
Lébény
III. ÉVFOLYAM 17. SZÁM INFORMÁCIÓS LAP ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSÁBAN

2009. december Ingyenes kiadvány

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt Kívánunk! 

Mert úgy szerette Isten a világot, 
 hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne

el ne vesszen, hanem örök élete legyen. 
János 3, 16.

A hatalmas, láthatatlan teremtő Isten emberi alakban megjelent  
a saját, teremtett világában, a saját képére és hasonlatosságára teremtett 
emberek társaságában. Ennek a megjelenésnek az egyetlen és hangsúlyos 
oka a tökéletesen önzetlen szeretet, sőt az alázat, amiképpen a minden-
ható Isten emberi formát vett magára és mindenben hasonlóvá lett 
hozzánk. Hasonlóvá lett hozzánk elesettségünkben, kiszolgáltatottsá-
gunkban, magányunkban, meg nem értettségünkben, vagyis mindenben 
az, aki az egész világot egy szavával teremtette. A karácsony értelme, hogy 
Isten Jézus alakjában közénk jött, elhozva szeretetét.

Ennek a sápadt visszfénye, hogy ilyenkor az ember is igyekszik  
a szeretetről mondani valamit, s mindezt az ajándékozás igyekezetével 
egészíti ki. Sokszor ideges feszültséggel vívódik azon, hogy családtagjai, 
szerettei közül kinek mit is vásároljon karácsonyra, a szeretet ünnepére. 
Igaz, hogy a karácsony nem  
a szeretet ünnepe, de az ember 
makacsul hajtogatja, hogy az, s 
pénzével kísérletet tesz arra, 
hogy a szeretetét valahogy kife-
jezze. Csakhogy amikor az ügy 
az eredeti gyökerétől elszakad,  
akkor kiüresedik, formátlanná 
válik, az elvárásoknak való  
megfelelés lesz belőle. Nem is 
sikerül mindig jól, legfeljebb az 
összeg nagysága adhat némi 
megnyugvást. Márpedig ha  
a karácsonyban nem látjuk  
a tiszta, bibliai tartalmat, ha nem 
ismerjük, nem fogjuk fel  
az eredeti történet részleteit és  
egészét, súlyát és fényét, akkor elszakadtunk a gyökértől, az első, az  
eredeti forrástól. Olyan lesz az ünneplésünk, mint annak a szép virágnak 
a sorsa, amelyiket leszakítottak a gyökeréről és bár vázába és vízbe került, 
mégis csekély lesz az élettartama. A gyökerétől leszakított virág hamar 
elfonnyad, elpusztul. Így képes a kiüresített, igazi tartalmától elszakított 
ünneplés elromlani, tartalmatlanná válni.

A karácsony értelme, hogy a láthatatlan, hatalmas, teremtő Isten kilép 
az ember által felfoghatatlan isteni valóságából és belép az ember földi 
valóságába, hogy láthatóvá, érthetővé, felfoghatóvá tegye magát. A kará-
csony értelme az inkarnáció: az Ige testté lett, Isten közénk jött látható, 
hallható alakban. S közénk jövetele után így nevezzük: Jézus Krisztus! 
Mit is jelent ez? Azt, hogy Jézus a Messiás (héberül), a Krisztus (görögül), 
a Felkent (magyarul), azaz a Megváltás feladatára kiválasztott Isten egy-
szülött Fia, vagyis maga Isten. A karácsony értelme, hogy Isten közénk 
jött, s a mennyei világosságot hozta el nekünk, az üdvösség fényét, a 
mennyország szikrázó szépségét és nekünk ezt szabad látnunk még  
földhözragadt helyzetünkben is. S ez szebb, sokkal szebb, mint éjjel  
a sötét égen csillogó messzi csillagok. Sokkal szebb, mert az éjszakai égbolt 
csillagai csak az elérhetetlennek látszó végtelen messzeségben csillognak, 
de karácsonykor az Isten világossága, a világ világossága a mi szívünkbe, 
életünkbe ragyoghat bele. A karácsony értelme, hogy Istentől eljött  
hozzánk a fény, az Istentől, hogy létünk mulandó és halálos sötétjébe 

beleragyogjon. S ebben a fényben megfürödve emelkedik fel a lelkünk, 
tisztul és békül az életünk, és lesz része egészségben, békében, örömben, 
harmóniában. A karácsony értelme Isten hozzánk való érkezése. Nem  
pusztán kirándult az unatkozó Isten, hanem közénk jött, és valami nagyon 
nagy ajándékot hozott nekünk: az életet!

A karácsony értelme az élet, az üdvösségre meghívott emberi élet!  
A bibliai elbeszélés nem egy objektív, semleges, tényszerű történet csupán  
– bár természetesen az is –. Valamikor ez így történt: amikor Betlehemben 
megszületett a Megváltó, eljöttek őt köszönteni a napkeleti tudós bölcsek 
és az egyszerű pásztorok, s álmélkodtak szívükben. Érdekes megfigyelni, 
hogy a tudós napkeleti bölcsek, a csillagok világának kitűnő ismerői saját  
értelmes tudományukkal ismerték fel a Megváltó megszületésének helyét, 
időpontját, a tudatlan pásztoroknak pedig angyalok jelentették ki  

a Messiás születésének tényét.  
A tudósok feladata az volt, 
hogy fejtsék meg, hogy mikor 
született a Megváltó és találják 
meg, hogy hol született. Értel-
mes és szívós erőfeszítésüknek 
köszönhetően megtalálták  
Őt. A pásztorok csak kinn  
tanyáztak a mezőn, s hirtelen,  
váratlanul mennyei, angyali 
kijelentést kaptak a Messiás 
megszületésének eseményéről. 
Mind a tudósok, mind  
a pásztorok felkeresték az Úr 
Jézust, és kifejezték hódolatu-
kat, mert megértették a kará-
csony értelmét. Ezért hiányzik 

a karácsony minden embernek aki abban nőtt fel. Amikor az l970-es években 
már nagyobb számmal kezdtek költözni Japánba európaiak, munkavégzés 
vagy tanulás céljából, megkérdezték őket, hogy mit a legnehezebb meg-
szokni? A legtöbben így válaszolták: azt hogy ott nincs karácsony.  
A Dél-Amerikába, Ausztráliába kivándorolt magyarok hóspray-vel fújják 
be az ablakokat, hogy a lakásnak télies hangulata legyen az ottani nyárban.

A karácsony értelme, hogy Isten jött közénk emberi alakban. A földre 
hozta a menny csodáját, a szívekbe békét, örömöt, szeretetet, világosságot 
hozott – mindazt, amitől fényesebbé, szebbé lehet az emberi élet. Boldog 
lesz, aki ezt felfedezi, de a kesergő szürkeségben, a hajtás és a munka  
unalmában, a hétköznapi csaták sebző valóságában marad az, aki mindezt 
kizárja az életéből. A karácsony értelme Isten felénk forduló és hozzánk 
érkező szíve. Nagy, sőt végzetes hiba lenne ezt nem felismerni és a hatalmas 
csoda mellett közömbösen baktatni tovább a sötét halál felé.

A karácsony az év legszebb időszaka, az ünneplés, ajándékozás és a  
tervezgetés ideje. Ilyenkor valahogy a tervek központjában mindig szeretteink 
és más embertársaink állnak és nem mi magunk. Adja Isten, hogy mindnyá-
junknak békés, boldog karácsonya legyen, olyan, amilyenre mindig vágytunk.

 Koháry Ferenc
evangélikus lelkész

Karácsony értelme
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Visszapillantó

Községi Idősek napja

Október 2-án (pénteken) ünnepeltük meg községünk 70 év feletti 
lakosait a Közösségi Házban. Az időseket szépen megterített asztalok 
várták. Először Kovács Gábor polgármester úr köszöntötte a meg-
jelenteket, majd az általános iskolások adták elő kedves kis műsorukat, 
melyet Jániné Tóth Mária tanárnő tanított be nekik. A szép versek, 

dallamok mindenkinek mosolyt csaltak az arcára. Ezt követően régi, 
jól ismert slágerek csendültek fel Ferenczi Tímea előadásában, így egy 
kis időre visszakalandozhattunk a múltba. A műsorok után egy kis 
uzsonnával vendégeltük meg a résztvevőket, akiket Grádinger István 
szórakoztatott tovább, egészen estig. Mielőtt azonban hazaindultak 
volna kedves vendégeink, egy csomagot kaptak még búcsúzóul az 
önkormányzattól, akik pedig nem tudtak eljönni a Közösségi Házba, 
azoknak másnap a 8. osztályos tanulók vitték el az ajándékot.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik  
segítettek a rendezvény lebonyolításában, a meghívók megírásában, 
kihordásában. Köszönettel tartozunk Lébény Nagyközség Önkor-
mányzatának, a Vöröskereszt Helyi Szervezetének, Lébény-Kunsziget  
Takarékszövetkezetnek, Szabóné Hécz Editnek, Grádinger Istvánnak, 
a Nyugdíjasok Lébényi Egyesüle tagjainak és az általános iskola  
tanulóinak.

K. I.

Baba-Mama Klub rendezvényei

Az elmúlt időszak a Baba-Mama Klub életében is nagyon  
mozgalmasnak mondható. Röviden megpróbálom összegezni, mi is  
történt velünk ebben a három hónapban.

Október 6-án Kovácsné Lengyel Mónika, a Gézengúz Alapítvány 
munkatársa volt a vendégünk a klubban. Az édesanyák sok hasznos  

információt megtudhattak az alapítvány munkájáról és a mozgás-
fejlesztésről. Megismerkedhettünk különböző fejlesztő játékokkal, illetve 
lehetőség volt arra is, hogy ezeket a játékokat a gyermekek ki is  
próbálhassák. Közben az édesanyák bátran kérdezhettek Mónikától, aki 
szívesen válaszolt a feltett kérdésekre. 

A következő hónapban, november 3-án tartottuk a klub összejövetelét, ahol 
egy kötetlen, családias beszélgetésre invitáltuk a babákat és az édesanyákat. 
Ezeken az alkalmakon arra is jut idő a szülőknek, hogy megbeszéljék egymás-
sal tapasztalataikat, át tudjuk beszélni a jövőben tervezett programokat is.

Utoljára, december 7-én, pedig a gyerekek számára a legkedvesebb 
vendéget vártunk, a Mikulást. Ez a rendezvény egy kicsit több  

szervezkedést igényelt, hiszen a Közösségi Házban épp szerelési munká-
latok folytak, ezért kivételesen a benti óvodában kellett megoldanunk  
a programot. Ezúton szeretnénk megköszönni az intézmény vezetőjének, 
hogy rendelkezésünkre bocsátott egy termet, ahol izgalommal várhattuk 
a Mikulást. A gyerkőcök csillogó szemekkel fogadták a Télapót, aki  
mindenkinek hozott egy kis ajándékot.

Legközelebb már az új esztendőben találkozunk a klubban, ami  
január 5-én (kedden), délelőtt 10 órakor lesz a Közösségi Házban, ahol  
a klub résztvevői birtokba vehetik az új játékokat, amiket az Egyesület 
Lébény szervezetnek köszönhetünk.

Továbbra is várjuk a Babákat és a Mamákat a programjainkra és egy 
közös beszélgetésre!

K. I.
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Nemzetközi vizslaverseny

36. CACT, CACIT Mindenes Vizsla Főverseny – 
Bősz József Emlékverseny és CACT Vízi- Mezei verseny

Vadászembereknek nem kell indokolni a vizslák munkájának fontos-
ságát, s talán azt sem, miért a mindenes verseny – ahol a kutya a mezei, a 
vízi és az erdei vadászat legfontosabb feladatait teljesítve bizonyítja  
kiválóságát – a vizslás rendezvények csúcsa. Azok a kutyák, akik egy ilyen 
sokfeladatos, kétnapos versenyt végig dolgoznak, bizonyosan kiváló társak 
az „éles” vadászatok szokásos feladatai közepette is. 

Azt viszont kevesen tudják, hogy a mindenes vizslaversenyek eredete 
milyen messzire nyúlik vissza Magyarországon! Már az 1800-as évek 
második felében szerveztek ilyen rendezvényt, és az 1900-as évek eleje 
óta a maihoz hasonló szisztémában zajlik a munka.

Ezért méltán mondhatjuk, hogy régi vadászati kulturális hagyományt 
karolt fel 1970-ben a MAVOSZ, amikor megindította a két regionális 
(az Alföldi Vizslaverseny és a Dunántúli V.V.), illetve a döntőként  
szervezett Országos Vizsla Főversenyt. A MEOE-vel karöltve ez a  
versenysorozat több mint 30 éven át nagyon sokat tett a vadászkinológia 
fejlődéséért, és a hagyományok megőrzéséért.

Sajnos a rendszerváltás utáni gazdasági változások, a MAVOSZ  
átalakulása lassan megfojtották ezt a sokaknak kedves versenysorozatot. 
Az ezredfordulóra csak a Főverseny – immáron nemzetközi vizslaverseny-
ként, a MEOE szervezésében – maradt életben.

Ezért tartja a MEOE Vadászkutya Teljesítménybírói testülete ki-
emelkedő fontosságúnak, hogy az immár negyvenéves múltra visszate-
kintő Mindenes Vizsla Főverseny, a magyarországi vizslaversenyek csúcsa 
tovább élhessen, vihesse tovább a magyar vadászati kultúra és hagyományok 
egy fontos láncszemét. 

Azonban egyre nehezebb vizslaversenyekre pénzt, megfelelő területet 
szerezni! Ezért fogadtuk hálás köszönettel a lébényi Rábca-menti VT fel-
ajánlását, hogy otthont adnak ennek a rendezvénynek. Az anyagi  
eszközök megszerzése az idén a szokottnál is nehezebb lett – egy váratlan és 
vitatott jogosságú APEH inkasszó kisöpörte a kasszát, még a versenyzők egy 
részének már befizetett nevezési díja is odalett… Azonban, ahogy a mondás 
is tartja, bajban ismerszik meg a jó barát: a lelkes vadászkutya  
rajongók és a vadászat barátai összefogtak, hogy megmeneküljön a rendezvény! 
Megmutatkozott a közösség ereje, hiszen nem csak mi, szervezők kértünk 
– és kaptunk – sok helyről segítséget; voltak, akik kérés nélkül ajánlották 
segítségüket! Név szerint és első helyen szeretném említeni Németh 
Tibort, a helyi „háttéremberünket”, valamint Mikola Gézát,  
főszervezőt. Akik az anyagi hátteret megteremtették: a főszponzor OTP 
Bank Nyrt, valamint KOS Fashion Vadászbolt, Abda, Országos Magyar 
Vadászkamara, OMVK Győr-Moson-Sopron megyei és Bács-Kiskun megyei 
Szervezete, Győrújfalu Önkormányzata, a MEOE Sárvári Szervezete.

A feladatok elvégzéséhez szükséges vadakat az alábbi társaságok 
bocsátották rendelkezésünkre: Lajta-Hanság ZRT, Barbacsi Diana VT, 
Magyar Vagon-és Gépgyár VT, Szanyi Dózsa VT. Köszönjük a helyszín 
biztosítását és a szép kupákat a házigazdának, Lébény Nagyközség  
Önkormányzatának.

Mindösszesen 32 kutya állt rajthoz, főleg magyar vizslák (rövid és 
drótszőrűek), német vizslák, és nagy örömünkre a vízi-mezei versenyen 
egy olasz vizsla is vállalta a megmérettetést! Szép számú külföldi verseny-
ző is érkezett, Ausztriából, Svájcból, Szlovákiából és Csehországból ér-
keztek nevezések. Ugyan a szombati hideg, áztató eső rányomta a 
bélyegét az eredményekre – de szerencsére a hangulatra és a kutyák-em-
berek lelkesedésére nem, mindenki kitartott, igyekezett a tőle telhető 
legjobbat nyújtani. 

Füzesiné Szegvári Zsuzsa 

Eredménylista
36. CACT, CACIT Mindenes Vizsla Főverseny

Bősz József emlékverseny

A verseny győztese: I/a díj, CACT, CACIT, - legjobb mezei, és 
legjobb erdei munka különdíja: Szentkútparti Jágó Asztor DSZNV 
kan, Vezető: Bogdán Lajos
2. - I/b díj, Res.CACT, Res. CACIT, Zöldmáli Irisz DSZMV szuka 
Vezető: Miczek Zsófia 
3. - II/a díj,Ceasare Mini Z Vodného Mlyna RSZMV kan  
Vezető: Daniela Cechová, Szlovákia
4. - II/b díj, Legjobb vízi munka: Alcsi Gergő RSZMV kan,  
Vezető: Tauber István
5. - Quaestor II vom Wildbarren DSZNV kan,  
Vezető: Otto Banas, Szlovákia
6. - Legjobb vezetékmunka kd. Luppa-Vadász Huszár RSZMV kan, 
Vezető: Beat Brenzikofer, Svájc

CACT vízi-mezei verseny

A verseny győztese CACT: Siómenti-Mayerházi Dicső rszmv kan,  
Vezető: Barna Tamás
2. - II/a díj: Daiquiri's Cesare Vazul olasz vizsla kan Vezető: 
Kovencz Orsolya
3. - Luppa Vadász Parázs RSZMV kan, Vezető: Dr. Herger László
4. - Pitypang Rigli RSZMV szuka Vezető: Füzesi Dániel
5. – Pitypang Pimasz RSZMV szuka, Vezető: Füzesi Péter
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1956-os megemlékezés

Lébény Nagyközség Önkormányzata október 22-én, illetve 23-án 
tartotta az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulójára rendezett 
ünnepségét. Október 22-i megemlékezés a mosonmagyaróvári sortűz 
vétlen áldozatának, Wesztergom Imre sírjának megkoszorúzásával vette 
kezdetét, majd a résztvevők közösen sétáltak el az evangélikus templomhoz, 
ahol Koháry Ferenc lelkész úr mondott rövid beszédet, emlékezvén a múlt 
eseményeire és Sághy Jenő lelkészre, aki szintén az 56-os forradalom 
megtorlásának áldozata volt. Ezen a napon a Polgármesteri Hivatal falán 
elhelyezett emléktábla megkoszorúzásával zártuk megemlékezésünket.

