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Tisztelt Lébényi Választópolgárok!

A Magyar Köztársaság Elnöke 2010. október 3-ára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását.
A helyi önkormányzati választásokkal azonos napon települési kisebbségi önkormányzati választásokat is tartanak. A Helyi Választási
Bizottság erre a napra német kisebbségi önkormányzati választást
tűzött ki településünkön.
A német kisebbségi önkormányzati választáson az szavazhat, aki a német
kisebbséghez tartozik, és a kisebbséghez tartozását vállalja és kinyilvánítja, magyar állampolgár, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választójoggal rendelkezik, és szerepel a kisebbségi
választói jegyzékben.
A választással kapcsolatosan tájékoztatásért a Polgármesteri Hivatalban
működő választási irodához fordulhatnak.
A Helyi Választási Iroda vezetője: dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta
A választási iroda címe és elérhetősége: 9155 Lébény, Fő u. 47.
Telefon: 96/360-033; Fax: 96/360-038
Névjegyzék vezetésével kapcsolatos kérdések: Héczné Lébényi Klára
Telefon: 96/360-033
A választási eljárás során a jelöltek nyilvántartásba vételével, a szavazólapok adattartalmának jóváhagyásával, egyes kifogások, illetve a szavazatszámláló bizottságok határozata elleni fellebbezések elbírálásával,
a szavazás eredményének megállapításával, valamint a kisebbségi önkormányzati választás és az esetleges időközi választások kitűzésével kapcsolatos feladatokat a Helyi Választási Bizottság látja el. A Helyi
Választási Bizottság tagjai: Tóth László, Domsitz Mihályné, Kókai Eszter,
póttagja: Pék Vilmosné.
2010. augusztus 19-ig minden választópolgár részére kézbesítésre került
a névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítő és az ajánlószelvény,
a kisebbségi névjegyzéken szereplő választópolgárok részére pedig
a választásról szóló értesítő is. Az értesítőt mindenki a bejelentett állandó lakóhelye szerinti címre kapta.
A szavazás helye:
Az Értesítőben minden választópolgár tájékoztatást kapott annak a sza-

vazóhelyiségnek a címéről, ahol leadhatja szavazatát. A szavazókörök és
szavazóhelyiségek a következők:
1. szavazókör
Helye: Lébény, Fő út 47. (Polgármesteri Hivatal)
2. szavazókör
Helye: Lébény, Iskola köz 2. (Kisiskola)
3. szavazókör
Helye: Lébény, Fő út 70. (Művelődési Klub)
Kisebbségi szavazókör
Helye: Lébény, Fő út 80. (Faluház)
Lébény lakosságszáma alapján a helyi önkormányzati képviselők választására egyéni listás választási rendszerben kerül sor. Ez azt jelenti, hogy
a település egésze egy választókerületet alkot. Képviselők azok a jelöltek
lesznek, akik a szavazás során a legtöbb érvényes szavazatot kapták.
A megválasztható képviselők száma 6 fő.
A képviselőválasztás mellett természetesen polgármester választására is sor
kerül. Az a jelölt lesz polgármester, aki a legtöbb érvényes szavazatot kapta.
A képviselő és polgármester jelölteken túl megyei önkormányzati képviselőkre is szavazhatnak, szavazatukat megyei listákra adhatják le.
Azok a választópolgárok, akik szerepelnek a kisebbségi névjegyzéken
a fenti szavazataikon túl a kisebbségi jelöltekre is leadhatják a szavazatukat, az erre kijelölt szavazókörben. (Az önkormányzati választáson ők
is a lakcímük szerinti szavazókörben adhatják le szavazataikat a polgármester, illetve az önkormányzati képviselő-jelöltekre!) Ezen a választáson
a település egy választókerületet alkot, a megválasztható kisebbségi
önkormányzati képviselők száma 4 fő.
Az ajánlás, a jelöltek:
A képviselő-jelölt állítás az ajánlószelvények segítségével történt. A képviselő-jelöltséghez legalább a település választópolgárai 1%-ának ajánlását,
Lébényben szám szerint minimum 26 ajánlószelvényt kellett összegyűjteni, a polgármester jelöltséghez pedig a választópolgárok legalább 3%-ának
ajánlása, azaz legalább 77 ajánlószelvény volt szükséges.
Megyei lista állítására azok a jelölő szervezetek jogosultak, akik a megyei
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választókerületben lévő települések választópolgárai 1%-ának, de legalább
2000 választópolgár közös ajánlását összegyűjtötték.
A jelölteket 2010. szeptember 3-án 1600-ig lehetett bejelenteni a Helyi
Választási Bizottságnál.
Ezen határidőig mindösszesen 2 polgármester és 17 képviselő jelölt kérte
nyilvántartásba vételét. A Lébényi Helyi Választási Bizottság valamennyi
polgármester és képviselő jelöltet nyilvántartásba vette, hiszen mindannyian
leadták a nyilvántartásba vételhez szükséges számú érvényes ajánlást.
A 2010. október 3-i helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek
általános választásának lébényi polgármester és képviselő-jelöltjei, nevük
ABC sorrendjében, a jelölő szervezet feltüntetésével, a következők:
Polgármester jelöltek: Kovács Gábor (Független); Wandraschek Ottó
Alajos (Független).
Képviselő jelöltek: Dr. Angyalics Attila (Független); Bujtás László
(Független); Dömsödi József (Független); Gruber Lajosné (Független);
Kaszás József (Független); Kiszeli Lajos (Független); Mike József (Független); Molnár-Kovács Ildikó (Független); Nátz Miklós (Független);
Nátz Zsolt (Független); Németh Zoltán ( JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM); Pálinger Béla (Független); Ságiné Börzsei Zsuzsanna (Független); Sárvári István (Független); Sólyom Gábor István
(Független); Takács Józsefné (Független); Wandraschek Ferenc Antal
(Független).
A kisebbségi önkormányzati választáson jelöltet- a jogszabály alapjáncsak olyan – az egyesülési jogról szóló törvény szerinti, közhasznú vagy
nem közhasznú – társadalmi szervezet állíthatott, amelynek a választás
évét megelőző legalább 3 éve alapszabályában rögzített célja az adott
kisebbség képviselete. Ennél a választásnál független jelöltek indulására
a törvény nem biztosít lehetőséget.
Jelölt csak a lakóhelye szerinti kisebbségi választói jegyzékben szereplő
választópolgár lehet. A választópolgár – lakóhelyétől függetlenül – bármely
településen jelölhető. A lakóhelytől eltérő településen jelöltként történő
nyilvántartásba vételnek nem akadálya, ha a jelölt lakóhelyén nem kerül
sor települési kisebbségi önkormányzati választás kitűzésére.
A települési kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete 4 tagú, és
a választást akkor lehet megtartani, ha legalább 4 jelölt van.
Lébényben mindösszesen 4 kisebbségi önkormányzati képviselő-jelöltet vettek nyilvántartásba, így a kisebbségi önkormányzati választás
megtartásának nincsen akadálya. Valamennyi jelöltet a Német Önkormányzatok Győr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete jelentette be és
bejelentésük megfelelt a választási és kisebbségi választási jogszabályokban
előírt feltételeknek.
A német kisebbségi önkormányzati jelöltek, nevük ABC sorrendjében
a következők:
Berecki Klára; Dr. Brenner Koloman; Horváth Tibor; Unger Edit.
Szavazás igazolással:
Az a választópolgár, aki lakóhelyén kívül bejelentett tartózkodási hellyel
rendelkezik, választójogát vagy a lakóhelyén, vagy – igazolással – bejelentett tartózkodási helyén gyakorolhatja. Csak abban az esetben szavazhat
a tartózkodási helyén igazolással, ha azt 2010. június 16-át megelőzően jelentette be, és érvényessége a szavazás napjáig nem szűnik meg.
Igazolást személyesen vagy meghatalmazott útján 2010. október 1-jén
1600 óráig kérhet a lakóhelye szerinti Helyi Választási Iroda vezetőjétől
(azaz a település jegyzőjétől). Ha meghatalmazott útján nyújtja be kérelmét, a meghatalmazást is csatolni kell. Ajánlott levélben is kérhet
igazolást úgy, hogy a kérelem 2010. szeptember 28-ig megérkezzen
a lakóhelye szerinti Helyi Választási Irodába. A kérelem benyújtásához
letölthető nyomtatvány áll rendelkezésre a www.valasztas.hu honlapon,
elérhető bármely választási irodában, illetve az önkormányzat honlapjáról
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is letölthető a „Választás 2010.” menüpontból. Faxon és e-mailben érkezett
kérelmek nem fogadhatók el!
Az igazolás kiadását követően nincs lehetőség arra, hogy a választópolgár meggondolja magát, és mégis a lakóhelye szerinti szavazóhelyiségben szavazzon! Az igazolással szavazó a szavazás napját
megelőzően a bejelentett tartózkodási helye szerinti településen a helyi
választási irodában vagy a szavazás napján az igazoláson feltüntetett,
a tartózkodási helyéhez tartozó címen található szavazóhelyiségben,
a szavazatszámláló bizottságtól kérheti névjegyzékbe vételét.
A szavazás módja:
Az értesítőt célszerű a választópolgároknak a szavazásra magukkal vinni,
mert az meggyorsítja a szavazatszámláló bizottságok munkáját, de nem
feltétele a szavazásnak.
Szavazni a következő igazolványok felmutatásával lehet:
• lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvány, vagy
• érvényes lakcímigazolvány és
- érvényes személyazonosító igazolvány, vagy
- érvényes útlevél, vagy
- érvényes 2001. január 1-ét követően kiállított vezetői engedély.
Ha választópolgár a tartózkodási helyén kíván szavazni, akkor az Igazolást is vinni kell.
A szavazatszámláló bizottság az igazolványok ellenőrzésétől a jogszabály
előírása alapján nem tekinthet el és visszautasítja azt a választópolgárt,
aki nem tudja személyazonosságát és lakcímét megfelelően igazolni.
Szavazni csak személyesen, 600 órától 1900 óráig lehet.
Minden választópolgár három szavazólapot kap.
-	
Az egyik szavazólapon megválaszthatja a település polgármesterét – a szavazólapon lévők közül 1 jelöltre adhatja le szavazatát.
-	
A másik szavazólapon megválaszthatja a település önkormányzatának képviselő-testületét. Ezen legfeljebb 6 jelöltre voksolhat, de tetszése szerint ennél kevesebb, 1, 2, 3, 4 vagy 5 jelöltre is
leadhatja a szavazatát. Az a szavazólap, amely 6-nál több szavazatot tartalmaz, érvénytelen.
-	
A harmadik szavazólapon pedig a megyei közgyűlés tagjait választhatja meg, a megyei listás szavazólapon 1 listára szavazhat.
A kisebbségi szavazólapon az érintett kisebbség minden jelöltje feltüntetésre kerül, kisorsolt sorrendben. Szavazni legfeljebb 4 jelöltre lehet.
Képviselők a legtöbb szavazatot kapott jelöltek lesznek.
Érvényesen szavazni a jelölt, illetőleg a lista neve alatti, feletti vagy
melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet (+ vagy X).
Egyéb megjelölés érvényes szavazatként nem vehető figyelembe.
A szavazólapokat borítékba helyezve az urnába kell dobni.
Ha a választópolgár elrontja a szavazólap kitöltését, és ezt még a szavazat
urnába dobása előtt jelzi, a szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólapot egy alkalommal kicseréli.
Szavazás mozgóurnával:
A mozgásában gátolt személy, kérésére mozgóurnával szavazhat. Mozgóurna csak írásban kérhető, a kérelmet a mozgóurnával szavazni kívánó személynek kell aláírni! A kérelemhez nyomtatvány a választási
irodától kérhető, vagy az önkormányzat honlapjáról, a „Választás 2010.”
menüpontból tölthető le.
Mozgóurnát a szavazás napja előtt a helyi választási irodától, a szavazás
napján a szavazatszámláló bizottságtól lehet kérni.
Lébény, 2010. szeptember 6.
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Kedves Lébényiek!

Kovács Gábor

Elérkezett hát az összegzés és
a jövőkép megalkotás ideje.
Az eltelt négy év már a múlt,
a jövő még ködbe borul és
bizony talan. A 48 hónap
eseményeinek összefoglalása
– szerencsére – olyan sok helyet
kívánna, hogy úgy gondolom,
nem lenne ildomos egy leltárral
untatni Önöket. Akik e sorokat
olvassák, akik Lébényben élnek, nap mint nap láthatják és
élvezhetik a fejlesztések eredményeit. (Továbbá ezt a leltárt
évi bontásban megjelentettük
a Lébény újságban.)

