthon jóízűen elfogyasztott ebéd után, egy lazább, játékosabb 
délután következett. Az első napon már táncház várta a gyerekeket és 
természetesen minket, felnőtteket is. A mosonszentmiklósi néptánc 
csoport néhány ügyes lány tagja invitált minket táncba és újabb játéko-
kat tanítottak meg velünk, melyen nagyon jól szórakoztak kicsik és 
nagyok egyaránt. Ezúton is nagyon köszönjük a lányoknak, hogy meg-
táncoltattak minket!

Második nap Mosonszentmiklósra indultunk Horváth Elemérnéhez 
(Éva nénihez), ahol birtokba vettük a Csopak bisztró hátsó sátrát és 
megismerkedtünk a csipkeverés alapjaival. Amíg Kasznár Kati a csip-
keverést mutatta meg a gyerekeknek, addig Éva nénivel a tulipán babát 
készítettük el. Ezen a napon még egy közös ebédelésre is volt idő, amit 
a sátorban fogyasztottunk el. Piroska néni és Margit néni paprikás 
krumplijánál finomabbat, nem is ehettünk volna aznap, hiszen mind a 
3 nagy lábas krumpli elfogyott. Ebéd után megmutattuk a 
mosonszentmiklósiaknak is, hogy hogyan kell eljárni „Az előre a ke-
zedet…”, vagy a „Fejem a vállam, a térdem, a bokám…” című dalt, 
amivel reggelente indítottuk a napjainkat, majd elsétáltunk a buszmeg-
állóig és felszálltunk a lébényi buszra.

Természetesen a harmadik napra is jutott program bőven, a délelőtti 
játék és alkotás után délután megismerkedhettünk Pán Péter izgalmas 
történetével, mely alatt megszáradtak az egyedi batikolt pólók is. A 
mese után jöhetett a fagyizás. A Fehérvári fagyizóban egy jót játszhat-
tak a gyerekek, majd visszasétáltunk a Közösségi Házba.

Úgy gondolom, talán az utolsó nap volt a legemlékezetesebb a gyerekek 
számára. Már délelőtt nagy izgalommal várták a délutáni kiállítást, 
ahová elhívták a szüleiket, testvéreiket, barátaikat. Mielőtt a „táborzá-
ró ünnepségünkre” került volna a sor, berendeztük a kiállítást és cso-
daszép pillangóvá és tündérré változtattuk az arcfestésre vállalkozó 

gyerekeket. Miután mindezzel végeztünk, közösen rendet raktunk és 
jöhetett a meglepetés… Egy kis ajándékkal, emléklappal és egy hatal-
mas tortával leptük meg a gyerekeket. A finomságot nem is bírtunk 
megenni, úgyhogy 1:0 a torta javára, de majd jövőre egyenlítünk! A kis 
ünnepségünk után természetesen már érkeztek is sorban a szülők, 
nagyszülők, hogy gyönyörködhessenek a kiállításunkban.
A néhány napért cserébe mi csillogó szemeket, hangos nevetést kaptunk 
ajándékba a gyerekektől, melyet köszönünk és reméljük, hogy jövőre is 
találkozunk.

Akik nélkül pedig nem lehetett volna tábor: Háber Nóra, Molnár-
Kovács Ildikó, Németh Anita, Prémus Zsófia, Scheier Nikoletta, 
Steiningerné Horváth Csilla és Tóth Evelin.
Akiknek pedig köszönettel tartozunk a segítségéért: Lébény Nagyközség 
Önkormányzata, Élőné Fehérvári Andrea, Horváth cukrászat, Horváth 
Elemérné, Kasznár Katalin, Pohlinger Lászlóné és Krejcsa Gábor. 

K.I.
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Olvasótábor 2009

Idei olvasótáborunk témája a kincskeresés volt, ezért ehhez kapcsolód-
tak a feldolgozott olvasmányok is. Az Alexandra Kiadó A legszebb 
meséim kincsestára című könyvéből 7 mesét dolgoztunk fel. A mesés 
keletre repített bennünket Szinbád a tengerész, Aladdin és a csodalám-
pa, Ali baba és a negyven rabló meséje.

A császár fülemüléje című meséből megtanulhattuk, hogy néha a csil-
logó aranyból és drágakövekből készült tárgyaknál többet ér egy kicsi 
szürke, de eleven kismadár csodálatos éneke. A tűzszerszám és Az 
égigérő paszuly főszereplői pedig bátorságukkal nyerték el jutalmukat.
A mesék birodalmából kilépve valódi kincskeresőkről olvashattunk 
Ráth-Végh István: Hatalom és pénz című könyvének érdekes és tanul-
ságos történeteiben. A szellem és az elásott kincs, vagy A mexikói 
sziklabarlang titka az emberi hiszékenységet gúnyolja ki. A kalózok 
kincse, A tölgyek szigetének rejtélye, vagy az Aranyásó pedig a póruljárt 
kincskeresők kalandjain keresztül tanít meg bennünket arra, hogy az 
elásott kincsek hiábavaló kutatásánál fontosabbak a becsületes munká-
val megszerzett valódi értékek.
A helybéli kincskeresők sem maradhattak ki tanulságos olvasmányaink 
közül.
Németh Judit: Lébény története és jelesnapi szokásai című könyvéből 
A tölgyerdő kincse regél a törökök elásott kincséről, amelyet a falu 
lakói „sötét erőket” is segítségül hívva, kitartóan kerestek.
Kiszeli Lajos: Lébény könyve 1931. február 10-i bejegyzése aztán 
felfedi a valóságot erről a legendáról.
Remélem ezek a tanulságos olvasmányok és feldolgozásuk javára váltak 
az olvasótábor minden résztvevőjének.

A feldolgozott olvasmányokhoz kapcsolódtak a táborban játszott játékaink, az  
eldugott „kincsek keresése”, a pontgyűjtő versenyek is és a Győri Egyházmegyei 
Könyv- és Kincstárba valamint a Xantus János Múzeumba tett látogatásunk is.
Kerékpártúra, fagylaltozás és a hagyományos utolsó napi paprikás-
krumpli főzés egészítette ki a tábor programját.

Domsits Mihályné

Augusztus 20-i ünnepség

Lébény Nagyközség Önkormányzata 2009. augusztus 20-án, 14 órai kez-
dettel tartotta meg államalapító Szent István királyunk tiszteletére rendezett 
ünnepségét a Fő téren. A Himnusz közös éneklése után Imre Szabina 8. 
osztályos tanuló szavalata hangzott el. Szabó Miklós Mosonmagyaróvár 
polgármestere ünnepi beszéde után megszegte az első búzából készült, 

megszentelt kenyeret. Ezt követően a Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar zenei 
összeállítását hallgathattuk meg, mely tovább emelte az ünnepség fényét.
Az ünnepély zárásaként sor került a Közjó Szolgálatáért Emlékplakett át-
adására is, melyet Lébény Nagyközség Önkormányzata azzal a céllal alapí-
tott, hogy a község szolgálatában érdemeket szerzett személyeket méltó 
képpen elismerésben részesítse. A díj odaítélésére több jelölés is érkezett.
A jelöltek: Diós János, Gyurós Józsefné, Holzinger István, Horváth Sándorné, 
Koháry Ferenc, Krascsenics Lajosné, valamint Szabóné Czinder Katalin.
Az idei évben Horváth Sándorné vehette át az emlékplakettet.

Horváth Sándorné a diploma megszerzését követően Lébényben he-
lyezkedett el, mint óvónő. Több mint 30 éves munkája után, 2007-től 
intézményegység-vezető helyettesként dolgozik. 1981 óta segíti a Vö-
röskereszt Helyi Szervezetének munkáját. Először mint aktivista tevé-
kenykedett, majd 1997-től már a vöröskeresztes titkári teendőket is 
ellátta. Munkájába az évenkénti kétszeres, illetve 2009-től a három-
szoros véradás, illetve a jubileumi jutalmazások megszervezése tartozik 
bele. Ezen kívül a községi Idősek Napi rendezvényében, valamint az 
évenkénti ruhaosztás lebonyolításában is szerepet vállal. A Vöröske-
resztesi önkéntes munkájáért már többször is elismerésben részesítette 
a Magyar Vöröskereszt Országos Vezetősége. Először 2003-ban Bronz 
fokozattal, majd 2008. májusában Ezüst fokozattal tüntették ki.
Munkájához további jó egészséget kívánunk!

K.I.
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Falunap 2009

Lébény Nagyközség 2009. augusztus 22-én tartotta meg Falunapi 
rendezvényét. Az időjárás az idén sem kedvezett nekünk, de szeren-
csére, csak este kezdett el esni az eső. Első meglepetésként a Nyári 
Mikulás érkezett meg a sportpályára, nem is akár hogyan. A Falka 
Motoros Baráti Kör tagjaival robogott be motorral és az elmaradhatat-
lan piros puttonyában nagyon sok édességet hozott a gyerekeknek. 
Miután elköszönt tőlünk a Nyári Mikulás, rögtön színpadon teremtek 
a lébényi néptáncos gyerekek. Ezt karaoke követte volna, ha a techni-
ka nem babrál ki velünk. A délután folyamán a bátrabbak felpattanhat-
tak a motorosok mögé „egy körre” és kipróbálhatták a száguldást is 
quaddal. 15 óra 30 perctől egy látványos önvédelmi bemutatónak le-
hettünk szemtanui a sportpályán és aki szerette volna, ki is próbálhatott 
egy-két önvédelmi fogást. 16 órakor visszatértünk a színpadra, ahol ifjú 

tehetségek, Ferenczi Tímea és Frühwirth Attila invitált minket egy kis 
időutazásra. A 60-as, 70-es évek dalaiból összeállított műsorukban 
Szécsi Pál, Cserháti Zsuzsa és Kovács Kati számai is felcsendültek. 
Őket a Südi Iringó TáncStúdió táncosai követték, akik nagyon látvá-
nyos és dinamikus produkciókat adtak elő. Ráadásnak egy felnőttekből 
álló csoport is fellépett, ahol Iringó is táncolt nagy meglepetésünkre. 
Míg a lányok táncoltak, sokan jöttek autogramot kérni a színpad mögé, 

hiszen már 16 órakor megérkezett hozzánk a nap első sztárvendége, 
Csepregi Éva, aki 17 órakor kezdődő koncertjével fergeteges hangula-
tot csinált. A közönség együtt táncolt, énekelt a Neoton Família éne-
kesével. Rövid késéssel a Magyarkeresztúri Néptáncegyüttes mű sorával 
folytattuk a Falunapi programot, majd a Nemzeti Színház énekeseivel 
kalandozhattunk el az operettek világába. 

Műsoruk után elérkezett az I. tombola sorsolás ideje. Nagyon sok 
nyereményünk volt, melyet ezúttal is köszönünk a felajánlóknak. Az I. 
húzás fődíja egy zalakarosi hétvége volt, melynek a nyertese szinte 
berobbant a színpadra nyereményéért. Hogy tovább fokozzuk az izgal-
makat, elárultuk, hogy a másik fődíj, egy egy hetes olaszországi út lesz. 
19 óra után néhány perccel egy újabb sztárvendéget köszönthettünk a 

színpadon, Solymos Tónit, akit az Express Zenekarból az idősebb 
korosztály nagyon jól ismert és vele együtt énekelte a régi slágereket. 
A műsort ekkor már nemcsak hangos taps, hanem zuhogó eső is kísér-
te – azonban úgy vettük észre, ez csak minket, rendezőket zavart.

Lassan elérkezett a II. tombolahúzás, ahol nemcsak az eső, de nyere-
ményeső is hullott nagyon sokak ölébe. (Gratulálunk a nyerteseknek!) 
20 óra 30 perctől keleties hangulatra váltottunk és hagytuk egy kicsit 
elvarázsoltatni magunkat a hastáncosok „kígyótáncával”. Utólag már Südi Iringó TáncStúdió táncosai

Csepregi Éva

Solymos Tóni
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elmondhatom, hogy a háttérben már kezdtünk izgulni, hogy hol lehet-
nek a Sugarloaf együttes tagjai és hirtelen dejavu érzésünk támadt. 
Mintha ezt egy évvel ezelőtt is átéltük volna… Ekkor csörrent meg a 
telefonunk. Sztárvendégeink késnek, egy autóbaleset miatt nem tudnak 
haladni. Mit lehet tenni, átírtuk a forgatókönyvet. Egy nagyon szép és 
látványos tűzijátékkal folytattuk műsorunkat. A tűzijáték alatt meg is 
érkeztek sztárjaink, akik a nagy tömegtől nem tudtak eljutni a színpa-
dig, bár ennek az „út torlasznak” nagyon örültek. Rövid technikai 
szünet után már bele is csaptak a húrokba, a fiatalok nagy örömére. 
Fantasztikus hangulatot hoztak el Lébénybe, melyet a közönség hangos 
tapssal köszönt meg. A Falunap ezzel véget ért. Reméljük mindenki 
talált magának jó programot és jól érezte magát.

Köszönjük mindazoknak a segítségét, akik támogatása nélkül nem 
tudtunk volna ilyen sok nyereményt kisorsolni.

Felajánlók:
Autópálya Szakaszmérnökség, Badics Ibolya, CBA Delikát Lébényi 
üzlete, Csengei Lajosné, Csete Gusztávné – Origo Bt., Élőné Fehér-
vári Andrea, Gintli János, Három R Kft. – új 100 Ft-os bolt, Horváth 
Cukrászat Kft., Kollár József, Kovács Lászlóné, Lébény–Kunsziget 
Takarékszövetkezet, Lébényi Csilla, Limp Ágnes, Mágia Tours – 
IBUSZ Partneriroda Mosonmagyaróvár, Molnár Ferenc, Nádor József, 
Scania Hungária Kft., Steininger Imre – Jimmy’s pizzéria, Szabóné 
Hécz Edit, Tóth-Hús Kft., Tóth Jenőné, Wenesz Péter

K.I.

Baba-Mama Klub programjai

Augusztus 21-én ünnepeltük a Baba-Mama Klub 5. születésnapját. 
Erre a születésnapi programra nemcsak a babákat és az édesanyákat 
vártuk, hanem a család apraját és nagyját is. A Közösségi Ház nagy-
termében különböző készségfejlesztő játékokkal ismerkedhettek meg 

a résztvevők, az udvaron pedig légvár és játékok várták a gyerekeket. 
Az állatsimogatónak nagyon nagy sikere volt. Kis csapatokba szerve-
ződve többször is átsétáltunk Stinner Sándorékhoz, ahol megnéztük a 
lovakat, teheneket, nyuszikat, tyúkokat. A bátrabbak fel is ülhettek egy 

lóra és megsimogathatták a ketrecben lévő nyulakat is. Mivel nagyon 
jó idő volt aznap, a kis gyerkőcök vidáman játszottak az udvaron, az 
anyukáknak pedig lehetőségük volt egy kicsit beszélgetni, ismerkedni 
az helyettes védőnővel. 16 órakor kezdődött Kovátsné Uray Tímea 
vezetésével a Ringató. A vidám, együtt éneklős foglalkozásnak nagyon 
örültek a babák és az édesanyák egyaránt.

Szeptemberben 7-én délelőtt 10 órakor találkoztunk újra a Baba-Mama 
Klubban. Megbeszéltük az elkövetkező foglalkozások témáját, programjait.

Továbbra is várunk minden érdeklődőt a klubba egy jó beszélgetésre, egy 
kellemesen eltöltött délelőttre a Közösségi Házba.

K.I.