Október 23-án, 17 órakor a Himnusz közös éneklésével vette kezde-
tét az ünnepi műsor, majd az általános iskola énekkarának dalösszeállítá-
sát hallgathatták meg a résztvevők. Ezt követően az ünnepi beszéd 

hangzott el, melyet Csorna város alpolgármestere, Gyopáros Alpár úr 
mondott el. Az ünnepély a Nyugdíjasok Lébényi Egyesületének színvo-
nalas műsorával zárult a Közösségi Házban, ahonnan a Pesti srác szob-
rához sétáltunk el, ahol a résztvevők elhelyezhették az emlékezés és a 
tisztelet virágait.

K. I.

Alkotó- és játszóház

November 7-én (szombaton), reggel 9 órára vártuk a kicsi- és nagy 
gyerekeket egy vidám, alkotónapra a Közösségi Házban. Az elsőként  
érkezők örömmel újságolták nekünk, hogy már korán reggel fent voltak 
és nagyon kíváncsiak, hogy mi mindent fogunk csinálni. Mikor a gyerekek 
megérkeztek, elkezdődött a „munka”. Két csoportban dolgoztunk, így a 
gyerkőcök kezei közül szebbnél-szebb alkotások kerületek ki.

Készítettünk dióbábot, decopage technikával gipsz képet, noteszt, 
természetes alapanyagokból képet és levél lenyomatokat is. Közben  
felidéztük a nyári táborban tanult énekeket is, melyekkel megmozgattuk 
minden porcikánkat és közben jókat nevettünk. Annyira belemerültek  
a gyerekek (és mi is) a munkába, hogy észre sem vettük, hogy milyen 
gyorsan eltelt a nap, ezért kevés idő maradt csak a játékra. A gyerekek 
csapatokat alakítva versengtek egymással. Gyorsan megbirkóztak  
az origamival, leleményesen megfejtették a találós kérdéseket és még  
ügyesebben dobtak célba. Míg a zsűri összesítette a pontokat, egy közös 
székfoglaló játék is belefért az időbe. A nap végén nem maradhatott el 
természetesen az eredményhirdetés sem, ahol minden csapat kapott egy 
kis rágcsálnivalót a hazafelé vezető útra.

Reméljük a gyerekek jól érezték magukat! Mindenkit várunk 
legközelebb is!

K. I.

„A zene az kell”  
– az őszi zeneiskolai hangverseny margójára

November 11-én este 6 óra felé teljes sötétségben (zéró közvilágítás) 
ballagtunk a kislányommal a volt (most egy kicsit megint) gimnázium 
felé. Néhány tócsa közepébe sikerült is beletrafálnunk. Zeneiskolai  
hangversenyre készültünk. Én szeretettel gondoltam az e.onra, a kislányom 
valami másra gondolhatott, mert váratlanul csak annyit mondott – ez egy 
„csodaország”. Végül is igaza van – gondoltam, ez lényegesen kellemesebb 
megközelítése a dolgoknak. Nem is kellett sokáig várni a csodára.

A zeneiskolás növendékek talán minden idők egyik legszínvonalasabb 
őszi koncertjét adták aznap este. Egy pici zongorista Csönd – csönd 
gyűrűjével indult, majd a csillagszemű furulyás egy nagylánnyal duózott, 

„Lehet egy dal, vagy ritmus, vagy zaj,
egy árva hang, egy jel.
A zene az kell, hogy ne vesszünk el,
hogy mégse adjuk fel.”
         (Dés László – Nemes István)
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később csodaszép fuvolások csaltak elő kellemes hangokat ezüstös hang-
szerükből. Azután nyolcadikosok és még nagyobbak (akik nem tudnak 
elszakadni oskolájuktól) szólóztak, kamaráztak, négykezeseztek. Az öreg 
fekete zongora, aki már akkor túl volt a nyolcadik ikszen, amikor  
lebontották fölüle a régi kultúrházat, arra gondolhatott: soha nem  
tudhatjuk, hogy milyen csodát kaphatunk még vénségünkre az élettől.  
De hát, mint tudjuk – ez egy „csodaország”. 

Csak az igazgató ne mondott volna olyan ijesztő dolgokat az elején. 
Hisszük, érezzük, hogy a magasröptű, táska-nyitogató TV-műsorokon 
nevelkedő és a mindent készen kapó poszt-fogyasztói társadalom  
gyermekeinek (és szüleiknek, akiket majd ők fognak eltartani…) milyen 
fontos lenne érzelmi nevelésben, kitartásban, alkotókedvben, a néha talán 
megszenvedett tanulás, munka gyakorlásában, a művészetek, az egyéni és 
közös muzsikálás által is formálódni, fejlődni. „Ennek megfelelően”  
20%-os állami támogatás-elvonás várható a zeneiskolákban 2010-ben.  
Ez a bevételkiesés, teljes egészében a szülőkre hárítva, lébényi viszonylat-
ban kereken háromszoros térítési díjat jelentene az eddigihez képest. Ez 
minden bizonnyal jelentősen csökkentené a művészetek iránti tanulási 
„kedvet”. Azt gondolom, ez így egy tipikusan rossz hosszú távú  
befektetés. De egy „csodaországban” ugye, ilyen nem történhet?

Nagy öröm és a leghitelesebb visszaigazolása a zeneiskolai munkának 
az, hogy az 54 növendék közül 9 fiatal már nem a lébényi általános  
iskola tanulója, ők már gimnazisták, szakközépiskolások. Bizonyára nem 
kényszerből muzsikálnak, s őket a zene szeretete és aktív művelése már 
egész életük során elkíséri. Reméljük, marad annyi ereje és lehetősége  
a falunak, hogy az iskola az alapfokú művészetoktatást még sokáig  
fenntarthassa.

Lébény ugyanis saját „kategóriájában” zenei nagyhatalom. Különösen 
így van ez a kórusmuzsikálás terén. A december 20-án (vasárnap) délután 

4 órakor a katolikus templomban tartandó adventi hangversenyen  
reményeink szerint hat(!) lébényi kórus lép majd fel. Az általános iskola  
gyermekkórusa, a Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar, a katolikus templom 
kórusa, az Eight Singers Lébényi Énekegyüttes, a Lébényi Nyugdíjasok 
Egyesületének, illetve az Orchidea Hagyományőrző Nyugdíjas Club  
kamarakórusának nevében szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt. 

Ez a hat társulat nem a kistérségi rekord megdöntéséért verbuválódott 
össze, hanem évek (évtizedek) óta működő kórusokról van szó. Ez is egy 
kuriózum „csodaországban”. Igazi érték. Lébényicum. 

Fontos a gyengeségeink javítása a különböző pályázatok útján, de az 
erősségeink továbbfejlesztése legalább ennyire szükséges. Többször  
megtapasztalhattuk már Lébényben is, hogy milyen nehéz valami újat, 
eleddig gyökértelent meghonosítani, hagyományt teremteni. Ez a  
felismerés ösztönözzön bennünket a meglévő értékek felismerésére,  
megtartására, megbecsülésére. Hajrá lébényi zene, hajrá lébényi ének!

 Ha szólunk – a földön járunk.
 Ha éneklünk – szállunk.

sárvári

Szülői Munkaközösség bálja

Az általános iskola szülői munkaközössége november 21-én tartotta 
második bálját, amit a Közösségi Házban rendezett meg. A tagok már 
hetekkel korábban elkezdték a szervezkedést, hogy a nagy napon minden 
tökéletes legyen. Szombaton szépen feldíszített terem, sok-sok tombola, 

finom vacsora és szórakoztató zene várta a vendégeket. A vacsorát 
Szimeiszter Zoltánné és Szórádiné Kovács Katalin készítette, ami nagyon 
ízletesre sikerült. Az est folyamán a zene mellett, az énekhangjukat is 
kipróbálhatták a résztvevők, hisz karaokézni is lehetett. Fergeteges  
hangulat, sok-sok tánc és nevetés kísérte ezt a kellemes estét.

Köszönjük a vállalkozóknak a támogatást, amellyel segítették  
munkánkat.

Köszönet a szülőknek a tombolatárgyakért, a finom süteményekért 
és az anyagi támogatásért. Nagyon jó hangulatú estét töltöttünk el közö-
sen, reméljük, hogy a következő bálon több szülővel találkozhatunk.  
A bál bevételét az iskola gyermekeinek támogatására fordítjuk.

Szülői Munkaközösség tagjai
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Kigyúlnak advent fényei

A Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete már  
harmadik éve szervezi meg azt a programso-
rozatot, melynek keretében meggyújtják a falu 
adventi koszorúján a gyertyákat. Az idei évben 
is, szombat délutánonként gyűltek össze, hogy 
meggyújtsanak egy-egy gyertyát a nagyon szép 
és ízlésesen elkészített koszorún, melyet  
Laki Lászlóné (Marika néni) állított össze. 
Ezeken a szombat délutánokon szépen megterített asztallal, meleg teával, 
kaláccsal várták vendégeiket. November 28-án, Gőgh Tibor plébános úr 
és Koháry Ferenc lelkész úr gyújtotta meg az első adventi gyertyát, majd 
december 5-én dr. Lanczendorfer Zsuzsanna volt az egyesület vendége, 

aki „Életfától a karácsonyfáig” címmel tartott előadást a jelenlévőknek és 
meggyújtotta a második gyertyát. A következő szombaton az egyesület 
állít össze rövid kis karácsonyi műsort, majd az utolsó gyertya meg gyújtását 
a katolikus templomi kórus tagjaival közösen ünneplik meg.

K.I.

Kalandos Mikulás Nap

Az idei évben már másodízben rendeztük meg a Mikulás Napot, 
melyre még nagyobb volt az érdeklődés, mint tavaly. Azonban nemcsak 
az érdeklődés volt a nagyobb, hanem az izgalom is. 

Előző nap délután mindent előkészítettünk a gyerekek fogadására  
a Közösségi Házban. Elrendeztük a székeket, asztalokat, kikészítettük a 
szükséges anyagokat, eszközöket, sablonokat, gondolván, hogy holnap 
kevesebb dolgunk lesz…

Szombat reggelre azonban mégis nagy lett a kapkodás, hiszen a  
Közösségi Ház fűtési rendszere meghibásodott (kilyukadt a kazán), ezért 
nem volt fűtés az épületben. Gyorsan intézkedni kellett, hiszen a lelkes, 
Mikulásra, karácsonyra készülődő gyerkőcök kedvét nem akartuk elvenni 
azzal, hogy a program elmarad. Sárvári István igazgató úr mentett meg 
minket azzal, hogy megengedte, hogy áttegyük székhelyünket  
a gimnáziumba. Így reggel 8 órakor a „sok kéz, hamar kész” stratégiának  
köszönhetően, Gyurós Péterrel gyorsan átrakodtunk és berendezkedtünk 
a gimnázium aulájában. Háromnegyed 9-re vissza is értünk a Közösségi 
Házba, ahol már izgatottan vártak ránk a szülők és a gyerekek. A legnagyobb 
probléma, ami a gyerekek részéről felmerült, nem az volt, hogy hogyan 
megyünk át az iskolába, hanem, hogy hogyan fog megtalálni minket a 
Mikulás, ha nem leszünk itt. Ez természetesen érthető, de megnyugtattunk 
mindenkit, hogy a hangos énekszó, majd odavezeti a gimnáziumba  

a Mikulást is. Így 9 óra után elindultunk (ki biciklivel, ki kocsival) az  
iskolába. A délelőtt már zökkenő mentesen zajlott. A finom, meleg tea 
mellett, különböző díszeket, ajándékokat készítettünk és természetesen 
hangosan énekeltünk, várva a piros ruhás Télapót. A nap folyamán  
készültek ajándéktáskák, melyek az ünnepekre mindig jól jönnek, trükkös  
szaloncukrok, melyek lehetnek karácsonyfadíszek, de lehetnek ajándéktárolók 
is, szép karácsonyi képeslapok, csillogó gipszfigurák és havas ajtókopog-
tatók is. A nagy munkában és éneklésben, majdnem észre sem vettük, hogy 
közben megérkezett a várva-várt vendég. A gyerekek megmutathatták, 
hogy milyen szép dolgokat készítettek délelőtt és hangos énekükkel is 
megörvendeztették a kedves Mikulást, aki cserébe sok finomságot  
osztott szét. Délután még megbeszéltük hogy ki milyen ajándékot  
készített a szüleinek, testvéreinek, majd összerakodtunk. 

Reméljük, jól érezték magukat a gyerekek és jövőre újra találkozunk!

K.I.

Elszakadt…, leomlott…

Ez év augusztus 19-én volt a 20. évfordulója annak, hogy Magyaror-
szágon Sopronkőhidától és Fertőrákostól néhány kilométerre elszakadt  
a „vasfüggöny”, november 9-én pedig annak, hogy leomlott a berlini fal, 
amely majdnem 50 évig elszakította a több milliós világváros,  
Németország fővárosa lakosságát (családokat, rokonokat, barátokat)  
egymástól és fennállása során sok ember élet kioltásának volt az okozója.

Az ősz folyamán néhány idősebb nyugdíjas társammal egy kirándulás 
alkalmával, mielőtt utunkat tovább folytattuk volna, megtekintettünk egy 
olyan helyszínt, amely jelentős történelmi esemény, a “Pánerurópai Piknik” 
színhelye volt 20 évvel ezelőtt. Ez volt az a hely, a hol annak idején a 
Magyarországon már hatalmas számban összegyűlt keletnémet  
állampolgárok helyzetének rendezése érdekében úgynevezett európai 
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egységünnepet kívántak rendezni debreceni fiatalok és soproni  
ellenzékiek kezdeményezésére az akkori miniszterelnök, Németh Miklós 
hozzájárulásával, Pozsgai Imre és Habsburg Ottó védnökségével,  
Páneurópai Piknik elnevezéssel. Azonban a hivatalos megnyitó előtt  
tömegesen megjelent keletnémet menekültek szabályosan áttörtek a 
határon, amit már a határőrök nem tudtak, talán nem is akartak  
megakadályozni. Ez volt az a pillanat, amikor elindult egy visszafordít-
hatatlan folyamat a Balti tengertől az Adriáig húzódó, Európát  
kettéválasztó vasfüggöny és ezen belül a berlini fal lebontásához.  
Azt is szokták mondani, hogy itt ütötték ki az első követ a falból.

Sopronkőhida és Fertőrákos között arra az útra tértünk, amely  
valaha Margitbányát (Szt. Margarethen) kötötte össze a két településel.  
Ezt az utat mindkét oldalon az évforduló tiszteletére szépen fel újították. 
Talán 10 perc sem telt el, mikor lenyűgözően megható látvány fogadott 
bennünket. Megérkeztünk a 20 évvel ezelőtti esemény színhelyére. Az 
autóból kiszállva, sok hazai és külföldi turista között elvegyülve, bejáruk 
a gyönyörűen kialakított emlékparkot, láttuk az egykori szögesdrót 
kerítés maradványát, a nyitott kaput jelképező gránit alkotást, amit 
Fertőrákos község ajándékozott az évfordulóra és megcsodáltuk Melocco 
Miklós szobrászművész alkotta „Áttörés” című szoborkompozíciót.

A fényképezés és a Debrecen város által ajándékozott harangláb 
harangjának megkondítása után, mielőtt tovább indultunk volna,  
rácsodálkoztunk az út másik oldalán Gr. Szécshenyi István emlékére 
telepített faültetvényre, amely egy pontból kiindulva (Széchenyi fába 
vésett alakjától) sugár-alakú nyílegyenes fasorokból (150 db) áll.  
Utunkat tovább folytatva Margitbányára, Fertőmeggyesre (Mörbisch) 
és Rusztra látogattunk végeláthatatlan szőlőültetvények között, ahol 
már javában szüreteltek. Ruszt a nyugati Fertőpart legjelentősebb  
települése, ódon hangulatú kisváros, már 2000 évvel ezelőtt is lakott 
hely volt. Ma úgy mondják, hogy a gólyafészkek és a borospincék  
városkája, tele műemlékekkel, templomokkal, hangulatos  
vendéglátó-helyekkel.

Rövid városnézés után a Főtéren egy kényelmes padra ülve  
megpihentünk és megállapítottuk, hogy a mi kisvárosainkhoz képest  
ez a nyugalom szigete.

Mariska néni megjegyezte, hogy még a kukás autó (mely közelünkben 
haladt el) hangja is sokkal csendesebb, mint nálunk. Hazafelé szintén egy 
rövid pihenőt tartottunk Balfon, a „Balfi víz” forrásánál, palackozójánál, 
majd Hegykőn elfogyasztott kávé és üdítő után, szép élményekkel  
gazdagodva szerencsésen hazaérkeztünk.

Wesztergom Viktor

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

Venesz László
műkőkészítő

Gránit és műkő 
síremlékek

készítése, 
teljes körű 

felújítása.

Fő tevékenységi kör:
• Árajánlatok készítése, anyagszükségletek 

kiszámítása és szaktanácsadás

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

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

ügyintézés és anyagbeszerzés

• Beton nedvességmérés és előkészítés

• Betoncsiszolás és aljzatkiegyenlítés

• Asztalos munkák

• Nyílászárók beépítése, javítása,  
szervizelése

• Kerítések, kapuk, balkonok készítése 

Nátz Miklós 
faipari magánvállalkozó

Lébény, Damjanich u. 48.

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

E-mail: natzparkett@gmail.com
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Emékezés Sághy Jenő lelkészre, 
az 1956-os forradalom megtorlásának áldozatára

Október 22-én délután, szép számmal gyülekeztek az evangélikus templom előtt a 
lébényiek, hogy Sághy Jenő lelkészre emlékezzenek. Ki volt ő és mit kell tudnunk róla?