A jövőbe tekintés pedig nem más, mint ígéretek halmaza. Ez különösen
igaz választások idején. Én nem szeretek ígérgetni! Ez idáig sem tettem
és a jövőben sem fogok.
Kérem, hogy a jövőbeli támogatásomról a múltban elért eredmények
alapján hozzák meg döntésüket!
A jövőről szóló tervekről hadd mondjak csak annyit, hogy szeretném, ha
a Falunk fejlődése hasonló ütemben folytatódna, mint az elmúlt négy év során.
Hogy a benne lakók jól s mindig jobban érezzék magukat itt. Hogy Önök azt
érezzék, hogy Lébény egy nagyszerű hely, ahol jó lenni, ahol jó élni…
Ami a személyemmel kapcsolatban érdekes lehet:
Kiegyensúlyozott, boldog, háromgyermekes (Botond, Borbála, Boldizsár)
családban élek és az otthoniak megértőek velem, elfogadják, hogy a
munkám miatt sokat vagyok távol Tőlük.
Most szeptemberben lettem 44 éves, agrár, pénzügyi és marketing diplomáim vannak, jól beszélek németül, amit polgármesteri teendőim során
gyakran hasznosítottam.
Feleségem Nagy Edit, gyógyszerész, jelenleg otthon van a legkisebb
gyermekünkkel. Lébényivé 19 éve lettem, amikor összeházasodtunk
(előtte Győrben éltem a Szüleimmel).
2006 előtt kereskedelmi igazgató voltam egy élelmiszeripari nagyvállalatnál, illetve vállalkozóként dolgoztam különböző cégeknél.
Azért indultam anno a polgármesterségért, mert mint önkormányzati
képviselő (2002-2006) megismerhettem a település életét, beleláthattam
a polgármesteri hivatal hétköznapjaiba is – nem csak az ablakon keresztül – és úgy gondoltam, hogy Lébény többre képes, a Lébényiek többet
érdemelnek. Aztán Önök sokan mellém álltak szavazataikkal, én pedig
a mai napig érzem és tudom (értem és teszem), hogy a bizalmukat meg
kell szolgálni.
Az irodám ajtaja narancssárgává fakult piros műbörrel volt bevonva,
amikor hivatalba kerültem. Amint csak lehetett, ezt áthúzattam. Most
semleges, fekete színű. De ami a legfontosabb: mindig nyitva áll a lébényiek
előtt. A falait lébényi alkotók művei díszítik. Ahol ülök, előttem egy
számítógép monitorja áll az asztalomon, amin dolgozom, mögöttem a
falon egy bekeretezett szöveg olvasható. Egy idézet, amire mindig rápillanthatok. Amiből erőt tudok meríteni. Mert bizony erre is szükség van
néha… Szeretném ezt megosztani Önökkel:

Ars poetica
„Az emberek esztelenek, következetlenek és magukba fordulnak, mégis szeresd őket.
Ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezérli cselekedetedet,
mégis tégy jót.
Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igazi ellenségeket nyersz, mégis érj célt.
Ha jó, amit teszel, holnap már feledésbe megy, mégis tedd a jót.
A becsületesség, az őszinteség sebezhetővé tesz, mégis légy becsületes és nyílt.
Amit évek alatt felépítesz, lerombolhatják egy nap alatt, mégis építs.
Az embereknek szükségük van a segítségedre, de ha segítesz, támadás érhet,
mégis segíts.
A legjobbat add a világnak, amid csak van, és ha verést kapsz cserébe, mégis
a legjobbat add a világnak, amid csak van.”

Bárhogy is alakul, bárhogy is döntenek, szeretném megköszönni eddigi
támogatásukat. Azt a sok segítséget, amit kaptam Önöktől. Mindig
emlékezni fogok a mosolyukra, bíztatásukra, kedves szavaikra (és csak
azokra!). Meggyőződésem, hogy – ha lesz ilyen – a Lébény könyve következő kiadásának sok oldala szól majd az elmúlt négy év eredményeiről,
közös sikereinkről.
Folytatása következik?
Legyen folytatása! Október első vasárnapján szavazzon Ön is a közös
folytatásra!
Kelt Lébényben, 2010. szeptember 9-én.

Tisztelettel:
Kovács Gábor
polgármester

utóirat:
Nagyon sokan megkérdeztek a képviselőkkel kapcsolatban. Például: „Mi
lesz most, hogy csak ilyen kevesen lesznek? Kire kell szavazni, hogy jól
menjenek a dolgok tovább?” Ehelyütt szólni szeretnék erről is. Persze nem
óhajtok neveket mondani, mert az nem lenne sportszerű, de szívesen
megosztom Önökkel a véleményemet.
Megítélésem szerint a falusi testületek képviselői létszámcsökkentésének
nem sok haszna lesz, sőt, éppen ellenkezőleg: valamilyen szinten sérülhet
a helyi demokrácia. Az anyagi megtakarítás pedig esetünkben 0 (azaz
Nulla) Ft, hiszen Lébényben a testületek az elmúlt húsz évben (!) egyetlen Forint „fizetést” sem vettek fel.
Egy biztos, egy település csak akkor tud fejlődni, ha az elöljárói – vagy
legalább azok meghatározó többsége – egy irányba tartanak.
Kérem, képzeljenek el egy evezős hajót! Ha annak 12 fős legénységéből
egy-kettő lazsál, netán ellenkező irányba evez, akkor az még a hajó haladására legfeljebb csak lassítólag hat. De ha a teljes legénység összesen
7 fő, akkor – hasonló esetben – az a hajó egy helyben fog forogni, netán
fel is borulhat…
Véleményem szerint fontos, hogy sokszínű, de egy irányba gondolkodó
testület jöjjön létre. Legyen benne fiatal és idős, legyen benne férfi és nő
– és még sorolhatnám. Meggyőződésem, hogy a választás akkor jó, ha
nem szimpatikus, hanem alkalmas emberek kereséséről szól, akik a
lakosság (és nem a saját) érdekeit képviselik és legalább a jelenlétükkel és
a szavazásukkal a testület működését biztosítják!
Döntsenek bölcsen!

Lébény

3

Önkormányzati választások
2010

Wandraschek Ottó

Tisztelt Választópolgárok!

Wandraschek Ottó vagyok, 1954-ben születtem Lébényben, és ide is
szeretnék temetkezni. 1972-ben érettségiztem a győri Cuczor Gergely
Bencés Gimnáziumban. Ezután 6 évig dolgoztam a Mosonmagyaróvári
Földhivatalnál, ezt követően pedig vállalkozóként tevékenykedtem
Lébényben. Jelenleg szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozom családi gazdaság vezetőjeként. Köszönöm, hogy megtiszteltek bizalmukkal,
és eljuttatták hozzám ajánlószelvényeiket, amivel lehetőséget adtak számomra, hogy polgármesterként indulhassak a 2010-es önkormányzati
választásokon.
Úgy gondolom, hogy egy község vezetője csak akkor tud hatékony munkát végezni, ha a lakosokkal őszinte, közvetlen és nyitott kapcsolatot ápol.
Megválasztásom esetén mindenben építeni fogok a képviselőtestület és
elődeim eddig elért eredményeire, valamint a hivatal dolgozóinak lelkiismeretes munkájára. Az egyházakkal és a megalakuló kisebbségi önkormányzattal szoros együttműködést tervezek.
Lébény fejlesztésére, a lakossággal előre egyeztetett célokra minél több
Európai Uniós és egyéb pályázati forrást szeretnék igénybe venni. Eddigi munkámmal kapcsolatban is sok sikeres pályázatot készítetünk. Azt
hiszem, hogy ezen a területen szerzett tapasztalataimat és kapcsolataimat
is jól tudnám kamatoztatni a község érdekében. Támogatni kívánom
minden törvényes eszközzel, hogy az önkormányzati beruházások kivitelezése helyi vállalkozók közreműködésével történjen. Lehetőségek
szerint segíteni fogom az állást keresők munkához jutását. Támogatni
fogom az ipari park bővítését, amely nagyon fontos eszköz a község
bevételeinek növelésére. Ez lehetővé tenné, hogy a lakosság adóterhei ne
növekedjenek, vagy akár csökkenjenek is, illetve pénzhiány miatt régóta
halogatott feladatok teljesüljenek (pl.: utak felújítása). Figyelembe kívánom venni az új lakórészek igényeit is. Fontosnak tartom a földbe rejtett
és a belvíz elvezető rendszerek rendbetételét.
Célom a mezőgazdasági érdekeltségek (őstermelők, mezőgazdasági vállalkozások) összefogása, jobb bevonása a falu közösségébe. A falugazdász
és az agrárkamara helyi képviselőjének megbecsült munkájához minden
segítséget megadok.
A jövő fejlődésének záloga a magas szintű oktatás, amely szerintem jó kezekben van, ezt támasztják alá a tanulók versenyekben elért eredményei is.
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Terveim között szerepel a Rabi-tó felújítása, környezetkímélő fejlesztése.
Feladatomnak tekintem továbbá a templom rendbetételét az elnyert
pályázat szakszerű felhasználásával, a Templom tér korszerűsítését (légvezeték kiváltása földkábelra), amelybe szintén szeretném bevonni a
helyi vállalkozókat. Úgy hiszem, hogy a látványosságaink és pihenőhelyeink tatarozása illetve gondozása az idegenforgalom esetleges fellendülésének megfelelő alapot képezne.
Ösztönözni fogom a helyi sportéletet, amely hasznos időtöltést nyújt a
fiatalok számára is. A fiatalok kulturált szórakozási lehetőségeit maximálisan támogatom. A különböző társadalmi és civil szervezeteket lehetőségeink szerint segíteni fogjuk.
Minden lehetséges eszközt bevetek a település védelmére, együttműködve a tevékeny és megbízható körzeti megbízottakkal, valamint a polgárőrökkel. Lehetőségek szerint térfigyelő kamerák telepítését is szeretném
elérni. Odafigyelek az idősek és egyedülállók biztonságára is. Törekednünk
kell arra, hogy a mozgásukban korlátozottak se érezzék magukat kirekesztettnek a falu életéből.
Nagyobb megbecsülést és figyelmet kívánok fordítani azokra, akik sokat
fáradoztak és fáradoznak településünkért.
Gazdaságilag nehéz időket élünk, de pozitív gondolkodással, kemény munkával és a lébényi emberek szorgalmával, hiszem hogy elérjük céljainkat.
Amennyiben ezt a programot támogatni tudják, kérem, munkálkodjunk
együtt közös céljaink megvalósításáért, amely számomra szolgálatot jelent.
cím: 9155 Lébény, Damjanich út 64.
Tel/fax: +36 96 216 652
Mobil: +36 30 997 4614
e-mail: wandraschekotto@gmail.com

Lébény

Önkormányzati választások
2010

Tájékoztatás
A Lébény újság szerkesztősége úgy gondolta, hogy a választásokra való tekintettel egy különszámmal jelentkezik, melyben lehetőséget ad a polgármester-,
és a képviselő jelölteknek a bemutatkozásra. Mivel az újság minden lébényi háztartásba eljut, ezért úgy ítéljük meg, hogy ez egy jó lehetőség a lakosságnak,
hogy megismerhesse a jelölteket és elképzeléseiket.
Minden jelöltnek kiküldtünk egy levelet, melyben tájékoztattuk erről a szándékunkról. Pontosan meghatároztuk, hogy a polgármester jelöltek 1 oldalban,
a képviselő jelöltek egyharmad oldalban írhatják le mindazon információt, melyet meg szeretnének osztani a lakossággal. Ezzel a lehetőséggel egy kivétellel
(Dr. Angyalics Attila) mindenki élt és elküldte az anyagát. Köszönjük.
A hozzánk beérkező írásokat teljes terjedelmükben, korrektúra és javítás nélkül közöljük le az újságban. A jelölteket nevük ABC-sorrendjében mutatjuk be.