Sugarloaf együttes

A muzsika hercege, 
a herceg muzsikusa

J. Haydn halálának 200. évfordulója alkalmából az Önkormányzat 
támogatásával Takács Szilvia csembalóművész adott koncertet az 
evangélikus templomban. Ezzel a rendezvénnyel településünk is 
csatlakozott a Haydn évhez.
A koncerten közreműködött Belovári Beatrix és Simon Katalin 
fuvolán, valamint Vízvári Beáta gordonkán.
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Régi slágerek fesztiválja Lébényben

Sokan úgy vélik, hogy a nyugdíjasok körében csak az operettek és a 
magyar nóták népszerűek. A Lébényi Nyugdíjas Egyesület vezetője, 
Wesztergom Viktorné Gizike gondolt egy merészet és régi slágerek 
fesztiváljának megrendezésére nyújtott be egy sikeres pályázatot a 
megyei önkormányzathoz, így valósulhatott meg ez a nosztalgiát éb-
resztő kulturális program. Az alaphangulatot megadta az ötletes de-

koráció, melyet Lakiné Marika készített el régi nagy kedvencek 
bakelit lemezeinek borítójából, így többek között Kovács Kati, Korda 
György, Koncz Zsuzsa, Dobos Attila fényképei fogadták az érkezőket.
Az egybegyűlteket sok rangos vendég köszöntötte. Gyopáros Alpár, a 
Győr-Moson-Sopron megyei Közgyűlés tagja, Csorna város alpolgár-
mestere, aki Mária-nap lévén virágcsokorral is gratulált a lébényi egye-
sület névnaposainak. Üdvözölte a megjelenteket Zsámbokiné Buday 
Anna, az Életet az éveknek klubszövetség megyei klubtanács elnöke és 
Nagy Péter, a megyei Pannon Nyugdíjas Szövetség elnöke. A köszön-
tők arról szóltak, hogy az ilyen rendezvények megszépítik az idősek 
mindennapjait, a dalok hallgatása során visszatérnek az ifjúkor emlékei 
és szép élményt adnak a megőszült, szépkorú embereknek. A fesztivált 

Kovács Gábor, Lébény nagyközség polgármestere nyitotta meg, aki 
gratulált az egyesület kiemelkedően jó programjaihoz, majd Kovács 
Kornélia kultúrfelelős konferálásával egymás után hangoztak fel a 
fülbemászó dallamok.
A vitnyédi nyugdíjas klub részéről Török Ferencné énekelt.
A bácsai nyugdíjas klubból Hajzók Gyuláné, Józsa Géza, Losonczy 
Károly és Törökné Mozgai Éva állt a mikrofon elé.
A győri Rába Nyugdíjas Egyesület Reménység klubját Tímár Antal 
képviselte, aki 2003-ban, a nyugdíjasok országos énekversenyén meg-
kapta az „év hangja” kitüntetést. Őt a bakonyszentlászlói Másodvirág-
zás Nyugdíjas klub dalosai követték, Égi Szilveszter, Németh Istvánné 

és Frankó Ferenc, aki 2009-ben lett az „év hangja” kitüntetés birtoko-
sa. Zenei kísérőjük Ilmer Sándor volt.
A lébényieket Hegedűs Miklósné, Kovács Kornélia, Prémus Péterné és 
Németh Imréné képviselte, éneküket Kulcsár János trombita-játékkal, 
Horváth Róbert harmonikaszóval színesítette. Ezen a délutánon „csak 
a szépre emlékeztünk, a Donát úton nyíló orgonákra, a domboldalon 
álló régi kunyhóra, utaztunk a meseautóval és jártunk a dunaparti csó-
nakházban.” A dalok hallatán eszünkbe jutottak „Azok a szép napok” 
és úgy éreztük, hogy „nem csak a húszéveseké a világ”. A szereplőket 
oklevéllel, tárgyjutalmakkal virágcsokrokkal köszöntötték a házigazdák 
és Pálinger Béla önkormányzati képviselő által készített, lébényi képek-
ből álló mini-albummal. A nyugdíjas klubok a helyi önkormányzat 
ajándékát, Lébény könyvét kapták emlékül. Egy remekül megszervezett, 
színvonalas rendezvény részesei lehettünk, szívünk megtelt az örökzöld 
slágerek dallamaival és szép élményekkel lettük gazdagabbak.

Fülöp Anna
 

Horgászverseny

A helyi horgászegyesület 2009. szeptember 20-án horgászversenyt rende-
zett a helyi általános iskola gyerekeinek. A versenyen 17 gyerek vett részt, 
közöttük 2 lány. A lányok versenyét Simon Dominika nyerte,  

2. lett Simon Adrienn. A fiúknál már nagyobb vetélkedés volt, a versenyt 
végül is Kovács Gergő 5. osztályos tanuló nyerte. 2. helyezett Pap Marcell 
6. osztályos tanuló lett. 3. helyezést ért el Rózsa Béla 4. osztályos tanuló. 
A legfiatalabb versenyzőnek járó különdíjat Szigeti Miklós 1. osztályos 
tanuló nyerte. A verseny érdekessége volt, hogy ugyancsak Szigeti Miklós 
nyerte meg a legnagyobb halat kifogónak járó díjat. További helyezettek: 
Szigeti Miklós 1/a osztályos tanuló 4. helyezett, Angyal Krisztián 7. 
osztályos tanuló 5. helyezett, Orbán Dávid 5. osztályos tanuló 6. helyezett, 
Kollár Bence 6/b osztályos tanuló 7. helyezett, Horváth Martin 6/a osz-
tályos tanuló 8. helyezett, és Harczi Zsolt 5. osztályos tanuló 9. helyezett 
lett. A verseny ideje alatt megközelítőleg 20 kg halat fogtak összességében 
a gyerekek. Az első három helyezett és a két lány a serlegek mellé külön-
böző horgászbotokat és egyéb más ajándéktárgyakat kaptak. A verseny jó 
időben, és jó hangulatban zajlott, hiszen minden gyerek több fajta hor-
gászcikket kapott ajándékba (úszó, damil, etetőanyag, stb.). Ennek a kis 
versenynek szeretnénk hagyományt teremteni és ezentúl minden évben 
szeretnénk megrendezni versenyünket, ehhez kérjük továbbra is szponzo-
raink támogatását. A verseny fő támogatója: Timár Gábor, négyszeres 
magyar bajnok. További támogatóink: MMX horgászbolt, Nádor József, 
Wandrasek Ottó és a Polgármesteri Hivatal. Az egész horgászegyesület 
és a versenyzők nevében köszönjük támogatóink segítségét.

Szervezők
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Október 6. - Az aradi tizenhármak

Az 1848-49-es szabadságharc végét jelentő világosi fegyverletétel után a 
császári haditörvényszék ítélete alapján Aradon kivégezték a magyar 
honvédsereg 12 tábornokát és egy ezredesét, akik a bukást követően ke-
rültek osztrák fogságba. Így a nemzet vértanúi lettek: Aulich Lajos, 
Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knézich Károly, Lahner 
György, Lázár Vilmos, Leiningen Westerburg Károly, Nagysándor József, 
Pöltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác és Vécsey Károly.

Az aradi vértanúk kivégzésének emléknapja  

- Nemzeti gyásznap -

Október 6-án nem csak Aradon voltak kivégzések. Ezen a napon Pesten 
kivégezték gróf Batthyány Lajos első magyar miniszterelnököt. Halála 
után fennmaradt egy Ferenc Józsefre mondott családi átok, amely úgy 
hangzik, mint egy bibliai prófécia: "Az ég és pokol pusztítsa el boldog-
ságát! Minden nemzetsége vesszen ki a föld színéről! Őt magát azokban 
verje meg az Isten, akik legközelebb állnak szívéhez! Az élete csak rom-
bolás legyen, s a gyermekei nyomorultul pusztuljanak el!" 
E családi átok mellett még egy babonás jövendölés forgott közszájon 
ebben az időben Ferenc Józseffel kapcsolatban. Azt tartották, hogy a 
császár famíliájának 13 áldozattal kell bűnhődnie az aradi vértanúkért. 
Aki nem hisz a jóslatokban és az átkokban, azt is bizonyára elgondol-
koztatja, hogy mit mért a sors a későbbiekben az uralkodóra és család-
jára. Vegyük csak számba:

1. Ferenc József első gyermeke, Zsófia 1857-ben, alig több, mint 1 éves 
korában meghalt.

2.Sógornője, Charlotte mexikói császárné 1867 márciusában meg-
őrült.

3.Alig két héttel később Habsburg Matild főhercegnő tűzhalál áldoza-
ta lett.

4. Újabb két hétbe se telt, és Queretaróban agyonlőtték Ferenc József 
öccsét, Miksa császárt.

5.1889. január 30-án következett be a mayerlingi tragédia, amikor 
Rudolf trónörökös lett öngyilkos.

6. 1891-ben a tengereken eltűnt a főhercegi rangjáról lemondott furcsa 
Habsburg, Nepomuk János Szalvátor, aki az Orth János nevet vette fel.

7. Lovas baleset áldozata lett Vilmos Ferenc Károly főherceg.
8. Vadászbalesetben elhalálozott Ferenc József unokatestvére, László 

főherceg.
9. Tűzvész áldozata lett Zsófia főhercegnő, Ferenc József sógornője.
10. 1898. szeptember 10-én Genfben egy Lucheni nevű anarchista 

leszúrta Erzsébet királynét.
11. Mérgezésben meghalt a 19 éves Klotild főhercegnő.
12. és 13. Szarajevóban meggyilkolták Ferenc Ferdinánd trónörököst 

és feleségét, Chotek Zsófiát.

A szabadságharc leverését súlyos megtorlás követte: az osztrák kormány 
bosszúért lihegett, s egyben példát akart statuálni. A leszámolás már a 
fegyveres harcok során elkezdődött. Haynau, az új osztrák fővezér had-
járatának kezdetén kiáltványban tudatta, hogy aki a magyar kormánnyal 
és a hadsereggel bármiféle kapcsolatban állt, büntetésre számíthat.

Bár a bécsi kabinet augusztus 20-án a közkatonáknak amnesztiát adott, ez 
nem jelentett büntetlenséget: sokakat a császári seregbe soroztak be, a ma-
gasabb rangú tiszteket, tisztviselőket és képviselőket hadbíróság elé állítot-
ták. A határozat végrehajtásával a kérlelhetetlenségéről ismert Haynaut 
bízták meg, és az ő kezébe adták a halálos ítéletek jóváhagyásának jogát is.
A tárgyalások sorrendjét a "bűnösség" foka határozta meg. Először Pesten 
gróf Batthyány Lajos volt miniszterelnök, Aradon pedig a honvédsereg 
önálló seregtestet vezénylő főtisztjeinek perére került sor. Batthyányt még 
1849 januárjában letartóztatták és végül az olmützi törvényszék ítélte - 
felsőbb utasításra - kötél általi halálra. Esetében a bíróság a Bécsben 
hozott szabályt is megsértette, hiszen a felelősségre vonás csak az 1848. 
október 3., tehát az Országgyűlés feloszlatása után elkövetett cselekmé-
nyekre vonatkozhatott volna, Batthyány viszont ekkor már lemondott 
tisztségéről. Haynau október 5-én erősítette meg az ítéletet.
Aradon a 13 tábornokot és egy ezredest szeptember 26-án ítélték ha-
lálra, mint felségsértőket és lázadókat. Ezt Haynau szeptember 30-án 
hagyta jóvá, de Gáspár Andrásnak, Ferenc József hajdani lovaglómes-
terének ítéletét végül börtönre változtatták. A kivégzéseket október 
6-ára, a bécsi forradalom és Latour halálának évfordulójára időzítették. 
Batthyány előző éjjel a hozzá becsempészett tőrrel nyakon szúrta ma-
gát, bár életét megmentették, nem lehetett felakasztani. A helyi pa-
rancsnok saját hatáskörben "porra és golyóra" változtatta az ítéletet, ami 
miatt később Haynau idegrohamot kapott. A gróf nem engedte, hogy 
bekössék a szemét és maga vezényelt tüzet a katonáknak.

Haláluk napja nemzeti gyásznap Magyarországon (hivatalosan 2001-
ben nyilvánította azzá a kormány) és a mostani, 160. évfordulón kitün-
tetett kötelességünk a vértanú tábornokokra való kegyeletes emlékezés, 
kiknek neve mindörökre arany betűkkel íródott be történelmünk leg-
fényesebb lapjaira, és amelyet minden generációnak ismernie kell, amíg 
magyar él e földön.

Október 23.

Örkény István: Levelek egy percben - idézet.
"1956 október 23-án este 11-kor indultunk a Rádió elfoglalására. Odá-
ig csak tüntettünk, énekeltünk, néhány éljent és vesszent kiáltottunk: 
eszünkbe sem jutott, hogy elfoglaljunk valamit. Csak amikor az ávósok 
orvul rálőttek arra a küldöttségre, mely az ifjúság kiáltványát akarta 
felolvasni, indultunk el a Sándor utcán a Rádió felé.

Még akkor nem voltak fegyvereink. Még akkor igazi dühünk sem volt. 
Olyanok voltunk, mint a fiatal kígyó, melynek még nem nőtt méreg-

Nemzeti ünnepeink



Lébény 11

Mindenkinek

foga. Ilyenféle verseket kiabáltunk: "Menjünk tovább előre /Ne hall-
gassunk Gerőre". Mentünk is előre. Az első halott - egy ezredes teste 
- ott feküdt a Puskin utca kövén.
Mint a vasat a vas, úgy vonzotta ez a nem élő test a sok tízezernyi élőt. 
Mentünk, mentünk, míg el nem dördültek az első sortüzek. Mondják, 
hogy a jó katonaló nem lép holttestekre.
Mi rosszabbak voltunk a lovaknál: futtunkban rátapostunk saját halot-
tainkra. De ugyanakkor egy ismeretlen, aki majdnem föllökött a roha-
násban, visszaszólt: "Pardon, bocsánat". A Múzeum-kertben a 
menekülők kikerülték a virágágyakat, de az utcára érve felgyújtottak 
két autót. Ezeket jól összeszidtuk, mert még egyikünk se tudta, hogy 
már felkelők vagyunk." 

Az 1956-os év slágere a Bárhogy lesz, úgy lesz volt. Október 23-án 
azonban az egyetemi ifjúság és a hozzá csatlakozó tömeg azt mondta: 
ne legyen akárhogy! Elég volt a megalázottságból, a félelemből és ki-
szolgáltatottságból, az éjszakai elhurcolásokból és a rögtönítélő népbí-
rósági perekből.

Október 23-a nemzeti ünnep. Egy ország ünnepe. 1956. október 23-a 
távoli és közeli is egyben. Érintve vagyunk. A nap cselekvő részesei 
közül sokan itt vannak még közöttünk. Apák, anyák, nagyapák, nagy-
anyák. Talán ebből is ered, hogy október 23-a ünneplését az előző 
évtizedekben tétovaság, egyfajta zavar lengte körül. Mintha nem tud-
nánk, hogyan ünnepeljünk.