1914. október 17-én született Lébényben, édesapja evangélikus tanító volt, aki sajnos 
1921-ben járványos betegségben meghalt, így gyermekei korán félárvaságra jutottak.  
Édesapja nagy megbecsülésnek örvendett, amit az is mutat, hogy hálás tanítványai révén 
sírján a mostani időkig gyakran van virág. Sághy Jenő Pápán végezte el a gimnáziumot.  
A korabeli szokás szerint, egyik nyáron két barátjával gyalog körbejárta a Balatont. Az út 
során tanítóknál és lelkészeknél szálltak meg és a Dunántúli Harangszó című újság számára 
toboroztak előfizetőket. Teológiai tanulmányait Sopronban végezte. Először segédlelkész lett, 
majd Balatonszárszóra hívták meg lelkésznek. Itt kapcsolódott be a népi írók szárszói  
irodalmi körének munkájába, ami egész életére kihatással volt. Ott jegyezte el magát a  
szépirodalommal. A későbbiek során több színművet és novellát is írt. A második világhábo-
rú után Harkára került, a gyülekezet nagy részét viszont mivel németek voltak, kitelepítették. 
Öt gyermekkel a család megélhetése bizonytalanná vált. 1951-ben a közeli Bezi-Enesei 
gyülekezetbe hívták meg. Az állomásról egy lovaskocsi hozta el a bútorokat. A ló az udvaron 
egy fácskára lépett ami kettéhasadt, de megmaradt. Ezt többen baljós előjelnek vélték.

Nagy lendülettel kezdte a munkáját. Sokat látogatott, Enesén befejezte a templomépítést, 
színműveket tanított be, közte az általa írt: A spion című darabot is. A titkosrendőrség  
rendszeresen zaklatta. Rá akarták venni, hogy legyen besúgó és ne foglalkozzon az ifjúsággal.

Ő azonban nem volt hajlandó erre. 1954-ben Lébényből többen biztatták, hogy  
pályázzon a gyülekezetbe, mivel lelkészválasztás előtt álltak, de ő nem jelentkezett.  
Így érkezett el 1956. október vége, amikor a felindult beziek a Tsz-elnök házához vonultak, 
hogy a Tsz-elnököt, majd utána a tanácselnököt felelősségre vonják. Amikor ezt Sághy Jenő meghallotta, ő is odasietett és lecsillapította a felzúdult 
embereket és ezt mondta. „Értsék meg: egyik bűnös ember nem ítélkezhet a másik felett, mert akkor a faluban sohasem lesz béke!”

1957 elején azonban a korábbi tanító feljelentésének áldozata lett. Ezt később ő maga vallotta be nekem, amikor már a jutalomból kapott magas 
megyei állásából nyugdíjba ment és eljött, hogy anyagot kérjen egy kiállításhoz. A kiállításon azt akarta bemutatni, hogy a Kommün után az egyház 
miként büntette meg Nagy Lajos tanítót, aki 1919 tavaszán a gyerekek előtt a Bibliát és az énekeskönyvet a kályhába dobta, azzal a felkiáltással, hogy 
erre már nem lesz szükség! A büntetés egyébként csak annyiban állt, hogy más helyre kellett távoznia. Levelet írtam az Evangélikus Országos  
Levéltárnak, hogy mit tegyek ebben az ügyben. Mivel választ nem kaptam, a dokumentumokat természetesen nem adtam ki neki.

Hamis tanúvallomások alapján három év börtönre ítélték, amelyből másfél évet töltött le, nagyrészt a kistarcsai munkatáborban. Jó magavisele-
tére és arra való tekintettel szabadult, hogy nem követett el bűncselekményt. Tehát a semmiért kapta a három évet, ahogy akkoriban mondták. A bezi 
gyülekezet példamutató módon gondoskodott családjáról, amíg ő a börtönben volt. Élete sajnos így is derékba tört, Mórichidára kellett távoznia, ahol 
nyugalomba vonulásáig szolgált. Gyermekei továbbtanulását is megnehezítették. Nagy öröme volt, hogy Ildikó leánya és András fia lelkész lehetett.

A rendszerváltás után Kolozsváry Ernő, Győr város első polgármestere segített megoldani lakásgondjaikat. Göncz Árpád köztársasági elnök a 
Magyar Köztársaság 56-os Emlékérmével tüntette ki. Szívós alkatának köszönhetően magas kort ért meg jó egészségben, amiért mindig hálát adott 
Istennek. Sohasem zúgolódott azért ami vele történt. 1999-ben hunyt el és a budapesti Farkasréti-temetőben temették el.

A budapesti Terror Háza Múzeumban egyedüli '56 miatt elítélt evangélikus lelkészként és lébényi származásúként vannak kiállítva a fogságban 
használt személyes tárgyai, áhítatos könyve, csajkája, bicskája és a csuhéból készült lébényi szatyra amit mindenhová elvitt. Mindezek közvetlenül 
Ordass Lajos evangélikus püspök tárlója mellett találhatók

Élete a többi hőssel és áldozattal együtt legyen példa előttünk és őrizzük meg emlékét a jövő nemzedékek számára!
Koháry Ferenc

Az Evangélikus Egyházközség Közleménye
Ezúton tesszük közzé, hogy a Lébényi Evangélikus Egyházközség a 138/2008. FVM rendelet alapján a vidéki örökség megőrzéséhez 
igénybe vehető támogatás jogcímre a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal határozata alapján a lébényi evangélikus temető és  
ravatalozó felújítására 15. 503. 569 forint európai uniós támogatást nyert el.
A ravatalozó felújítási tervet Kettinger Attila építészmérnök készítette. A kiegészítő munkák szerkesztését Mezei Tibor tervező végezte.
A pályázatot a soproni Impulsus Oktatóközpont Kft. készítette. A pályázat beadása a Szigetköz - Mosoni-sík LEADER Egyesületen keresztül történt.
Egyúttal megköszönjük a Lébény Nagyközség Önkormányzata által a pályázat beadása kapcsán nyújtott anyagi és adminisztratív támogatást.

Mindenkinek áldott Karácsonyt és békés, boldog új esztendőt kívánunk!

Evangélikus EgyházközségElnöksége
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Beszoktatás
Szeptember 1-jén 19 kisgyermek kezdte az évet a benti óvoda kiscso-

portjában. Augusztus végén családlátogatások során ösztönöztük a szülőket, 
hogy látogassák meg együtt az óvodát, nézzék meg a gyerekek leendő 
csoportszobáját, keressék meg a szekrényüket és töltsenek el egy kis időt az 
óvoda udvarán. Ismerkedjenek az új környezettel, óvónőkkel, dadus nénikkel.

Azóta eltelt 3 hónap. A beszoktatás a folyamatos létszám feltöltődés 
miatt az egész nevelési évi feladata. Az oldott légkör megteremtésével 
próbáljuk a családtól, az édesanyától való elszakadás fájdalmát enyhíteni.  
A kialakított napirend egy állandóságot, biztonságérzetet ad a kicsiknek. 
Dalokkal, mondókákkal, sok mesével teremtünk jó hangulatot, kellemes 
környezetet. Néhány mondóka, vers, amit nagyon szeretünk:

Almaprogram
„Piros alma, de kerek

kóstoljuk meg gyerekek…”

2010. január 1-től uniós támogatással ALMAPROGRAM indul, 
melynek keretében hetente egyszer friss gyümölcsöt kapnak falunk  
kis iskolás gyermekei. Azonban november hónaptól a Lébényi Önkormányzat 
próbaképpen, saját pénzen finanszírozza a vegyszermentes almák vásárlá-
sát, melyből az ovisoknak is jut. A gyümölcsöt Németh István biokertész 
lébényi almáskertjéből szerzik be, mely teljesen vegyszermentes. Az alma 
jótékony hatása régóta ismert. Nem csak finom, de egészséges is. A régiek 
úgy mondták: „minden nap egy alma, az orvost távol tartja”. Óvodánk eddig 
is törekedett arra, hogy lehetőségeinkhez képest és a szülők közreműködésé-
vel a gyermekek minél többször juthassanak friss idénygyümölcsökhöz. 
Amennyiben az alma akció sikeres lesz, falunk is csatlakozik az EU-s prog-
ramhoz, ezzel is támogatva óvodás gyermekeink szükséges vitamin ellátását.

Mint minden évben, most is a gyerekekkel készítettük el a töklámpá-
sokat. Örömmel figyeltek és vettek részt a figurák kialakításában. Az elkészült 
lámpásokat a bejáratnál helyeztük el. Reggelente halvány fénnyel világítva, 
nevető arccal üdvözlik az óvodába érkező gyermekeket és szüleiket.

Vizuális nevelés az óvódánkban
Óvodánkban a vizuális nevelés magában foglalja a rajzolást, festést, 

mintázást, építést és a kézműves tevékenységeket (fonás, hajto ga tás, 
gyöngyfűzés…).

Mindezeket gazdag megfigyelésre, a gyermekek élményeire alapozva 
bontakoztatjuk ki. A nap bármely szakában lehetőségük van a különböző 

Malomkerék, négy küllő, 
Fürgén, forgó, lisztőrlő.
Ha a kerék leszakadna, 

Így csobbanna a patakba: loccs.

Süssél, süssél rétest!
Tégy rá cukrot, édest!

Aki eszi az a lány, 
Soha nem lesz halovány.

Ha kisül a tepsi, 
Gyere, gyorsan vedd ki.

Ha nem mozogsz szaporán
Odaég a vacsorád.

Csacsi húzza kicsi kocsit, 

Kicsi kocsi nyekereg, 
Hej, te gazda, lusta gazda

Zsírozd meg a kereket!
Lecsúsznak a gyerekek!
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technikák elsajátítására, gyakorlására. Kiscsoportos koruktól kezdve ismer-
kedhetnek például a zsinórkészítéssel és a fonásokkal. Először a hármas 
körmönfonást tanulják meg, majd nagyobb csoportokban az ötös 
körmönfonást. Az ügyesebbek körmöcskével, szarvacskával is készíthetnek 
fonalmunkákat. Ezek a technikák fejlesztik a gyermekek kézügyességét, 
figyelmét, kitartását, szépérzékét is. 

Halász Judit koncerten jártunk
A nagycsoportos óvodások november 10-én Halász Judit koncerten 

voltak Mosonmagyaróváron. A minden napok során szívesen hallgatják 
dalait, így örömmel készülődtek az utazásra. A műsorban magyar költők 
verseit hallhattunk, a hazai könnyűzene legjobbjainak megzenésítésében. 
Halász Judit, akit a gyerekek megválasztottak a Mosoly-Rend Lovagjának, 
könnyedén teremtett kapcsolatot közönségével és bevonta őket a közös 
éneklésbe. Dalait nemcsak a gyermekek, hanem mi, felnőttek is szívesen 
hallgattuk.

Mozgásfejlesztés az óvódában
A testnevelés az óvodás korú gyermekek testi és mozgásfejlesztését, 

valamint nagy mozgásigényük kielégítését szolgálja. Az örömmel végzett 
gyakorlatok és játékok elősegítik a gyermekek helyes testtartásának, szép 
mozgásának kialakulását. Naponta tízórai előtt szabadban, vagy a csoport-
szobában tartjuk a mindennapos testnevelést. Mindhárom korcsoportban  
heti 1 alkalommal, kötelező jelleggel testnevelés foglalkozás van. Tavasszal 
és ősszel a gyermekek rendszeresen futank, kocognak az udvaron. Célunk, 
hogy gyakran éljék át a mozgás örömét, legyen módjuk, erejük és  
bátorságuk bizonyításra.

Az óvónénik

Mikulás az óvodában
December 4-én megérkezett a Mikulás az óvodás kisgyermekekhez is. 

Izgatottan készültünk a találkozásra. Verseket, dalokat mondtunk,  
énekeltünk már az egész hét során. Festettünk Mikulás csizmákat, sapká-
kat. A nagycsoportosok ragasztással készítettek képet a Nagyszakállúról. 
Az igazi izgalom péntek reggel kezdődött. Mivel nem esett a hó, nem tudott 
szánnal jönni. Scheier Csaba a hintóján hozta el mindkét óvodába a Télapót. 
A hangulatot csak fokozta, hogy Mikulás sapkában várakozhattunk,  
melyeket Kovács Zsolttól kaptunk ajándékba, még a Télapótól kapott 
csomagok mellé. 

Köszönjük a Mikulásnak, hogy idén is ellátogatott hozzánk!

Mikulásünnepség a "benti" óvodában

Mikulásünnepség a "kinti" óvodában

Töltsön velünk egy kellemes estét!
2009. december 20-án, vasárnap délután 16 órai kezdettel rendhagyó adventi 

koncertre készülünk a katolikus templomban. Tudván, hogy Lébényben mennyi 
dalos kedvű ember él, meghívtuk őket egy közös koncert erejéig. Vagyis együtt 

ünnepel velünk az Általános Iskola gyermekkórusa, a Szent Jakab templom  
kórusa, a Hagyományőrző Orchidea Klub, a Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete,  

az Eight Singers Lébényi Énekegyüttes.

Szeretettel várjuk Önt és kedves családját, hogy együtt készüljük  
Jézus születésének ünnepére!

a Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar nevében: Prémus Eszter Mária elnök
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Átalakítások földszinttől tetőtérig – rövid 
idegenvezetés az iskolában

Az orvosi rendelők közelgő felújítása, és az óvodaépítés egyaránt 
szükségessé tették, hogy a nagyiskola épületét részben elhagyjuk, szabad 
teret adva a várható átköltözőknek. Ebből, az iskola számára talán  
hátrányként is felfogható változásból próbáltunk mégis előnyt kovácsolni, 
mikor az átalakításokat elterveztük, s az önkormányzat anyagi támogatá-
sával és technikai dolgozóinak nem kevés munkájával véghez is vittük. 

Az utcai bejárat felől belépve a volt gimnázium épületébe  
a földszinti zsibongó (aula) új járólapozásán akadhat meg először a  
tekintetünk. Kicsit talán szokatlannak tűnhet a járólapok lerakása és színe. 
Sokan megkérdezik, hogy így akartuk-e? Nem egészen így akartuk, de így 
kellett. Folyamatban van ugyanis egy akadálymentesítési pályázat  
beadása az épületre, s annál előírás lesz ezeknek a furcsa, minden tanterem  
ajtajához vezető, élénk színű csíkoknak a megléte. Először kicsit szokatlan 
volt, de már egészen megszoktuk.

Két új tanterem kialakítására is sor került a földszinten. Az egyik, az 
eddigi kisebb méretű és teljes osztály befogadására nem alkalmas  
zeneterem bővítésével, a másik, a volt szolgálati lakás különböző  
helyiségeinek összenyitásával, átalakításával történt. Gyönyörűen sikerült 
mindegyik, s ez elsősorban Gyurós Péter úrnak és csapatának munkáját 
dicséri. Augusztus végén aztán a pedagógus kollégák is hozzátették a 
magukét, csodaszép díszítésekkel, függönyökkel, szemléltető eszközökkel 
emelték az új tantermek fényét. Így az idei tanévben az alsó szinten laknak 
a 2. és 3. osztályosok, valamint a 4. a-sok és 4. b-sek. 

Ugyancsak ebbe az épületbe költözött és itt a földszinten kapott helyet 
iskolatitkárunk, Szabóné Németh Olga, akivel a kedves szülők leginkább 
az ebéd befizetések kapcsán szoktak találkozni. Itt hívjuk fel a figyelmet, 
hogy az iroda, amely szintén a szolgálati lakásból lett kialakítva, nem csak 
az aula felől közelíthető meg, hanem hátulról, a régi kazánház felőli  
oldalon is van közvetlen bejárata. Kérjük, hogy ezt használják,  
ha iskolatitkárunkat keresik. 

Iskolai sétánkat folytatva szép fikuszok és a lépcsőfordulóban díszelgő 
szobafenyő mellett elhaladva máris az első emeleten találjuk magunkat. 
Köszönjük azon kedves lébényiek felajánlását, akik „kinőtt” gyönyörű 
szobanövényeiket iskolánknak ajándékozták. Várjuk ezután is hasonló 
felajánlásukat! A tanári szoba előtti falon nagyon ízlésesen kialakított, 
természetes anyagokból megalkotott óriás-faliújságon a tanulók legszebb 
idei rajzaiból láthatunk válogatást. E kompozíció létrehozásában  

és a tantermek díszítésében ismételten köszönjük a szülői segítséget.  
Az igazgatói iroda is végleg a gimnázium első emeletére költözött, vagy  
a tanárin keresztül, vagy közvetlenül a „térképfolyosón” át érhető el. 

Ez utóbbi helyen teljes hosszban beépített szekrény felszerelésére 
került sor a nyáron. Egyrészt a nagyiskolából való átköltözés, másrészt, 
több szertár, raktár megszűnése miatt vált ez szükségessé. Itt, az első 
emeleten kaptak helyet a hetedikesek, valamint hagyományosan a két 
nyolcadik osztály.

Tetőtéri magasságokba emelkedve szintén egy új tantermet vehetünk 
szemügyre. Ez egy kisebb teremből és a mögötte lévő szertárból kialakított, 
igen hangulatosra sikeredett birodalom lett. Kellemes, otthonos benyomást 
kelt mind a három tetőtéri osztályterem, az ablakokban mindenütt jól 
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mutatnak a színes függönyök, melyek nem csak szépek, de az egyre  
gyakoribb szeptemberi és májusi kánikulában igen hasznosak is.  
A csodaszép papír pillangók, címerek, turulmadár, batikolt textíliák  
egyaránt dicsérik a szülők és pedagógusok munkáját. 

A tetőtéri lakók: két hatodik és egy, de annál népesebb ötödik osztály. 
Itt emlékezünk meg a 6. b póttagjáról, Mukiról, a hörcsögről, aki már nem 
rágja tovább a terem díszeként felállított szépen faragott (hungarocell) 
kopjafákat, mert néhány hete, a sok tanórai figyelés után, nyilván a túl sok 
szellemi táplálék okozta kimerültségtől, de minden bizonnyal a kistérség 
legintelligensebb Mukijaként az örök rágcsálómezőkre költözött. 