A szerkesztőség

Önkormányzati képviselő jelöltek
Tisztelt Lébényiek!
Megköszönve a Lébény újság Szerkesztőségének a lehetőséget, szeretnék röviden bemutatkozni a személyemet nem ismerőknek.
Egy kis alpokaljai faluban, Perenyében
születtem 1954-ben. A kőszegi Jurisich
Miklós Gimnázium elvégzése, majd a katonai szolgálat letöltése után a Pécsi Tanárképző Főiskolán szereztem diplomát.
Egy év Baranya megyei tanítás után házasságot kötve Völgyesi Líviával 1979-ben
Bujtás László
kerültem Lébénybe, s lettünk az Általános
Iskola tanárai, ahol később fiunk, Balázs
is végzett. A kollégák, s a lébényiek úgy érzem hamar befogadtak.
A pályán töltött több mint három évtized eredményes munkáját a tanulmányi versenyeredmények és a több száz végzett, s már szülőként visszatérő egykori diák pozitív megnyilvánulásai igazolják.
1990-ben az első szabad önkormányzati választással kerültem a község
tizenegy tagú képviselőtestületébe. Képviselőtársaimmal igyekeztünk,
igyekeztem a nagyközség, szűkebb pátriánk érdekeit, fejlődését, - a lehe-

tőségek egyre szűkülő keretei között is - a legjobb tudásom szerint
szolgálni. Talán nem is tettem rosszul, hiszen még négy választáson élvezhettem a Tisztelt Választópolgárok - az Önök - bizalmát egészen
napjainkig. 2000-ben a megtisztelő "A Közjó Szolgálatáért" emlékplakettet is átvehettem Szent István királyunk ünnepén.
Eközben a közösség jóvoltából helyet és lehetőséget kaptam képzőművészeti tevékenységem kiteljesítésére. Megtisztelő megbízásaimat 1992-ben
a II. világháborús emlékmű tervezése, 1996-ban a millecentenáriumi
kopjafa faragása és a Huba Emlékpark megtervezése, 2000-ben a Szent
István szobor elkészítése, 2007-ben a Szent Erzsébet park szobordíszének
kivitelezése jelzi. Ezeknek köszönhetően kerülhettek a környék falvaiba,
s Győrbe is köztéri szobraim. Feleségemmel többször szerepeltünk közös
képzőművészeti tárlaton.
Újraindulásommal szeretném továbbvinni azt a munkát, - ismerve
a község anyagi és szellemi lehetőségeit, - melyet immár húsz éven keresztül végzek a képviselőtestületben, azért, hogy Lébény minél élhetőbb,
fejlődő település legyen e kistérség központjaként.

Jó napot! A nevem Dömsödi József.
A jelenlegi testület tagja. Ez alatt a ciklus
alatt, sokat tanultam egy önkormányzat
működéséről, feladatairól, lehetőségeiről.
Lassan letelik a mandátum. Számomra ez
a négy év mozgalmas volt és nehéz. Láttam, ahogy szépül a falu. Láttam az új
üzemeket az ipari parkban. Láttam épületeket, utakat a községben. Lehetőségeinkhez mérten, próbáltuk a legjobbat,
legtöbbet megvalósítani az elején kitűzött
Dömsödi József
céljainkból. De fel kellett mérnem
korlátainkat is. Nem kivitelezhető minden
elgondolás. Az időközbeni a gazdasági változások nem javítottak a helyzetünkön. Ezt mind a közéletben, mind magánéletben megtapasztaltam.
Sok tervet, elgondolást kellett elvetni, vagy elhalasztani.

A jövő feladatai közé tartozik, ezek megvalósítása. Ha egészségem engedi és továbbra is bizalmukat élvezem, akkor vállalom a kihívást amit
az önkormányzati képviselőség jelent.
Szeretném folytatni és befejezni a megkezdett munkákat. Köszönöm,
hogy elolvasták soraimat. Önökön a döntés!

Tisztelettel: Bujtás László
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Gruber Lajosné (Steczina Anikó) vagyok,
36 éves, két kisgyermek édesanyja (ákos
6 éves, barnabás 4 éves). Születésem óta
itt élek lébényben. Általános iskola elvégzése után Mosonmagyaróváron tanultam tovább. Eredeti végzettségem,
kötőipari konfekciós. Jelenleg a griff humán esélyegyenlőség szakközépiskola
utolsó éves tanulója vagyok, szociális
gondozó és ápoló szakon. A kistérségi
szociális intézmény alapszolgáltatási
centrum alkalmazásában dolgozom, itt
a falun belül, mint házigondozó. Életko-

romnál fogva ismerem a fiatalok és a kisgyermekes szülők gondjait,
problémáit. Munkakörömnél fogva pedig, betekintést nyerek az idős
emberek mindennapi életébe, nehézségeikbe, szociális helyzetükbe.Édesanyaként, feleségként és nőként megértem és átérzem a választók helyzetét és úgy gondolom, hogy a képviselők között igenis helye van
a nőknek is. A szociális gondozói munkát a hivatásomnak tekintem.Úgy
gondolom,hogy ezáltal sok emberen lehet segíteni. Rengeteg olyan
ember él a faluban, akik szeméremből nem mernek segítséget kérni és
a problémáikat feltárni. S talán ha egy ilyen foglalkozású képviselő lenne a testületben,nagyobb bizalommal lennének iránta. A leírtakból talán
kitűnik, hogy a kisgyermekes szülők és a szociális gondoskodásra szorulók lakosok (persze a többieké is) szeretnék lenni. Megválasztásom
esetén legjobb tudásom és lehetőségem szerint képviselném érdekeiket.

Tisztelt Lakosság!
Kaszás József vagyok. Talán nem is kellene
bemutatkoznom, mivel engem szinte mindenki ismer. 1980 óta vagyok vállalkozó.
A ma élő iparosok közül messze a legtöbb
házat és egyéb épületeket építettem (evangélikus templom tatarozása, evangélikus
parókia építése, katolikus plébánia építése,
ipari parkban: Kiener Irodaház, Engel
Hungária alumínium öntöde teljes kivitelezése, Scania és Transdanubia vállalatok
Kaszás József
irodaházainak építése)
Azért, mert ilyen nagy beruházásokban
vettem részt és korábban 8 évig voltam az önkormányzati pénzügyi bizottság tagja, úgy gondolom, ha az önkormányzatnál most is szükség
lenne rám, a pénzügyi dolgokban tudnék segíteni a község helyzetén.
Képviselőként az az elképzelésem, hogy összefogom a falu vállalkozóit,
és minden törekvésem arra irányulna, hogy aki az iparűzési adót helyben

fizeti azok kapják meg a munkát, úgy képzelem, hogy akkor gyarapszik
a falu, ha a pályázati és egyéb pénzek itt maradnak a községünkben, és
nem kerülnek Sopronba, Mosonmagyaróvárra, Hegyeshalomba, mint
a most végzett beruházások esetében. Eddig is azokat a lehetőségeket
támogattam, amelyek a falu fejlődését segítették.
Képviselőként elsődleges célom lesz, hogy a község fejlődését a lakosság
érdekeit a legjobb tudásom szerint segítsem. Az elmúlt években több
civil szervezet munkáját segítettem, összefogtam a horgászegyesületet,
amelynek 200 tagja van községünkben, és 15 éve foglalkozok a fiatalokkal, tartom nekik a horgászszakkört társadalmi munkában.
Úgy gondolom, hogy ha mindenki így cselekedne a falu érdekében az
összefogásban, és cselekményekben megmutatkozna jelentős eredményeket lehetne elérni községünk fejlődésében.
Előre is köszönöm a lakosság bizalmát:

KISZELI LAJOS
1945. február 21-én születtem Héderváron.
A mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnáziumban érettségiztem, majd a szegedi
József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán szereztem magyar
nyelv és irodalom – történelem szakos
középiskolai tanári oklevelet. Tanári munkámat 1969-ben a Lébényi Általános
Iskola és Gimnáziumban kezdtem, majd
1976-tól másfél évtizeden át köztisztviselőként dolgoztam, előbb járási, később
Kiszeli Lajos
megyei szinten láttam el közigazgatási,
közoktatás-irányítási feladatokat. 1990-ben neveztek ki a lébényi általános iskola igazgatójává, s e megbízásomat – a Budapesti Műszaki Egyetem Társadalomtudományi Tanszékén szerzett közoktatási vezetői
egyetemi oklevél megszerzését követően – három további alkalommal
hoszabbította meg Lébény nagyközség önkormányzata. Igazgatói munkámmal párhuzamosan az Oktatási Minisztérium megbízásából országos
tanügyigazgatási szakértői feladatokat is elláttam.
1990-től öt cikluson át voltam tagja Lébény nagyközség képviselőtestületének, s a testület bizalmából tizenhat éven át én láthattam el az alpolgármesteri feladatokat is. 2007 nyarán nyugdíjazásomat kértem.

Nyugdíjasként sok időt töltök levéltári munkával, Lébény múltjának jobb
megismerése érdekében folytatok levéltári kutatásokat.
Az elmúlt évtizedekben – tanárként, intézményvezetőként, önkormányzati képviselőként és alpolgármesterként is – igyekeztem munkámat
igényesen ellátni, próbáltam erőm és képességeim szerint Lébény javát,
községünk fejlődését szolgálni.
Településünk – aki nyitott szemmel jár, tapasztalhatja ennek jeleit, s
minden bi-zonnyal egyetért velem – az elmúlt négy évben sokat fejlődött.
Az igényesen irányított, s munkáját átgondoltan végző képviselőtestület
– elsősorban a megsokasodott pályázati lehetőségeknek köszönhetően –
több olyan, régóta megoldásra váró feladatot, sok olyan intézményi fejlesztést hajtott végre, melyeknek mindegyike egy-egy lépést jelentett azon
az úton, mely az itt élő emberek számára igazi otthont, egy élhetőbb
világot jelentő Lébény létrehozása felé vezet. Sok azonban még a tennivaló, s bizonytalan, hogy a jövőben mire jut majd elegendő anyagi és
szellemi erő. Ha a választópolgárok megtisztelnek bizalmukkal, s a következő képviselőtestületnek is tagja lehetek, azt tekintem majd feladatomnak – mint tettem eddig is – hogy közigazgatási, intézményvezetői,
s a testületi munkában szerzett tapasztalataim birtokában, a lakossági
igények és a lehetőségek kellő ismeretében kezdeményezzem illetve
elősegítsem olyan testületi döntések meghozatalát és következetes végrehajtását, melyek tovább viszik településünket a már megkezdett, s
a lakosság többségének támogatását élvező úton.

Gruber Lajosné
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Mike József vagyok, 39 éves, nős és két
gyermek édesapja. Lébényben lakom,
a Római út 32.sz alatt 15 éve, Mosonmagyaróváron születtem. Nagyobbik lányom
14 éves, első éves gimnazista Győrben,
kisebbik lányom 9 éves és a helyi általános
iskola tanulója. Központi fűtés és csőhálózat szerelőként végeztem, majd érettségiztem, jelenleg műszakvezetőként
dolgozom egy nemzetközi nagyvállalatnál,
ipartechnikai szolgáltatások területén.
Mike József
Örömmel fogadtam a felkérést Lébény
nagyközség képviselő testületébe történő jelölésemre, melyet önmagában
nagy megtiszteltetésnek érzek. Az elmúlt másfél évtized során aktívan
közreműködtem lehetőségeimnek mértékében a gyermek színjátszókör

és énekkar fellépései során, valamint a helyi sport élet szervezésében és
támogatásában. Célom a falu szebbé tétele, a közösségi összetartás formálása, melyről személyes meggyőződésem, hogy nem kizárólag
a rendelkezésre álló anyagi források függvénye, hanem nagy mértékben
a közösség tagjainak és vezetőinek személyes hozzáállása. Hiszek abban,
hogy lendületes és összetartó képviselő testület és polgármester a pártpolitikai nézetek mellőzésével Lébény további felemelkedését fogja szolgálni. A leendő képviselő testület tagjaként a helyi közösség szolgálatába
állni számomra azt a kihívást rejti magában, hogy bebizonyítsam, lébényi
lakosnak lenni nem csupán egy helyzet, hanem feladat, kötelesség, a hagyományok és múlt tisztelete mellett a jövő formálása is.