K.I.
forrás: internet

Lébény Nagyközség Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és kedves családját 
az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójára rendezett megemlékezésre, 
melynek ideje:

2009. október 22. (csütörtök) 17 óra
Koszorúzás a római katolikus temetőben, 
a mosonmagyaróvári sortűz vétlen áldozatának, 
Wesztergom Imrének a sírjánál

kb. 17 óra 30 perc
Megemlékezés az evangélikus templom kertjében

kb. 17 óra  50 perc
Koszorúzás a Polgármesteri Hivatal falán elhelyezett emléktáblánál

2009. október 23. (péntek) 16 óra – Közösségi Ház
Általános iskola énekkarának fellépése
Beszédet mond: Gyopáros Alpár, Csorna alpolgármestere
A Nyugdíjasok Lébényi Egyesületének ünnepi műsora
A megemlékezést követően koszorúzás a „Pesti srác” szobránál

1956

Bursa Hungarica pályázati kiírás
Lébény Nagyközség Önkormányzata az Oktatási és Kulturális 
Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2010. évre a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályá-
zatot felsőoktatási hallgatók számára a 2009/2010-es tanév má-
sodik és a 2010/2011-es tanév első félévére vonatkozóan, valamint 
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
(A. típus és B. típus együttesen.)
A. és B. típusú pályázat esetén:
Az 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő 
hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 1.§ 
(2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek BURSA támoga-
tásban a katonai, illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmények 
katonai, illetve rendvédelmi képzésben résztvevő hallgatói.
A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben 
részt vevő tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra.
A. típusú pályázat esetén
Doktori (PhD) képzésben résztvevők nem felelnek meg a pályá-
zati kiírás feltételeinek.
Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosul-
tak a Bursa Hungarika ösztöndíjra.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. október 30.
Részletes felvilágosítás kérhető a Polgármesteri Hivatalban ügy-
félfogadási időben, Gál Lászlónénál.
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Az őszi népi hagyományokra leginkább az jellemző, hogy a gazdasági 
élet ünnepei köré csoportosultak.
Az egyik ilyen volt a nyári aratást záró aratóünnep. Ezt többnyire ott 
tartották meg, ahol kalákában dolgoztak, vagy ahol felfogadott aratók 
végezték a munkát, vagyis az egész falu együtt mulatott. Az aratás 
befejezésekor aratókoszorút kötöttek, és azt ünnepélyes menetben a 
földbirtokos vagy a gazda elé vitték. Az aratást vacsora és táncos mu-
latság fejezte be. Ha az aratás csupán családi körben zajlott, akkor azt 
nem követte aratóünnep. Éppúgy, mint más európai népeknél, Ma-
gyarországon is rengeteg hiedelem és varázserejű esemény kötődött a 
nyári betakarításhoz, különösen az utolsó gabonacsomóhoz, amely a 
szántóföldön maradt aratás végén.
A szüret korábban az úgynevezett csíziós (vagy jeles napokhoz) kötő-
dött. Egyes vidékeken a 18-19. században határozott időpontot adott 
meg rá a városi, vagy községi tanács, vagy a hegyközségi elöljáróság. 
Az időpont meghatározása azért volt fontos, mert a földesúri járandó-
ságot, a bordézsmát így egyszerre tudták beszedni. A különböző sző-
lőtermő vidékeken ezek az időpontok változtak, figyelembe véve az 
időjárási viszonyokat és a különböző szőlőfajták érési idejét. Az Al-
földön a szüretkezdő nap általában Mihály napja, szeptember 29. volt. 
Erdélyben és a Dunántúl nagyobb részén Terézia napján (október 15.), 
Erdélyben Gál napkor (október 16.), Borsod megyében Lukács napján 

(október 18.), Kőszeg vidékén Orsolya napkor (október 21.), Tokaj-
Hegyalján pedig Simon-Juda napjáig (október 28.) kezdték meg a 
szüretet. A szürethez, mint általában minden betakarító tevékenység-
hez, termékenységrítus (olyan szokás-cselekedet, amely elősegíti a több 
termést) is tartozik. Göcsejben élt például az a szokás, hogy amikor 
befejezték a szedést, akkor lemetszették a szőlővesszőket, s mindegyik 
tőke tövére egy-egy szőlőszemet tettek, hogy következő évben jó legyen 
a termés. A szőlőtermesztéssel kapcsolatos szokások nagy része azon-

ban nem konkrétan a szürethez, sokkal inkább a szőlő gondozásához 
kapcsolódott.
Szeptembertől novemberig tartottak a gazdasági évet lezáró ünnepek. 
Ilyenkor fizették ki régen a cselédek bérét, sőt ilyenkor voltak a pász-
torünnepek is. Bérfizető, pásztorfogadó nap volt szeptember 29. (Mi-
hály-nap). Kelet-Magyarországon a pásztorok, főként a juhászok 
Dömötör napján (október 26.) tartottak búcsút, s ezen a napon számol-
tak el a gondjaikra bízott juhokkal. A Dunántúlon sok helyütt október 
20-án, Vendel napján tartották a pásztorünnepet.
A gazdasági év fontos állomása lehetett november 11-e, Márton napja 
is. Márton napja már a XIV. századi magyarországi krónikában is 
határnapként szerepelt. Sok helyütt Márton-nap volt a cselédfogadás, 
legeltetés, a gazdasági év befejezésének határnapja. A nyugati megyék-
ben a pásztorok ilyenkor hordták körbe a faluban köszöntő kíséretében 
„Szent Márton vesszejét”.

Őszi népszokások

Aratókoszorú

Szüret

Leányvásár
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Az őszi vigasságok közé tartozott az egyik legizgalmasabb ünnep, a 
szüreti mulatság is, amelyhez az egész országban lovas felvonulások 
tartoztak. A termeket, lugasokat szőlőfürtökkel ékesítették. Az ünnep-
séget tánc, szüreti bál követte.
Mindenszentek napja november 1. Ilyenkor az emberek rendbe teszik 
a sírokat, gyertyát gyújtanak a temetőben. A katolikus falvakban az 
volt a szokás, hogy a házakban is gyújtottak gyertyát, mégpedig minden 
halott emlékére egyet.
Baranya megyében ősszel tartották az úgynevezett leányvásárokat is. 
Az édesanyák ilyenkor a leányok teljes ünnepi ruhatárát magukkal 
vitték, s egy nap ötször is átöltöztették az eladó lányokat. A leányvásár 
a fiatalok ismerkedési alkalma volt, sok-sok fiatal szépség ilyenkor is-
merkedett meg az udvarlójával, vagyis a jövendőbeli urával.
Nemcsak régi népszokásokkal büszkélkedhetünk, hanem újakkal is, 
melyeket más országokból vettünk át. Ilyen többek között ősszel a 
halloween, mely az angolszász országokban a boszorkányok, kísértetek 
és egyéb szellemek ünnepe október 31-én.
A töklámpás lett az idők folyamán a halloween legfontosabb jelképe. 
Az angol egyenes fordítás „carved pumpkin”. Az ilyenkor használt 
kivájt vigyorgó töklámpás angol nyelvterületen elterjedt neve: Jack 
O’Lantern. A történet szerint nevét egy Jack nevű részegestől kapta, 
aki az ördögtől olyan ígéretet csikart ki, hogy lelke nem fog a pokolra 
kerülni. Jacket viszont a mennyországba sem fogadták be. Az ördög 
egy széndarabot adott Jacknek, amit ez egy marharépába rakott lám-
pásnak. Azóta Jack lelke ennek a lámpácskának a fényénél keresi nyug-
vóhelyét. Amerikában az eredeti marharépát a jóval látványosabb tök 
váltotta fel.
Amerikában halloweenkor az ajtó előtt jelmezbe öltözött gyerekek 
jelennek meg, akik Trick or treat! szabadon fordítva: „Cukor vagy bot!” 
(„Cukrot vagy csínyt!”) kiáltással felszólítva a lakókat állásfoglalásra. 
Elméletileg a szerencsétlen ajtónyitónak van lehetősége „botot” válasz-
tani – a következményekkel együtt. Általában a gyerekek édességet 
kapnak, a felnőttek pedig jót szórakoznak. Amerikában általában 
baráti társaságban jelmezbált rendezve ülik meg ezt az ünnepet. Euró-
pában a halloween sokáig feledésbe merült. Néhány helyen elvétve 
jelmezbe öltöztek és tökdíszeket helyeztek el a lakásban, de ez a szokás 
is hanyatlóban volt. Az utóbbi években azonban a halloween ünneplé-
se ismét visszatért, valószínűleg a népszerű amerikai ponyvakultúra 
(képregények, filmek) nyomán. Az utóbbi években Magyarországon 
egyre több helyen ünneplik meg. Az iskolákban beöltöznek a gyerekek 
és cukrot osztanak az osztályokban.

K.I.
forrás: internet

Reneszánsz hangverseny Lébényben
A Győri Reneszánsz Ének- és Lantkurzus résztvevői adtak kon-
certet augusztus 2-án (vasárnap), 17 órai kezdettel a lébényi Szent 
Jakab római katolikus templomban. A hangversenyen A. Gabrieli 
és Orlando di Lasso szerzeményei hangzottak el

Lébény, Fő út 125.
96/360-505, 06-70/299-5329

Venesz László
műkőkészítő

Gránit és műkő 
síremlékek

készítése, 
teljes körű 

felújítása.

2009. október 24-25-én kerül megrendezésre Lébényben a Bősz 
József Emlékverseny (Mindenes Vizslaverseny) és Vízi- mezei 

Verseny. A ünnepélyes megnyitóra 2009. október 24-én (szomba-
ton), 8 órakor, a sportpályán kerül sor. 

A versenyek helyszínei: Lébényi Tölgyerdő, Oltvány tó és környéke
Szeretettel várunk minden érkelődőt!

A szervezők

~ Meghívó ~
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In memoriam

(Egy évforduló ürügyén)

Emlékezés egy lébényi 
plébánosra

Alig néhány hete, 2009 augusztusában múlt százharminc esztendeje 
annak, hogy az 1862-64 között történt belső helyreállítást követően 
befejeződött a lébényi Szent Jakab templom 1872-ben megkezdett 
külső felújítása. Lezárult az a közel három évtizedes folyamat, melynek 
eredményeként hazánk egyik legszebb románkori műemléke vissza-
nyerte eredeti pompáját, régi szépségét.

Hogy erre sor kerülhetett, abban meghatározó szerepe volt a falu ak-
kori plébánosának, Dingráff Gáspárnak. A kor gazdasági és politikai 
viszonyai között az ő elhivatottságára, tetterejére és szervezőkészségé-
re volt szükség ahhoz, hogy a templom helyreállítására irányuló szán-
dék megvalósulhasson.
A XIII. század elején épült, s az évszázadok viszontagságai során egyko-
ri fényét vesztett templom újjászületésének története 1850-ben kezdődött. 
Ekkor állították fel Bécsben azt a bizottságot (Königliche und Kaiserliche 
Central-Comission für Baudenkmale), melynek feladata a Habsburg-
birodalom területén található építészeti emlékek számbavétele, leírása, 
felvételi rajzaik elkészítése és közzététele volt. A bizottság felkérése alap-
ján 1856-ban August Ottmar Essenwein – az akkor még pályája kezdetén 
álló német építész, építészettörténeti író, később múzeumigazgató – el-
készítette, s 1857. január-februárjában a bizottság lapjában közzé is tette 
az apátsági templom rajzait és leírását.Lébényben végzett munkája során 
Essenwein mindvégig szoros, az idő múltával barátsággá mélyülő kap-
csolatban állt a templom plébánosával, Dingráff Gáspárral.
Dingráff 1817. január 6-án született Mosonban. 1836-39 között a győri 
papi szemináriumban folytatott tanulmányokat, ezt követően került 
Lébénybe 1840 tavaszán. Előbb káplánként szolgált, majd Moór Xavér 
Ferenc plébános 1842 januárjában bekövetkezett halála után a Szent 
Jakab templom plébánosa lett. Édesapja, Dingráff Pál is Lébénybe köl-
tözött, itt élt fia mellett 1848. november 10-én bekövetkezett haláláig.
A templom felvételi rajzait Essenwein – minden bizonnyal a plébánia 
vendégeként – 1856-ban készítette el. Az a rajongó csodálat, melyet az 
ifjú építész Szent Jakab temploma iránt érzett, Dingráff Gáspárt is 
megérintette, s a napi munka végeztével az esti lámpafénynél folytatott 
hosszú beszélgetések benne is lángra lobbantották azt a lelkesedést, 
melynek hatására az ősi templom teljes helyreállítását élete céljául vá-
lasztotta. Elhatározása szilárd volt, s egy életre szólt, élete hátralévő 
két évtizedében minden szellemi és anyagi erejét e cél szolgálatába 
állította. Hogy szakmai értelemben is felnőjön a feladathoz, sokat ta-
nult, tájékozódott, műtörténeti tárgyú tanulmányokat olvasott. Kül-
földi utazásokat tett, középkori műemlékeket tanulmányozott, 
levelezett, kapcsolatokat keresett és ismeretségeket kötött jeles műépí-
tészekkel, s kérésére Essenwein több változatban is elkészítette a temp-
lom helyreállításának terveit.
Ezt követően a templom kegyurát, báró Sina Jánost nyerte meg az ügy-
nek, aki – bár a hatvanas évtized gazdasági válsága miatt pénzügyi 
gondokkal küszködött – vállalta a templombelső „stylszerű 
restauratiojának” anyagi terheit. Az általa felajánlott jelentékeny összeg 
teremtette meg a munkálatok elindításához szükséges pénzügyi alapokat.
Az 1862 elején megkezdett helyreállítás során a vastag mészréteggel fedett 
falsíkokat megtisztították, szemcsézőkalapáccsal átfaragták, a sérült, 
töredezett falköveket, pilléreket és oszlopfőket újravésték, helyreállították, 

ahol kellett, újakkal pótolták. A majd’ három éven át tartó munka ered-
ményeként a templom belső tere visszanyerte eredeti formáját, stílusegy-
ségét, puritán, eszköztelen mivoltában is impozáns szépségét.
A Sina János által fedezett építési költségek 20 000 forintra rúgtak. 
Hozzájárultak a költségekhez a lébényi katolikusok is, akik részint 
egyéni adományok, részint „önkéntes közadózás” útján további 17 000 
forint készpénzt és 5000 forint értékű felszerelési tárgyat adtak össze 
a templom javára. A befolyt támogatásokból kicserélték az eredeti 
barokk berendezést, s ekkor került helyére a jelenleg is látható neogót 
stílusú szárnyasoltár. Ekkor készültek a főoltár stílusában a mellékha-
jók oltárai és a szószék, továbbá a fő- és mellékhajók üvegablakai. A 
munkálatok irányítói – Essenwein és Dingráff – arra is gondot fordí-
tottak, hogy az ekkor készült keresztelőkutat, szenteltvíztartót, a kely-
heket és a szentségtartót, de még a csengőt is stílszerűen, korhű 
formában alkossák meg.
A munkák végeztével Simor János győri püspök áldotta meg a temp-
lomot 1864. szeptember 4-én.
Dingráff Gáspár a restaurálás nagy művét ezzel nem tekintette befe-
jezettnek. A siker a munka folytatására ösztönözte. A templom teljes 
helyreállításának értő elkötelezettjeként pontosan érzékelte, hogy az 
újjászületett templombelső ragyogó szépsége s a korhű berendezés 
kiáltó ellentétben áll az épület sérült, megkopott, a szakszerűtlen javí-
tások által eltorzított külső képével. Mindez óriási erőfeszítésekre 