Az épület kihasználtsága most ismét a régi időket hozza elénk, hiszen 
közel 200 gyerek második otthona lett ez a három szint. Egyelőre  
a vártnál simábban megy az alsósok és felsősök együttélése, mely lébényi 
viszonylatban újdonságnak számít. Itt a kihasználtságnál kell említenünk 
azt is, hogy délutánonként a tanulószoba, szakkörök, zeneórák, logo pédiai 
és gyógypedagógiai foglalkozások mellett minden hétfőn és szerdán  
a felnőttek gimnáziumába járók bérelték ki az egyik tetőtéri termet.  
Magatartásuk, fegyelmezettségük – ezt, mint egyik tanáruk is meg -
erősíthetem – példa értékű. Így, a félévi beszámolókhoz közeledve  
kívánjuk, hogy a tanulásban is sikeresek legyenek.

A megszépült udvar is alkalmas e gyermeksereg befogadására. Nem 
csak esztétikus, de biztonságot is jelentő téglakerítés épült a hátsó fertály 
határára, s egy új ivókúttal is gazdagodtunk az egyre nagyobbra növő 
nyírfák alatt. 

A nagyiskola épületében kaptak helyet első osztályosaink. A lépcső 
melletti raktárból kialakított új mosdó és WC létrehozásával a „folyó 
ügyek” is megnyugtatóan rendeződtek. S az ovi utáni első nehéz  
esztendőben a gyerekek nagyobbaktól való külön elhelyezése tanár  
és szülő véleménye szerint is könnyebb, nyugodtabb átmenetet jelent.

Az üresen maradt földszinti termek átalakítása is megtörtént, készen 
állnak a védőnői és orvosi rendelők befogadására. Természetesen a  
folyosón is megépült a két részt elválasztó fal, és az iskolai rész, valamint 
az egészségügyi rész külön bejárattal működik majd. A nagyiskola  
emeletén egyelőre a falumúzeumból átmentett anyag kapott átmeneti 
szállást, várva a méltó elhelyezésre, kiállításra. 

Minden bizonnyal a kisiskola épülete fog hamarosan a legnagyobb 
átalakuláson átesni, hiszen június 30-ig el kell, hogy készüljön az új, tan-
termekhez kapcsolódó vizesblokk, a termek felújítása, az új berendezések 
felszerelése, elhelyezése, az esőcsatorna és a homlokzat javítása. Ebben az 
épületben most csak a két napközis csoport működik,  
a második félévben az építkezés miatt nekik is költözni kell. 

Végezetül, s szerencsére nem csak formalitásból, hanem őszintén,  
az egész intézmény nevében meg kell köszönnöm azt a pozitív hozzáállást, 
segítőkészséget, amit a Képviselő-testület és Kovács Gábor polgármester 
úr az elmúlt években az óvodával, iskolával szemben (helyesebben mellett) 
tanúsított. Úgy gondolom, ez példás együttműködés volt mind a mai 
napig, s reméljük ezután is így lesz. Ugyanez mondható el a  
Polgármesteri Hivatal dolgozóiról is, élükön Dr. Lascsikné Dr. Bozi  
Sarolta jegyző asszonnyal, akikkel a különböző pályázatok írása, intézmény 
átalakítás, tagiskola, tagóvoda fogadás következtében igen intenzív, min-
dennapos kapcsolatban álltunk az elmúlt időszakban. Tudom, hogy  
jövőre, a választások évében még a köszönet is „gyanúsnak” tűnhet majd, 
ezért ezt igazgatóként most teszem meg. Félreértés ne essék: tudjuk, hogy 
a semmiből nem lehetne adni és sok olyan település van ma  
Magyarországon, ahol a legnagyobb jószándék ellenére sem lehet  
fejleszteni, csak leépíteni. Ezeknek a leépítéseknek pedig sajnos  
leggyakoribb áldozatai az oktatási-nevelési intézmények. 

Lébény tekintetében soha ne legyen rosszabb a helyzetünk, országos 
viszonylatban pedig a jobb folytatást remélve a Lébény újság minden 
olvasójának az intézmény dolgozói nevében boldog karácsonyt és sikeres 
új esztendőt kíván:

Sárvári István
igazgató
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A fotó Budapesten készült a kitüntetési ünnepségen, melyen balról jobbra 
Mosonszolnok alpolgármestere, Wesztergom Viktorné egyesületi elnök, 
Póczáné Dr. Kovács Zsuzsanna Jánossomorja jegyzője, Zsámokiné Buday 
Anna megyei elnök és Török Sándor Mosonszolnok polgármestere látható.

„ELmondom, hogy mi történt velem…”
Minden egyesület életében eljön a pillanat, amikor számot vet múltjával, 

jelenével és főképp a jövőjével. A tavalyi év novemberében ez megtörtént 
velünk is, vagyis az Ifjúsági Egyesület Lébényért tagjaival és akkor  
tudomásul véve a rohanó időt, úgy döntöttünk, hogy a továbbiakban  
Egyesület Lébényért néven tevékenykedünk tovább. Egy kicsit családiasabbak, 
egy kicsit érettebbek, egy kicsit felnőttebbek lettünk és a programjaink is 
ennek megfelelően maradtak-változtak.

2009-ben találkoztunk a hagyományos sakkversenyen, a Májusfaállításon, 
a Jakab-napon és legutóbb a III. Tökfesztiválon. Emellett eddig is, ezután 
is segítjük a gyermekrendezvényeket, legyen szó a tipegőkről vagy éppen a 
kamaszokról. Ha már a kamaszoknál tartunk, tavaly nagyon sokan hiányolták 
a Tökfesztivált, idén ezért újra felkerült a programjaink közé, október  
30-án vártuk a Közösségi Házba a jelmezes vagy csak a szünet utolsó  
napjaiban egy kis mulatságra vágyó kicsiket-nagyokat. Az alkalomhoz 
megfelelő díszítés mellett finomságokkal: gyümölccsel, sütőtökös rétessel, 
sült tökkel és vonzó ajándékokkal készültünk a délutánra, amely a csekély 
számú érdeklődés ellenére nagyon jól sikerült. Voltak bájos boszorkányok, 
félelmetes denevér és halálfej, aztán volt ott játék, tánc, hangos zene, amivel 
elűztük az ártó szellemeket.

Legközelebb december 22-én, kedden várunk mindenkit egy családi 
programra a Fő térre, ahol a hagyományoknak megfelelően feldíszítjük  
a falu karácsonyfáját. Ízletes finomságok, forró italok mellett tovább bővül 
a Szeretetlánc, emellett újra várjuk a kicsiket-nagyokat, hogy verssel, dallal 
bemutatkozzanak, megörvendeztessenek bennünket. Emellett régi vágyunk 
teljesül: elfogadta felkérésünket a győri Sani Singers énekegyüttes, a  
rendezvényen az ő fellépésükben is gyönyörködhetünk. Mindazoknak,  
akik eddig is látogatói voltak rendezvényeinknek köszönjük a támogatást  
és természetesen a jövőben is várjuk őket, ahogy az új érdeklődőket  
is szeretettel fogadjuk. Találkozzunk december 22-én, kedden,  
18 óra 30 perckor a Fő téren. Ünnepeljük újra együtt!

Gyurós Tamara 
elnök

Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület hírei 
2009. szeptember 29-én az Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület az 

iskolásoknak egy túrát szervezett a Hanság megismerésére. Sipos Tibor 
a Fertő-Hanság Nemzeti Park történetéről beszélt. Holzinger István  
a Hanság növénytermesztési és állattenyésztési hasznosítását ismertette. 

Németh Árpád pedig a lébényi emberek és a láp kapcsolatáról mesélt  
a diákoknak. Az alsó tagozatosok önfeledt játék után visszasétáltak az 
iskolába, a felső tagozatosokkal pedig továbbmentünk a Rábca-parti 
Erzsébet ligethez, ahol üdítő és egy kis rágcsálnivaló várta a gyerekeket, 
majd rövid tesztlap kitöltésével adtak számot megszerzett ismereteikről. 
Kirándulásunkat szép őszi idő tette még kellemesebbé. Köszönjük az 
előadók és a pedagógusok munkáját. Németh József

Díjátadás
A Nyugdíjas klubok és Idősek „Életet az éveknek” Országos Szövetsége 

megalakulásának 20 éves jubileuma alkalmából 2009. november 21-én 
rendezett ünnepségén, Budapesten, SYMA Konferencia- és Rendezvény-
központban „Életet az éveknek” Díjat és Díszoklevelet adományozott 
magánszemélyeknek és szervezeteknek, akik hosszú időn keresztül  
bizonyították, hogy tevékenységükkel az idősek, a nyugdíjasok, az „Életet 
az éveknek” Klubmozgalom tevékenységét magas fokon támogatták. 

Győr-Moson-Sopron megyéből „Életet az éveknek” Díjat kapott 
Jánossomorja polgármestere, „Életet az éveknek”Díszoklevél kitüntetésben 
részesült Mosonszolnok képviselőtestülete és a Nyugdíjasok Lébényi 
Egyesülete. 

Ezúton is köszönöm nyugdíjas társaim önzetlen tenniakarását,  
segítségét, az idősekért, a hagyományok, a művészetek, a közösségi értékek 
ápolása terén végzett kiemelkedő, fáradhatatlan munkájukat! Köszönöm  
a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak, a képviselőtestület tagjainak  
és valamennyi lébényi támogatását, biztatását, elismerését! 

Bízom abban, hogy továbbra is töretlen hittel, akarattal, lelkesedéssel 
tudjuk szolgálni az idősek, a nyugdíjasok ügyét, a lelkesedő cím, a  
kitüntetés mindenképpen erre kötelez!

Wesztergom Viktorné

Tájékoztatás
Az Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület tájékoztatja a lébényi embe-

reket, hogy a 2008-as forralt bor akció bevételét 1 fő néptánc tanfolyam díj 
befizetésre, néptánc táborra és evangélikus hittan táborozásra adta.

A 2009-es évben is megrendezésre kerül a forralt bor akció, kérjük 
támogatásukat, így hagyományt tudunk teremteni a táborok segítésére.

2009-ben is megkoszorúztuk a lébényi-és nemzeti emlékeinket.  
Aradi vértanúk, majd I. - és II. világháborús emlékszobrokat, az 56-os 
emlékhelyet és Wesztergom Imre sírját.

Wandraschek Ferenc
Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület
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Civil szervezetekről

Visszatekintés a  
2009-es év eseményeire

A Hagyományőrző Orchidea Klub az idén is mozgalmas,  
eseményekkel teli évre tekinthet vissza. 2009-ben is számos dalos  
találkozón, fesztiválon vettek részt és még több meghívásnak tettek 
eleget. Természetesen ezeket a fellépéseket hosszas próbák előzték meg 
a helyi Művelődési Klubban, szabadidőt, energiát nem sajnálva.  
Általában vidám dalokkal léptek fel, de az ünnepeken mindig az ünnep 
fényéhez méltó műsort állítottak össze. Megkértem a klub vezetőjét, 
Steininger Mihálynét (Erzsi nénit), hogy meséljen az elmúlt év eseményeiről, 
fellépéseikről. Erzsi néni gyorsan elő is vette a klub emlékkönyvét, melyet 
lapozva boldogan válaszolt kérdéseimre.

Most röviden igyekszem összefoglalni a Hagyományőrző Orchidea 
Klub 2009-es évét.

Először február 7-én, a mosonszentmiklósi nyugdíjas klub tagjai 
hívták meg a Hagyományőrző Orchidea Klub tagjait egy vidám, zenés 
farsangi mulatságra, ahol humoros műsorral szórakoztatták a résztvevőket. 
Márciusban az Ordasi Nyugdíjas Klub tagjai vendégeskedtek Lébényben. 
Miután megnézték községünk nevezetességeit, a Közösségi Házban egy 
igazi ordasi dalösszeállítással kedveskedtek a vendéglátóknak, majd  
viszonzásképpen egy ízletes ebéd után, a lébényi klub tagjai is szép  
dalcsokorral lepték meg a vendégeket. A következő hónapra is jutott 
fellépési lehetőség, hiszen a helyi Idősek Klubjában is minden évben 
megünneplik az anyák napját április utolsó hetében, ahová Erzsi néniék 
mindig meghívást kapnak és egy megható műsorral emlékeznek azokra 
az édesanyákra is, akik már nem lehetnek velük. Már szinte elmaradha-
tatlan fellépői a lébényi majálisnak, ahol szép dalcsokor összeállítással 
lépnek fel, igyekezve mindig újabb és újabb énekekkel meglepni  
a hallgatóságot. Ebben a hónapban a községi Hősök napi ünnepségen is 
felléptek, ahol régi, már-már feledésbe merült katonadalokat énekeltek. 
A klub még a kirándulásokon is összetart, hiszen a Nemzeti Vágtára is 
együtt érkeztek Budapestre, ahol a Lébény sátorba is jókedvet hoztak 
vidám énekükkel. Júniusban a Mosonszentmiklósi és Gyártelepi  
Nyugdíjas Klub vendégei voltak Mosonszentmiklóson, ahol szintén nem 
hiányozhatott a jókedv, a jó nóta sem. Legközelebb július 25-én,  
az I. Szent Jakab Napon vettek részt, ahol kivételesen nem szórakoztattak 
minket, hanem szép kézimunkáikat állították ki és finom házi  
lekvárjukkal vendégelték meg az ide érkező zarándokokat. Augusztus 
2-án Tiszaligetre kirándultak el, ahol a IX. Tiszaligeti Strandpartin léptek 
fel, nem kis sikerrel. A klub nem feledkezik meg a közös ünneplésről sem, 
hiszen minden év augusztusában közös névnapi ünnepséget rendeznek 
maguknak. Egy finom vacsora mellett jut idő egy kis beszélgetésre, ének-
lésre is. Szeptember 12-én Maglócán egy falunappal egybekötött idősek 
napi ünnepségre hívták meg a klub tagjait, ahol Szigetközi népdalokat és 
katonadalokat énekeltek. Szeptember 27-én Győrben egy Magyar nóta 

estre is ellátogattak, ahol Pere János és Kalmár Magda is fellépett. Októ-
berben Mosonszentmiklóson az idősek napi ünnepségen és Nagybajcson, 
egy dalfesztiválon is vendégeskedtek. Ebben a hónapban a klub tagjai egy 
Gesztenye fesztiválra is elkirándultak Velem községbe, hazafelé még egy 
sétára is jutott idő Budapesten, a Gellért hegyen. A kirándulásról nagyon 
sok élménnyel, felfrissülve tértek haza.

Megkérdeztem Erzsi nénit, hogy terveznek-e még az idei évre programokat. 
Örömmel válaszolta, hogy még a decemberi hónapra is jutott meghívás 
a klubnak, készülnek a karácsonyi szereplésekre.

A beszélgetésünk végén Erzsi néni még egy szép emléklapot is meg-
mutatott, melyet a Nyugdíjasok Győri Érdekvédelmi Egyesület elnökétől, 
Nagy Sándornétól kapott a nyugdíjasokért végzett áldozatos és sikeres 
tevékenységéért.

Ezúton szeretnénk mi is gratulálni Erzsi néninek és a klub  
minden tagjának, hiszen nemcsak a község kulturális életében vesznek  

részt, de minden évben szépítik, gondozzák a falu köztereit is.
Kívánunk munkásságukhoz jó egészséget!

K. I.

"Lébény" ajándéktárgyak!
Ha szép emléktárgyat szeretne 

ajándékozni Lébényről, akkor térjen  
be Badics Ibolyához a Napsugár üzletbe 

(Fő út 76.), ahol biztosan megtalálja  
az ízlésének megfelelőt.
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Szomszédolunk

Közel 378 millió forintos beruházás során korszerű iskola épül Mosonszentmiklóson, emellett megújul a napközi konyhája és az orvosi rendelő 
is. A munkálatok az őszi szünidő után kezdődnek és jövő őszre befejeződnek. Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Iskola infrastruktúra-fejlesz-
tése című pályázatán Mosonszentmiklós eredményesen szerepelt. Az EU és a magyar állam 309, 6 millió forintnyi támogatást ad a Széchenyi 
István Általános és Alapfokú Művészeti Iskola infrastruktúra- és eszközfejlesztésére.

Az első közbeszerzési pályázaton a legolcsóbb ajánlat is meghaladta a 400 milliót, ezért egy újabb közbeszerzést írtunk ki és módosítottunk  
a kiviteli terveken. Másodszorra öt cég adott be árajánlatot, közülük a győri West Hungária Bau Kft. került ki győztesként is. A kivitelezővel  
a hónap közepén kötöttük meg a szerződést, a munkaterület átadása pedig 2009. október 28-án történt meg. Jelenleg a régi épületrész bontása és 
az új szárny alapozása folyik. Felújításra kerül a napközi otthon és annak konyhája, valamint két és fél millió forintból nyílászáró csere  
és homlokzat felújítás történik az orvosi rendelőben. A kibővített oktatási intézményt alternatív enerigaforrással, földhő felhasználásával fűtenék.  
A felszabaduló százéves építményt (melybe a felső tagozatosok járnak) a tervek szerint civil szervezeteknek adnánk át használatra és falumúzeum 
kialakításán is gondolkozunk a helyi Faluvédő Egyesülettel közösen. A kivitelező szerint februárra tető alá hoznánk az épületet, melyet már a jövő 
évi tanévkezdésre birtokba vehetnének a gyerekek. A konyha felújítását (nyílászáró-, tetőcsere és új konyhai gépészet) 2010 májusában kezdik el,  
a vakációig az étkeztetésben az önkormányzat a helyi vendéglátó vállalkozásokra számít.