Molnár-Kovács Ildikó vagyok. 1983-ban
Mosonmagyaróváron születtem, itt élek
a családommal Lébényben és férjemmel
is itt építkezünk.
Az általános iskolát Lébényben végeztem,
majd a Baross Gábor Közgazdasági Szakközépiskolában érettségiztem gazdasági
adminisztráció szakon és ötöd éven az
ügyintéző titkári végzettséget is megszereztem. Ezt követően a Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János
Molnár-Kovács Ildikó
Tanítóképző Főiskola karán tanító-művelődésszervező szakon kiváló eredménnyel végeztem. Főiskolai tanulmányaim alatt angol nyelvből középfokú C típusú nyelvvizsgát tettem. Ezt
követően belekóstoltam egy kicsit a kereskedelembe, majd a győri Kossuth
Lajos Általános iskolában tanítottam. Már három éve Lébényben dolgozom, mint fejlesztési és kommunikációs referens, művelődésszervező.
Ebben a három évben igyekeztem munkámat lelkiismeretesen, a lakosság igényeihez igazodva végezni. Gondolok itt a különféle tanfolyamok, programok szervezésére. A honlapunk folyamatos frissítése és a Lébény
újság szerkesztése is a nevemhez fűződik, bár ezt lehet, hogy csak kevesen
tudják. A pályázatok terén is sok tapasztalatot szereztem munkám során,

ahol vagy az önkormányzatnak, vagy valamelyik civil szervezetnek segítettem a pályázatok megírásában. Úgy gondolom, mivel itt dolgozom
a Polgármesteri Hivatalban, nagyon sok lehetőség nyílt már számomra,
hogy a község életét érintő ügyekbe belelássak, illetve a hatáskörömbe
tartozó ügyekben az itt élők igényeihez igazodva dolgozzam. Nagyon jó
a kapcsolatom a civil egyesületekkel, akikkel kölcsönösen segítjük egymás
munkáját. Lehetőségeimhez mérten eddig is igyekeztem a szabadidőmben
is különböző egyesületeket segíteni, kiemelten a Vöröskereszt munkáját
a véradásokon, ruha- és élelmiszer-osztásokon, melyet szívügyemnek
éreztem. Eddig is felkereshettek mind a fiatalok, mind az idősebb korosztály tagjai javaslataikkal, észrevételeikkel, mely ez után sem változna,
hiszen fontosnak tartom, hogy a lakosság és az önkormányzat folyamatos
kapcsolatban legyen egymással. Gondolom, a kedves olvasó most nagy
ígéreteket vár a képviselő jelöltektől, többek között tőlem is. Én azonban
úgy gondolom, hogy hiába az a mondás, hogy „Szegény ember az, aki
ígérni se tud.”, én mégis azt vallom, felesleges nagy dolgokat ígérni, hiszen
a legtöbb dolog a község anyagi helyzetétől és a pályázati lehetőségektől
függ. Ezeket a lehetőségeket észre kell venni, maximálisan ki kell használni és tettekre kell váltani. Községünk jó irányba halad a fejlődés felé
és magam is azon leszek, hogy ezt segítsem.

Tisztelt Lébényi Választó Polgárok!
Akik nem ismernének Nátz Miklósnak
hívnak, 33éves törzsgyökeres lébényi lakos.
Családi állapotom nőtlen. Politikai nézetem jobboldali, de nem Jobbikos! Nem
voltam és jelenleg sem vagyok politikai
szervezet, párt vagy mozgalom tagja. Vallásom, Római Katolikus, ez évtől lébényi
egyházközségi képviselőnek választottak.
1998 óta egyéni vállalkozóként dolgoz om, parkettás és asztalosként.
Az Ipartestület és az Iparkamara tagjaként
Nátz Miklós
tevékenykedem. Aggasztó számomra községünk, nagymértékű hitelfelvételei, ezáltal a hosszútávú eladósodása.
A beruházások számomra irreálisan magas árakon történtek. Véleményem
szerint sokkal körültekintőbben és a lakosság véleményét kikérve illet
volna meghozni ezeket a több évtizedre szóló döntéseket. Előtérbe kel-

lene helyezni a helyi Iparosok foglalkoztatását és a helyi kereskedők érdekvédelmét. A lébényi Ipari Park munkaadóit érdekelté kellene tenni
a helyi lakosok minél magasabb számú foglalkoztatottságára. Kedvezményes áron lehetne biztosítani építési telkeket azért, hogy minél többen
telepedjenek le Lébényben. Szerintem több és részletesebb tájékoztatásra lenne szükség az Önkormányzat dolgairól a lakosok felé, mert az
minden Lébényire vonatkozik és sokakat érdekelne. Jó lenne elérni, hogy
minél többen vegyenek részt a nyilvános üléseken és a véleményüket
osszák meg a döntéshozókkal. Előre is köszönöm mindazoknak, akik
megtisztelnek a szavazatukkal.
Lébény, 2010. szeptember
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Tisztelt lébényi lakosság!
Nátz Zsolt vagyok, 41 éves, születésem
óta itt élek. Szeretem ezt a falut. A német
Eberspächer vállalat magyarországi vezérképviseletén dolgozom, mint műszaki és értékesítési vezető. Sok településen
jártam, számos, hasznosítható tapasztalatot szereztem. Beszélem a német nyelvet. Elváltam, van egy gimnazista lányom,
akire nagyon büszke vagyok. Dicséret
illeti a lébényi tanárok lelkiismeretes
munkáját, melynek gyümölcseit a toNátz Zsolt
vábbtanuló diákok szüretelik. Fontosnak
tartom a helyi hagyományok és kultúra ápolását. Alapító tagja vagyok
az Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesületnek. Nagy megtiszteltetés volt,
hogy 2006-ban megválasztottak, melyet ismételten köszönök. Igyekeztem Lébény lakóinak érdekét szem előtt tartva, becsülettel megfelelni.
A hozzám forduló emberek problémáinak megoldásában segítettem,
amit ezután is megteszek. Aktívan vettem részt a munkaértekezleteken,
a testületi üléseken. Véleményem szerint, csak akkor szabad az embernek ilyen feladatot vállalni, ha van bátorsága a választók érdekében

Adjon az isten.
1977-ben születtem Mosonmagyarováron.
Tősgyökeres lébényi vagyok. Jelenleg pék
mesterként dolgozom. 1994-ben Tatán
végeztem pékként. 1996-1997-ig sorkatonai szolgálatomat töltöttem Bezenyén
híradósként. 2002-ben pék mester vizsgát
tettem. Budapesten a Pesti Barnabás élelmiszer ipari teknikumban. 2008 óta vagyok tagja a Jobbik Magyarországért
Németh Zoltán
Mozgalomnak, először pártoló tagként, majd 2009-től a Lébényi Alapszervezet elnökeként tevékenykedem.
Ebben az évben a Jobbik egyik megyei alelnökének választott meg
a tagság. Tagja vagyok a Rábca-Menti vadásztársaságnak, idén pedig
Pálinger Béla független képviselőjelölt.
47 éves vagyok, 25 éve itt Lébényben alapítottam családot, feleségem Németh Rita
a kinti óvoda dadája.
Két gyermekem van, András 21 éves Automatizálási Technikus, Anna 17 éves a Kazinczy Ferenc Gimnázium végzős tanulója.
Szakképesítésem: autószerelő. Munkahelyem: Audi Hungária Motor Kft.
Jelenleg a TT járműgyártás területén
a sportautók tesztelésével és technikai
vizsgálatával foglalkozom.
Pálinger Béla
12 éve vagyok önkormányzati képviselő
településünkön, a képviselői tevékenységen kívül is szívesen vállalok feladatokat, amikkel az itt élőket és a lakóhelyemet szolgálhatom. Lébény
Nagyközség az elmúlt időszakban jelentősen fejlődött, az iskola épületei
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megszólalni és felelősségteljesen szavazni. Sajnos az érdemi viták a
lakosság betekintését kizárva a munkaértekezleteken zajlottak. Ezen
változtatni kell! Pontosan informálni kell az embereket a befizetett
adójuk sorsáról, a helyi beruházások költségeiről. Nagyon fontos, hogy
a községi beruházásoknál helyi vállalkozók kapjanak munkát. Csak
akkor szabad idegent megbízni, ha helyi iparos, ill. szolgáltató nincsen.
Folytatni kell az út- és járdaépítéseket, azonban az ott lakóktól külön
pénzbeli hozzájárulást nem szabad kérni. Több játszótérre van szükség.
Ellenzem az ésszerűtlen adóemeléseket. Lébénynek a kiváló adottságait kell kihasználni, nem pedig a lakosság terheit növelni. Több országos rendezvényt kell létrehozni, ezzel szülőfalunk hírnevét fokozni. Jó
példa a Szent Jakab Nap, a kórustalálkozók, a hagyományőrző nap, a
fogathajtás, stb. Támogatni kell Lébény közéletének lelkét képező
egyesületeket, egyházakat. Növelni kell a közbiztonságot! Fel kell
venni a kapcsolatot határainkon túli magyar falvakkal. Kedves lébényiek!
Arra kérem Önöket, hogy menjenek el szavazni, mert most az Önök
személyes sorsáról van szó, és olyan képviselőket, polgármestert válas�szanak, akik valóban felelősséget éreznek szülőfalujukért és Önökért!

Tisztelettel, Nátz Zsolt

a Polgárőrség újjászervezését is kezdeményeztem a településen. Célom
az igazság keresése, és a fiatalok szabadidejének számukra hasznos eltöltése. Pl.: történelmi filmek vetítése, természet járás szervezése.
Elérhetőségem: nemethzoltan@jobbik.hu

Szebb jövőt!

jelentős felújításon estek át, átadásra kerül az új egészségügyi kombinát és
az új óvoda épülete. Kerékpárút épült, több utca jó minőségű burkolatot
kapott, közterületeink megszépültek. A gazdasági nehézségek ellenére
tovább fejlődik az ipari parkunk, sokunk örömére újra lesz kertészet
Lébényben. Ma Lébény készen áll arra, hogy a közeljövőben a környező
kistelepülések központja legyen, gondolok itt az általános iskolai oktatásra,
az új óvoda épületben esetleges kis bölcsődés csoport megnyitására,
az ipari övezet további bővítésére, a szélerőmű park megvalósítására.
Ha a továbbiakban is bizalmat kapok, lehetőségeimhez mérten, minden
erőmmel segítem a községünkben működő nagyszámú és sokszínű civil
szervezet munkáját, hiszen Ők a település motorjai, az ő munkájuk is
nagymértékben hozzájárult Lébény fejlődéséhez.
Kérem Önöket, támogassanak szavazataikkal, hogy önzetlenül tovább
szolgálhassam a településünk és az itt élő emberek érdekeit.

Lébény
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Ki vagyok én?
A száraz tények: Ságiné Börzsei Zsuzsanna vagyok, 1968-ban születtem, férjemmel és fiammal L ébényben élek.
Kereskedelmi képviselőként dolgozom
Magyarország piacvezető papírgyáránál.
Ami „mögötte” van: lelkes amatőr színjátszó, közösségépítő, toleráns ember.
Fontos számomra falunk jövője; kicsi és
nagy gyerekeink fejlődése, boldogsága;
környezetünk megóvása; múltunk meg-

őrzése a jövőnek; a pozitív hozzáállás; az egymásra odafigyelés. Nálam
a falu érdeke fontosabb bármilyen politikai érdeknél. Meggyőződésem,
hogy életünk itt Magyarországon szelídebb, toleránsabb lenne, kevesebb
lenne a botrány és több az egymásra figyelés, ha több nő vállalna közéleti szerepet.
Hiszem, hogy bármilyen nehéz élni, alkotni, haladni és fejlődni, a közösség tagjainak egymásra figyelésével, emberséggel, hittel tudunk
előrébb jutni.
A közös célok elérésének érdekében fogom minden tapasztalatom, tudásom és energiám adni, s ehhez kérem az Ön szavazatát!