A templom nyugati homlokzata 
a helyreállítás idején (1876)
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sarkallta őt annak érdekében, hogy az ügyet, melyre életét tette fel, 
továbbvigye, a közfigyelem középpontjába állítsa, s a munka folytatá-
sát ne csupán vallási, egyházi, hanem hazafias üggyé tegye.
A templomfelújítás második szakaszának nyitányát Moson megye bi-
zottmányának 1869. augusztus 16-i ülése jelentette. Ekkor történt, 
hogy a megyeháza nagytermében szólásra emelkedett Dingráff Gáspár 
– aki megalakulása, 1860 decembere óta volt tagja a bizottmánynak –, 
s előbb „szárnyaló szavakban” méltatta a lébényi templom szépségét és 
műtörténeti értékét, majd arról tudósította a bizottmány tagjait, hogy 
a lébényi katolikus közösség két kisebb és egy nagyobb harangot kíván 
öntetni a nemrég megújult Szent Jakab templom tornyaiba. Mivel 
azonban a lakosság további anyagi áldozatokra már nem képes, arra 
kéri a megyei bizottmányt, kérelmezze a falu nevében Magyarország 
uralkodójától, I. Ferenc Józseftől, hogy a lébényiek harangöntési szán-
dékát – mint ezt korábban már több település esetében megtette – 
„ágyúanyag” adományozásával támogassa.
A magával ragadó szónoklat hatására a fellelkesült megyei közgyűlés 
nemcsak arról határozott, hogy a harangöntéshez szükséges bronz 
iránti kérelmet „feliratilag” őfelsége a király elé terjeszti, hanem arról 
is egyhangú döntést hozott, hogy „… a megyei bizottság hazafias 
tisztének ismeri ezen országos műemléket mint a megye egyik gyöngyét 
felkarolni”, s ezért a templom teljes helyreállításához szükségesnek 
mutatkozó intézkedések megtételére egy „permanens választmányt” 
– állandó bizottságot – hoz létre. Az előbb Major Pál, később Simon 
Gyula alispán által vezetett, zömmel vármegyei vezetőkből álló bizott-
ságnak Dingráff Gáspárt is tagjává választották.
Ezzel az intézkedéssel vette kezdetét az apátsági templom külső hely-
reállításának előkészítése, melynek első és legfontosabb lépése az in-
duláshoz szükséges pénzügyi alapok előteremtése volt. Dingráff 
Gáspár szervezőkészségének, szavai meggyőző erejének, a megyei 
bizottmányban és az állandó bizottságban végzett kitartó munkájának 
óriási szerepe volt abban, hogy számos adakozótól összegyűlt az az 
összeg, melynek birtokában már hozzáfoghattak az 1864-ben félbeha-
gyott munka folytatásához.
I. Ferenc József nem erőltette meg magát, „ágyúanyagot” nem, csupán 
1000 forintot küldött. Trefort Ágoston kultuszminiszter a vallásalapból 
25 000 forintot, Ferenc Károly főherceg 300, Albrecht főherceg 500 
forintot, Moson megye közönsége 3000, Zalka János győri püspök 
1500 forintot juttatott a templomrestaurálás céljaira. (Lébény földesura, 
Sina János 1869-ben meghalt, örökösei pedig – úgy tűnik – már nem 
tekintették szívügyüknek a Szent Jakab templom sorsát, nevük nem 
szerepel az adományozók között. ) Moson megye bizottmánya is úgy 
határozott, hogy „tekintettel a magasztos czélra” hat éven át évente 500 
forinttal járul hozzá a költségekhez. Amikor aztán bizonyossá vált, 
hogy az összegyűlt pénz a munkálatok befejezéséhez nem lesz elegen-
dő, ezt az összeget 3500 forinttal megtoldotta a bizottmány.
Lébény lakossága – túl a kőművesek és kőfaragók mellett hét éven át 
végzett rengeteg ingyenmunkán – 1005 forintot ajánlott fel a helyreállítás 
céljaira. A főrangú támogatóktól nyert összegeken túl Dingráff Gáspár 
– éveken át gyűjtögetve a szegénysorsúak által felajánlott filléres adomá-
nyokat – további 120 forintot fizetett be a templom számlájára.
1872-t írtak, mikor megkezdődött a külső felújítás. A munkálatokat 
– miként a belső helyreállítást is – August Essenwein vezette honfitár-
sa, az ugyancsak neves műépítész Friedrich Schmidt közreműködésé-
vel. A kőfaragók munkáját Theyerle bécsi mester irányította.
A restaurálás során eltávolították a régi, harang alakú toronysisakokat. A 
tornyokra félköríves záródású hármas ablakokkal ellátott, vízokádó 
szörnyfejekkel díszes, háromszög alakú oromfalakat építettek, melyek 
fölé aztán romboid alakot mutató, ún. csűrlős tető került. A két torony 
– miként a templom egésze – új palafedést kapott. Ekkor bontották le az 
eredetileg kétszintes sekrestye emeleti részét. Eredeti szépségében resta-

urálták a gazdagon díszített főkaput és a déli kaput. Aprólékos és időt 
rabló munkával a templomkülső valamennyi építőkövét és díszítőelemét 
átfaragták, megújították, ha ez nem volt lehetséges, újakkal pótolták. A 
főhajó szentély fölötti, háromszög alakú oromfalára ekkor helyezték föl 
a szárnyas angyalfigurát, melynek helyén korábban kovácsoltvas kettős 
kereszt állt. A templom északi mellékhajójának belső falára ekkor került 
az a vörösmárvány tábla, melynek arany betűi azok emlékét őrzik, akiknek 
munkája és áldozatkészsége nélkül hazánk egyik legszebb románkori 
templomának helyreállítása nem valósulhatott volna meg. Öt nevet örö-
kít meg az emléktábla az utókornak: I. Ferenc József császár és király, 
Zalka János győri püspök, báró Sina János földbirtokos és Simon Gyula 
mosonmegyei alispáné mellett Dingráff Gáspár lébényi plébános nevét.
A templom felszentelésére, melyet Zalka János győri püspök végzett, 
1879. augusztus 30-31-én került sor. A fényes külsőségek között meg-
rendezett kétnapos ceremóniáról – melyen Győr és Moson megye 
szinte teljes vezérkara mellett jeles egyházi személyiségek, nagyszámú 
papság, továbbá a helyi és környékbeli érdeklődők hatalmas tömege 
vett részt – a megyei és az országos lapok (pl. a Pesti Napló, a Pesti 
Hírlap) is részletesen tudósítottak.
Sorsa úgy akarta, hogy Dingráff Gáspár, aki élete céljának szeretett 
temploma régi szépségében való újjászületését tekintette – bár láthatta 
élete álmát beteljesülni – a restaurált templom felszentelését már nem 
érhette meg. Egy évvel korábban, 1878. október 23-án, életének 62. , 
lébényi szolgálatának 39. évében meghalt. Október 26-án kísérték 
utolsó útjára a lébényi temetőben, ahol híveinek és tisztelőinek nagy 
részvéte mellett Winterl Antal pápai prelátus, győri nagyprépost, cím-
zetes lébényi apát búcsúztatta. A templom helyreállítása érdekében 
végzett munkájának elismeréséül, tisztelete és nagyrabecsülése jeleként 
„…boldogultnak sírjára az ő nemeskeblű barátja, s fáradalmainak is hű 
társa, nagyságos Simon Gyula kir. tanácsos és alispán, az építkezési 
bizottság lankadatlan elnöke igen díszes márvány emlékkeresztet ál-
líttatott. ” A síremléken a következő felirat áll:

Itt nyugszik
tisztelendő

DINGR ÁFF
GÁSPÁR

lébenyi plébános
Született 1817. január 6án

meghalt 1878. október 23án

BÉKE HAMVAINAK

Hogy hazánk egyik legszebb 
románkori temploma ma is 
régi szépségében ragyog, s 
hogy a templom révén nem-
csak Magyarországon, de szer-
te Európában ismerik ennek a 
háromezer lakosú kis falunak 

a nevét, az javarészt Dingráff Gáspárnak, az ő áldozatos munkájának 
köszönhető. Munkássága méltóvá teszi őt arra, hogy 131 esztendővel 
halála után is hálával és tisztelettel emlékezzünk rá, érdemessé arra, 
hogy amikor halottak napjának éjszakáján gyertyafény ragyogja be a 
lébényi temetőt, az ő sírján is fellobbanjon egy mécses lángja.

Kiszeli Lajos

Dingráff Gáspár emléke előtt tisztelegve - e kerek évforduló alkalmából - 
Lébény Nagyközség Önkormányzata felújíttatja a plébános úr síremlékét.

Kovács Gábor

Dingráff Gáspár (1817-1878)
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Alig pár hónappal ezelőtt beszélgettem a településünkre idén költözött 
Boros Lacival és most újra itt ülünk egymással szemben, miközben az 
ifjú lövészbajnokot faggatom. Az újabb beszélgetés oka nagyon egy-
szerű, vagyis egészen pontosan ezüstösen fénylik, mint az aranyérem, 
hogy egy kissé pontatlan, de annál igazabb képzavarral éljek.

A legutóbb ott hagytuk abba a beszélgetésünket, hogy mit szeretnél 
még elérni, mik a céljaid, úgyhogy megkérdezem: megvalósultak-e 
álmaid a nyáron, merre jártál?
- A nyár közepén, július 12-25-ig, Horvátországban, Eszéken volt a 
Robbanófegyveres Európa Bajnokság, ahol két versenyszámot lőttem, 
- 50 méteren két szám van – ott normálban harmadik lettem. A lőtér, 
ahol lőttünk, 1985-ben épült az abban az évben tartott Európa Bajnok-
ságra, a városon még érezhető a háború nyoma, a lőtéren volt egy 
emlékmű, amely tankok lánctalpaiból volt hegesztve, nagyon megrázó 
és erőteljes volt. Mi a kéthetes versenyből csak egy hetet töltöttünk kint, 
Győrből ketten voltunk lövésztársammal, egy keszthelyi lövővel alkot-
tunk együtt junior csapatot. Nagyon fontos megjegyeznem, hogy a 
versenyek, amikről beszélek azok junior versenyek, nem felnőtt ver-
senyszámok. Az idei év azért volt különleges, mert jövőre már a felnőtt 
kategóriában fogok indulni, ami nagyon nagy kihívást jelent a számom-
ra. Nyár végén, augusztus 22-30-ig Finnországban, Heinolában jártam, 
ahol a Világbajnokságon vettem részt, és két ezüst és egy aranyéremmel 
zárult számomra a verseny. Négy versenyszámban indultam, először a 
10, majd az 50 méteres számokat lőttük, 10 méter vegyesben hatodik 
lettem, majd 10 méter normálban szereztem az első ezüstöt, aztán az 
50 méter vegyesben a második ezüstöt. Az aranyérmet pedig 50 méter 
normálban. Az 50 méter normált 587 körrel nyertem, a maximálisan 
elérhető 600-ból. A második ill. harmadik helyezett 577 kört lőtt, 
közöttük szétlövéssel dőlt el a verseny. Ez az 587 körös eredmény az új 
egyéni csúcsom, ami eddig 580 volt.

Megelégedéssel zártad a versenyt?
- Az ember sosem lehet elégedett önmagával szemben, így én sem 
vagyok az, de az elvárásoknak megfelelően zártam a versenyt. Ahogy 
említettem nagy izgalommal készülök a jövő évre, a felnőtt versenyek-
re, legkorábban tavasszal kerül sor majd versenyre.
Hogyan zajlott a finnországi verseny, gondolok az edzésekre, verse-
nyekre és a szabadidőre?

Repülővel, átszállással érkeztünk Finnországba, Helsinkibe, innen 
autóval utaztunk Heinolába. Magyarországról négyen mentünk, hárman 
voltunk versenyzők, szállásunk egy nagy sportkomplexum szállodájában 
volt, és maguk a versenyek is itt voltak, az egyik sportcsarnokban. 
Meglepő volt számomra, hogy a versenyek fedett helyen, a csarnokban 
voltak, leginkább azért, mert bár a 10 méteres lövészet mindig fedett 
helyen van, de én 50 métert még nem lőttem fedett helyen. Az 50 mé-
ternek még az volt a másik különlegessége, hogy elektronikus céltáblá-
ra lőttünk, amivel eddig még nem találkoztam. A verseny programja 
szoros volt, edzések és a megmérettetések váltották egymást: érkezésünk 
másnapján már hivatalos edzés volt 10 méteres vegyes számra, majd 
azután lőttük a versenyszámot, és másnap máris edzettünk a 10 méteres 
normálra. Utána napon lőttük a 30 lassút, utána pedig a 30 gyorsat, és 
még aznap edzettünk az 50 méter vegyesre. A kint tartózkodásunk 
utolsó napjaiban pedig az 50 méter vegyest lőttük a versenyen, majd a 
lassú versenye következett, végül 29-én versenyeztünk 50 méter gyors-
ból. A szállásunk hatszáz méterre volt a verseny csarnokától, mellette 
egyéb sportpályák voltak: játszótér, futópálya, rengeteg golfpálya. A 
versenyek szünetében sokat sétáltunk és ahogyan azt Finnországtól 
vártuk kristálytiszta tavakkal és rengeteg, zöld erdővel találkoztunk és 
rengeteg halétellel, ami nekem különösen ízlett.

A verseny után volt ünnepélyes zárás, vagy bankett?
- Igen volt és most részt is vettünk rajta, vacsorával egybekötött ver-
senylezáró ünnepséget kell elképzelni, ahol megköszönik a szervezők-
nek a munkát, a versenyzőknek a sportszerű magatartást, lelkiismeretes 
felkészülést, és minden jót kívánnak a következő versenyig, versenyre.
Te még tanulsz, mennyiben támogat téged iskolád?
Jelenleg is a Bercsényi Miklós Közlekedési Középiskola és Sportiskolai 
Módszertani Központba járok, motorkerékpár-szerelő szakra. Szeren-
csém van, mert az iskolától, a pedagógusoktól minden támogatást 
megkapok, büszkék rám és megértik a lövészettel járó egyéb elfoglalt-
ságaim fontosságát.

Merre jártál már a nagyvilágban versenyek kapcsán? Mennyire van 
időd az adott országot megnézni?
- Finnország, Horvátország, Szlovákia, Csehország, Ausztria, Svájc, 
Németország, Franciaország hacsak listaszerűen akarom sorolni. Sajnos 
az országokat nem ismerem, csak az adott helyet, ahol a verseny van, 
és abból próbálok képet alkotni az adott országról.
Milyen a kapcsolatod a külföldi versenytársakkal? Múlt alkalommal 
elfelejtettem megkérdezni, de lőnek lányok is a versenyeken?
- Nagyon jó kapcsolatok alakultak ki a külföldi versenytársakkal, 
akiket nagyrészt már eddig is ismertünk, vannak, akikkel igazi barát-
ságban vagyunk. A társalgás sokféle nyelven folyik, én angolul és né-
metül kommunikálok, de már egy-két szó megy oroszul is. Vannak 
lányok is a mezőnyben, nekik 10 méteres versenyszámaik vannak.
Ha már a nőkről beszélünk, tényleg olyan szépek a finn nők, mint 
gondoljuk?
- Nem volt alkalmunk nagyon szétnézni a városban, de akikkel a ho-
telben és a versenyeken találkoztunk kedvesek, bájosak voltak, de a 
végkövetkeztetésünk az volt, hogy mégis a magyar nők a legszebbek.
Ennél szebb gondolattal nem is zárhatnánk beszélgetésünket, ehhez 
már csak annyit tudok hozzátenni, hogy elért eredményeidhez nagyon 
gratulálunk és a jövő évre, a felnőtt versenyekre sok sikert kívánunk! 

-gyt-

Csak egy lövés az „ezer tó országa”!

Boros László
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Polgármesteri Hivatal közleménye

A vidéki élet egyik nagy előnye a friss, tiszta levegő. Ahhoz azonban, hogy 
ez településünkön is így maradjon, be kell tartanunk bizonyos szabályokat.
Tavasszal és ősszel ugyanis gyakran üti meg az orrunkat füstszag, amely 
nem a kéményekből, hanem például a szomszéd kertjéből jön. Az ősz 
beköszöntével ismét aktuálissá vált a kerti hulladék és az avar elégeté-
sének problémája. A köztisztaság fenntartásáról és ellátásról szóló 
10/2006.(III.31.) önkormányzati rendelet égetést szabályozó előírása-
ival már korábban is foglalkoztunk, de szükséges ismét ide idézni őket: 
Kizárólag amennyiben az ingatlan sajátosságaiból adódóan, vagy 
növényegészségügyi okból nincs lehetőség komposztálásra, a kerti 
hulladékot, gallyat, lehullott falevelet el lehet égetni az alábbi sza-
bályok betartásával:

a) A kerti hulladék, gally, lehullott falevél elégetése kedd és szom-
bat napokon engedélyezett.

b) Napnyugtakor köteles a tűz eloltására az ingatlan tulajdonosa, 
tényleges használója.

c) Közterületen, különösen közút mellett, árokban, temetőben 
tilos a fenti hulladékot elégetni.

d) Tilos a műanyag, gumi és más lakossági vagy veszélyes hulladék 
elégetése.