Bedő Csaba
polgármester

Mosonszentmiklósi hírek

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
Makai Gábor Kun Bernadett és Makai Gábor 2009. szept. 22.
Tóth Barnabás Imre Lenzsér Erika és Tóth Attila 2009. szept. 23.
Simon Gábor Tóth Tímea és Simon József 2009. október 8. 
Takács Jázmin Boros Dóra és Takács Zoltán 2009. október 8.
Hencz Gergő Frühvirth Erika és Hencz Gyula 2009. október 9.
Kovács Emma Laki Ibolya és Kovács Tibor 2009. október 10.
Porcsalmy Natasa Prémus Klára és Porcsalmy Balázs 2009. november 6.
Pálfi Georgina Füsi Erzsébet és Pálfi Zsolt 2009. november 19.

Gratulálunk és
jó egészséget kívánunk!

Köszönjük…
Az idei évben nagyon sok segítséget kapott községünk, különféle 

felajánlásokból. Először Kindili József hollandiai adományát juttattuk 
el a rászorulóknak, melyből ruhanemű, mozgáskorlátozott segédesz-
közök és háztartási cikkek kerültek kiosztásra. Nyáron a Baptista 
Szeretetszolgálattól nagy mennyiségű élelmiszert kaptunk, melyet 
nyilvántartásunk szerint, a rászorulók között (munkanélküliek, nagy-
családosok, alacsony nyugdíjjal rendelkezők) osztottunk szét. 

Legutóbb Horváth Tibor fuvarozó és Riesbürgi baráti társasága, 
Günter Schnell vezetésével és a Kiener Maschienenbau GmbH.  
támogatásával egy kamion német adományt hozott Lébénynek.  
Az adomány zömében gyermek- és felnőtt ruhaneműből állt.

Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek
önzetlen segítségét, segíteni akarását!
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Hirdetés

HÁLÓZAT TAGJA

Köszönjük a bizalmukat, és hogy  igénybe vették szolgáltatásainkat.

2009-ben is sokat tettünk azért, hogy új külsővel felújított üz-
letházakban, hagyományos és új, korszerű szolgáltatásokkal, 
magas színvonalú és ügyfélbarát kiszolgálással fogadhassuk 

minden kedves jelenlegi és jövőbeli ügyfelünket.
Ezzel megalapoztuk a következő hónapok, évek 

tevékenységének eredményességét.

A Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet vezetői és munkatársai
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket 

és Eredményekben Gazdag Boldog Új Évet 
kívánnak

a Takarékszövetkezet minden kedves Ügyfelének és Tagjának,
a Község minden Lakójának.

Lépéselőny ma magyar bank ügyfelének lenni!
A Takarékszövetkezetek ,

ahogy a Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet is, 100%-ban magyar 
tulajdonban vannak. A világ pénzügyi nehézségei ellenére 2009-ben is 

sikeresen megálltuk helyünket és eredményes esztendőt zárunk.
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Mindenkinek

Ismét eltelt egy év. Talán van olyan, aki emlékszik rá, hogy egy évvel 
ezelőtt (az akkori visszatekintőben) a kudarcok között említettem, hogy 
még nagyon bizonytalan a volt KERTÖVÁLL sorsának rendeződése.  
Az idén ezzel szeretném kezdeni: jó hír, hogy ez a régi-régi ügy  
megoldódni látszik. Ez olyan horderejű esemény, amivel kiemelten kell  
foglalkoznunk, ezért ennek részleteit külön anyagban fel is dolgoztuk,  
ami az újság 21. oldalán található.

Persze sok más is történt, melyekről az alábbiakban távirati stílusban, 
csak felsorolás szerűen teszek említést:

Februárban elkészült a település új rendezési terve. ʝ

Elkészült a templom melletti járda (aszfalttal történő) felújítása. ʝ

Elkészült az Ady és a Faiskola utca burkolatfelújítása. ʝ

Folyamatosan végeztünk kátyúzást az önkormányzati utakon.   ʝ

Egy vállalkozó bevonásával egy új útjavítási technológiát is kipróbáltunk  
a Hunyadi és az Akácfa utcákban. (Az aszfalttal nem rendelkező  
utcákban murvázással javítottunk.)

A járdaépítés befejeződött a Temető utcában: A temetőtől a Bem   ʝ

utcáig járdán lehet közlekedni.

A Fő út hibás, nagyon rossz minőségű járdaszakasza (a Vörösmarty  ʝ

utcánál) kb. 80 m hosszban felújítva. Hasonló járdajavítás készült  
a Faiskola utcában is.

Beépített öntözőrendszert kapott a Fő tér. Ugyanitt: szárazságtűrő  ʝ

fajokból virágfoltot alakítottunk ki a tér Fő út felé eső részén.  
A templom másik oldala (a Szt. Flórián szobornál) új pázsitot kapott, 
mely alá szintén öntözőrendszert építettünk be.

A régi, ütött-kopott kandellábereket a Fő tér hangulatához illő   ʝ

világításra cseréltük (3 db).

Felújítottuk a sportpályán található színpadot és annak előterét,   ʝ

illetve környezetét.

Felújítottuk a legtöbb mezőgazdasági utat bazaltőrleménnyel. (Külön  ʝ

köszönet a munkák során segítséget nyújtó mezőgazdasági vállalko-
zóknak, kiemelten Wandraschek Ottónak.)

Elkészült a Friki út felújítása. Kérjük, a vadászok és a gazdálkodók  ʝ

vigyázzanak rá! 

Megvalósult a Magyar utcai járda felújítása. ʝ

A nagyiskola épülete és a régi orvosi lakás (a mai ÖNO épületében)  ʝ

készen áll arra, hogy a rendelőfelújítás miatt az orvosok átköltözhesse-
nek – ez sok munkát adott Gyurós Péter csapatának.

Jelentős felújítások történtek az iskolában. Ezt igazgató úr tételesen  ʝ

ismertette a tanévnyitó ünnepség során, illetve erről beszámol az újság 
11. oldalán.

Megkaptuk végre az ovis pályázatunk lezárását jelentő befogadó   ʝ

nyilatkozatot, majd novemberben a végső döntés is megszületett: ha-
marosan megtörténhet a támogatási szerződés aláírása. Az elnyert  
támogatás összege: 138 millió Ft.

Létrejött a Lébény-Bezi Közoktatási Intézményfenntartó Társulás.   ʝ

Az új intézmény neve: Lébényi Közoktatási Központ.

A Lébényi Közoktatási Központ az Oktatási Közalapítványhoz, valamint  ʝ

az Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz beadott pályázatokon mintegy

1,4 millió Ft támogatást nyert hangszer, hangosító berendezés és kotta 
vásárlására, továbbá szakmai és informatikai eszközök beszerzésre.

Német nemzetiségi nyelv oktatását kezdtük meg a lébényi iskolában. ʝ

Gimnáziumi levelező tagozat kezdte meg működését a volt gimnázium  ʝ

épületében.

Az iskolában és az ovikban beindítottunk kísérleti jelleggel egy új   ʝ

kezdeményezést („alma-program”), amelynek során minden lébényi 
gyermek kap hetente (legalább) egy almát novemberben és decemberben.

Az iskolaudvaron lévő római mérföldkő emléktábláját kicseréltük,   ʝ

felújítottuk.

Az iskolaudvarban körbeértünk a téglakerítéssel: nincsen már  dülede- ʝ

ző drótkerítés azon a részen.

Az Önkormányzati Minisztériumhoz benyújtott pályázaton a kisiskola  ʝ

épületének felújításához nyertünk támogatást. (Új, a tantermekhez kap-
csolódó vizesblokk létesítése, tantermek felújítása, berendezése,  
homlokzat javítása.) Értéke 20 millió Ft, az önrész 20 %.

A testület Pozsonyeperjesen járt a testvértelepülésünk testületének  ʝ

meghívására, majd ők jöttek Lébénybe vendégségbe. (A Lébény SC és 
az Eperjesi SC szintén meccset játszott itt is, ott is.)

Kindili úr legújabb segélyszállítmányának osztályozása, szétosztása   ʝ

az arra rászorulók között. 

Lébényi gesztori szerepvállalásával felújítás zajlott az óvári kórházban. ʝ

Rendőrséggel megállapodásközeli állapot a szolgálati ház jövőbeni  ʝ

hasznosítására.

Német nyelvű ügyfélfogadást tartottunk a lébényi „külföldieknek”.   ʝ

Itt több értékes észrevétel is elhangzott, amit az illetékes önkormány-
zati bizottságok hasznosítani tudnak.

A nyár során 5 alkalommal végeztünk szúnyogírtást, melyek közül   ʝ

az utolsóban jelentős anyagi részt vállalt a lakosság is. Köszönet érte!

A múzeum olyan rossz állapotban van, hogy Kiszeli Lajos alpolgármester ʝ  
úr vezetésével, a nyugdíjasok áldozatos munkájával, az óvári Hanság 
Múzeum szakembereinek bevonásával, több napos leletmentés történt 
– ezt folytatni kell. A bontás elkerülhetetlen. A testület foglalkozott a 
gyűjtemény átmeneti elhelyezésével és egy új múzeum kialakításával.

Elkészült egy erdei tanösvény a Tölgyerdőben. (Ezt Élő Józsefnek és Sipos  ʝ

Tibornak köszönhetjük.) A tanösvény felavatása során nagyon sokan segí-
tettek a közvetlen környezetének a kitakarításában. Külön köszönöm annak 
a kb. 50 jóakaratú embernek, aki rászánta erre egy szombat délelőttjét!

Összegzés az év eseményeiről
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Megoldódott a temetői sírtörmelékek alkalmi elszállítása – a lakosság  ʝ

számára ingyenesen.

A volt gimnázium udvara egy szép ivókúttal gazdagodott. ʝ

Elkészültek az új utcanévtáblák, melyek kihelyezésével lassan végzünk. ʝ

Horváth Tibor úrnak köszönhetően egy nagyobb segélyszállítmány érkezett  ʝ

Németországból: ruhák, cipők, egészségügyi kellékek kerültek kiosztásra.

Megtörtént a nyertes pályázatok (az óvoda és a rendelő) kivitelezésére  ʝ

szóló közbeszerzési pályázat kiírása. Eredmények az év végére várhatóak.

Pályázatot nyertünk a volt ovi (ma Edit bolt és kínai üzlet) épületének külső  ʝ

felújítására. A munkák tavasszal kezdődnek, most a közbeszerzés tart.

A belterületi villanyvezeték rendszer mentén tervezetten haladunk  ʝ

végig az esetleges zárlatot okozó növényzet visszavágásával. (Ez  
folyamatos munka, soha nem érünk a végére.)

Megnyertünk egy pályázatot a takaréknál található buszmegállók   ʝ

felújítására, akadálymentesítésére. Kivitelezésére tavasszal kerül sor.

A Baptista Szeretetszolgálattal két alkalommal nagyszabású élelmi- ʝ

szersegély osztást szerveztük a helyi rászorulóknak.

Új betelepülő érkezett az ipari övezetbe: Volvo. ʝ

Felújíttattuk a középületek valamennyi nyílászáróját. ʝ

Méltóképpen megemlékeztünk Dingráff Gáspár plébános úrról   ʝ

(a síremlékét is felújítottuk).

Fásítási munkák voltak a Tulipán utcában. ʝ

Kétszer volt lomtalanítás. ʝ

Megszüntettük a Szt. Jakab templom oldalajtójánál az esővíz elvezető  ʝ

rendszer hibáját: nem ázik alá a templom alapja ezen a részen.

A Rábca töltése mellett található Erzsébet liget megújításán együtt  ʝ

dolgoztunk a Vízügy szakembereivel. (A munkálatok folytatódnak 
jövőre is.)

Szt. Jakab napi zarándoklat és ünnepség nagy sajtóvisszhangot kapott  ʝ

és egy sikeres rendezvénnyé vált. Köszönet minden segítőnek, támoga-
tónak! Ez alkalomból egy gyönyörű ivókúttal gazdagodott a falu.

Egy flamand kórus koncertje szinesítette a nyári programokat. ʝ

Meghitt ünnepséggel emlékeztünk augusztus 20-án. Az idén a Közjó  ʝ

Szolgálatáért Emlékplakettet Horváth Sándorné vehette át.

A majális idén nagyon jól sikerült, kétnapos rendezvény volt, a falunapot  ʝ

pedig egy 4 napos hétvége szombatjára szerveztük – sokan kilátogattak, 
bár az időjárás nem volt túl barátságos hozzánk…

Apróságnak tűnhet, de szerintem ez nagyon fontos: élettel teli lett   ʝ

a Közösségi Ház, csütörtök kivételével minden hétköznap (és sok 
hétvégén is) „zajlik” ott valami…

Egy kora őszi hétvégén, az evangélikus templomban tartott koncert  ʝ

keretében megemlékeztünk J. Haydn-ról, a zeneszerző halálának 200. 
évfordulóján. Ezzel Lébény is csatlakozott az ún. Haydn-évhez.

Részt tudtunk venni a Nemzeti Vágtán. ʝ

Nagysikerű fogathajtó versenyt tartottunk szeptemberben. ʝ

Nemzetközi vizsla verseny volt októberben. ʝ

Idén is megemlékeztünk a lébényi idősekről: szép műsorral   ʝ

köszöntöttük a szépkorúakat és valamennyi 70 évnél időseb lakos 
ajándékot kapott.

Számtalan színvonalas program a civil szervezetek rendezésében   ʝ

(Köszönet érte!), melyek felsorolására itt nem vállalkozunk,  
de az olvasók erről folyamatosan értesülhettek a Lébény újságból. 

Végére hagytam, de ez is szép eredmény: sokan olvassák az újságunkat  ʝ

s nem csak Lébényben. És sok elismerés is érkezik a lébényiek  
színvonalas tájékoztatásának e módjára. (Ez utóbbi csak elenyésző 
számban jön konkrétan Lébényből…)

Benyújtott (értékelés alatt lévő) pályázatok:
Közösségi Ház bővítése, felújítása  ʝ iskolafelújítás – a volt gimnázium 
épületének akadálymentesítése

ÖNO felújítás, akadálymentesítés ʝ

Leader pályázatok (hangszer vásárlás, hangosítási eszközök, szabadtéri  ʝ

színpad, fénytechnika, formaruha, utcafásítás, rendezvény költségtérítése)

Szlovák-Magyar közös pályázat kerékpáros túrizmus tárgykörben ʝ

Benyújtás előtt lévő pályázatok:
Leader pályázat (játszótér kialakítás) ʝ

Oltvány (és környéke) megújulására ʝ

A ciklusból még hátralévő, immáron kevesebb, mint egy év sem lesz 
eseményekben szegény…

Már látható, hogy az összes nagyberuházásunk 2010-ben  
fog zajlani – „hála” első sorban az elhúzódó bírálati és közbeszerzési  
folyamatoknak.

Ehhez a mozgalmasnak ígérkező új esztendőhöz kérek Önöktől, 
Kedves Lébényiek, türelmet és megértést (az esetleges átmeneti kellemet-
lenségek miatt) és kívánok erőt, egészséget és sok boldogságot! 

Polgármester

Békés, meghitt karácsonyi 
ünnepeket és boldog új évet kívánok!

Kovács Gábor
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Az elmúlt hetekben egy nagyon kellemetlen probléma borzolta 
fel jogosan a kedélyeket Lébényben. Bizonyára nincs olyan ember, 
aki ne vette volna észre, hogy a település körülbelül háromnegyed 
részén egy héten keresztül nem működött a közvilágítás.  
Ez a meghibásodás sajnos nem az első, az utóbbi időben egyre több 
lakossági bejelentés érkezik hozzánk is, de ilyen hosszú ideig tartó 
meghibásodás ez idáig nem volt a településen. Ennek hátterét  
szeretnénk megismertetni a lakossággal. 

A meghibásodást valószínű, hogy a november 10-i vihar okozta, így 
11-ére már nem volt világítás a falu jó részén. Azt, hogy mindez mennyi 
kellemetlenséget okozott a lakosságnak, bizonyára nem kell hosszasan 
ecsetelni, különös tekintettel arra, hogy így ősz vége felé nagyon korán 
sötétedik és hosszúak az esték, világításra tehát fokozottan szükség van. 

Egyedül talán az áramszolgáltató az, aki nem érezte a helyzet súlyos-
ságát, és magatartása nem kevés kívánnivalót hagyott maga után,  
megkérdőjelezve a cég oly előszeretettel hirdetett fogyasztóbarát működését. 

Az önkormányzat helyzete nagyon kellemetlen az ügyben, hiszen a 
jogosan felháborodott lakosság köréből sokan tőlünk várják a megoldást, 
és ezt gyakran indulatoktól sem mentesen adják tudomásunkra.  
Az önkormányzatnak sajnos, azon kívül, hogy jelez, nincsenek eszközei 
a hiba kijavítására. Elöljáróban le kell szögezni, hogy a közvilágítás díját 
az önkormányzat természetesen mindig határidőre kiegyenlítette, egy 
egész település lakosságának felelősséggel tartozva nem is tehetne másként, 
így nem érheti az a vád, hogy mintegy nem fizető fogyasztóként  
kikapcsolják nála az áramot. Másrészt valószínűleg a közvilágítás  
az utolsók között lenne, amin a település spórolna. 

A hiba bejelentését a Polgármesteri Hivatal minden lehetséges úton, 
szóban, e-mailben, és levélben is megtette.