NÉVJEGY
Életkor: 39 év; Családi állapot: nős, két kislány édesapja; Tanulmányok: Általános Iskola Lébény, Révai M. Gimn. Győr, ELTE
TTK kémia-fizika szak; BME Társadalom
és Gazdaságtudományi Kar közoktatási vezető szak; Munkahelyek: Hetényi G. Gimnázium Bp. (1995-97), Révai M. Gimn. Győr
(1997-2007), Széchenyi I. Egyetem Győr
(óraadó oktató, 2001- ), Lébényi Közoktatási
Központ (2007- ) Egyesületi tagság: Lébényi
Liszt Ferenc Vegyeskar (1987- ), Eight
Sárvári István
Singers Lébényi Énekegyüttes (2004- ),
Közéleti tevékenység: önkormányzati képviselő, alpolgármester (2006-2007),
majd az oktatási és kult. biz. elnöke (2006- ),
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK! KEDVES LÉBÉNYIEK!
Az elmúlt 3-4 év során képviselőként, igazgatóként úgy gondolom, hogy
a választók többsége megismert, így most döntésüket személyes tulajdonságaim ismeretében, valamint az elvégzett munkám alapján hozhatják meg. Először
röviden arról, amit az elmúlt választási ciklusban képviselőként, az oktatási és
kulturális bizottság elnökeként településünkért tettem, illetve személyemhez
is köthető: Kisiskola épületének bővítése, felújítása az Önkormányzati Minisz-

térium által meghirdetett pályázat elnyerésével, óvoda építési pályázat elnyerésében és megvalósulásában való részvétel, a volt gimnázium
akadálymentesítési pályázatában való közreműködés, a Lébényi Közoktatási
Központ szervezeti átalakítása, közoktatási intézményfenntartó társulás létrehozása, német nemzetiségi nyelv bevezetése, angol, mint második idegen nyelv
választási lehetőségének biztosítása, zeneiskolában továbbképző évfolyamok
indítása, esti gimnázium beindításának segítése, a civil szervezetek kulturális
munkájának támogatása, Lébényi Szent Jakab Nap és Zarándoklat elindításában való részvétel, adventi hangverseny megvalósítása a hat lébényi kórus bevonásával stb. Az előttünk álló időszakban a közösségi élet, a kultúra és
oktatás területén a következőket tartom kiemelten fontosnak: az óvodaépítési
pályázat eredményes befejezése, a kinti ovi hasznosításának megoldása (pl.
családi napközi három évesnél kisebb gyerekek számára, önkormányzati, magán,
vagy egyházi szervezésben), a szeptemberben megalakult Általános Művelődési Központ keretein belül a Falumúzeum helyzetének rendezése
a nagyiskola épületében, a civil szervezetek kulturális munkájának további
támogatása, testvér településekkel a kulturális kapcsolat erősítése, új kapcsolatok felvétele, a Közösségi Ház felújítási pályázat sikeres véghezvitele, stb.
Remélem a következő években lesz elég idő és elszántság a külső építkezések
után a belső, lelki – szellemi építkezésre, közösségteremtő tevékenységekre.
Megköszönve a lébényi polgárok bizalmát, szolgálatom eddigi támogatását,
mindnyájunknak bölcs döntést, sikeres választást kívánok!

Tisztelt Lébényi Választópolgárok!
Mindenekelőtt szeretnék pár szóval bemutatkozni. Sólyom Gábor vagyok, 32 éves, a kórházból Lébénybe hoztak haza, és azóta is itt
élek. A jövőmet is itt képzelem, azért is építkeztünk a Tulipán utcában. Feleségem Pausits
Katalin, gyermekeink az 5 éves Bendegúz, és
a majdnem 3 éves Szófia.
Középiskolai tanulmányaimat Győrben,
a Bercsényi Miklós Gimnáziumban végeztem. Később felsőfokú vámügyintézői végSólyom Gábor
zettséget szereztem.
Jelenleg a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóságánál dolgozom, egy élőhely-rekonstrukciós program keretein belül.
A 2006-os önkormányzati választások során a falu lakossága bizalmat szavazott
nekem, és képviselő lettem.
Bemutatkozásom első pár sorából jól látható, hogy „testközelből” ismerem a fiatalok, a kisgyerekesek, az építkezők, sőt édesanyám özv. Sólyom Pálné révén a nyugdíjasok helyzetét, gondjait, problémáit.
Konkrét ígéretek helyett –mivel azok nagymértékben függnek az önkormányzat

anyagi helyzetétől, valamint az önkormányzati képviselők törekvéseitől- azokat az elképzeléseket szeretném felsorolni, melyeket kiemelten kezelendő feladatoknak tartok.
Manapság nincs ember, aki ne érezné a gazdasági válság hatásait élete valamely
területén, a lakosság terhei folyamatosan nőnek. Szeretném, ha nem emelkednének
Lébényben a lakosokat, valamint a vállalkozókat érintő adók.
Településünk útjainak még mindig magas hányada nem rendelkezik szilárd útburkolattal. Az elmúlt négy évben megindult folyamatnak továbbra is működnie kell.
Fontos számomra környezetünk védelme, rehabilitációja. Ezért is szeretném
a Rabi-tó régi állapotának és hangulatának visszaállítását. Több elbukott pályázat
van már az elképzelés mögött, de hiszem, hogy a kitartó munkának lesz eredménye.
Falunkban hiányos és elavult a csapadékvíz-elvezetés rendszere, melyet –tekintettel az egyre esősebb időjárásra- mielőbb rendezni kell.
Az elmúlt négy év során több sikeres pályázattal látványos fejlesztések történtek településünkön, ezért fontos, hogy ugyanilyen aktivitással éljünk a
pályázati lehetőségekkel.
Továbbra is támogatok minden olyan kezdeményezést, elképzelést melyek
elősegítik a község fejlődését, épülését, szépülését.
Ezúton is szeretném megköszönni az eddigi támogatást és amennyiben továbbra is alkalmasnak tartanak közös lakóhelyünk képviseletére, kérem bizalmuk jeléül támogassanak október első vasárnapján szavazataikkal.

Ságiné Börzsei Zsuzsanna

Lébény
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Takács Józsefné Bertalan Zsuzsanna
vagyok, férjezett, 2 gyermek édesanyja
vagyok. Születésem óta Lébényben élek,
ahol a mai napig lehetőségeimhez mérten,
részt veszek és segítem a közösségi munkát. Alapító tagja és jelenlegi elnöke vagyok a „Játék-Vár” Egyesületnek. Alapító
tagja voltam az Ifjúsági Egyesületnek, és
tagja vagyok a Lébényi Színjátszó és Kulturális Egyesületnek. 6 évig voltam képviselő és egyike azoknak a nőknek, akik
úgy gondolták és gondolják, hogy közsé-

günk képviselőtestületének munkájában nők is részt vegyenek. Hiszen
nagyon sokáig nem volt női képviselő. Koromnál és tapasztalatomnál
fogva több korosztállyal is megtalálom a közös hangot. Úgy gondolom,
hogy megválasztásom esetén a legjobb tudásom szerint tudom a falu
közösségének érdekeit és javát szolgálni.

Tisztelt lébényi Választópolgárok
Wandraschek Ferenc Antal vagyok, 1954.
06.20-án születtem Mosonmagyaróváron.
Azóta itt élek Lébényben, általános iskolát
itt végeztem. Ezután a győri Bercsényi
Miklós Élelmiszeripari Szakközép és Szakmunkás Iskola húsipari szakát végeztem el.
A móvári Kossuth Lajos Gimnáziumban
érettségiztem. Majd a kereskedelemben
üzletkötőként, később a Mosonmagyaróvári TÜZÉP Telep helyettes vezetőjeként
dolgoztam. Ezután a SHELL-INTERÁG
Wandraschek Ferenc Antal
móvári kirendeltségén. 1993-tól 2007-ig
saját vállalkozásomban, a Wandraschek Kft. ügyvezetőjeként dolgoztam.
Ezután komoly betegség miatt lerokkantosítottak. A mezőgazdaságban
családi gazdaságban, vegyes gazdálkodást folytatunk jelenleg is. Nős vagyok.
Csanád és Martina a két gyermekem, Villő Orsolya az unokám.
A képviselőválasztáson ugyan azon okból indulok, mint az előző három
ciklusban. 1990., 1994., 2006. Úgy gondolom, hogy amivel a falunk fejlődéséhez hozzá tudok járulni, az elődeim felé történt tartozás fejében, meg
kell tennem. Már negyedik évszázada itt él a családunk. Így tősgyökeres

lébényiként és koromnál fogva jól ismerem a helyi viszonyokat. Nem hiszem,
hogy fel tudnám sorolni azokat az eseményeket (2 ezer karakterben), amit,
vagy amiben hasznára voltam a lébényi embereknek és községünknek.
Célom, hogy Lébény visszakapja a régi jussát, hogy városi rangot kapjon és
betölthesse a régió központi szerepét. Ezzel is munkahelyeket teremtve, az
iskola magasabb szintre emelését, pl. gimnázium visszaállítása, 9./10. osztály
indítása a környék falvainak gyermekszámainak növelésével. Az előző
ciklusban nem nyert a testületnél, de másoknak megéri messziről szervezni és az anyagiakat előteremteni. Lehet, hogy sokan azt gondolták, hogy
a testületi üléseken a folyamatos kérdéseim zaklatások, pedig nagyon sok
információhoz csak így juthatott a lakosság. A pénzügyi bizottságban és
a civil szervezetek bizottság elnökeként úgy vélem, hogy a feladatokat a
lehetőségekhez képest jól végeztük. A 2007.12. hó 12-én megalakult Első
Lébényi Lokálpatrióta Egyesület elnökeként, ezalatt az idő alatt is kivettük a részünket Lébény kulturális életéből. Továbbra is ezen célok
fognak vezérelni.
Tisztelettel:

Takács Józsefné

Wandraschek Ferenc Antal

Kisebbségi önkormányzati képviselő jelöltek
Berecki Klára
1976-ban születtem Dunaújvárosban,
ahonnan családunk 1990-ben az anyai
nagyszülőkhöz közel, Pécsre költözött.
Anyai dédszüleim még német anyanyelvűek voltak, nagyszülők kétnyelvűek, szüleim és én már magyar anyanyelvűként
iskolai keretek között tanultunk németül.
Középiskolai tanulmányaimat a pécsi
Leőwey Klára Gimnáziumban végeztem.
1999-ben a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karán német nemzetiBerecki Klára
ségi és orosz szakos középiskolai tanári
diplomát szereztem. Ösztöndíjasként két szemesztert Heidelbergben és
Kasselben végeztem. Az egyetem utolsó évében német nyelvet és irodalmat tanítottam óraadó tanárként a Leőwey Gimnázium Német Nemzetiségi Tagozatán, ahol a kéttannyelvű nemzetiségi oktatás több évtizedes
múltra tekint vissza.
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2003-ban a BGF Külkereskedelmi Főiskolai Karán logisztika szakirányon
közgazdász diplomát szereztem. 2000-től az E.ON cégcsoportnál (pécsi
DÉDÁSZ-nál, majd a budapesti anyavállalatnál, az E.ON Hungária
Zrt-nél) dolgozom beszerzési szakreferensként, mely során a német nyelv
használata napi szinten szükséges a németországi anyavállalattal és
a beszállítókkal való kapcsolattartásban.
Jelenleg - 2007 áprilisa óta - szülési szabadságon vagyok két kisfiammal.
Férjem lébényi, közösen 2008 óta lakunk itt.
Bár a magyarországi német identitásom a családi kötelék és a baranyai
németekkel való érintkezés által formálódott, immár lébényi lakosként
alapul szolgál arra, hogy támogassam a helyi német kisebbségi önkormányzat munkáját.
A német kisebbségi önkormányzat megalakulása és működése Lébényben
lehetőséget biztosít pályázatok, ösztöndíjak révén a nemzetiségi oktatás
támogatására, a kulturális és nyelvi örökség ápolására. Ez egyben hozzájárulás a település további fejlődéséhez és a közösségi élet színesebbé
tételéhez, mely gyermekeink javát szolgálja.

Lébény

Önkormányzati választások
2010

Dr. Brenner Koloman/Dr. Koloman
Brenner
1968. május 28-án születtem Sopronban,
ahol két idősebb családtag nevelt fel a helyi német tájszólást beszélve. A helyi Fenyő
téri Általános Iskolában az első osztálytól
kezdve a sztenderd német nyelvvel is megismerkedtem, így kétnyelvűen nőttem fel.
Jelenleg az ELTE Bölcsészettudományi
Karán, a Germanisztikai Intézetben vagyok egyetemi docens, fő kutatási témám
Dr. Brenner Koloman
a nyugat-magyarországi német nyelvjárások. Tudományos tevékenységemen kívül
aktívan részt veszek a magyarországi német kisebbségi közéletben. 1995
óta alapító tagja vagyok a Magyarországi Németek Országos Önkor-

mányzatának, a Győr-Moson-Sopron megyei német önkormányzatok
képviseletében. A közgyűlésben elsősorban a képviseleti és oktatási ügyekkel foglalkozom kiemelten, ezt a szakmai tudást a német nemzetiségi
oktatás kiépítése során Lébényben is fel tudjuk használni. 2007-ben
megválasztottak az Európai Nemzetiségek Föderalisztikus Uniójának
(Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen, FUEV) német kisebbségi munkacsoportja elnökének, ezen kívül beválasztottak az egységes európai kisebbségi jogrendszer kidolgozására létrejött Európai
Dialógus Fórumnak, amely tíz európai parlamenti képviselőt, és tíz nemzetiségi képviselőt tömörít. Szakértője vagyok az Európa Tanácsnak,
az európai kisebbségi charta ügyeiben.