Első látásra ez a rendelkezés talán valóban szigorúnak tűnhet, de ha 
megnézzük, hogy országos szinten milyen szabályozást találunk, úgy 
láthatjuk, hogy a lébényi rendelet mégiscsak könnyítést jelent.
Magyarországon ugyanis a kerti hulladék égetése egységes szabályozás 
szerint tilos. Erről a levegő védelmének általános szabályairól szóló 
21/2001. kormányrendelet 11.§-a rendelkezik: ,,Lábon álló növényzet, 
tarló, illetve növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék 

égetése tilos, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik.”

A települési rendelet, mint jogszabály tehát a hulladékégetésre vonatkozó 
általános tilalom alól ad felmentést azáltal, hogy a kerti hulladék égetését 
meghatározott, a fentiekben felsorolt szabályok betartása mellett lehető-
vé teszi. Ráadásul előremutatóan, sok települést megelőzve, már 2005-ben 
megalkotta a képviselő-testület az ezt szabályozó rendeletet.

A községünkben érvényben lévő szabályozás liberálisnak mondható, 
olyan értelemben is, hogy a települések általában csak heti egy napon, 
sőt akadnak olyanok is, amelyek csak az adott nap meghatározott 
óráiban engedélyezik az avar égetését.
Vannak olyanok is, amelyek a levegő védelme érdekében egyáltalán nem éltek 
a feloldás lehetőségével, ott tehát a kerti hulladék bárminemű égetése tilos.

A szabályozással elérni kívánt elsődleges cél a levegő védelme és ezen 
keresztül áttételesen az emberek egészségnek, valamint a növény- és 
állatvilágnak a megóvása.

De ami talán közvetlenebbül érinti az itt lakókat, az azzal járó sok 
kellemetlenség, amelyet a szomszédoknak és a környékben lakóknak 
okozhatunk azzal, ha előre nem várható időpontokban fogunk neki az 
égetésnek. Lehet, hogy egy környékben lakó pont egy kerti program 
kellős közepén van, vagy a ruhák épp az udvaron száradnak, netán az 
ablakok vannak tárva-nyitva, hogy friss levegő jöjjön be rajtuk.

Természetesen a békés együttélésért nem csak azzal tehetünk, hogy 
csak a meghatározott napokon tüzelünk, hanem azzal is, hogy ha nincs 
más megoldás, és égetéssel akarunk megszabadulni a kerti hulladéktól, 
akkor értesítsük a körülöttünk lakókat erről! Ezzel rengeteg kellemet-
lenséget előzhetünk meg, és egy–egy ilyen esetben joggal várhatjuk el 
mi is a hasonló magatartást.
 
Az önkormányzatnak pedig a kiküldött figyelmeztető levelekkel és az 
esetlegesen azt követő eljárással nem a bírságolás a célja, hanem az 
élhető környezet és a település jó levegőjének megőrzése, amely pedig 
mindannyiunk érdeke!

A tilalmat természetesen nem kell félreérteni. Nem vonatkozik példá-
ul arra, ha valaki mondjuk grillezni akar a kertjében.

A rendelet megalkotásával a képviselő-testületnek az volt a célja, hogy meg-
engedje a kerti hulladékégetést, amely gyakran szükségszerű rossz, és helyi 
szabályozás hiányában tilos, de ugyanakkor korlátok közé is szorítsa azt.

A rendelet mindannyiunk érdekeit szolgálja, ezért alkalmazásánál, 
előírásai betartásánál ezt a célt tartsuk szem előtt!

Polgármesteri Hivatal

Füstölgés

A Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar tisztelettel meghívja Önt és kedves családját

a Szent Jakab mûemlék templomba, 2009. október 17-én a Szentmise után, 

este 19 órakor tartandó, hagyományos, ôszi hangversenyére! 

A koncerten a Zobor Hangja Vegyeskar (Szlovákiából) és a Gyarmati Vegyeskar is fellép!

Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar nevében 

Prémus Eszter Mária (kóruselnök)M
E

G
H

ÍV
Ó Töltsön velünk egy kellemes estét!
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Mindenkinek

A tartós sminkkel javítani lehet az ajkak, a szemöldök és a szemhéjak 
természet adta hiányosságain. Segítségével a vékony vagy hézagos 
szemöldök sűrűbbnek, a kicsi szemek nagyobbnak, a keskeny ajkak 
teltebbnek hatnak. Smink, amely soha nem mosódik el, szaunában, 
uszodában, strandon, sportoláskor, de még a reggeli ébredéskor is tö-
kéletes marad. A tartós sminkkel a nap minden órájában magabiztos-
nak, szépnek érezhetjük magunkat.

Hogyan működik a módszer?
Egy speciális készülékkel növényi kivonatokból és ásványi anyagokból 
készült festéket juttatunk a bőrbe. A művelet megkezdése előtt a kon-
túrokat előre megrajzoljuk, így nyugodtan megnézhetjük, hogy az új 
smink összhangban van-e az egyéniségünkkel, jól áll-e. Ekkor az 
esetleges korrekciókra is lehetőség nyílik, majd csak ezután kezdődik 
a festék bevitele a bőrbe.
A szemöldök gyakran egyenetlenül nő, formája előnytelen, vagy az 

állandó szedés következtében megritkul. Ilyen jellegű problémák ha-
tásos korrigálására is lehetőséget kínál a tartós smink. A kezelés előtt 
precízen megrajzoljuk a szemöldök vonalát, majd az egyéniséggel össz-
hangban lévő színtónust pigmentáljuk a bőrbe úgy, hogy az eredmény 
teljesen természetesnek hasson.

Az ajkak a módszer segítségével hangsúlyosabbá tehetők, szebb lesz a 
kontúrvonala, a száj íve.
A szemhéjak az alsó, vagy felső részének pigmentezése kihangsúlyozza a 
szemeket. A ritka szempillák sűrűbbnek, a kicsi szemek nagyobbnak tűnnek.

Érezze át Ön is a gondtalanul viselhető szépséget!

Limp Ágnes 
kozmetikus 

(06-70/5391202)

Szépségpercek – X. rész

Tartós smink éjjel-nappal…

Szeptember 19-én este Takács Szilvia csembalóművész adott koncertet 
főként Haydn műveiből fuvola és gordonka kísérettel. 
A megjelenteket Koháry Ferenc lelkész köszöntötte, ezután Kovács Gá-
bor polgármester az eddigi zenei eseményekről és az önkormányzat kul-
turális terveiről szólt. A nagy sikerű est végén Takács Zsolt a Harmónia 
Művészeti Központ igazgatója az intézmény életéről számolt be.

Szeptember 20-án Szebik Károly lelkész vezetésével a csákvári gyülekezet 
tagjai vettek részt az istentiszteleten abból az alkalomból, hogy autóbuszos 
kirándulás keretében a Kisalföld nevezetességeivel ismerkedtek. A csákváriak 
kamarakórusa Szebik Ildikó vezetésével nagyon szép darabokkal szolgált.
Délután 3 órakor hálaadó istentisztelet volt, amelyen Ittzés János püs-

pök hirdette az igét. A gyülekezet megemlékezett Németh Károly 
esperes lelkészről, halálának 40. évfordulója alkalmából. Dr. Ferenczi 
Zoltán vetített képes előadásban mutatta be Németh Károly életét az 
általa feldolgozott naplója alapján, amely hamarosan kiadásra kerül. 
Ezután került sor a gyülekezet lelkészeinek nevét megörökítő emlék-
tábla megáldására, amely Szeebach Gusztáv és felesége Szigeti Etelka 
adományából készült el.

Mindenkinek köszönjük a részvételt, a szervezésben és a vendéglátásban 
résztvevőknek pedig a segítséget.

Koháry Ferenc

Ünnepi alkalmak az evangélikus templomban
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Őszi-téli rendezvények

Október
Október 17. szombat 19 óra Őszi hangverseny - Helyszín: Szent Jakab templom Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar

Október 22. csütörtök 12 óra Ünnepély - Helyszín: az iskola aulája Lébényi Közoktatási Központ

Október 22. csütörtök 17 óra Megemlékezés - Helyszínek: Katolikus temető, majd 
Evangélikus templom kertje, Polgármesteri Hivatal Önkormányzat

Október 23. péntek Megemlékezés - Helyszín: Közösségi Ház Önkormányzat

Október 24-25.
 szombat-vasárnap 8 óra

József Emlékverseny (Mindenes Vizslaverseny) 
és Vízi- Mezei Verseny

Helyszín: Lébényi Tölgyerdő és az Oltvány tó és környéke
Mikola Géza

Október 26. hétfő 15 óra Gasztronómia-Étkezési kulturánk előadás, bemutató
Helyszín: Közösségi Ház Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Október 27. kedd 16 óra Ringató foglalkozás - Helyszín: Közösségi Ház Önkormányzat

Október 27. kedd Könyvbörze - Helyszín: Közösségi Ház Községi Könyvtár

Október 30. péntek 15 óra Tökfesztivál - Helyszín: Közösségi Ház Egyesület Lébényért

Október 31. szombat 
9 óra 30 perc, ill. 18 óra

Reformáció ünnepe – Istentisztelet 
Helyszín: Evangélikus templom Evangélikus Egyházközség

November
November 3. kedd 10 óra Baba-Mama Klub - Helyszín: Közösségi Ház Önkormányzat

November 3. kedd A magyar tudomány napja Községi Könyvtár

November 9. hétfő 15 óra Visszaemlékező beszélgetés, az elmúlt 50 év legérdekesebb 
eseményei, történései életünkben - Helyszín: Közösségi Ház Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

November 10. kedd 16 óra Ringató foglalkozás - Helyszín: Közösségi Ház Önkormányzat

November 21. szombat 19 óra Szülői Munkaközösségi bálja - Helyszín: Közösségi Ház Általános Iskola Szülői Munkaközössége

November 23. hétfő 15 óra Készülődés Adventre-koszorúk, díszek készítése
Helyszín: Közösségi Ház Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

November 28. szombat 15 óra Advent üzenete – Gőgh Tibor atyával és Koháry Ferenc 
tiszteletes úrral - Helyszín: Közösségi Ház Nyugdíjasok Lébényi Egyesületet

November 29. vasárnap Adventi koncert Szent Jakab rk. templom Eight Singers Lébényi Énekegyüttes

November Zeneiskolások őszi hangversenye Lébényi Közoktatási Központ

November Állat és kirakodóvásár Önkormányzat

December
December 2. szerda A megbocsátás napja Községi Könyvtár

December 5. szombat 9 óra II. Mikulás nap - Helyszín: Közösségi Ház Önkormányzat

December 5. szombat 16 óra „Életfától a karácsonyifáig” néprajzi előadás 
Helyszín: Közösségi Ház Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

December 7. hétfő 16 óra Mikulás a Baba-Mama Klubban - Helyszín: Közösségi Ház Önkormányzat

December 8. kedd 16 óra Ringató - Helyszín: Közösségi Ház Önkormányzat

December 10. csütörtök Készülődés a karácsonyra - Helyszín: Művelődési Klub Hagyományőrző Orchidea Klub

December 12. szombat 15 óra A katolikus templomi kórus műsora 
Helyszín: Közösségi Ház Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

December 19. szombat 15 óra Versek, dalok az egyesület tagjainak szereplésével 
Helyszín: Közösségi Ház Nyugdíjasok Lébényi Egyesüelte
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Egészségünkért

A HPV fertőzés a szexuális úton terjesztett megbetegedések egyik 
nagyon gyakori fajtája. Közép-Európában és az USA-ban körülbelül a 
nők 15-25 %-nál fordul elő. A statisztikai adatok alapján az életük során 
a szexuálisan aktív nők és férfiak minimálisan fele fertőződik humán 
papillomavírussal (HPV). A humán papillumavírusok a vírusok nagy 
csoportját alkotják. Több mint 150 olyan típusa ismert, amely az ember 
bőrén és nyálkahártyáján okozhat megbetegedéseket. A méhnyakrák a 
második leggyakoribb malignus megbetegedés a nőknél, és a nők elha-
lálozásának harmadik leggyakoribb oka. Ez az egyetlen olyan malignus 
megbetegedés, amelynél elsődleges és másodlagos megelőzés is lehet-
séges, mivel ismerjük annak kiváltó okát – a humán papillomavírust.
Amennyiben a nőgyógyász a rendszeres nőgyógyászati vizsgálaton le-
romlott PAP tesztet és papillomavírus jelenlétét állapította meg, akkor:
•	 menjen	 immunológiai	kivizsgálásra	–	az	 immunológus	 immun-

erősítő gyógyszereket írhat fel, amennyiben ez szükséges
•	 az	étrendjébe	sok	leveles	zöldséget	illesszen	be
•	 táplálék-kiegészítőként	szedjen	folsav-tablettát
•	 szedjen	antioxidánst	tablettában	(főleg	C	vitamint)
•	 szedjen	indol-3-karbinol	kapszulát
•	 az	onkocitológiai	törlet	(rákszűrés)	eredményei,	és	nőgyógyásza	aján-

lására 3 hónap múlva menjen onkocitológiai ellenőrző vizsgálatra
•	 kérje	meg	szexuális	partnerét,	hogy	vizsgáltassa	ki	magát	HPV	jelenlétre

A méhnyakrák rendszeres nőgyógyászati ellenőrzésekkel megelőzhető. 
A daganatos megbetegedéseket a szakorvosoknál tett rendszeres meg-
előző ellenőrzésekkel elkerülheti.
Magyarországon kettő féle védőoltás vásárolható, a védőoltás három 
oltás sorozatából áll, melynek megközelítően 90 ezer forint az ára. Az 
alábbiakban az Országos Epidemiológiai Központ Módszertani Leve-
léből idézem az oltóanyagok leírását.

A HPV elleni vakcinákról: 
Human Papilloma Vírus vakcinák
„A Human Papilloma Vírusok (HPV) okozta megbetegedések meg-
előzésére két készítmény áll rendelkezésre. Mindkét oltóanyag 
rekombináns, a humán papillomavírus meghatározott szerotípusainak 
tisztított fehérjéit tartalmazza bivalens, vagy quadrivalens formában.

a) A Cervarix a humán papillomavírus 2 típusának (16-os és 18-as) 
tisztított fehérjéit tartalmazza. Az oltás a magas kockázatú HPV okoz-
ta méhnyakrák, méhnyakrák megelőző állapot és perzisztáló fertőzés 
megelőzésére szolgál. Az oltási sorozat 3 részoltásból áll, 0,5 ml/adag 
(0., 1. és 6. hónap).

b) A Silgard a humán papillomavírus 4 típusának (6-os, 11-es, 16-os, 18-as) 
 tisztított fehérjéit tartalmazó vakcina. Az oltás javasolt a méhnyaknak vagy 
a külső női nemi szerveknek a fent említett HPV típusok által okozott 
nagyfokú diszpláziája, a méhnyakrák és a nemi szerveken kialakuló sze-
mölcsök ellen. A teljes immunizálás 3 részoltásból áll (0,5 ml/adag), az első 
és második oltás között 2 hónapos, a második és harmadik dózis beadása 
között 4 hónapos intervallumot kell tartani.( 0., 2., 6. hónap) Mindkét 
vakcinát az Európai Unióban törzskönyvezték. A védőoltás a rendsze-
res méhnyakrák-szűrést nem helyettesíti. Az Európai Betegségmeg-
előzési és Járványvédelmi Központ ajánlása szerint a 9-15 éves korú 
lányok tartoznak a HPV vakcináció elsődleges célcsoportjába. A vak-
cina a szexuálisan még nem aktív korosztályban a leghatékonyabb. A 
védőoltás beadása előtt HPV szűrővizsgálat nem szükséges. A vakcinák 
terápiás célra nem alkalmasak.”