A lakosság részéről az első jelzés a hibáról 2009. november 11-én 
délelőtt érkezett a Faiskola utcából. Miután aznap este kiderült, hogy a 
világítás meghibásodása nemcsak azt az utcát, hanem szinte az egész 
települést érinti, a hibát november 12-én reggel hivatalosan bejelentettük 
az e.on ügyfélszolgálatán. Bejelentésünket ugyan visszaigazolták 12-én, 
de választ csak november 22-én kaptunk rá. A válasz eléggé sablonszerű-
nek tűnt, azt írták ugyanis november 22-én, hogy a hiba elhárítása  
érdekében a mai napon felvették a kapcsolatot illetékes egységükkel, akik 
hamarosan felkeresik a fogyasztási helyet és megjavítják a hibát.  
Szerencsére a hiba végül már november 17-én kijavításra került. A késői 
válasz viszont mutatja a szolgáltató ,, naprakészségét”, és hogy az illetékes  
munkatársak közti kommunikáció sem zökkenőmentes… 

A közvilágítás a november 12-ét követő hétvégére sem állt helyre, 
ezért újabb bejelentést tettünk 15-én, amelyre ezúttal a fentihez hasonló 
válasz már másnap, 16-án megérkezett. Érdekes, hogy az e.on ügyfélszol-
gálat válaszlevelében csak a Vörösmarty és a Kun utcát, valamint a Fő utat 
említi a hiba helyeként, holott, ahogy azt be is jelentettük, a Fő úton,  
a Damjanich, a Liget, a Kun, a Vörösmarty, a Kormos István, az Akácfa, 
a Dózsa György, a Temető, a Faiskola, a Gábor Áron, a Magyar és a 
Bartók Béla utcákban sem volt közvilágítás. A hiba megjavítására azonban 
továbbra sem került sor, ezért a probléma sürgőssége miatt telefonon 
felvettük a kapcsolatot az áramszolgáltatóval. November 16-i telefonhí-
vásunkkal csak annyit értünk el, hogy november 17-én végre tájékoztat-
tak minket arról, hogy kik az e.on közvilágítási hibákban illetékes 
munkatársai, akikhez fordulni lehet. Jó lett volna, ha ezt az információt 
már korábban megkapjuk, mert ekkor már lassan egy hete nem volt 
közvilágítás. 17-én még egy válasz e-mail érkezett, amelyben a Dózsa 
György utca 80. előtti közvilágítási lámpákban keletkezett hibák  

elhárításáról írnak. Hiba ugyan nem csak azon az egy helyen volt a  
faluban, de mindegy, a lényeg az, hogy egy hét után 17-én este újra  
kivilágított utcákon lehetett közlekedni.

Közben a lakosság tájékoztatására közzétettünk egy felhívást,  
amelyben többek között az állt, hogy a lakosság a közvilágítással  
kapcsolatos panaszait közvetlenül az e.onnak továbbítsa. Az előbbi 
felsorolásban tehát még nincs benne az a minden bizonnyal nagyon 
nagy számú bejelentés, amit az esténként sötétben csetlő-botló lakosság 
tett az áramszolgáltató felé. De mint ahogy a csatolt képből is kitűnik, 
NEM A HÍVÁSOK SZÁMA ALAPJÁN INTÉZKEDIK AZ EON!!! 
(A ,,kis tájékoztató” az általunk a hirdetőtáblán közzétett közleményre 
került rá a kitételt követő másnap.)

Szerettünk volna utána járni, hogy akkor mi alapján ,,intézkedik  
az E.on”? Több telefonos kísérlet után végül azt a választ kaptuk, hogy az 
E.on honlapján a hatályos jogszabályok között megtalálható a 11/1985. 
(XI. 30.) IpM rendelet, amely szabályozza a meghibásodás esetén követen-
dő eljárást, így megállapítja a meghibásodás kijavításának határidejét is. 

A gyakorlatban azonban nem is volt annyira egyszerű megtalálni  
az E.On weboldalán a telefonos tájékoztatás során hivatkozott jogszabályt.

Az Ipari Minisztérium rendeletét ugyanis akár lakossági fogyasztóként, 
akár önkormányzatként keres rá az érdeklődő az e.on weboldalán, az 
áramszolgáltató szerint hatályos jogszabályokra, a Szerződések, törvények 
menüpontból továbblépve, az E.On Energiaszolgáltató Kft.-re, mint  
egyetemes engedélyesre vonatkozó szabályzatok ágon elhelyezkedő Hatályos 
jogszabályok menüpontra kattintva lehet elérni. Az ekkor megnyíló  
ablakban alulról az 5. sorban van elhelyezve a miniszteri rendeletre  
mutató link. (A teljes útvonal: www.eon.hu > Információs központ  
(Áram) – Lakosság vagy Önkormányzat > Szerződések, törvények > az 
E.On Energiaszolgáltató Kft.-re, mint egyetemes engedélyesre  
vonatkozó szabályzatok > Hatályos jogszabályok> 11/1985.(XI. 30.) IpM 
rendelet a közvilágításról.) 

Rákattintva a rendelet címére egy újabb ablakban ki lehet választani, 
hogy meg szeretné-e nyitni olvasásra a felhasználó a jogszabályt, vagy 
inkább le kívánja tölteni a saját számítógépére.

Bármelyik megoldást is választják olvasóink a fenti rendeletet  
tanulmányozva az Üzemvitel fejezetben található 13. § (2) bekezdésben 
kaphat arra választ bárki, hogy a három fontossági kategória alapján, 
mennyire rövid időn belül köteles elvégezni a szolgáltató a hiba  
megszüntetését.

A javítás elvégzésének elvárható ideje 48 órától 14 napig terjed.
Van azonban egy kis probléma az e.on weboldalán szerepeltetett 

rendelettel. A 383/2007.(XII.23.) Korm. rendelet, amely az 1989. október 
23-át megelőzően alkotott rendeleti szintű jogszabályok rendezéséről szól, 
a 2. § (2) bekezdésének l) pontjával 2009. január 1-jével hatályon kívül 
helyezte a fenti közvilágítási rendeletet.

Előre felhívjuk a jogi kérdések iránt érdeklődő olvasóink figyelmét, 
hogy a közlönyökben, illetve az Interneten elérhető jogtárakban már nem 
fogják megtalálni a 383/2007.(XII.23.) Korm. rendelet 2. §-át, mert 
időközben már azt is hatályon kívül helyezték.

Mi a helyzet ilyenkor? Hatályon kívül helyezték azt a jogszabályt, amely 
korábban hatályon kívül helyezett egy másik jogszabályt. Ebből vajon az 
következik, hogy ismét életbe lépett a weblapról letölthető 11/1985.(XI.30.) 
IpM rendelet? Erre a kérdésre egy másik törvény, a 2007. évi LXXXII. 
törvény adja meg a választ. Ebben az egyes jogszabályok és jogszabályi 
rendelkezések hatályon kívül helyezéséről rendelkeznek  
a jogalkotók. 

Lébény sötétsége.on
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A törvény 6. §-ának (11) bekezdése így szól: „A hatályon kívül helyező 
jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés hatályon kívül helyezése nem  
eredményezi a korábban hatályon kívül helyezett jogszabály vagy jogszabályi 
rendelkezés újbóli hatálybalépését.” 

Ez tehát egyértelműen azt jelenti, hogy az e.on olyan jogszabály 
szerint végzi a hibaelhárítási feladatait, amely már hatályát vesztette.

A hibaelhárítás határidejére vonatkozóan egyébként a cég weboldala 
tartalmaz további tájékoztatást a Szabályzatok menüpontokon belül. Erre 
mindkét ágon, mind a Lakossági ügyfelek, mind az Önkormányzatok  
menüpontokból el lehet jutni.

A Szabályzatok menüpont almenüjében lehet mindkét ágon  
megtalálni a Garantált szolgáltatások menüpontot, amelyre kattintva  
az elosztói engedélyes garantált szolgáltatásai című oldal nyílik meg.  
Itt 2 pontban adja az e.on, hogy mennyi időn belül kell megkezdenie a  
bejelentett hiba elhárítását. Az 1. pontban az egy felhasználási helyen 
történő kimaradás megszüntetésének megkezdésére a település lakosság-
számától függően 2 óránként növekvő intézkedési határidőt vállal a cég. 
A Lébényre vonatkozó esetben, az 5 000 lakosnál kevesebb lakosú telepü-
lésen a település belterületén, munkanapokon 8 órán belül, hétvégén vagy 
ünnepnapokon 12 órán belül a helyszínen megkezdi a hiba elhárítását.

A közvilágítási üzemzavar azonban nem egy vételi helyet érintett, hanem 
többet, ezért erre az esetre a 2/1. pont határozza meg a beavatkozási határidőt:

Az Engedélyes berendezésén fellépő, több fogyasztási helyet érintő 
kis- és középfeszültségű hálózati üzemzavar esetén a villamosenergia-
ellátás visszaállításának az Engedélyeshez beérkezett értesítés után  
egyszeres hiba esetén 12 órán belül, többszörös hiba esetén 18 órán belül 
meg kell történnie.

A hatályos eljárási rendet jelenleg a Villamos energiáról szóló 2007. évi 
LXXXVI. törvény 34. § (4) és (6) bekezdése szabályozza, az alábbiak szerint: 

„(4) A közvilágítási berendezéseknek az elosztó hálózat tartószerke-
zetein és létesítményeiben történő elhelyezésével, üzemeltetésével  
összefüggő kérdéseket az elosztó hálózati engedélyes és a közvilágításra 
kötelezett között létrejött szerződésben kell rendezni. Az elosztó  
hálózati engedélyes a szerződés lényeges tartalmi elemeinek meghatáro-
zása során nem alkalmazhat megkülönböztető szerződéses feltételeket 
aszerint, hogy a közvilágításra kötelezett melyik kereskedelmi  
engedélyestől vásárolja a villamos energiát.

(6) A (4) bekezdés szerinti szerződés minimális tartalmi követelmé-
nyeit, valamint a közvilágításra vonatkozó részletes szabályokat a Kormány 
rendeletben állapítja meg.”

A törvény végrehajtására kiadott 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet 
11. §- szerint: „A közvilágítási berendezéseknek az elosztó hálózat  
tartószerkezetein és létesítményeiben történő elhelyezésével, üzemelte-
tésével összefüggő kérdéseket rendező szerződés (a továbbiakban:  
közcélú közvilágítási használati szerződés) kötelező tartalmi elemeit  
e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.”

A jogszabály tehát jelenleg közvetlenül nem szabályozza a közvilágítási 
szolgáltatással kapcsolatos feladatokat, jogokat és kötelezettségeket, hanem 
szerződéses keretekbe utalja.

Lébény Nagyközség Önkormányzata azonban a kormányrendelet 
hatálybalépése, 2008. január 1. óta a közvilágításra nem kötött új  
szerződést az e.onnal. Ezért tájékoztatást kértünk tőlük arról, hogy mi 
alapján végzik tevékenységüket, a szolgáltatónak és a szolgáltatást  
igénybe vevőnek milyen jogai és kötelezettségei vannak, és mi alapozza 
meg azokat. A 2009. november 17-én kelt levelünkre ezen írás  
elkészülte napjáig (2009.december 8.) nem érkezett válasz. 

A szolgáltató válaszáról természetesen tájékoztatni fogjuk a lakossá-
got, bízva abban, hogy ha tisztában leszünk a jogainkkal, talán hatéko-
nyabban tudjuk érvényesítni azokat, és a szolgáltató is tartja majd magát 
az abban foglalt kötelezettségekhez.

Mint ahogy a közleményünkben is írtuk, az önkormányzat már több 
esetben is kérte, hogy az ilyen egyszerűen orvosolható hibák elhárítását 
végezhesse helyi szakember, ezt azonban az e.on minden alkalommal 
elutasította. Reméljük, a közeljövőben nem fordul elő hasonló  
meghibásodás és a hiba elhárítása sem húzódik majd ilyen hosszan. Az 
önkormányzat csak annyit tud tenni, hogy a számláit határidőre  
kiegyenlíti, ahogy eddig is tette, és ha mégis szükség van rá, akkor a  
bejelentéseit, a hatályos, de egyelőre még nem ismert szabályoknak  
megfelelően teszi meg a szolgáltató felé. 

Célunk e cikk megjelentetésével nem az volt, hogy tovább hergeljük 
a kedélyeket! Sokkal inkább az, hogy bemutassuk Önöknek azt a  
faramuci joghelyzetet, ami ma, 2009-ben jellemző a közvilágítás  
szabályrendszerére. (folytatjuk...)

P.H.

ifj. Váradi Bt.

Parkettázás, parketta felújítás, műpadlózás,
szőnyegezés, aljzat kiegyenlítés.

Cégtulajdonos: Váradi László

06-30/9860-874

Az e.on gyors reagálása felhívásunkra a település faliújságán
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Örömmel tudatjuk, hogy sikerült megoldást találni egy hosszú ideje  
nyitva álló kérdésre, amely a lakosságot is foglalkoztatta. Nem másról, mint a 
lébényi kertészet sorsáról és újbóli működtetéséről lesz szó. Hosszú előkészítő 
munka után sikerült ugyanis befektetőt találni a területre, aki eredeti funkció-
jának megfelelően, kertészetként kívánja hasznosítani azt, azzal a különbséggel, 
hogy nem virág, hanem jó minőségű koktélparadicsom, vagy ahogy Christian 
Zeiler, a cég tulajdonosa nevezte, cherryparadicsom nő majd ott. Nem utolsó-
sorban pedig, körülbelül 50 új munkahelyet teremt a faluban. Meghívtuk  
a beruházást megvalósító cég, a Zeiler Hungária Kft. munkatársait  
a 2009. november 26-i közmeghallgatásunkra, ahol a lébényi beruházásukról, 
az ausztriai székhelyükön lévő üvegházak működéséről és a terményeikről 
tartottak egy bemutatót. A kertészet számot tarthat a lakosság érdeklődésére, 
nem beszélve arról, hogy néhányuknak közülük bizonyára munkát is ad majd, 
ezért fontosnak tartottuk, hogy a kábeltévé nyilvánosságán kívül a Lébény 
újságból is értesülhessenek az ezzel kapcsolatos legfontosabb információkról. 

A Zeiler Kft. székhelye Ausztriában, Münchendorfban, Bécstől  
délkeletre van. A cherry paradicsomok termesztésével és kereskedelmével  
foglalkozó vállalat tevékenységük bővítéséhez alkalmas helynek találta a volt 
KERTÖVÁLL területét, egy üvegházat szeretne itt létrehozni, és abban a 
székhelyén lévő üvegházakhoz hasonlóan, koktélparadicsomot termeszteni. 

A Münchendorfban található üvegházuk 60 ezer m2 területű. Jelenlegi 
cégüket 2003-ban alapították. Ezt megelőzően is paradicsomtermesztéssel 
foglalkozott a Zeiler család, már két generáció óta. 2003-ban 2,2 hektáros  
területű üvegházat építettek, majd mellé egy üzemcsarnokot és szociális  
létesítményeket. 2005-ben került sor bővítésre újabb 30 ezer m2 területű  
üvegházzal és üzemcsarnokkal, jelenleg 65 dolgozóval működnek. 

Mint már említettük, cherry vagy más néven koktélparadicsom  
termesztésére, annak is két fajtájára specializálták magukat: az egyik egy 
hosszúkás fajta, a egy bogyó súlya kb. 20-25 gramm és 10-14 db van egy 
fürtön, a második ennél kisebb és édesebb, súlya 10-12 gramm. Céljuk, 
hogy ízletes és jó minőségű paradicsomot termeljenek, tehát nem  
a mennyiségi, hanem a minőségi szempontokat tartják szem előtt.  
A termékek saját üvegházukból kerülnek a boltok polcaira, ami azt jelenti, 
hogy a szortírozást és a csomagolást is helyben végzik, és a már dobozolt 
termékeket naponta közvetlenül szállítják a különböző üzletláncokba. 
Csehországba és Szlovákiába is szállítanak, a jövőben pedig szeretnének 
a magyar piac fele is nyitni. A paradicsom nem tartós zöldség, és köztudott, 
hogy annál jobb, minél frissebb, amit úgy érnek el, hogy a délelőtt  
leszüretelt paradicsomot már délután becsomagolják, és másnap viszik  
is az üzletekbe. 

Már régóta kerestek területet, ami alkalmas egy újabb kertészet  

felépítésére, és így találtak rá Lébényre, ami sok szempontból előnyös 
számukra. A székhelyüktől mindössze 100 km-re van, és van szabad  
terület kapacitásaik bővítésére is, nem beszélve arról, hogy további üzleti 
partnereket találhatnak mind Magyarországon, mind a környező  
országokban. Ugyanolyan stratégia szerint szeretnének itt is működni, 
mint Ausztriában és ugyanolyan minőségben termelni.

A lébényi építkezést két fázisban tervezik, először csak egy  
60 ezer m2 es üvegházat építenek fel. Egyelőre tehát csak a paradicsom-
termesztés történik majd itt, a csomagolás és a szortírozás az ausztriai 
üzemükben marad. 

Termékük, a cherryparadicsom még nem annyira elterjedt  
Magyarországon, de egy nagyon jó minőségű zöldségről van szó.

A 60 ezer m2-es üvegház mellé terveznek egy kisebb üzemcsarnokot, 
ahol rövid ideig tárolni lehetne a leszedett paradicsomot, az öntözésre és 
a technikai berendezésekre pedig egy külön kis csarnokot alakítanak ki. 
Az első körben körülbelül 50 főre lesz szükségük, őket elsősorban  
helyiekből kívánják összeállítani. Az építkezést a jövő év márciusában 
kezdik meg, bővítésre pedig várhatóan 2013-14-ben kerülhet sor.  
Ez természetesen függ az első fázis tapasztalataitól, a munkavégzéstől is. 
Amennyiben a bővítés is megvalósul, az 75 ezer m2 újabb üvegházat és 
60 további munkahelyet jelentene. 

A paradicsomot tehát kizárólag üvegházban fogják termeszteni, ami 
4 mm vastag síküvegből fog állni. Az üvegháznak tapasztalataik szerint 
sok előnye van: a növények védetten fejlődhetnek bennük, függetlenül az 
időjárástól. Sok technikai berendezés is szükséges azonban hozzá, hogy 
a termesztésnek jó eredményei legyenek. 