Tisztelt Lébényiek!
Horváth Tibor vagyok, nős, három felnőtt
gyermek édesapja. 1950-ben születtem
Lébényben. Családom minden szála
a falunkhoz és környékéhez köt. Általános
iskolát helyben, szakmai tanulmányaimat
a győri Mü. M. 400-as Intézetben és
a Jedlik Ányos Gépipari Technikumban,
estin végeztem. 1971-72-ben a pápai Vadászrepülő Ezrednél sorkatonai szolgálatot teljesítettem. 1972 őszén a győri Volán
Horváth Tibor
lett a munkahelyem 1994-ig. 1973-ban
kaptam szolgálati útlevelet, kamionosként
Európa 26 országát bejártam, 3 alkalommal pártonkívüliként Kiváló
Dolgozó címet kaptam. 1994-ben az Európai Közúti Fuvarozók Egyesületének Elnöksége Genfben a THE DIPLOMA OF HONOUR
oklevelet adományozta 15 éves munkámért. Ez évben saját céget alapítottam. 2000-ben a falu központjában megvásároltam a régi szolgáltató

házat, azt a mai kornak megfelelően átépítettem. Az épület környékét,
a gyalogjárdát térburkolattal láttam el egészen a régi múzeumig, azzal
a tudattal, hogy a falunk segítségére legyek. Hivatásomnál fogva sokat
jártam Nyugat-Európában, itt szereztem azt a német nyelvtudást, amit
a mai napig is használok. Autodidakta módon folyamatosan képzem
magam. A kapcsolataimmal, és a szállítási vállalkozásommal több segélyszállítmányt tudtam községünknek juttatni. A német kisebbségi önkormányzat képviselőjeként is azon leszek, hogy a falu és a közösség
érdekeit képviseljem a legjobb tudásom szerint. Igyekszem a jelenlegi
lehetőségeket új és újabbakkal kiegészíteni. A német baráti kapcsolatokat
szeretném szorosabbá fűzni, és testvértelepülést létrehozni, minden korosztály számára a kultúra és szórakozás lehetőségét biztosítani. Megválasztásom esetén igyekezni fogok, hogy az elnyert bizalmat méltóan
háláljam meg.

Unger Edit
Győrben születtem 1983-ban. Születésem
óta Lébényben élek. Édesanyám és édesapám is lébényi származású, mindketten
itt születtek. 2003-ban marketing- és reklám szakirányon kereskedelmi szakmenedzseri képesítést szereztem, majd 2007-ben
közgazdászként végeztem győri Széchenyi
István Egyetemen.
A helyi ipari parkban, a Transdanubia Logisztikai Kft-nél dolgozom logisztikusadminisztrátorként, előtte a Lébény
-Kunsziget Takarékszövetkezetnél voltam

anyám révén családunkban folyamatosan használatban volt a német nyelv
– igaz, dialektusban. A külföldön élő rokonainkkal és ismerőseinkkel való
kapcsolat ápolása segítségével pedig remélem, hogy még generációkon
keresztül fennmarad nálunk a német nyelvhasználat.
A német kisebbségi önkormányzat megalakítása és működtetése révén
lehetőséget látok arra, hogy a nemzetiségi oktatás támogatásával, lehetőség szerint pályázatok útján való fejlesztések segítségével, németországi
testvérkapcsolatok kialakításával a Lébényben még fennmaradt nyelvi és
kulturális örökség fenntartható és ápolható. Német kisebbségi önkormányzat alapítása egy új dolog Lébényben, ezért nehéz konkrét célokat
megfogalmazni vagy ígéreteket tenni. A település további fejlődése és
a kulturális élet színesebbé tétele viszont mindannyiunk közös érdeke,
ehhez pedig a felmerülő lehetőségeket maximálisan ki kell használni. Ezen
felmerülő lehetőségek kihasználásához viszont elengedhetetlen a szoros
összefogás a helyi kisebbségi- és a települési önkormányzat között.

Unger Edit

aktív üzletágvezető.
Származásom, valamint a munkám során kialakított jó kapcsolat a németés osztrák kollégákkal arra sarkalltak, hogy bekapcsolódjak az újonnan
alakuló helyi német kisebbségi önkormányzat munkájába.
Bár németül lényegében az iskolában tanultam meg, németajkú dédnagy-

Tisztelettel: Horváth Tibor
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Az én képviselőjelöltem

Mikor négyévente eszébe jutok a politikának, hogy szavazatommal
egyengessem göröngyös útját, sorsfordító választópolgárként mindig
mélyen elgondolkodom. Jelen elmélkedésem kezdete az önkormányzati
képviselők jelölési időszakára datálódik. Feltettem magamnak az aktuális kérdéseket: Milyen közigazgatást képzelek el a jövőben lakóhelyemen?
Melyek azok a területek, ahol a megkezdett úton érdemes továbbmenni,
mi az, amin változtatni szükséges?
Kik azok, akikre nyugodt lélekkel rábízhatjuk a jövőnket?
A feladat adott: egy sovány lehetőségekkel rendelkező világban működő,
sőt folyamatosan fejlődő önkormányzati rendszert irányítani, pezsegtetni, lendületben tartani.
Bevallom, elfog a pánikhangulat, ha arra gondolok, hogy ez mindössze hat
képviselő és a polgármester hatásköre lesz. No nem azért van riadalom
a lelkemben, mert a felére zsugorított létszám működésképtelenséget okozhat. Sokkal inkább aggaszt, hogy megfelelő összetételű legyen az új csapat.
A vajbabfőzelék remek étel (annak, aki szereti), de csak akkor, ha a zöldség zsenge, a rántás nem ég oda, a habarás sima, a só kellő mennyiségű
benne. Az üzlet neve, ahonnan vásároljuk a hozzávalókat, a végeredményt
tekintve mellékes. Ami igazán fontos, az a minőség. A négy évvel ezelőttihez képest ez az étel sűrűbb lesz, az ízek koncentráltabban jelentkeznek
majd. Én, aki besokalltam a politikából (vagyunk ezzel így néhányan),
sokadrangú kérdésnek tartom a politikai hovatartozást lakóhelyem képviselőtestületét illetően. A legfőbb szempont az egyén alkalmassága
számomra. Az „ő aztán jól megmondja”- emberek helyett a cselekvőkre
adom a voksomat. Kis közösség irányítása csak rátermett emberekkel
lehetséges. De kik az alkalmas jelöltek? Elvárásaim listáját összegyűjtöttem, melyet szívesen megosztok az olvasókkal.
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Az én jelöltem:
-törvény- és embertisztelő, egyenes, nyílt, őszinte
-magánélete rendezett, stabil
-ismeri lakóhelyét, az itt élő embereket, azok mindennapi problémáit,
örömeit, meghallgatja, továbbítja, ha kell, orvosolja panaszaikat
-kommunikatív, könnyen teremt kapcsolatot
-bárhol, bármely élethelyzetben elmondja építő véleményét, határozott,
döntésképes
-aktivitása, lendülete négy éven keresztül kitart, hűséges választóihoz
-k épes tolni a jó ügy szekerét, kulturáltan jelezni kifogásait,
kompromisszumkész, elfogadja társai építő javaslatait
-fogékony a kulturális értékek iránt, kreatív
-szociális érzékenységgel rendelkezik
-érzelmi élete stabil, stressztűrő képessége magas
-igazi csapatjátékos, kerüli az értelmetlen konfrontációt, betartja az
alapvető közösségi erkölcsi normákat
-tisztségét nem használja fel egyéni célok megvalósításához
-tiszteli a tradíciókat, a múlt értékeit, de nyitott az újra is
-elítéli a megkülönböztetést, a kirekesztést
Mondhatják kedves olvasók, hogy ez az ember még meg sem született,
akit ilyen tulajdonságokkal ruháztam fel. Én sem várom el, hogy makulátlan legyen, hiszen egyikünk sem az. Mégis azokra a jelöltekre adom
voksomat, akik elvárásaimnak leginkább megfelelnek.
A következő négy év meghatározó döntése születik meg október harmadikán. Ételünk (életünk) íze, zamata, harmóniája rajtunk múlik, s amit
főztünk, azt fogjuk megenni.

Lébény
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Hirdetés

VARGA TIBOR BÉRLET

GYÔR, RICHTER-TEREM
GYÔR

2010 / 2011
2010. október 8., péntek

Helyszín: Gyôr, Richter-terem

• F. Mendelssohn-Bartholdy: g-moll vonósszimfónia Nr. 12
• S. Mercadante: e-moll fuvolaverseny, op. 57
• A. Bruckner: Adagio az F-dúr vonósötösből
• F. X. Frenzel: G-dúr „Swinging” szimfónia

2010. december 4., szombat

Festival Sinfonietta Linz
Művészeti vezető: Lui Chan
Közremûködik: Michael Martin Kofler – fuvola
Helyszín: Gyôr, Richter-terem

• R. Schumann: Manfred - nyitány, op. 115
• F. Mendelssohn: e-moll hegedűverseny, op. 64
• P. I. Csajkovszkij: IV. (f-moll) szimfónia, op. 36

2011. február 3., csütörtök

Kezdés: 19:00

Kezdés: 19:00

Győri Filharmonikus Zenekar
Vezényel: Gilbert Varga
Közremûködik: Ilian Garnetz, a sioni Varga Tibor
Nemzetközi Hegedűverseny győztese
Helyszín: Gyôr, Richter-terem

Az 1920-as, ’30-as és ’40-es évek slágerei

Kezdés: 19:00

Győri Filharmonikus Zenekar
és a Hot Jazz Band közös koncertje
Vezényel: Kovács László

2011. április 16., szombat

Helyszín: Győr, Győr Városi Egyetemi Csarnok Kezdés: 19:00

„Magyar rapszódia” (Liszt, …)

Győri Filharmonikus Zenekar - Győri Balett
Vezényel: Berkes Kálmán

2011. május 6., péntek

Helyszín: Gyôr, Richter-terem

• P. I. Csajkovszkij: 1812 - ünnepi nyitány, op. 49
• E. Grieg: Szimfonikus táncok, op. 64
• A. Ljadov: Baba Jaga, op. 56
• James Barnes: III. szimfónia, op. 89

Kezdés: 19:00

Győri Filharmonikus Zenekar és a
Széchenyi István Egyetem Koncertfúvószenekara
(Győr Symphonic Band)
Vezényel: Szabó Ferenc

BÉRLETVÁSÁR A FILHARMONIKUSOKNÁL!
VÁSÁROLJON MOST VARGA TIBOR HANGVERSENYBÉRLETET!

Megfelelő számú jelentkezés esetén autóbuszt indítunk!

A bérlet ára: I. helyár: 12 500,- Ft., II. helyár: 10 000,- Ft., III. helyár: 7 500,- Ft.
Részletfizetési lehetőséget biztosítunk.