Mi ellen védenek a HPV vakcinák?
A vakcinák az ismert HPV-típusok közül 2 illetve 4 ellen véd, amelyek 
a legnagyobb gyakorisággal vezetnek méhnyakrákhoz, illetve szemöl-
csök kialakulásához.

A HPV 16, 18-as típusai tehetőek felelőssé a méhnyakrákos esetek 
60-70 százalékért, míg a HPV 6 és 11-es típusai okozzák a szemölcsös 
megbetegedések 90 százalékát.
Kell a beoltott lányoknak/nőknek továbbra is méhnyakrákszűrésre 
járniuk?
Igen. Több oka is van, amiért a nőknek továbbra is kell járniuk a rend-
szeres méhnyakrákszűrésre:
Először is a vakcina nem véd az összes méhnyakrákot okozó HPV-típus 
ellen, tehát a beoltott nők továbbra is ki lesznek téve a rák kialakulása 
veszélyének. Így a rendszeres nőgyógyászati- és HPV-szűrés a későb-
biekben ugyanolyan fontos.
Másodszor, azoknak a nőknek az esetében, akik az után kapják meg a 
vakcinát, hogy a négy említett vírustípus (6, 11, 16, 18) közül már 
bármelyikkel megfertőződtek, kérdéses lehet a vakcina teljes hatása.

Végezetül, semmiképpen sem szeretnék, sem rábeszélni, sem lebeszél-
ni senkit az oltásról, de aki érdekelt, az feltétlenül nézzen utána az 
interneten, mert vannak ellenvélemények is és rengeteg információ az 
esetleges szövődményekről. A döntést mindenkinek a saját felelőssé-
gére kell meghoznia.

Haár Tiborné
(helyettes védőnő)

A HPV vírus és oltás

Felhívás
Tisztelt Pácienseink!

Megkérünk minden 15 és 35 év közötti lakost, aki 3 éve nem 
kereste fel a rendelőt és minden 35 év feletti lakost, aki 1 éven 
belül nem jelent meg nálunk, hogy a saját egészsége megőrzé-
se érdekében szűrővizsgálat miatt keresse fel háziorvosát.

Tisztelettel:
Dr. Kiszelka Judit

Dr. Porpáczy Krisztina
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A Fliegl-Abda Kft. Európa legnagyobb mezőgazdasági pótkocsi gyár-
tójának magyarországi gyáregysége, melynek működéséről, gyártói 
tevékenységéről 1 évvel ezelőtt már írtunk. Most úgy gondoltuk, hogy 
gyártói munkássága mellett érdemes egy kicsit betekinteni a vállalat 
mindennapi életébe is.
A cég gyakran segít különböző rendezvények megszervezésében. Ilyen 
volt például az Abda község által szervezett Katasztrófavédelmi Kon-
ferencia, melynek a Fliegl Értékesítési Központja adott helyet.
Jelentős esemény a vállalat életében a különböző bemutatókon és kiál-
lításokon való részvétel is. Ilyenkor mindig nagy hangsúlyt fektetnek 
a külső megjelenésre, a látogatók érdeklődésének felkeltésére. Rend-
szeresen kiállítanak például a szeptemberben esedékes Bábolnai Gaz-
danapokon, vagy a januárban megrendezésre kerülő budapesti 
Agro-Mashexpon.
A Fliegl-Abda Kft. amellett, hogy a leendő ügyfelek figyelmét felkelt-
se, a régi, jó kapcsolatok ápolását is szem előtt tartja. Ezért szokott 

úgynevezett vevőtalálkozókat szervezni, ahol a Fliegl járművek tulaj-
donosai testközelből megszemlélhetik a németországi gyárakat.
Természetesen a magyar gyár a dolgozókat sem hagyja ki a sorból, ezért 
minden évben családi napot szervez, ahol nem csak az alkalmazottakat, 
hanem a családtagjaikat is megvendégelik.
A Fliegl-Abda Kft. piacpolitikája merész és törekvő, ezért folyamato-
san gondolkodik az újításokon és fejlesztéseken. 2006-ban megvásá-
roltak egy 160.000 m2-es területet a lébényi ipari parkban. Erre a 
területre állította ki raktári eszközeit, amely kiváló reklámfelület is, 
hiszen pont az M1 autópálya halad el mellette. Ezen kívül, miután 
Magyarországon is elindította a Fliegl a bérlési ágazatát, ez a terület 
lett a székhelye az RPS Rental Kft.-nek. Ez az üzletág közúti és me-
zőgazdasági pótkocsik bérbe adásával foglalkozik, és a járművek ezen 
a telephelyen tekinthetőek meg.
A cég számára nagyon fontos a megfelelő marketing és reklám tevé-
kenység, ezért is gondoltak arra, hogy az autópálya mellett egy hirde-
tőtáblát kell felállítani. Ez meg is történt, mely inkább egy ú.n. 
totemoszlopra hasonlít, és felállítása nagyban köszönhető a Lébényi 
Polgármesteri Hivatalnak. Mindem segítséget megadtak ahhoz, hogy 

ez a rendkívüli méreteket öltő reklámfelület rövid határidő alatt felál-
lításra kerüljön a Fliegl telephelye mellett.
A mai világban egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a megújuló ener-
giaforrások felhasználására, és ebből kiindulva, a válságos idők ellené-
re, a Fliegl folyamatosan fejleszti a biogáz üzemekben hasznosítható 
adagolóját. Ez a termék már számos mérettel, variációval és típussal 
szerepel a cég termékpalettáján, valamint kiválóan hasznosítható akár 
házak, panziók fűtésénél is, hisz faapríték vagy pellet adagolására is 
alkalmas. Emellett számos olyan pótkocsit kínálnak, ami megfelelő 
kiegészítője lehet a biogáz üzemeknek, mint például a letolókocsik vagy 
a tartálykocsik. A probléma egyenlőre még az, hogy Magyarországon 
a környezettudatos gondolkodás nem annyira elterjedt, mint Német-
országban.
A Fliegl-Abda Kft. és az egész cégcsoport bizakodóan néz a jövőbe és 
reméli, hogy a már meglévő munkahelyeket és piaci szereplését fent 
tudja tartani, valamint a jövőben akár erősíteni is.

A Fliegl világa
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HÁLÓZAT TAGJA

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

Takarékoskodni nehéz, de ahhoz, hogy anyagi biztonságban és jólétben élhessünk, a lehető 
legkorábban meg kell tanulnunk okosan bánni a pénzünkkel.

Lépéselőny ma magyar bank ügyfelének lenni. A Takarékszövetkezetek  
100 %-ban magyar tulajdonban vannak. A világ pénzügyi időjárásától füg-
getlen, saját betétállományuk teszi őket képessé arra, hogy hitelnyújtással 
legyenek partnereik hasznára.

Takarékoskodjon 
velünk a Takarékossági 

Világnap alkalmából!

A Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet különböző 
megtakarítási formákat kínál:

> Babakötvény a legkisebbek részére, mindig az aktuális jegybanki alapkamattal.

> Számlacsomagok bankkártyával már 14 éves kortól, és hozzá havonta 1 db ingyenes készpénzfelvétellel 

saját ATM pénzkiadó automatából.

> Betéti konstrukciók különböző lejárattal, futamidőn belül fix kamattal.

> TakarékInvest Kötvények és Alapok, hosszú távú befektetések, a betétekhez képest magasabb hozam 

elérésének lehetőségét kínáljuk. 

> TakarékInvest Nyugdíj-előtakarékossági számla, 30 % adóvisszatérítés, díjmentes számlanyitás, szaba-

don 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 igénybe-

vételének lehetőségével.
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A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, valamint a Mezőgazda-
sági Szakigazgatási Hivatal 2009-es ellenőrzéseinek levonható tanul-
sága, hogy a környékbeli termelők nincsenek tisztában azzal, hogy 
Lébény mezőgazdaságilag művelt területének nagy része nitrátérzékeny. 
A nitrátérzékeny blokkokban gazdálkodóknak be kell tartaniuk az 
alábbi, a Kölcsönös Megfeleltetés jogszabályban foglalt gazdálkodási 
követelményeinek 4. csoportját is (JFGK 4). Ha a mezőgazdasági te-
rület nem nitrátérzékeny, blokkban van, akkor a gazdálkodónak csupán 
a Kölcsönös Megfeleltetés JFGK 2-es és a Helyes Mezőgazdasági 
Környezeti Állapot követelményeit kell betartania.
A JFGK 4-es követelmények célja:

A mezőgazdasági tevékenységből származó nitrát vegyületek által 
okozott vízszennyezés csökkentése, illetve megelőzése a nitrátérzékeny 
területeken.

Mire vonatkozik az ellenőrzés?
Nitrátérzékeny területen a helyes mezőgazdasági gyakorlat (HMGY) 
szabályainak betartását ellenőrzi a hatóság. A HMGY előírásai a kö-
vetkezőkre terjednek ki:
•	 Szerves	trágyával	kijuttatható	nitrogén	(N)	hatóanyag	mennyiségi	

korlátozásának betartása.
•	 Lejtős	 területen,	 felszíni	 vizek	 környezetében	 történő	 trágyázás	

feltételei.
•	 Trágyakijuttatási	tilalmak.
•	 Hígtrágya	mezőgazdasági	területen	történő	felhasználására	vonat-

kozó engedély megléte.
•	 A	műtrágya	felhasználásához	szükséges	talajvizsgálati	eredmények	

megléte.
•	 Trágyatárolóra	vonatkozó	követelmények	betartása	(csak	a	kialakí-

tásra vonatkozó határidők lejárta után).

Követelmények
•	 A	szervestrágya-kijuttatás	mennyiségi	korlátjának	betartása
 Mezőgazdasági területre évente szerves trágyával kijuttatott N ha-

tóanyag mennyisége nem haladhatja meg 170 kg/ha értéket, beleért-
ve a legeltetés során az állatok által elhullajtott trágyát, továbbá a 
szennyvizekkel, szennyvíziszapokkal és szennyvíziszap komposzttal 
kijuttatott mennyiséget is.

•	 Lejtős	területen	trágyázás	csak	az	előírások	betartása	mellett	történhet
 Műtrágya 12%-nál meredekebb lejtésű terület talajára csak haladék-

talan bedolgozás mellett juttatható ki, kivéve a fejtrágyázás művele-
tét.Ültetvények esetében 15%-nál meredekebb lejtésű területeken 
csak a külön jogszabály szerinti talajvédelmi tervben meghatározott 
erózió elleni védelem biztosításával juttatható ki trágya.

•	 Hígtrágya	csak	engedéllyel	juttatható	ki
 Hígtrágya csak talajvédelmi tervre alapozott talajvédelmi hatósági 

engedély birtokában használható fel mezőgazdasági területen.

Műtrágyázás
Nitrátérzékeny területen a műtrágya-felhasználás feltétele, hogy a gaz-
dálkodó rendelkezzen 5 évnél nem régebbi talajvizsgálati eredménnyel.

Szerves trágyázás
A kijuttatott istállótrágyát haladéktalanul, egyenletesen a talajba kell dolgozni. 
Istállótrágya csak az előírások betartása mellett tárolható termőföldön.

Trágya tárolás
Telephelyen trágya csak az előírásoknak megfelelő tárolóban tartható.

Állattartó telepen képződött trágyát szivárgásmentes, szigetelt, mű-
szaki védelemmel ellátott tárolóban kell gyűjteni. A trágyatároló ka-
pacitásának 6 havi trágya befogadására kell elegendőnek lennie.
A nyilvántartás vezetésére és adatszolgáltatási kötelezettségre vonat-
kozó követelmények közvetlenül nem képzik a Kölcsönös Megfelelte-
tés (KM) követelmények részét. Azonban gazdálkodói napló/
nyilvántartás nélkül bizonyos kérdések nem ellenőrizhetők. Az ellenőr 
az ellenőrzés során a gazdálkodói nyilvántartásból számolja ki a me-
zőgazdasági területre szerves trágyával, szennyvízzel, szennyvíziszap-
pal, és szennyvíziszap-komposzttal kijuttatott nitrogén hatóanyag 
mennyiségét. Legelőterületnél a határértékbe beleszámít a legeltetés 
során az állatok által elhullajtott trágya nitrogén hatóanyagának meny-
nyisége is. A kijutott szerves eredetű nitrogén hatóanyag mennyisége 
éves szinten nem haladhatja meg a 170 kg/ha értéket. A legeltetésből, 
továbbá az állattartó telepről származó kijuttatásra kerülő nitrogén 
hatóanyag mennyiségének meghatározásához az 59/2008. FVM ren-
delet 1. számú mellékletében meghatározott értékekkel kell számolni.
Lejtős területeken a trágyázás csak a lejtő meredekségének megfelelő-
en történhet. A 17% feletti lejtéssel rendelkező területekre trágya nem 
juttatható ki. Ültetvények esetében 15%-nál meredekebb lejtésű terü-
leteken csak a külön jogszabály szerinti talajvédelmi tervben meghatá-
rozott erózió elleni védelem biztosításával juttatható ki trágya. A 
műtrágyát 12%-nál nagyobb lejtőn haladéktalanul be kell dolgozni, 
amit az ellenőr a terület szemrevételezésével ellenőriz.

Hígtrágyát csak hatósági engedély birtokában lehet termőföldre kijuttat-
ni. A helyszíni ellenőrzés során az ellenőr az engedély bemutatását kéri.
A műtrágya felhasználás feltétele, hogy a gazdálkodó rendelkezzen 5 
évnél nem régebbi talajvizsgálati eredménnyel. A kijuttatandó műtrá-
gya mennyiségét talajvizsgálatra alapozottan kell meghatározni.
Vízjárta, pangóvizes területen, valamint alagcsövezett táblán, továbbá 
november 15. és február 15. között mezőgazdasági művelés alatt álló 
táblán ideiglenes trágyakazal nem létesíthető. Ezeket figyelembe véve, 
ideiglenes trágyakazal mezőgazdasági táblán csak abban az esetben léte-
síthető, ha nincs a felszíni víz 100 m távolságon belül. Az ideiglenes 
trágyakazalban a trágya maximum 2 hónapig tárolható, és azt minden 
évben más helyszínen kell kialakítani. Az adott évben felhasználandó 

Vigyázz, nitrátérzékeny terület!
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mennyiségnél több istállótrágya ideiglenes trágyakazalban a mezőgazda-
sági művelés alatt álló táblán nem tárolható. Az állattartó telepen képző-
dött szerves, és hígtrágyát szivárgásmentes, szigetelt, műszaki védelemmel 
ellátott tárolóban kell gyűjteni úgy, hogy a trágyatároló kapacitása ele-
gendő legyen 6 havi trágya befogadására. Jelenleg ez a követelmény csak 
azon egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező állattartó te-
lepeken kerül ellenőrzésre, amelyeknél az engedélyben foglalt határidő 
már lejárt. Mélyalmos tartás esetén képződött trágya és karámföld köz-
vetlen kijuttatása esetén trágyatároló építése nem szükséges.

Tilos
Nitrátérzékeny területen nem megengedett:
•	 A	trágyakijuttatás	november	15-től	február	15-ig.
•	 Az	őszi	kalászosok	fejtrágyázása	február	1.	előtt.
•	 Fagyott,	vízzel	telített,	összefüggő	hótakaróval	borított	talajra	trágyát	

kijuttatni.
•	 Műtrágya	és	szerves	trágya	a	felszíni	vizek	partvonalától	mért	védő-

távolságon belüli kijuttatása.