A kertészet újjászületik
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Bizonyára hasznos, ha egy kicsit megismertetjük a lakosságot  
a paradicsomkertészet termesztési módszereivel, mert így az érdeklődők 
informálódhatnak arról, hogy körülbelül milyen munkát kellene  
végezniük, amennyiben felvételt nyernek hozzájuk. A termelés egész 
évben folyik náluk. Decemberben ültetik el az új palántákat, amik  
Hollandiából érkeznek. Az aratás márciusban indul és november  
közepéig tart. Egy üvegház persze nagyon energiaigényes, sok meleg vizet 
használnak fel ahhoz, hogy elérjék a növényeknek kedvező hőmérsékletet. 
Ezt adatokkal kifejezve: 6 hektár területre körülbelül 6 megawatt energia 
szükséges egy órára, hogy bent körülbelül 18 Celsius fokos hőmérsékletet 
tudjanak biztosítani. Többek között azért is esett a választásuk Lébényre, 
mert a területen van két termálkút, melyekkel az egész kertészet fűtését 
meg tudják oldani, hőcserélőkön keresztül. Későbbiekben egy gázkazánt 
is terveznek mellé, egyrészt arra az esetre, ha valami probléma adódna  
a meleg víz ellátással, másrészt azért, mert a földgáz elégetéséből  
származó széndioxidot a növények a fotoszintézishez használják. Ennek 
ellenére a széndioxid kibocsátásuk mérlege negatív lesz, hiszen a kibocsá-
tott széndioxidot a növények szívják magukba. 

A termesztés úgynevezett csatornákon történik, ezeken vannak  
a kőgyapot párnák, a növényeket pedig egy nejlon zsinegen vezetik 
felfelé, minden héten egyre magasabbra. A víz is nagyon fontos  
a növényeknek, ráadásul a tápanyagot is ezen keresztül adagolják 
nekik. Nem fej fölött, tehát szórón keresztül öntöznek, hanem  
kizárólag csöpögtetéssel. Úgynevezett szubsztrátokban nőnek  
a növények, ami kőgyapotot vagy perlitet jelent. Több tápoldatot adnak 
a növényeknek, mint amennyit felvesznek, a felesleget fertőtlenítik és 
visszavezetik a csöpögtető rendszerbe, tehát sem tápoldat, sem víz nem 

kerül a talajba, így az öntözőrendszerük zárt és környezetbarát.
A növényvédelmet is természetes úton oldják meg, poszméhek, kis 

rovarok, atkák eszik meg a kártevőket, amik azonban az emberre nem 
veszélyesek. Semmilyen kémiai növényvédelmet nem alkalmaznak.  
Környezetbarát beruházás olyan szempontból is, hogy a felhasznált  
táptalaj, mint természetes anyag komposztálásra kerül. 

Érdekes a paradicsomok termesztési módja. A paradicsomok  
kocsányokon lógnak, amik átlagban 13 m hosszú szárakon fejlődnek. 
Minden héten egy-egy virág jelenik meg rajtuk, a legfrissebb hajtások 
fölül vannak, amit éppen szedni kell, azok pedig szemmagasságban. 
Fürtökben szedik le őket, és egy héten egyszer. 

A leendő munkatársaiktól nem várják el, hogy valamilyen előképzéssel 
rendelkezzenek, a ,,beiskolázás” náluk fog történni, mind elméletben, mind 
gyakorlatban. Azt azonban elvárják, hogy olyan ambíciózus  
emberek jelentkezzenek, akik valóban akarnak dolgozni. A jelentkezők 
közül a személyzeti vezető fogja majd kiválogatni őket. A munkát július 
elején akarják kezdeni, így a felvétel május, június, július hónapokban 
várható. A legtöbb ember főszezonban, májusban, júniusban, júliusban 
kell, ilyenkor 55-60, egyéb időszakban kb. 40 emberre lesz szükségük. 

A kertészettel kapcsolatos bármilyen fejleményről, így arról, hogy 
pontosan mikor, és hol történik a jelentkezők kiválasztása, értesíteni 
fogjuk a lakosságot. A Polgármesteri Hivatalban azonban már most 
várjuk a jelentkezők nevét és rövid önéletrajzát. 

Örülünk, hogy végre nemcsak ingatag lábakon álló tervekről, hanem 
egy valóban komoly üzleti vállalkozásról értesíthetjük Önöket  
a kertészet kapcsán, amely remélhetőleg valóban sok embernek fog 
helyben munkát adni.  T.T.

Decemberi rendezvények
December 19. (szombat) 1500 IV. Adventi gyertya meggyújtása - Katolikus  

templom kórusának műsora Helyszín: Közösségi Ház Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

December 20. (vasárnap) 1600 Adventi koncert 
Helyszín: Szent Jakab római katolikus templom Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar

December 21. (hétfő) 1030 Karácsonyi ünnepség az Idősek Klubjában 
Helyszín: Idősek klubja Hagyományőrző Orchidea Klub

December 22. (kedd) 1600 Általános iskolások karácsonyi ünnepsége 
Helyszín: Tornacsarok Lébényi Közoktatási Központ

December 22. (kedd) 1830 A falu karácsonyfája – zenés esti mulatság Helyszín: Fő tér Egyesület Lébényért

December 24. (csütörtök) 1400 Gyermekek karácsonya Helyszín: Evangélikus templom Evangélikus egyházközség

December 24. (csütörtök) 1600 Pásztorjáték majd koncert Helyszín: Szent Jakab rk. templom Római Katolikus Egyházközség

December 24. (csütörtök) 1800 Szenteste – istentisztelet Helyszín: Evangélikus templom Evangélikus Egyházközség

December 25. (péntek) 830 Ünnepi szentmise Helyszín: Szent Jakab rk. templom Római Katolikus Egyházközség

December 25. (péntek) 1800 Ünnepi istentisztelet Helyszín: Evangélikus templom Evangélikus Egyházközség

December 26. (szombat) 830 Ünnepi szentmise Helyszín: Szent Jakab rk. templom Római Katolikus Egyházközség

December 26. (szombat) 930 Ünnepi istentisztelet úrvacsorával Helyszín: Evangélikus templom Evangélikus Egyházközség

December 30. (szerda) 1500 Évbúcsúztató Helyszín: Közösségi Ház Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

December 31. (csütörtök) 1800 Óévi esti hálaadás Helyszín: Evangélikus templom Evangélikus Egyházközség

Január 1. (péntek) 930 Újév ünnepe Helyszín: Evangélikus templom Evangélikus Egyházközség
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A tél beköszöntével ismét aktuálissá válik az utak, járdák 
síkosságmentesítése. A tél a hidegen kívül is sok kellemetlenséget tartogat, 
munkát adva ezzel a kertes házakban élőknek: a lehullott havat le kell 
takarítani, a lefagyott járdát fel kell sózni, vagy inkább más megfelelő 
módon gondoskodni kell a siktalanításáról. 

Erre nem csak azért van szükség, hogy amikor kilépünk az udvarra, 
vagy az utcára, el ne csússzunk vagy netán másnak a hanyagságunkkal 
balesetet okozzunk, hanem rendeleti előírás is kötelezővé teszi. 

A képviselő-testület 10/2006. 
(III.31.) a köztisztaság fenntartásáról 
és ellátásáról szóló rendeletének  
előírásaival már többször foglalkoz-
tunk. Most csak a bevezetőben  
említett aktuális témával kapcsolatos 
szabályokra szeretnénk felhívni  
a Tisztelt Lakosság figyelmét.

Első lépésként pontosítani kell 
azt a kört, azt a területet, amelynek 
tisztán tartása egy adott ingatlan  
tulajdonosának kötelezettsége.  
Nemcsak a saját ház, udvar területe 
tartozik bele, hanem a ház előtti  
közterület is. Az 1/1986. (II. 21.) 
ÉVM-EüM együttes rendeletet  
segítségül hívva: a tulajdonos köteles 
gondoskodni az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter 
széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő 
teljes terület), valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai 
tisztán tartásától. A tisztántartás természetesen felöleli a síkosság  
mentesítést is.  

Talán egyértelműnek tűnhet, de tovább kell pontosítani azt a kérdést, 
hogy kit terhel többek között a járdáról a hó és egyéb szennyeződés  
eltakarításának kötelezettsége. Nemcsak a tulajdonost, hanem a használót, 
vagy a bérlőt is. Ez nagyon is életszerű lehet, ha például az üzlethelységek, 
vagy a vendéglátó egységek előtti közterületekre gondolunk. 

A köztisztasági rendelet a hó és egyéb szennyeződés eltakarítását említi 
és nem sorolja fel azt a sok-sok kellemetlen formában lehulló csapadékot, 
amit a járdára kerülve balesetveszélyt okoz. De természetesen az egyéb 
szennyeződés eltakarítása címén a járdákra fagyott mindenféle, csúszás és 
balesetveszélyt okozó csapadékot is kötelesek vagyunk eltakarítani az  
ingatlanunk előtt is. 

A síkosság mentesítés legelterjedtebb módja minden bizonnyal a 
sózás. Nem árt azonban, ha ehelyett már most ,,alternatív csúszásgátlók” után 
nézünk, a belterületen a sózást ugyanis egy 2010. szeptember 1-jén  
hatályba lépő jogszabályváltozás meg fogja tiltani. Köztudott, hogy  
vannak más olyan anyagok is, amelyekkel ugyanazt, ha nem jobb hatást 
érthetünk el, gondolok itt a homokra, a sóderra, a faforgácsra, amiket 
bizonyára sokan használnak is síktalanításra. A só használatának  
megtiltását a síkosság mentesítésre többek között a növényzet védelme 
indokolja, nem véletlen, hogy a fás szárú növények védelméről szóló 
346/2008. (XII.30.) kormányrendeletbe kerül be előreláthatólag jövő 
szeptembertől az a rendelkezés, hogy - az úttest kivételével -  
a síkosság-mentesítésre csak olyan anyag használható, amely a  
közterületen vagy annak közvetlen környezetében lévő fás szárú növény 
egészségét nem veszélyezteti. A sózás nemcsak a növényzetben tesz kárt, 

hanem az út, járda állagát is károsítja, valamint a talajba kerülve  
a közművekben és áttételesen a járművekben is korróziót okoz. Igyekszünk 
tehát már előre felhívni a lakosság figyelmét, hogy keressenek a só helyett 
másik megoldást a jegesedés ellen, mert nemcsak hogy tilos lesz, hanem 
szabálysértésnek fog minősülni.

Visszatérve általában a síktalanítási és a hó eltakarítási kötelezettségre, 
azok a legtöbb embernek magától értetődőnek, természetesnek tűnnek, 
ezért minden bizonnyal szabályozás hiányában sem tennének másként. 

Azonban a balesetveszély, amit a  
síkosság mentesítés elmulasztásával 
okozunk, nemcsak saját magunkat, 
hanem a házunk előtt közlekedőket, 
így tulajdonképpen mindenkit  
érinti, ezért az egész lakosság  
érdekében hívjuk fel mindenki  
figyelmét a tél közeledtével aktuálissá 
váló köztisztasági kötelezettségekre. 

Az önkormányzati rendelet még 
egy, talán szintén egyértelműnek 
tűnő figyelmeztetést fogalmaz meg 
a hó eltakarításával kapcsolatban:  
ne okozzunk, újabb hótorlaszokat és 
ne akadályozzuk, a közlekedést azzal, 
hogy a havat egy kupacba, de az arra 
járók útjába hányjuk: A letakarított 

havat ugyanis úgy kell összegyűjteni, hogy a közlekedés számára megfelelő 
terület maradjon szabadon. A közterületek tisztaságát, téli időszakban különös 
tekintettel a fent részletezett előírások betartását a Polgármesteri Hivatal  
a továbbiakban is ellenőrizni fogja. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy 
ha valaki akadályozatása folytán nem takarítja el azonnal a lehullott havat, 
azonnal eljárás indul ellene. Azonban a rendszeresen elhanyagolt ingatlan 
előtti közterületekre a hivatal odafigyel és a tulajdonossal, használóval, 
bérlővel szemben megteszi a szükséges lépéseket. 

A biztonságos közlekedés és a rendezett közterületek az egész lakosság 
javát szolgálják, a köztisztasági rendelet is ebből a célból született. Gondol-
junk erre akkor is, amikor havat kell lapátolnunk a téli hidegben. 

dr. Tóth Tünde

Hóeltakarítás és síkosságmentesítés

Kertépítés, parkosítás, 
díszfaiskola

Wenesz Péter
Lébény, Bem József utca 5.

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

A kölcsönös megfeleltetés előírásainak betartása a területalapú  
támogatások igényelhetőségének alapja! Cikkemben a Helyes mezőgaz-
dasági és környezeti állapot követelményeivel foglalkozom, mivel 2008-
tól minden gazdálkodónak, aki szántóföldi, vagy kertészeti  
növénytermesztést folytat, be kell tartani az alábbi követelményeket!

Már megint a kötelezettségek! - gondolja minden gazdálkodó, aki 
a cikket olvassa -. Úgy érzem, a jelen intézkedés nem öncélú, csak  
az alábbi előírások betartásával lehet hosszútávon fenntartható  
gazdálkodást folytatni. Hiszen tudják, „a földet unokáinktól kaptuk 
kölcsön”! A föld termő állapotának fenntartása (és persze magyar  
tulajdonban tartása) a legfontosabb feladatunk! A helyes mezőgazda-
sági és környezeti állapot biztosításának követelményrendszere.

Az előírások célja:
A minimális gazdálkodási és környezetvédelmi előírások meghatá-

rozásával a mezőgazdasági földterületek jó mezőgazdasági és ökológiai 
állapotban tartása.

Mire vonatkozik az ellenőrzés?
Az ellenőrző hatóság azt vizsgálja, hogy az érintett gazdálkodók 

betartják-e gazdaságuk teljes területén a Helyes Mezőgazdasági  
és Környezeti Állapotra vonatkozó előírásokat.

Előírások
12%-nál nagyobb lejtésű területen a nyári és őszi betakarítású  •	
kultúrák lekerülése után gondoskodni kell a talaj fedettségéről.
A szőlőültetvényekben kialakított teraszok megőrzése kötelező.•	
Bizonyos kivételektől eltekintve minden növény ugyanazon  •	
a területen maximum egy évig termeszthető.
A mezőgazdasági területeket gyommentesen kell tartani.•	
A mezőgazdasági területeken a hasznosítás szempontjából nemkí-•	
vánatos fás szárú növények megtelepedését és terjedését meg kell 
akadályozni.

Teraszos művelés
Azokon a szőlőültetvényeken, ahol teraszos művelést alkalmaznak, 

a gazdálkodónak a kialakított teraszok megőrzésére kell törekednie 
annak érdekében, hogy azok megfeleljenek a talajerózió elleni védelem-
nek. Szakszerű karbantartással meg kell akadályozni a vízmosás által 
vájt árkok kialakulását és a teraszok egyéb megrongálódását.

Vetésváltás
A vetésváltásra vonatkozó előírásokat illetően a gazdálkodónak 

tisztában kell lenni azzal, hogy mely kultúrnövények maximum hány 
egymást követő évben termeszthetők ugyanazon a területen. Álta-
lában kultúrnövényeink zöme önmaga után nem vethető mégegyszer. 
Vannak azonban kivételek, melyek esetében megengedett, hogy 
egymás után két, három vagy akár több évig is termeszthetőek  
önmaguk után. Ilyenek a kalászosok (rozs, búza, tritikálé, árpa), 
önmaguk után két éven keresztül, a kukorica és a dohány három éven 
keresztül maradhat ugyanazon a táblán. Az évelő kertészeti kultúrák, 
évelő takarmánynövények, fűmagtermesztés céljából vetett fűfélék, 
méhlegelő céljából vetett növények, illetve energetikai hasznosítás 
céljából vetett többéves növények, valamint a rizs több éven keresz-
tül is termeszthető önmaga után. Fontos kiemelni, hogy ezen  
előírások kapcsán a 2008. évi egységes területalapú támogatás  
iránti kérelem beadásának időpontjában a területen szereplő kultúra 

számít kiindulási alapnak. Ez azt jelenti, hogy ha egy földhasználó 
2008. tavaszán kukoricát vetett az egyik tábláján, akkor ugyanarra 
a táblára 2009-ben és 2010-ben is vethet kukoricát, de 2011-ben már 
nem. Amennyiben 2011-ben más kultúra szerepel a területen, akkor 
2012-től újra három éven keresztül vethető kukorica.

Gyommentesség
A mezőgazdasági területek gyommentes állapotban tartására,  

valamint a fás szárú növények megtelepedésének és terjedésének megakadá-
lyozására a legkülönbözőbb kémiai, fizikai és biológiai gyomszabályozási 
módszerek alkalmazhatók. Gyomosodásnál a gazdálkodónak arra kell 
ügyelnie, hogy a tábláin a gyomnövényekkel való borítottság ne haladja 
meg az adott tábla összterületének 30%-át, továbbá az adott helyzetben 
általában elvárható gondosság mellett kémiai, f izikai, biológiai  
gyomszabályozási módszerek alkalmazásával megakadályozzák  
a veszélyes gyomnövények kelését, szaporító képletek kialakulását.

Talajerózió elleni védelem
Ha egy gazdálkodó valamely táblája 12%-nál meredekebb lejtésű 

területnek minősül, arra bizonyos termesztési korlátok vonatkoznak. 
Az érintett táblán dohány, cukorrépa, takarmányrépa, burgonya és 
csicsóka egyáltalán nem termeszthető. Ezen kívül az ilyen területeken 
a nyári és őszi betakarítású kultúrák lekerülése után gondoskodni kell 
a talaj fedettségéről. Ennek érdekében a gazdálkodó dönthet úgy, hogy 
őszi kultúrát vet a területre, vagy megőrzi és gyommentesen tartja  
a tarlót október 30-ig (a sekély tarlóhántás és –ápolás megengedett). 
Harmadik eshetőségként másodvetésű takarónövényt kell vetni, amely 
talaj takarását biztosítja.