Gyôri Filharmonikus Zenekar • H-9021 Gyôr, Aradi vértanúk útja 16.
Telefon: 06 80 20 50 15 • e-mail: jegy@gyfz.hu • web: www.gyfz.hu
Lébény
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Visszapillantó

„Itt a nyár!”, avagy így táborozunk mi

Augusztusban újra elindítottuk az „Itt a nyár!” kézműves, napközis táborunkat, immáron harmadik alkalommal. A többes számú fogalmazás nem
véletlen, hiszen egy nagyon aktív csapat szervez időről-időre kézműves
foglalkozásokat, táborokat a helyi és a környékbeli gyerekeknek. Hogy
kikből is áll ez a csapat? Mondhatnánk „heten vagyunk, mint a gonoszok”.
(Remélem, azért a gonosz jelzőt a gyerekek és a szülők is megcáfolnák.)
A csapat tagjai név szerint: Háber Nóra, Németh Anita, Prémus Zsófia,
Scheier Nikoletta, Steiningerné Horváth Csilla, Tóth Evelin és jó magam,
Molnár-Kovács Ildikó. Az idei táborunkban, egy vendég segítségünk is
volt, Tóth Katalin III. éves főiskolai hallgató Mosonszentmiklósról, aki
a gyakorlatát töltötte nálunk. Ennyit rólunk…

A tábor augusztus 4-7-ig tartott és mivel épp szabad volt a Közösségi
Ház, ki is használtuk az alkalmat és beköltöztünk erre a néhány napra.
Ezúton is szeretnénk megköszönni az óvodai dolgozóknak, hogy átadták
nekünk a terepet a tábor idejére. A reggelek mindig egy közös tornával
és vidám játékkal indultak, majd kezdetét vette a „munka”. Igyekeztünk
újabb és újabb ötletekkel előállni, hogy a régi táborozóink se unatkozzanak. A négy nap alatt különböző technikákkal ismerkedhettek meg
a táborlakók. Készültek meghívók, decopage technikával képek, színes
homokkal üveg díszek, pedding nád kosarak, krepp papír virágok, száraz
virágból kaspó díszek, de öntöttünk szappant, repesztettünk meg cserepet
és szép díszdobozokat is készítettünk. Természetesen nekünk is és
a gyerekeknek is voltak kedvenc foglalkozásaik. A pedding nád kosárkák
voltak talán a legnépszerűbbek a gyerkőcök körében, hiszen a „Pedig ez
nád!” és még többféle humoros megnevezés mindenkinek felélénkítette
a fantáziáját. Nem kis érdeklődés fogadta a tűzőgolyóból és szárazvirágból készített díszeket, amik hol egy vidám fejre, hogy egy lófejre hasonlítottak, de ez már csak így van, ahol sok kreatív gyerek összegyűlik.
A tábor ideje alatt sor került egy biciklitúrára is, kihasználva a LébényMosonszentmiklós között kiépült kerékpárutat. Itt két részre osztottuk
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magunkat, a fürge nagyok és a picurkák csapatára. Többször megálltunk
a kerékpárúton, bevárva a sereghajtókat, hogy együtt érkezzünk meg
a úti célunkhoz, ami nem volt más, mint a játszótér. Mosonszentmiklóson
egy kedves ismerősünket is meglátogattuk, Horváth Elemérnét (Éva
nénit), akinek megcsodálhattuk kézzel készített egyedi babáit is. Éva néni
örömmel mesélt nekünk a babákról, egy-egy történetet is megosztott
velünk. Nagyon élvezték a gyerekek a látogatást, hiszen ezekkel a babákkal játszhattak is és közelről megnézhették azt a babát, ami egyszerre volt
Piroska, nagymama és a farkas is. A legnagyobb meglepetés viszont az
volt, hogy egy helyes kis nyuszikát is készíthettünk. Hazafelé úton gazdagabbak lettünk azzal az információval is, hogy hány csík van felfestve
a kerékpárúton. Nem is hinnék, milyen nagy szám jött ki a végén.
A táborban több meglepetés is várta a gyerekeket. Zsófi anyukája nagyon
finom sajtos süteménnyel készült nekünk, ami különleges volt, hiszen

mindenkinek a neve kezdőbetűjét formázta meg. A Fehérvári fagyizó,
pedig kétgombócos fagylalttal lepett meg minket. Az utolsó nap sem telt
el eseménytelenül. Jutott idő arcfestésre és tetoválás készítésére is. Közben
a délutáni kiállításra is készültünk, hiszen izgatottan vártuk a szülőket
egy kiállításra, amit a gyerekek munkáiból állítottunk össze. Mielőtt
azonban megérkeztek volna a vendégeink, egy kis ünnepségre került sor,
ahol ajándékkal és emléklappal búcsúztunk a táborozó gyerekektől, valamint a Horváth cukrászat támogatásával egy ízletes tortát is elmajszolhattunk. Fél négykor megérkeztek a szülők és a családtagok is
a kiállításra, amit egy vetítéssel indítottunk. A tábor ideje alatt ugyanis
rengeteg fotó készült és a legjobbakból egy összeállítást készítettünk.
A vetítésnek és a kiállításnak is nagy sikere volt. A gyerekek és mi, felnőttek is, nagyon jól éreztük magunkat ebben a néhány napban.
Szeretnénk köszönetet mondani Horváth Attilának és feleségének a finom
tortáért, Élőné Fehérvári Andreának a fagylaltért, Móriczné Szabó Évinek a felajánlott kenyértért, Horváth Elemérnének a kedves vendéglátásért és Molnár Gábornak a fotókból készített összeállításért.
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Nemzetközi Ministráns Találkozó Rómában

Községi ünnepség

2010. májusában útnak indult egy körlevél a győri egyházmegyében, hogy
Rómában nemzetközi ministráns találkozót rendeznek. Én voltam az
egyik szerencsés ministráns aki részt vehetett ezen az utazáson.
2010. augusztus 1-jén Sopronból mind egy céllal indultunk Rómába, hogy
találkozunk a pápával és közelebbről megismerkedjünk az antikvárossal.
17 órás autóbusz út után végre elértünk Rómába. A szálláshelyünk egy
apácák által üzemeltetett hotel volt. Még aznap egy 18 km-es útra indultunk a városba. Megnéztük a piacteret, az Angyalvárat, a Pantheont,
a Spanyol lépcsőt és sok más nevezetességet.
Második nap az egyházi Rómát tekintettük meg. Láthattuk a Vatikánt,
a Szent Lépcsőt, Keresztelő Szent János és a Szent Mária illetve más
egyéb bazilikákat is.
A harmadik volt a legizgalmasabb, ekkor ugyanis a pápával
találkoztunk. Ezt követően 3
órán át a Szent Péter téren
ültem 53.000 ministránstársammal, itt kaptuk meg a pápai
áldást. Este a Szent Mária Bazilikába mentünk egy szentmisére, ahol 1300 magyar
ministráns vett részt. Negyedik
nap az ókori Rómát néztük
meg. Ebbe tartozik bele a Colosseum a Forum Romanum
a Capitolium és az a hely, ahol
Julius Ceasart megölték. Ezután gyalog visszamentünk a szállásra és
indultunk haza. Úgyszintén 17 órás buszút várt ránk, majd 2010. augusztus 6-án értünk haza. Összegzés képpen Róma egy gyönyörű, tiszta város
és az emberek is kedvesek. Nagyon örülök, hogy én is elmehettem
a többi 55 gyerekkel és ez felejthetetlen élmény marad számomra.

2010. augusztus 20-án, este 18 órakor tartotta Lébény Nagyközség Önkormányzata az államalapító Szent István királyunk tiszteletére rendezett
ünnepségét, melyre szeretettel vártuk a lakosságot. A Himnusz közös
éneklése után, Pálfi Mária 7. osztályos tanuló szavalatát hallgathattuk
meg, majd az Eight Singers Lébényi Énekegyüttes előadásában egy
gyönyörű Ave Maria feldolgozás csendült fel. Ez után Kovács Gábor
polgármester úr ünnepi
beszédét hallgathattuk
meg, majd dr. Pápai Lajos
győri megyés püspök úr
megszegte az első búzából készült, megszentelt
kenyeret. Ezt követően
ismét az Eight Singers
Lébényi Énekegyüttes
dallamai járták át községünk Fő terét. A kitüntető címek átadása következett. Kovács Gábor polgármester először
a „Lébény Nagyközség Díszpolgára” címet adta át, dr. Pápai Lajos megyés
püspök úrnak. A kitüntető cím alapítására, a község képviselő-testülete
2007-ben hozott egy rendeletet, melynek az volt a célja, hogy az önkormányzat méltó módon elismerje és a község megbecsülését kifejezze azok
iránt, akik Lébényből elszármaztak ugyan, de tevékenységükkel öregbítik
településünk hírnevét.
Ezt követően a „Közjó Szolgálatáért” elnevezésű emlékplakett átadása
következett, melyet községünk 800. évfordulója alkalmából alapított
a képviselő-testület azzal a szándékkal, hogy a nagyközség szolgálatában
érdemeket szerzett személyeket méltó elismerésben részesítse, továbbá személyüket és
cselekedeteiket a jelen és az
utókor elé példaként állítsa.
A díjat Péterné Kelemen
Anna tanárnő vehette át.
A megemlékezés végén, egy
közös ünneplésre, beszélgetésre invitáltuk meg a résztvevőket a téren felállított
rendezvénysátorba, ahol alkalom nyílt a megszentelt kenyér megkóstolására és egy kis
frissítő elfogyasztására is.
Gratulálunk a díjazottaknak!

Móricz Dániel
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Az augusztus 20-i megemlékezésen elhangzott ünnepi beszéd