•	 170	kg/ha/év	érték	felett	szerves	eredetű	trágya	kijuttatása.
•	 Trágya	kijuttatása	17%-nál	nagyobb	lejtésű	területre.
•	 Kijuttatni	könnyen	oldódó	nitrogéntrágyát	a	betakarítás	után,	amennyi-

ben megfelelő talajfedettséget biztosító növény vetésére 15 napot követő-
en nem kerül sor, vagy a szármaradványok lebomlása azt nem igényli.

A környezetszennyezés elkerülése érdekében meghatározásra került a 
téli trágyázási tilalmi időszak, ez minden évben november 15-től feb-
ruár 15-ig tart.
Mezőgazdasági területre tilalmi időben tilos a szerves és műtrágya 
kijuttatása, kivéve az őszi kalászosok fejtrágyázását, ami már február 
1-től engedélyezett.
Fagyott, vízzel telített vagy összefüggő hóval borított talajra a tilalmi 
időszakon túl sem lehet trágyát kijuttatni.
A trágyázás során a tápanyagok semmilyen módon (szivárgás vagy 
erózió) nem juthatnak be a felszíni és felszín alatti vizekbe. Ennek 
érdekében nem juttatható ki műtrágya a felszíni vizek partvonalának 
2 méteres sávjában, szerves trágya pedig a tavak partvonalától mért 20 

méteres sávban, egyéb felszíni vizektől mért 5 méteres sávban, valamint 
forrástól, emberi fogyasztásra, illetve állatok itatására szolgáló kúttól 
mért 25 méteres körzetben. A szerves trágya kijuttatásakor, az egyéb 
felszíni vizektől mért védőtávolság 3 m-re csökkenthető, ha a mező-
gazdasági művelés alatt álló tábla 50 m-nél nem szélesebb és 1 hektár-
nál kisebb területű. A meghatározott védőtávolságok nem vonatkoznak 
a legeltetett állatok által elhullatott trágyára, amennyiben az az itatóhely 
megközelítése miatt következik be.
Könnyen oldódó nitrogén trágyát tilos kijuttatni a betakarítás után, ha 
megfelelő talajfedettséget biztosító növény vetésére 15 napon belül nem 
kerül sor. A szármaradványok lebontása érdekében maximum 80 kg/
ha N hatóanyag kijuttatása lehet indokolt a betakarítást követően.

A kölcsönös megfeleltetésen felüli egyéb kötelezettségek
•	 nyilvántartás	vezetése	
•	 nitrát	adatlap	beküldése

A nitrátérzékeny területen gazdálkodónak folyamatos nyilvántartást 

kell vezetnie. Ez a nyilvántartás a gazdálkodási napló tápanyag-gazdál-
kodásra, trágyázásra, parcellaművelési adatokra, valamint állattartásra 
vonatkozó lapjainak a vezetését, vagy pedig ettől esetleg eltérő formá-
tumban, de adattartalmilag megegyező nyilvántartás vezetését jelenti.
Fontos, hogy a gazdálkodási napló formátuma 2009. szept. 1-től meg-
változott. Az új napló igazodott az új agrár-környezetgazdálkodási 
program követelményeihez. Az új napló vezetésével kapcsolatos kér-
déseikkel várom Önöket a Magyar Agrárkamara Gazdálkodói Infor-
mációs Szolgálatának Lébényi Irodájában.

Az újság következő számában a Kölcsönös Megfeleltetés JFGK 2-es 
követelményeit, valamint a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Ál-
lapot követelményrendszerét mutatom be.

Szerkesztette: Rum János
kamarai tanácsadó. 

(Tel: 30/331-6640)
forrás: www.agrarkamara.hu
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2009. szeptember 27-én Lébényben a Sajtos-réten egész napos küzde-
lemben, több versenyszámban mérhették össze tudásukat és tapaszta-
latukat a nevező lovasok.
Szabó Tibor és Scheier Csaba lelkes kezdeményezése indította útra a 
gondolatot. A nagy elhatározást a hivatalos jóváhagyás birtokában a 

tettek végeláthatatlan sora követte. Önként sorakoztak fel a segíteni és 
tenni akaró dolgos kezek tömegei, a lelkes támogatók népes tábora. 
Heteken át folyt az izzasztó, embert próbáló munka, az előkészítés, 
miközben a szervezők gondolataiban szűnni nem akaróan ott lakozott 
a kérdés, hogy vajon milyen fogadtatásra talál a kezdeményezés.

Elérkezett a verseny napja, amikor a kakas kukorékolását kicsit meg-
késve a lovak patáinak ütemes kopogása jelezte, hogy ébresztő és min-
denkit vár a Sajtos-rét. A fogatok érkezését és a pályaátadást követően, 
délelőtt 10 óra 45 perckor elkezdődött a fogatok versenye, melyen 41 
fogatos indult 45 rajttal kombinált akadályhajtásban, melyet 2 darab 
maratonakadály is nehezített. A fogatok 1-es, 2-es, 4-es, póni 1-es és 
póni 2-es kategóriákban mérhették össze tudásukat. Az első fordulót 
egy látványosabb és lendületesebb versenyszám, a vadászhajtás követte, 
amelyben 22 fogat startolt. A nevező fogatok magas részvételi száma 
miatt folyamatosan, délután 6 óráig biztosított változatos programot a 
rendezvény. A szervezők a gyermekekre is gondoltak, számukra külön 
lovas ügyességi versenyt rendeztek, amelyen 33-an indultak és bizo-
nyították, hogy alkalmasak erre a sportágra. A kellemes, ütemes zene 
taktusai szórakoztatták a kilátogató érdeklődőket. A finom falatok és 
üdítő italok mindenki számára elérhetőek voltak a kihelyezett szolgál-

tatók sátraiban. Emellett a kisebb gyermekeket ugrálóvár és pónilovaglás 
várta a versenypálya melletti hatalmas szabad területen. A rendezvény 
biztonságát a tűzoltóság, a rendőrség és az egészségügyi szolgálat fel-
ügyelete. A rendezvény 18 órakor zárult, amelyről egyetlen induló sem 
távozott üres kézzel.

Ez a szeptemberi vasárnap nemcsak a ragyogó napsütéstől volt olyan 
kellemes, hanem attól is, hogy jó volt látni a több 100 megelégedett, 
boldog embert. Reméljük ez a rendezvény sok új élménnyel gazdagí-
totta a résztvevőket.
Köszönet a Szervezőknek, az Önkormányzatnak, a támogatóknak és 
az érdeklődő vendégeknek!

Találkozunk jövőre!

Fogathajtó verseny 
Lébényben
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Fogathajtás

Főtámogató: Lébény Nagyközség Önkormányzata

Támogatók: Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület, Mike József és 
családja, Kiener Hungária Kft., Rozsonszky Ákos és családja, Kovács 
Zsolt (Bobi) és családja, Varga István, Novák László, Frühwirth István, 
Bakk István és családja, Bencze István, Lébényi Tűzoltó Egyesület, 
Farkas Szilárd (Mecsér), Hatos és Varga család (Börcs), Simon család, 
Wandraschek Péter, Nagy Géza, Rábcamenti Vadásztársaság, Moson-
magyaróvári Tűzoltóság, Takács Gábor, Pozsgáai Károly 
(Győrsövényház), Szabó Tamás, Szabó Róbert, Klujber Tamás, Gáncs 
Attila és családja, Jászfalusi Roland, Oross Imre és családja (Nagybajcs), 
Schmidchofer Péter és családja, Weinhandl László, Lébény-Kunsziget 
Takarékszövetkezet, Schmitzhoffer Pál és családja, Ludikár Béla és 
családja (Mosonszentmiklós), Németh Károly, Farkas Imréné, Németh 
József és családja, Csáki Péter (Mosonmagyaróvár), Tóth Ádám (Mo-
sonmagyaróvár), Tóth Krisztián (Mosonmagyaróvár), Béli Géza és 
családja (Győr), Molnár Ervin (Mecsér), Szabó Balázs (Mosonmagya-
róvár), Stergerits Ferenc, Wandraschek Ottó és Zsolt, Rozsonszki 
Csaba és családja, Kaszás László és családja, Papp László és családja, 
Takács Szabolcs és családja, Betty Kerékpár (Mosonszentmiklós), 
Scheier István és családja, Soóki Csaba (Győr), Geisztlinger Zsolt, Dr. 
Sragner Mária (Mosonszentmiklós), Csepi Eszter, Szabó Zoltán, Oross 
Zoltán (Nagybajcs), Szabó Gábor, Lichammer Csaba Kaszás József, 
Horváth Norbert, Szentesi Endre (Mosonszentmiklós), Perl László 
(Győrsövényház), Tóth Gedeon, Győrsövényházi Szénaház Kft., 
Matsek István és családja, Hunyadi József, Stinner Sándor, Szabó Ernő, 
Szűcs Lajos (Szany), Kovács Gáborné, Kovács Csaba, Nátz Miklós, 
Molnár Lóránt, Dénes Péter, Tóth-Hús, Németh László, Ifj. Selmeczi 
Zoltán, Lébényi Közoktatási Központ 6. a osztálya, Horváth Tibor, 
Balla András és családja, Burián Gábor.

A szervezők

Póni 1-es:
1.hely: Balla András (Lébény)
2.hely: Szabó Tamás (Lébény)

Póni 2-es:
1.hely: Kelemen Zoltán (Etyek)
2.hely: Lazányi Andrea (Etyek)

3.hely: Kelemen István 
(Biatorbágy)

4.hely: Halász Sándor (Lébény)
5.hely: Meszlényi Miklós (Börcs)

Nagy 1-es: 
1.hely: Gyurós Adrián (Börcs)
2.hely: Király Imre (Csorna)
3.hely: Soóki Csaba (Győr)

4.hely: Csepi Eszter 
(Győrsövényház)

5.hely: Gunázer Lajos (Lébény)
6.hely: Németh László (Abda)

Nagy 2-es: 
1.hely: Horváth Károly 

(Bágyogszovát)
2.hely: Kovács Nikolett (Abda)

3.hely: Frühwirth István (Lébény)
4.hely: Zólyomi Sándor (Etyek)
5.hely: Szabó Tibor (Lébény)
6.hely: Kovács Tibor (Csorna)

Nagy 4-es:
1.hely: Takács Attila (Börcs)
2.hely Szalai Gábor (Csorna) 

3.hely: Horváth Károly 
(Bágyogszovát)

4.hely: Németh Richárd (Abda)
5.hely: Varga Zoltán (Abda)
6.hely: Szabó Tibor (Lébény)

Vadászhajtás:
Póni 2-es: 

1.hely: Kelemen Zoltán (Etyek)
2.hely: Varga Béla (Börcs)
3.hely: Kelemen Mónika 

(Biatorbágy)
4.hely: Meszlényi Miklós (Börcs)

5.hely: Varga Sándor (Börcs)
6.hely: Lazányi Andrea (Etyek)

Nagy 1-es: 
1.hely: Gyurós Adrián (Börcs)

2.hely: Soóki Csaba (Győr)

Nagy 2-es: 
1.hely: Scheier Csaba (Lébény)
2.hely: Király Imre (Csorna)

3.hely: Huszár László (Budapest)
4.hely: Kovács Tibor (Csorna)

5.hely: Zólyomi Sándor (Etyek)
6.hely: Szabó Tibor (Lébény)

Nagy 4-es: 
1.hely: Szalai Gábor (Csorna)

2.hely: Németh Richárd (Abda)

A versenyt felügyelte és az 
eredményeket jóváhagyta Oross 

Imre főbíró úr.

Gyermek lovas ügyességi 
verseny:

1.hely: Egervári Berta (Győr)
2.hely: Lepsényi Laura 

(Dunakiliti)
3.hely: Aranka Van der Pol 

(Lébény/Zaandijk)
4.hely: Boczor Martin 
(Mosonszentmiklós)

5.hely: Hegyi Panna (Dunakiliti)
6.hely:Hosztafi Gergő 

(Mosonszentmiklós) és Rápolthy 
Fanni (Mosonszentmiklós)

Bíró: Molnár Ervin

Eredmények:
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Mindenkinek

Dömsödi József képviseletében Lébény is részt vett a Pogány-Havas 
Kistérségbe tett látogatáson, melyet a Szigetköz–Mosoni-sík LEADER 
Helyi Akciócsoport nyertes pályázatok révén szervezett szeptember 
8-12 között. A programot a Szülőföld Alap és a Győr-Moson-Sopron 
Megyei Közgyűlés támogatta.
A „HaVaS – Helyi Vidékfejlesztési Stratégia közösen” című program első 
állomása az erdélyi Pogány-Havas kistérség központja, Csíksomlyó volt. 
A kistérség magában foglalja Csíkpálfalva, Csíkszentmihály, Csíkszépvíz 
községeket, valamint az egész Gyimes-völgyet. A program célja, hogy a 
két térség között hosszú távú együttműködés alakulhasson ki, illetve a 
két ernyőszervezet alá tartozó önkormányzatok, civil szervezetek, 
mikrovállalkozók közt partnerségeket lehessen kezdeményezni.
A látogatás során, az akciócsoport megtekinthette Csíksomlyón a 
búcsújáró helyszínek mellett a zarándokoknak készülő szálláshelyeket, 
a Böjte Csaba szervezése által felújíttatott, felszentelés előtt álló Szent 
István Gyermekvédelmi Otthont és a mosonmagyaróvári támogatásból 
odakerült bútorokat. Az erdélyi és magyarországi művészek, kézmű-
vesek által önkéntes alapon felújított Barátok Feredőjét. A csíki tanul-
mányút során a delegáció megismerhette az Erdély legrégibb festett 
kazettás mennyezetével rendelkező csíkdelnei templomot, a második 
legöregebb székelykaput 1799-ből, vagy éppen a gyimesfelsőloki pol-
gármester kiváló vezetésében a gimnáziumot, a művésztelepet, a század 
eleji kaszárnyákat, és Gyimesbükkön az ezeréves határt.
Ám ennél jóval fontosabb, hogy a Pogány-Havas kistérség munkaszer-
vezete Rodics Gergely ügyvezető segítségével betekintést adott a pro-
jektjeibe. Az Európai Uniós színvonalon üzemelő csíkdelnei 
tejcsarnokot két fiatal gazdálkodó üzemelteti - pályázati támogatások-
ból sikerült kialakítaniuk. A hazai igényeknek maximálisan megfelelő 
Ajnád Panzió a falusi turizmus mintapéldája. A falusi vendégasztalt, 
ahol a juhtúrós puliszka mellett egy igazán ínycsiklandó csemegét, a 
bálmost kóstolhatta meg a társaság, a Gyimesvölgyi Vendéglátók Tu-
risztikai Egyesülete szervezte. A Phare és Sapard programok által 
felújított iskolák mellett kiderült az is, hogy nem csak a támogatások-

kal lehet fejleszteni, hanem igenis szükség van a közösségi szellemre! 
Nem csak a magyarországiak taníthatják az erdélyieket, hanem mi is 
tanulhatunk tőlük! A helyi közösségek önkéntessége, a helyiek adomá-
nyai a helyi értékekért mintául szolgálhat a mi térségünkben is.
A háromnapos erdélyi tanulmányút hasznos volt olyan szempontból is, 
hogy közelebb hozta az akciócsoport tagjait is egymáshoz – afféle csa-
patépítő tréningként. Lébény képviseletében Dömsödi József önkor-
mányzati képviselő volt jelen a látogatáson, továbbá Győrladamér, 
Győrújfalu, Halászi, Hédervár, Levél polgármesterei, vagy képviselői, a 
dunaszegi Rezeda Egyesület, a Bezenyei Horvát Egyesület, a 
jánossomorjai Kármentő Egyesület és a kimlei Cvika Kemping képvi-
selte az akciócsoportot, az Alpokalja-Ikvamente LEADER Egyesület 
munkaszervezet-vezetője és az RFÜ Kistérségi koordinátora kíséretében.
A két térség között várhatóan együttműködés lesz a zarándokutak 
fejlesztésében is. Csíksomlyó talán mindenki számára közismert, mint 
búcsújáró hely. De a „Mária Út” zarándokút végállomása is, mely 
Máriazellből indulva Máriapócson át ér Csíksomlyóba. A mi térségünk 
esetében Lébény lehetne egy központ, ahol a „magyar el camino” és a 
Via Sancti Martini, azaz a Szent Márton zarándokút keresztezik egy-
mást. Ennek érdekében már most októberben benyújtásra kerül egy 
pályázat a LEADER Helyi Akciócsoporthoz.
Október 12-14. között folytatódik a cserekapcsolat. Ekkor a Pogány-
havasiak jönnek látogatóba a Mosoni-síkra és Szigetközbe. Tovább 
épülhet a partnerség, s aki nem tudott elmenni Erdélybe, természete-
sen itt bekapcsolódhat, hiszen a cél az, hogy minél több együttműkö-
dés alakuljon ki a két térség között. A három napos program során egy 
fél napot Lébényben és a Hanságban fog tölteni a delegáció.
A HaVaS projekt a Szigetköz-Mosoni-sík LEADER Egyesület két 
nyertes pályázatának segítségével jött létre. A program megvalósulása 
a Szülőföld Alap és a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés támo-
gatásának köszönhető.