Égetési tilalom
A tarló, nád, növényi maradvány, valamint a gyepek égetésére vo-

natkozó tilalom minden kölcsönös megfeleltetésben érintett földhasz-
náló gazdaságának teljes területére érvényes. Kivételes esetben a tilalmat 
feloldhatja az illetékes növény-egészségügyi hatóság zárlati károsítókkal 
való fertőzés miatt, vagy az illetékes természetvédelmi hatóság egyedi 
természetvédelmi okok miatt. Ennek értelmében, ha egy gazdálkodó 
rendelkezik bizonyos területeire vonatkozó két hatósági határozat  
valamelyikével, akkor az adott területen az égetés megengedett.

A talaj szerkezetének megóvása
A mezőgazdasági területek talajszerkezetének megóvása érdekében 

a vízzel telített talajon mindennemű gépi munkavégzést kerülni kell.  
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy amennyiben a talaj nedvességtartalma 
olyan magas, hogy az már további csapadék befogadására nem képes, 
ott a gépi munkavégzés nem megengedett. Kivételt képez ez alól  
az olyan gépi munkavégzés, ami belvíz- vagy árvízlevezető árok létesí-
tésekor, illetve egyéb értékmentéskor elengedhetetlen.

Túllegeltetés
Gyepterületek védelmét szolgáló előírás a gyepek túllegeltetését és 

az ebből adódó maradandó károkozást hivatott elkerülni. Ennek  
érdekében a gazdálkodók számára megtiltják az olyan legeltetési módot, 
melyben a magas állománysűrűségből adódóan a gyepet alkotó fűfélék 
a taposás és a rövidre rágás következtében kiritkulnak, szélsőséges 
esetben eltűnnek.

Rum János
kamarai tanácsadó 

(30/331-6640)

A kölcsönös megfeleltetés
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Mindenkinek

A frappáns idézet ellenére a szauna története nem Finnországban 
kezdődött, hanem egy sokkal melegebb vidéken, Közép-Amerikában. 
A maják ugyanis már időszámításunk előtt 900 évvel szaunáztak.  
Az azóta eltelt közel 3 évezredben nemcsak a szauna-kultúra, de vele 
összefüggésben a technika is rengeteget fejlődött.

Az izzasztó kunyhótól…
Egyre többen vannak, akik rendszeres használói a szaunáknak. Ők 

elmondhatják, hogy kevés ráfordítással sokat tesznek egészségükért,  
állóképességükért, teljesítőképességük fokozásáért, hiszen a szaunázással 
kényeztetjük testünket, de sporttal összekapcsolva energiánkat is  
növelni tudjuk. A legrégebbi szaunázási formáktól máig is igen  
változatos a fejlődés útja. A leírásokban találkozhatunk izzasztó  
sátorral, agyagba vájt gödörrel, kunyhóval, vagy éppen fényűző teremmel.

Manapság a szauna építésben a fa mellett több lehetőséget kap  
a különféle anyagok kombinációja, így nagyobb mértékben van jelen az 
üveg és a kő is. A fejlődés nem áll meg és a hagyományos finn szauna, 
vagy infrakabin és gőzkabin mellett egyre gyakrabban ötvöződnek az 
egyes szaunaféleségek jegyei egy-egy kombinált szauna formájában. 
Például finn szaunába építik az infra technológiát, vagy párologtatóval 
kombinált kályhával magas páratartalom érhető el egy erre a célra  
alkalmas fából készített kabinban. Egy kabinnal több féle igényt is ki 
lehet elégíteni.

Bármely szaunafajtát válasszunk is, számíthatunk a szauna méreg-
telenítést, salaktalanítást, pihenést és regenerálódást, bőrfiatalítást, 
energia feltöltődést és hangulatjavítást, valamint gondolat serkentést 
keltő jótékony hatásaira.

…az infraszaunáig
Mindazonáltal sokan vannak, akiket a hatalmas hőség visszatart 

attól, hogy kihasználják a szauna adta lehetőségeket, vagy éppen  
egészségi állapotuk nem engedi meg, hogy éljenek vele. A szív- és ér-
rendszeri betegségben szenvedők számára ugyanis az ilyen fokú hőség 

ellenjavallt. Számukra az infrakabin jelenthet megoldást. Az infravörös 
technika ugyanis relatív alacsony hőmérsékleten fejti ki fiziológiailag 
pozitív hatásait. Osztrák tudósok olyan pozitív hatásairól számoltak be, 
mint a salaktalanításban játszott szerepe, a boldogsághormon-termelő-
désének serkentése, vagy az immunrendszer erősítése.

Legyen szó hagyományos szaunáról vagy infrakabin használatáról, 
a szaunázás fogalma mindenképpen egy szertartásszerű időtöltést kell, 
hogy jelentsen, amely helyes használat mellett testi-lelki felüdülést hoz, 
s hozzájárul egészségünk megőrzéséhez. (forrás: internet)

„A házakban mindenhol kalács illatozzon, 
Fenyőfák alatt gyertyaláng ragyogjon.
Szívekben költözzék nyugalom, s szeretet, 
Hozzon a Karácsony békét és örömet!”

Limp Ágnes
kozmetikus 

(70/539-1202)

Szépség percek – IX. rész  

A mesterséges izzadás
Egy régi f inn mondás szerint egy betegség akkor halálos, ha a pálinka, a dohány és a szauna sem képes már segíteni rajta…

Finn szauna Infrakabin

Vízveszteség 90-37% 80-85%

Nem víz jellegű veszteség 3-10% 15-20%

Horváth Cukrászat

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

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Esztendőt Kíván 
Lébény lakosságának a Horváth cukrászat!
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Közérdekű információk

Orvosi rendelő, Dr. Kiszelka Judit háziorvos
Cím: 9155 Lébény, Iskola u. 13. Tel.: 96/360-090
Rendelési idő:

Hétfő: 1300 - 1500 óráig
Kedd: 1000 - 1100 óráig
Szerda: 800 - 1200 óráig
Csütörtök: 1300 - 1600 óráig
Péntek: 800 - 1200 óráig

Orvosi rendelő, Dr. Porpáczy Krisztina háziorvos 
Cím: 9155 Lébény, Iskola u. 13,Tel.: 96/360-090
Rendelési idő: 

Hétfő, szerda, péntek:  800-1200 óráig
Kedd:  800-1100 óráig
tanácsadás: 1400-1500 óráig
Csütörtök:  800-1000, 1300-1500 óráig

Rendelkezésre állási idő: 
Hétfő-péntek:  800-1600 óráig 

Védőnő
Haár Tiborné helyettes védőnő
Cím: 9155 Lébény, Iskola u. 42.
Telefon: 20/562-3430; 96/360-090
Háziorvossal tartott tanácsadások: 
Dr. Kiszelka Judit: 

szerda:  1300-1400 óráig
Dr. Porpáczy Krisztina: 

1.,3.,4. ill. 5. kedd:  1400-1600 óráig
-szakorvosi tanácsadás csecsemőknek és gyerme-
keknek (Dr. Virághalmi Aranka) minden hónap  
2. kedd 1400 óráig 

-várandós anyáknak (Dr. Pintér János) minden hó-
nap 1. szerda: 830 h 

-önálló védőnői tanácsadás: kedd 900-1100 óráig 
(várandósoknak és gyermekeknek, először jelentke-
zett várandós csak időpont egyeztetés alapján)

Állatorvos
dr. Angyalics Attila 96/360-012

Polgármesteri Hivatal
Cím: 9155 Lébény, Fő út 47.
Telefon: 96/360-033,  Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 800-1200 óráig, 1300-1600 óráig
Kedd: 800-1200 óráig, 1300-1600 óráig
Szerda: Nincs ügyfélfogadás!
Csütörtök:  800-1200 óráig, 1300-1800 óráig
Péntek: 800-1200 óráig 

Égáz-Dégáz Zrt.
Telefonos ügyfélszolgálat:
Lakosság és kisvállalkozások 20 m3/h alatt:
06/40/824-825, Fax: 06/62/569-801

Hétfő-Péntek:  700-1900 óráig
Levélcím: ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt., 
Ügyfélszolgálat 6701 Szeged, Pf. 2320.
Lakosság és vállalkozások 20-100 m3/h között.
Telefon: 06/40/820-520, Fax: 06/62/458-183

Hétfő-Péntek:  800-1530 óráig
Levélcím: ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt.
Ügyfélszolgálat 20-100-as Csoport
6701 Szeged, Pf. 125

Égáz-Dégáz Zrt., győri ügyfélszolgálati iroda
9022 Győr, Czuczor G. u. 24.
Ügyfélfogadás:  

hétfő, kedd, csütörtök:  800 - 1400 óráig
szerda:  800 - 1800 óráig
péntek:  800 - 1200  óráig

Pénztári órák:
hétfő, kedd, csütörtök:  800 - 1400  óráig
szerda:  800 - 1730  óráig
péntek:  800 - 1200  óráig

APEH - Győr
Ügyfélszolgálat
Cím: 9021 Győr, Szent István u. 15-17.
Telefon: 96/616-000, Fax: 96/616-033

Nyitvatartás:
Hétfő:  800 - 1800 óráig
Kedd:  800 - 1200 óráig
Szerda:  800 - 1200 óráig
Csütörtök:  800 - 1200 óráig
Péntek:  800 - 1200 óráig

APEH Mosonmagyaróvári kirendeltség
Ügyfélszolgálat cím: 9200 Mosonmagyaróvár, 
Deák tér 1., Telefon: 96/215-817

Hétfő:  800 - 1700 óráig
Kedd:  800 - 1300 óráig
Csütörtök:  800 - 1300 óráig

APEH Országos ügyféltájékoztató telefonszámok:
Kék szám: 40/42-42-42 Mobilhálózatokból:
20/33-95-888, 30/33-95-888, 70/33-95-888
Ügyfélkapuval kapcsolatos kérdések esetén 
kormányzati kék szám: 189

E.ON Észak-dunántúli Áramszolgáltató Rt.
Győr, Kandó Kálmán út 11-13. 
Telefon: 96/521-000,
Ügyfélszolgálat telefon: 40/220-220, 
20/4599-666, 30/4599-666, 70/4599-666
Műszaki hiba bejelentés: 80/533-533
Mérőállás bejelentés: 40/210-211

Fogorvos
Dr. Sragner Mária fogszakorvos
Cím: 9155 Lébény, Iskola u. 13.
Telefon: 96/360-090, rendelési idő:

Hétfő:  730 - 1200 óráig
Kedd:  Iskolafogászat
Szerda:  1300 - 1800 óráig
Csütörtök:  800 - 1200 óráig
Péntek:  700 - 1200 óráig

Hétköznapi és hétvégi orvosi ügyelet rendje
Helye: Mosonmagyaróvár, Fő u. 49.
Telefon: 96/217-712
Hétköznap és munkanapokon: 

délután 1700 órától másnap reggel 7 óráig
Hétvégén és ünnepnapokon: 

péntek délután 1600 órától hétfő reggel 700 óráig
Ambuláns rendelés:

szombat:  900 - 1300

vasárnap:  900 - 1300 óráig 

Int-air.net Kft.
Levelezési cím: 9023 Győr, Tihanyi Á. u. 10/a
Ügyfélszolgálat: munkanapokon 900-1700 óráig
Cím: Győr, Kazinczy u. 3.
Telefon: 96/519-980, Fax: 96/519-981
Mobil: 20/265-00-10 • e-mail: 
ugyfelszolgalat@int-air.net, info@int-air.net
Aktuális információk, hírek, közlemények: 
www.int-air.net

Kéményseprő Kétüsz-Moson Kft.
Cím: Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos út 16.
Telefon/fax.: (96) 217-123, ügyfélfogadás: 
hétfő: 800 - 1700 óráig; kedd-péntek: 800 -1400 óráig

Körzeti Földhivatal Mosonmagyaróvár
Cím: 9201 Mosonmagyaróvár, Pozsonyi u. 87.
Telefon: 96/577-630, Fax: 96/577-639
e-mail: mosonmagyarovar@takarnet.hu
Ügyfélfogadás

Hétfő:  800 - 1130, 1300 - 1530 óráig
Kedd:  szünnap
Szerda:  800 - 1130, 1300 - 1630 óráig
Csütörtök:  800 - 1130, 1300 - 1530 óráig
Péntek:  szünnap

Karolina Kórház Rendelőintézet
Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4. 
Telefon: 96/574-600, Fax: 96/574-793
www.karolinakorhaz.hu
Mentőállomás: Mosonmagyaróvár, Csaba u. 1/a
Segélyhívószám: 104, 96/215-335

Munkaügyi Központ Mosonmagyaróvári kirend.
Cím: Mosonmagyaróvár, Lucsony u. 4.
Telefon: 96/219-852, 217-866 Fax: 96/219-855 
www.nyugatrmk.hu
Ügyfélfogadás:

hétfő, kedd, csütörtök: 800-1200, 1300-1500 óráig
péntek: 800 -1200 óráig, szerda: szünnap

Okmányiroda Győr 
Az ügyfélfogadás előzetes időpontfoglalás  
alapján történik személyesen vagy az alábbi  
telefonszámokon: gépjármű, jogosítvány, illetve 
mozgásában korlátozott személyek parkolási 
igazolványának ügyintézése:
Telefon: 96/500-301, 500-311
személyi igazolvány, útlevél ügyintézés telefon: 
96/500-368, Ügyfélfogadás:

Hétfő:  800 - 1500 óráig
Kedd:  800 - 1500 óráig
Szerda:  800 - 1500 óráig
Csütörtök:  1100 - 1730 óráig
Péntek:  szünnap 

Okmányiroda Mosonmagyaróvár
Cím: Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.
Telefon: 96/577-800
Közlekedési igazgatási ügyintézés:

Hétfő:  1300 - 1600 óráig
Szerda:  800 - 1200, 1300 - 1730 óráig
Péntek:  800 - 1200 óráig

Minden egyéb ügyintézés:
Hétfő:  1300 - 1600 óráig
Kedd:  1300 - 1600 óráig
Szerda:  800 - 1200, 1300 - 1730 óráig
Csütörtök:  800 - 1200 óráig
Péntek:  800 - 1200 óráig

Pannon-Víz Zrt. Győri Ügyfélszolgálati Iroda
Cím: 9024 Győr, Bartók Béla u. 10/C
Levélcím: 9002 Győr 2, Pf.: 217.
Telefon: 96/329-922

Hétfő, kedd, szerda:  800 -1530 óráig
Csütörtök:  1300-1800 óráig
Péntek:  700-1200 óráig

www.pannon-viz.hu
Ügyfélszolgálati elektronikus levélcím: 
ugyfelszolgalat@pannon-viz.hu

Rekultív Környezetvéd. és Hulladékhaszn. Kft. 
Mosonmagyaróvár, Barátság út 8.
Ügyfélfogadás: hétfő, csütörtök: 700-1500 óráig
Ügyfélszolgálat:  96/579-584, Fax: 96/579-583
Konténer megrendelés telefon: 96/579-467
www.rekultiv.hu

Rendőrség
Segélyhívás: 107
Városi Rendőrkapitányság Mosonmagyaróvár
Cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc út 8.
Telefon: (központ): 96/215-433
Kapitányságvezető e-mail címe: 
csokancs@gyor.police.hu
Ügyfélfogadás, panaszfelvétel:  
hétfő-csütörtök: 800-1530, péntek: 800-1300

Kapitányságvezető fogadóórája: minden hónap 
első szerdája: 1000-1100 óráig

Helyi körzeti megbízott
Telefon: 06-30/339-9022, sürgős esetben: 107

Tűzoltóság
Városi Tűzoltóság Mosonmagyaróvár
Cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány u. 16.
Telefon: 96/215-633, Segélyhívás: 105

Lébényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Cím: 9155 Lébény, Fő u. 60.
Rózsa Béla: 06-20/3140-245
Segélyhívás: 105
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Nem lehet abbahagyni süti

Elkészítés: 
2 csomag gesztenyemasszát, fél kocka Rama margarint, 25 dkg darált 
kekszet 1/2 dl rummal összegyúrunk, egy gáztepsit kibélelünk vele.  
8-9 dl tejet, 6 evőkanál cukorral, 3 csomag vaníliás pudinggal felfőzünk, 
25 dkg porcukrot 1 rámával kikeverünk, a kihűlt pudingot hozzáadjuk. 
A krém felét rákenjük a gesztenyére, babapiskótával kirakjuk, tejes  
rummal meglocsoljuk, a krém másik felét rákenjük. Tetejére 1/2 liter 
Hulala tejszínt felverünk, csoki darával megszórjuk. 

Nagyon kiadós és finom!

Egyszerű sajtos pogácsa

Hozzávalók: 
40 dkg liszt, 25 dkg margarin, 2 dl tejföl, 3 dkg élesztő, 15 dkg reszelt 
sajt (a tésztába), 3 teáskanál só

Elkészítés: 
A hozzávalókat összegyúrjuk. Nem kell se dagasztani, se keleszteni.  
Kb. ujjnyi vastagra nyújtjuk, apró pogácsaszaggatóval szaggatjuk, a 
tetejét tojássárgájával megkenjük, és egy csipet sajtot teszünk rá. 
Aranysárgára sütjük.

Köszönjük a recepteket Takács Józsefnének! 

Recept klub

Kellemes karácsonyi ünnepeket 
és boldog új esztendőt kívánunk 
Lébény lakosságának!
            szerkesztőség

Meghívó
Díszítsük fel és ünnepeljük újra együtt 
a „Falu karácsonyfáját”!

December 22-én (kedden), 18 óra 
30 perckor, a Fő téren szeretettel 
várunk minden kicsit és nagyot a 
hagyományos zenés esti ünnepsé-
günkre, ahol fellép a győri Sani 
Singeres énekegyüttes. Emellett 
várjuk az évről-évre egyre bátrabb 
gyermekeket is, akik verssel, dallal 
ajándékoznak meg bennünket. 
Bővítsük együtt az elmúlt 
évek Szeretetláncát finom 
italok és ízletes finomságok 
mellett.
               Egyesület Lébényért

„Suttog a fenyves zöld erdő, 
Télapó is már eljő”
Végire jár az esztendő, 
Cseng a fürge száncsengő. ”
 (Weöres Sándor: Suttog  
  a fenyves – részlet)