Szilágyi Dániel

Lébény a Pogány-Havason
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Mindenkinek

A Vöröskereszt Helyi Szervezete 2009. szeptember 
28-án délután szervezte meg az idei harmadik vér-
adást. Nagyon szép eredménnyel zártuk, ugyanis 
138-an jelentek meg vért adni. A győri véradó állomás 
dolgozóitól dicséretet is kapott községünk, hogy a 
lébényiekre mindig lehet számítani, mindig sokan 
eljönnek segíteni.

Külön szeretnénk köszönetünket kifejezni Laki Lászlónak, a CBA 
Üzletlánc vezetőjének és a Mosoni Kenyérgyárnak adományáért. Kö-
szönet illeti az Ördögkonyha vezetőjét és dolgozóit, valamint a vörös-
keresztes aktivistáknak a véradás lebonyolításához nyújtott segítségéért.

Véradás

Köszönjük!

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

Szerda: 9.00-12.00  .................. 13.00-17.00

Csütörtök: 9.00-12.00  ............ 13.00-17.00

Péntek: 9.00-12.00  ................. 13.00-17.00

Szombat: 9.00-12.00  ............... 13.00-17.00

Vasárnap: 9.00-12.00  .............. 13.00-17.00

Újdonságaink:
Csupa csoki, Rákóczi túrós, Kókusz kocka.

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

Megjelentek az új LEADER pályázati felhívások

Szeptember 28-án a Polgármesteri Hivatalban Balsay Zsuzsanna, 
a Szigetköz–Mosoni-sík LEADER Egyesület elnöke és Szilágyi 
Dániel az egyesület munkaszervezetének munkatársa tájékoztató 
fórumot tartott az idei LEADER pályázati lehetőségekről.

Ismét pályázni lehet a LEADER-re október 1. és november 2. között. 
Ez elsősorban a civil szervezeteknek jelent támogatási lehetőséget!
Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 keretében a 
III-as tengely első pályázati időszaka január 12-én zárult le. Akkor 
mikro-vállalkozás, turisztikai fejlesztésre, falumegújításra és vidéki 
örökségre lehetett pályázni. Most a IV-es tengely, az ún. LEADER 
pályázati időszaka nyílik meg október 1-én. 
Az általános LEADER rendelet alapján összesen hét darab jogcímen 
belül lehet pályázni. A jogcímek a következők: közösségi célú fejlesztés, 
vállalkozási alapú fejlesztés, rendezvény, képzés, térségen belüli együtt-
működés, térségek közötti és nemzetközi együttműködés, tervek és 
tanulmányok. E jogcímek országosan jelentek meg. Ezeken belül vi-
szont mind a 96 magyarországi leader akciócsoport saját célterületeket 
fogalmazhatott meg, a pályázatokat konkrétan azokra a célterületekre 
lehet benyújtani. A Szigetköz–Mosoni-sík LEADER Helyi Akciócso-
port (HACS) esetében az alábbi tizenhárom darab célterületre lehet 
pályázatot benyújtani: 

•	 Családi	napközi	létrehozásának	támogatása
•	 Kulturális	szolgáltatások	infrastrukturális	és	eszközfejlesztése
•	 Védelem	alatt	nem	álló,	de	kulturális	örökség	szempontjából	jelen-

tőséggel bíró építmények fejlesztése
•	 Kulturális	örökséggel	foglalkozó	non-profit,	civil	szervezetek	együtt-

működésének támogatása
•	 Helyi	termékek,	szolgáltatások	piacra	jutásának	segítése,	helyi	már-

ka fejlesztése
•	 Vállalkozói	ismeretek	fejlesztése
•	 Táborhelyek,	falusi	vendégházak,	kulcsos	házak,	vándortáborozásra	

alkalmas szálláshelyek fejlesztése
•	 Tervek,	tanulmányok	a	természeti	értékeink	fenntartása	és	a	konf-

liktusok kezelése érdekében
•	 Egészség-	és	környezettudatos	magatartás	fejlesztése	a	SZMS	HACS	

területén
•	 Térségek	közötti	és	határmenti	gazdasági,	társadalmi,	kulturális	és	

sport kapcsolatok fejlesztésének támogatása

Felhívjuk minden érdeklődő figyelmét, hogy a pályázatokat csak pos-
tai úton, egy eredeti és egy másolati példányban, valamint elektroni-
kusan (CD-n vagy DVD-n) lehet benyújtani az illetékes HACS, azaz 
helyi akciócsoport irodájába! Postacím: 9181 Kimle, Vízpart u. 6.
A pályázati felhívás és a kapcsolódó 122/2009. (IX.17.) FVM rendelet 
megtalálható a www.umvp.eu, illetve a www.szms.hu honlapon. A 
konkrét célterületeket az ún. HPME Katalógusban lehet megtalálni. 
A LEADER HPME katalógus elérhető a www.mvh.gov.hu honlapon.

Részletes tájékoztatásért, segítségért kérjük, forduljon az illetékes 
HACS-hoz. A Szigetköz–Mosoni-sík LEADER Helyi Akciócsoport 
elérhetősége: 9181 Kimle, Vízpart u. 6., Nyitva tartás: 7.30-16.00-ig. 
Telefon: 96/228-667, webcím: www.szms.hu

Munkatársai:
Grundtner Gábor:	20/9723733	•	leadergabor@kimle.hu

Susovits Vera:	20/8013232	•	leadervera@kimle.hu
Szilágyi Dániel:	20/8015655	•	leaderdani@kimle.hu
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Hírlevél

Nincs több sorban állás!
Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a Rekultív Kft. és az OTP Bank együttműködé-
se és megállapodása alapján 2009 évtől lehetőség nyílik a hulladékszállítási díj havi rendszerességű  
befizetésére csoportos beszedési megbízás keretében az OTP Bank ügyfelei részére.

Részletekért keresse ügyfélszolgálatainkat Mosonmagyaróváron 96/579-584-es, 
Csornán a 96/264-206-os és Fertőszentmiklóson a 99/544-088-as telefonszámokon, 
a szamlazas@rekultiv.hu e-mail címen, vagy személyesen Mosonmagyaróvár,  
Barátság út 8.; Csorna, Andrássy út 33; Fertőszentmiklós, Fürdő u. 1. szám alatti  
irodáinkban ügyfélfogadási időben.

További információk, aktualitások elérhetőek a www.rekultiv.hu honlapon, valamint 
a csoportos beszedési megbízásokról tájékozódhat a www.otpbank.hu oldalon.

A gyűjtőszigeteken elhelyezhető 
csomagolások köre
A műanyagos konténerbe az ásványvizes és üdítős palackok mellett az alumínium 
italosdobozok is elhelyezhetők. A papíros konténerbe tehető: újságpapír, szórólap, nyom-
tatópapír, füzetek, kartondobozok, élelmiszerek kozmetikai szerek kartondobozai összehaj-
tott állapotban. Az üveg feliratú konténerekbe bármilyen színű öblös üveg helyezhető el.

Kérjük Önöket, hogy fokozottan ügyeljenek arra, hogy a hulladékokat tisztán, összelapított 
állapotban dobják a hulladékgyűjtő konténerbe, mert csak így lehet azokat hasznosítani!

Bővebben tájékoztatásért az Önhöz legközelebb eső gyűjtőszigetekről, illetve egyes 
szelektív hulladékok kezeléséről keresse fel honlapunkat a www.rekultiv.hu címen.

Házhoz menő 
szelektív hulladékgyűjtés
A Rekultív Kft. Lébényben is bevezette a zsákos PET palack gyűjtést. Az ásványvizes 
és üdítős palackok mellett az alumínium italosdobozok is elhelyezhetők.

Nem rakható a zsákba fertőtlenítőszeres, és korábban olajat tartalmazó, illetve nem 
megfelelően kiöblített, megtisztított f lakon! A palackokat összenyomott állapotban 

(laposra taposva) kérjük gyűjteni. Kérjük Önöket, hogy csak a felsorolt hulladékokat tegyék a zsákba, ellenkező esetben nem áll módunkban 
elszállítani azt. Az Önök által összegyűjtött PET palackokat helyezze ki a közterületre oda, ahová a hulladékgyűjtő edényét is szokta.

Kérjük, hogy csak megtelt zsák kerüljön kihelyezésre. Településének gyűjtési napjáról a www.rekultiv.hu oldalon az ügyfélszolgálat menüpontban tájékozódhat.

A hírlevél az ÖKO-KORD Országos Nonprof it Kft. együttműködésével készült.



Lébény 31

Hírlevél

A Rekultív Kft által üzemeltetett regionális Hulladéklerakók:

Jánossomorjai Regionális Hulladéklerakó Fertőszentmiklósi Regionális 
Hulladéklerakó

Répcesík Regionális Hulladéklerakó 
(Csepreg)

nyitva tartás: hétfőtől péntekig : 6-18 óráig nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 7-15 óráig nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 7-15 óráig

A hulladéklerakóra a lakosság és az ipari partnerek térítés ellenében egyaránt egyénileg is beszállíthatják hulladékaikat, többek között 
lomokat, kerti hulladékokat, építési és bontási hulladékokat stb. Bővebb információért keresse fel honlapunkat www.rekultiv.hu címen.

Emblémás zsák, vagy konténer 
a többlethulladékhoz?
Nagyobb mennyiségű hulladék keletkezésekor emblémás zsák vásárolható a hulladék-
gyűjtő jármű gépkocsivezetőjétől, és a partnerboltokban (amelyek listája elérhető a www.
rekultiv.hu honlapon), valamint ügyfélszolgálaton. A megtelt összekötözött zsákokat 
gyűjtőnapokon a kukaedény mellé kell elhelyezni.
Konténerek megrendelése személyesen vagy telefonon az alábbi elérhetőségeinken:

Mosonmagyaróvári Üzem Csornai Üzem Fertőszentmiklósi Üzem
Barátság u. 8. Andrássy u. 33. Fürdő u. 1.

96/579-467, 96/579-468 96/260-326 99/544-088

A konténerekbe elhelyezhető: vegyes lomhulladék, kerti hulladék, építési hulladék, 
bontási hulladék.
A konténerek méretei: 3 m3, 4 m3 , 5 m3 , 6 m3, 7 m3, 8 m3, 9 m3, 10 m3

A konténerekbe veszélyes hulladék nem helyezhető el!
Bővebb információért keresse fel honlapunkat www.rekultiv.hu címen.

Intézze egyszerűbben hulladék-
szállítással kapcsolatos ügyeit!
Használja ki az internet nyújtotta előnyöket, látogassa meg honlapunkat, ahol 
minden fontos információt megtalál!

A Rekultív Kft. megújult weboldala, a www.rekultiv.hu ügyfélszolgálat menüpont-
jában lehetőséget nyújt a különböző ügyfajták (névváltozás, tulajdonos váltás, stb.) 
bejelentésére szolgáló nyomtatványok letöltésére.

Ezen túlmenően ügyfeleink tájékozódhatnak a lomtalanítási időpontokról, az ünnep-
napok szállítási rendjéről, és más közérdekű hírekről.

Az oldal hibabejelentő menüpontjában szolgáltatásunkkal kapcsolatban tehet észrevételt. A Hulladéksuliban található Öko-Kvíz játékkal a 
gyerekek és a felnőttek pedig egyaránt lemérhetik a szelektív hulladékgyűjtésről tudásukat.

Környezettudományi Intézet
Nyugat-Magyarországi Egyetem Mező-
gazdaság- es Élelmiszertudományi Kar

www.mek.nyme.hu
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Kati krémes

Hozzávalók: 2 csomag édes keksz (Petit keksz), 1 liter víz, 25 dkg 
kristálycukor, 3 csomag vanília puding, 6 tojás fehérje, 3 csomag 
vaniliáscukor, fél liter tejszín (Hulala tejszín)
Elkészítése: 6 tojás fehérjének felverjük a habját 6 evőkanál cukorral és 
a 3 csomag vaniliáscukorral.
Az 1 liter vízből annyit kiveszünk, amennyivel a 3 csomag pudingot ki 
tudjuk keverni. a maradék vizet a maradék cukorral felforraljuk, hoz-
záadjuk a pudingot és kicsit főzzük, majd hozzáadjuk a felvert habot is 
és ezzel is kicsit főzzük. Miután ezt elkészítettük. A tepsi alját kirakjuk 
a keksszel, ráöntjük a pudingos masszát, majd rákenjük a felvert tejszín. 
A tetejét ismét kirakjuk keksszel, majd leöntjük csokimázzal. Kicsit 
állni hagyjuk, amíg megpuhul a keksz és már vághatjuk is.
Köszönjük a receptet Horváth Juditnak!

Továbbra is várjuk kedves olvasóink receptjeit!

Recept klubKati krémes

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
Burián Balázs Szabó Rita és Burián Gábor 2009. április 16.
Baranyai Zoltán Baranyai Krisztina és Baranyai Zoltán 2009. április 27.
Csepi Máté Németh Dóra és Csepi Bence 2009. május 19.
Kozicz Mátyás Gábor Lébényi Csilla és Kozicz Zoltán Ferenc 2009. június 7.
Kemény Dalma Simon Klára és Kemény Csaba 2009. június 12.
Horváth Dina Lovas Éva és Horváth Zsolt 2009. július 12.
Angermayer Péter Hencz Viktória és Angermayer Péter 2009. július 25.
Horváth Gerda Takács Gertrúd és Horváth László 2009. július 18.
Czank Rózsa Horváth Veronika és Czank Ferenc 2009. aug. 3.
Fördős Dávid Hujber Réka és Fördős Csaba 2009. aug. 14.
Schmidshofer Péter Scheier Melinda és Schmidshofer Péter 2009. aug. 22.
Lakatos Milán Gyula Ampli Henrietta és Lakatos Gyula 2009. aug. 25.
Kopena Ádám Németh Kinga és Kopena Gábor 2009. szept. 10.

Gratulálunk és
jó egészséget kívánunk!

Tanfolyami hírek
Folytatódnak a tanfolyamok, programok a Közösségi Házban, a 
következő beosztás szerint.

Hétfő:  16.30 - KARATE
 17.15 - MODERN TÁNC I.
 18.15 - MODERN TÁNC II.
 19.15 - ETKA JÓGA
Kedd:  18.00 - AEROBIK
 19.15 - HASTÁNC
 első kedd: 10.00 - BABA-MAMA KLUB
 második és negyedik kedd: 16.00 - RINGATÓ 
Szerda:  16.30 - KARATE
Péntek:  18.00 - AEROBIK
 19.00 - TORNA

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.