A nyár a végéhez közeledik. Már gyorsabban sötétedik, már reggelente
sűrű harmat borítja a füvet.
A nap szelídebben, a mag szárba szökve várja az őszt.
Az évszakok találkozásán most ünnepre hívom Önöket.
De ezúttal nemcsak az asszonyok dolga lesz a finom étkek elkészítése:
most tegyük hozzá mi férfiak, konyhát kevésbé ismerők, fiatalok, sütésbenfőzésben megfáradtak, tegyük hozzá mi is mindazt, amit tudunk.
Nagyrabecsült Vendégeink!
Kedves Lébényiek!
Hölgyeim és Uraim!
Kezdjük a hozzávalókon! Az ünnephez csak különleges élmények valók.
Gyűjtsük tehát össze a legszebb közös emlékeket, találkozásokat, a legfontosabb kézfogásokat, a legjobbkor jött mosolyokat. Mindazt, amit
egymástól kaptunk, és egymásnak adni tudtunk. Bőséges a kínálat az élet
polcain. Sok-sok jóra emlékezhetünk, amelyet itt születve, munkálkodva,
őszbe hajolva megélhettünk. Ezer íz kínálkozik arra, hogy belőle valódi,
ünnepi lakoma készüljön.
Azután folytassuk az elkészítéssel! Keverjük ezt a sok színes, régi és friss
hozzávalót egymással úgy el, hogy valami ismerős, otthoni, melengető és
nem feledhető élményt kapjunk. Valami semmihez nem hasonlítható
lébényi ízt, illatot, világot.
És végül keltsük mindezt életre. Adjuk hozzá az elhatározások, szándékok,
igyekezetek kovászát. Adjuk hozzá a jövőbe vetett bizalmunkat, az igazságba vetett hitünket. A terveinket. A jóakaratunkat. A felelősségünket.
Az egymásra gondolásunkat.
Ez az ünnep nem a mulatság ideje. Ilyenkor nem kikapcsolódunk.
Hanem egészen bekapcsolódunk: az életbe. Sűrű pillanat ez. Sűrű idő.
Szembenézünk a múlttal, és nekifeszülünk a jövőnek.
Érezzük, hogy ilyenkor meg kell felelni.
Meg kell felelni a legfontosabb kérdésekre. Tudok-e emlékezni? Tudok-e
szeretni? Merek-e gondolni és tenni a jövőért?
Tisztelt Ünneplők!
Sohase feledje senki, hogy itt, keleten magyar volt a világnak első szent
királya. Magyar lángész, aki vállán világosságot vitt a sötétségbe. Aki
lelki erőt hagyott ránk, amellyel fegyverek nélkül is győzhetünk. Erkölcs,
hit és elszánás bástyáit. Szigorúságot a bűnnel szemben. Irgalmasságot és
alázatot a másikhoz. Reményt és akaratot a holnaphoz.
Ő az, aki egyetlen rövid emberi élet alatt templomot és várat épített.
Templomot és várat, ezer évnek. Mindannyiunknak, akik most itt állunk.
Ebben élhetünk ma is. Egy várban, amelynek épülése tele volt kétellyel,
lemondással, sanyarúsággal. Egy államban, amely ezer éve várfalaival véd
és tart meg minket.
De vajon megvéd-e a belső feszültségek: az egyet nem értés, a rosszakarat, a bizonytalanság fenyegetésétől? Valaminek, ami kívülről magyarnak
fog össze bennünket, annak belülről hogyan óvhatjuk erejét?
Kedves lébényi Barátaim!
Önöknek igazuk van, ha azt mondják, Szent István a régmúlt dicsőséges,
szent alakja, de a történelem nem hagyott nekünk sok mulatnivalót.
Igazuk van, ha azt mondják, hogy a mai kor embere hiába bíztatja magát
a Szent király államalapító erejével - gondok, sötét kilátások, komoly
nehézségek mérgezik mindennapjainkat. Igazuk van, ha azt mondják,
a valóság - hiába ezer év - szétaprózza bizalmunkat és hitünket.
Igazunk van.
Csak így jövőnk nincs.
Szent István képes volt csak a jövőben gondolkodni. Új világosságot látott, és
magyar földön oltárt épített, hogy az áldozatnak legyen helye rajta. Politikus
volt, de nem a hatalomért, hanem a hazáért. Király volt, de nem
a kincsért, hanem a kiválóságért. Ember volt. Nem önmagáért, hanem másokért.
Mi egy olyan kort népesítünk be, ahol mindenki egyenként akar különleges, tehetős és sikeres lenni. Amelyben a fiatalság, a karrier - pénzért
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vehető, ahol a nagyhatalom önmagát termeli újra, és nem a közösséget
teszi gazdaggá.
Így Szent István öröksége nehezen fordítható le a mai kor nyelvére. Mert
azt üzeni: csak együtt lehetünk, csak közös szándékkal válhatunk sikeressé, különlegessé. Csak egymás örömében, igyekezetében osztozva
szerezhetjük, és csak következetesen gondolkodva tarthatjuk meg a legfontosabb értékeinket.
István királyunknak, aki születésénél, uralkodói személyénél fogva távol élt
alattvalóitól, nem esett nehezére népére keresztény szeretettel gondolnia.
Mi sokszor egymás szomszédságában sem tudjuk ugyanezt megtenni.
Szent István harcokban, szinte biztosítékok nélkül, tűzzel-vassal alakított,
alapított hazát.
Nekünk békeidőben, biztos körülmények között sincs sokszor erőnk
tenni közösségünkért.
Az Árpádháziak között az Első tudta, hogy lemondás, áldozat és bátorság nélkül nincs gyümölcse az erőfeszítéseknek.
Mi lassan a legkisebb vállalkozást is veszélyesnek látjuk, és gyakran leplezzük kishitűségünket az óvatosság és ésszerűség álcájával.
A Szent Király tudta, hogy a bizonyosság a jóban elsősorban isteni, lelki
adomány, és nem külsőségek függvénye.
Minket – bár ezer évnyit haladt azóta a tudomány – a legelső mendemonda, kósza hír is eltántorít attól, hogy higgyünk abban, ami valóban jó.
Szent István, az államalapító egyszerre volt pásztor, uralkodó és – mai
szóval élve – menedzser. A haza módszertanát alkotta meg, a messzelátás
bölcsességét érvényesítette. Nem időben, hanem lélekben, nem erősségben,
hanem hitben mérte a nagyságot.
Kedves Egybegyűltek!
Úgy kezdtem beszédemet, hogy az ünnep a szembenézés ideje.
Szembe kell tehát néznünk magunkkal is. Hogy Szent István várában,
ebben a lébényi várrészben tudunk-e közösen kovásza lenni a jövőnknek!
Meg tudjuk-e becsülni, amink van, amit eddig elértünk? Merünk-e erőnkben bízva - merészek lenni? Hinni, hogy a vár belülről és nem kívülről erős? Remélhetjük-e egymás támogatását, odafigyelését, kiállását
a közös tervek mellett?
Van-e hitelünk a másiknál, és van-e hitünk a másikban? Oda tudjuk-e
egészen adni magunkat annak, amiről biztosan tudjuk, hogy jó? És ellen
tudunk-e állni az elbizonytalanító rosszakaratnak, a jövőt előre megadóztató gyanakvásnak, sandaságnak?
Augusztus huszadika nem csak évszakok találkozása, nemcsak a nyárzáró napok egyike. Korok és elhatározások metszete is.
Pillanat, amikor felelni kell.
Ilyenkor érezzük, hogy helye van a nagy szavaknak, a súlyos gondolatoknak, az erőt adó elhatározásoknak.
Ilyenkor érezzük, hogy a múló idővel szemben nyomot kell hagyni. Emlékeket kell formálni. Úgy kell ünnepelni, hogy az egyszerre legyen méltó
ahhoz, aki előtt fejet hajtunk, és ahhoz, amit Általa, Vele mi elgondolunk.
A mi történetünket nem krónikák elvékonyult, aranyló pergamenjei őrzik.
Hanem az ismerősök, barátok, falubeliek tekintete. A mellettünk álló
kézfogása. Az utak, házak, középületek - amelyek épülésében, szépülésében részt vállaltunk. A bizalom, amellyel egymást a tovább-indulásra
bíztatjuk.
Nagyrabecsült Barátaim!
Legyen Lébény a kivétel! Legyünk mi a kivétel egy rosszkedvű, bizalmatlan, bizonytalan korban! Legyen Lébény élete a jövőnek szánt, a
múltat ismerő valódi, ember-mértékű élet!
Legyen a bátorságunk kitartó, a kitartásunk alázatos, az alázatunk közösségi, a közösségünk erős!
Legyen Lébény a Szent Istváni üzenet ismerője és vállalója, szőjük mi
tovább a királyi múltat jelenbe lebbentő palástot és álmot!
Ne higgyék, hogy ez olyan nehéz!
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Nem nehezebb, mint a holnap vagy a holnapután. Nem nehezebb, mint
a szembenézés, a megbocsátás, az elszánás.
Nem nehezebb, mint maga az élet.
Ez a reménybeli élet, ez a mi ünnepünk. Ezt az életet fonjuk egymás
mosolyaiból, és kelesztjük terveinkkel, szándékainkkal.
Ezen az életen kell dolgoznunk, külön-külön, és együtt: mindannyiunknak.
Kedves Lébényiek!
Szent István hozzánk is fordulva írja Intelmeiben:
„Légy bizony mértékletes, hogy mértéken túl senkit ne kárhoztass.
Légy tisztességtudó, hogy szántszándékkal soha senkit szégyenre ne vígy.
Légy szelíd, hogy az igazságnak soha ellene ne állj.”
Ezekkel a szavakkal egy uralkodó tanítja uralkodni Imre herceget.
De hozzánk is szól, akik ma a magunk életét akarjuk kezünkbe venni.
És már nem ezer év távlatából, hanem egészen közelről, szinte a lelkiismeretünkből szólva így mondja:
„Légy alázatos, hogy az Isten téged felmagasztaljon, itt és a jövendőben.”
Barátaim!
Ez a hely az itt. És ez a perc a jövendőnk.
Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel.

Lébény díszpolgára

A Közjó Szolgálatáért
elnevezésű díjra az idei
évben is több jelölés
érkezett.
A jelöltek: Gyurós
Józsefné, Császár
Sándorné, Pálinger
Béla és Pétené Kelemen Anna.
A jelölések alapján
Lébény Nagyközség
Önkormányzatának
képviselő-testülete
Péterné Kelemen
Anna tanárnőnek ítélte oda a díjat, a következő indoklással:
„Péterné Kelemen Anna tanárnő több, mint 25 éve érkezett Lébénybe.
Az évek során gyerekek százait tanította, nevelt a lébényi iskolában.
A matematika szépsége mellett azokra az alapvető emberi értékekre
nevelt, amelyek nélkül sem az egyének, sem szűkebb, tágabb emberi közösségek boldogsága, boldogulása, emberhez méltó léte nem volna lehetséges: szeretetre, önzetlenségre, becsületre, a másik ember segítésére.
Munkája nem ért véget a délelőtti tanítással. Délutánonként sok-sok
gyereket korrepetált, versenyre, érettségire, vagy éppen a másnapi dolgozatra készített fel az általános iskolás korosztálytól az egyetemistáig.
Mindezért soha nem fogadott el pénzt. Lehetetlen is lenne ezt pénzben
kifejezni, csupán a viszonyítás kedvéért, a nagyságrend érzékeltetéséért
álljon itt egy rövid számítás: 25 év alatt napi 1-2 tanítvánnyal számolva
(ennél sokkal több volt), mondjuk 1000 Ft-os óradíjat véve ez bizony több,
mint 10 millió Ft lenne. Akik ismerik, pontosan tudják, hogy e szerény
becslés többszöröse a helytálló. Hol van most ez az érték? Biztosak lehetünk
benne, hogy jól kamatozott. A lébényi fejekben és szívekben megtalálható
ez a kincs, mely pályázatok és alvállalkozók nélkül célba ért. A KÖZJÓÉRT.”

Lébény Önkormányzatának döntése alapján 2010-ben a díszpolgári címet Dr. Pápai Lajos
megyéspüspök úrnak adományozzuk. Gratulálunk!
Elég lenne talán ennyit mondani
csak, hisz a püspök urat Lébényben
szinte mindenki ismeri és munkáját,
múltbéli tevékenységét elismeri. Mielőtt e címről szóló emléket átadnám,
engedjék meg, hogy pár adatot, gondolatot megosszak Önökkel.
Pápai Lajos 1940. szeptember 6-án
született. Édesapja – aki a második
világháborúban eltűnt - volt lébényi,
apai ágú nagyszülei a lébényi temetőben nyugszanak. Leginkább gyermekkorát töltötte Lébényben.
Huzamosabb ideig – 3 évig – a háború utáni években volt folyamatosan
Lébényben lakó polgára a településnek. És ide járt az általános iskola első
osztályába is. Utána is szinte mindig – mint diák és ifjú - a nyarakat Lébényben
töltötte. Aztán édesanyjával és testvérével elkerültek Lébényből.
Pappá 1963. június 21-én szentelték.
A Győri Egyházmegye felszentelt püspökévé 1991. április 27-én vált. Ő
a Győri Egyházmegye 77. püspöke a honi kezdetek, azaz Szent István
óta. Ha belegondolunk, akkor ez a mostmár 1010 esztendő átlagban 13
évi püspöki működéssel hidalható át 2010-ig. (Ez a számítás persze torz,
mert nagyon sok az elődök közül csak pár évet szolgált püspökként.)
Pápai Lajos 19 éve tölti be ezt a magas egyházi vezetői pozíciót. Ehhez
külön gratulálunk!
És van itt még valami! A lébényi Szent Jakab templom kapcsán is szeretném megemlíteni a püspök úr nevét. Egy kicsit messzebbről kezdem:
Tudható - vagy ha nem, olvasható Kiszeli Lajos: Lébény könyve című
történelmi munkájában -, hogy a templomunk úgy, ahogy most kinéz
belülről, az August Essenwein műépítész és báró Friedrich Schmidt
uraknak köszönhető. Időben mindez 1862-1864 közöttre tehető. A templomunk úgy, ahogy most kinéz kívülről, az első sorban egy plébános soksok embert összefogó munkájának köszönhető. Őt úgy hívták, hogy
Dingráff Gáspár. Itt nyugszik a lébényi temetőben. Időben hol vagyunk?
1872-1879 között. Összefoglalva: 130-150 éve semmi jelentős, nagy
horderejű felújítás, restaurálás nem történt a templomunkkal. Ehhez
képest még nagyon jól is néz ki, nem?!
És itt vagyunk 2010-ben. Újra egy egyházi személy – jó, jó nem plébános,
hanem egy püspök, aki egy kicsit azért lébényi… –, akinek köszönhetően
néhány hónap múlva újra nagy renoválásban részesülhet a templomunk.
Úgy fog majd kb. kinézni, mint a Lébény könyve 371. oldalán: felállványozva. Püspök úr volt az, aki belátta, megértette, hogy Lébénynek
egyedüli pályázóként nincs esélye az úniós forrású pályázatokon való
megfelelésben, ezért „szárnya alá vette” a mi templomunk sorsát és a
győri felújító munkák „árnyékában” a Szent Jakab templom is megújulhat.
Sőt, nem csak a templom, hanem a régi plébánia is. Hogy konkrétabban
mondjam: a Győri Egyházmegye a püspök úr vezényletével nyert közel
600 millió forintot, aminek nagyságrendileg a harmada Lébénybe kerülhet.
Szóval: ezzel a díjjal ezt is szeretnénk megköszönni. És szeretnénk a
közelgő 70. születésnapja alkalmából is gratulálni.
Isten éltesse sokáig és köszönjük!
(részlet az elhangzott köszöntőből)

Rum János, Sárvári István Sólyom Gábor képviselők

Kovács Gábor

Kovács Gábor

A Közjó Szolgálatáért díjazottja
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Falunap 2010-ben

Takács Roland és Plásztán Anett
Lébény Nagyközség Önkormányzata 2010. augusztus 21-én rendezte
meg az idei falunapot. Végre elmondhatjuk, hogy az időjárás is velünk
volt, mert valljuk be, az elmúlt évek szabadtéri rendezvényeire az esernyőt
és a meleg pulóvert sajnos nem lehetett otthon felejteni. Délután két
órától kezdődött a falunap, amikor is begördült a sportpálya parkolójába
a kisvonatunk, a Nyári Mikulással. A szemfüles gyerekek rögtön észre-

díjátadásra került sor, a tavalyi év megyei I. osztályú serdülő csapatának
díjkiosztó ünnepségének lehettünk tanúi. Ezt követően 15 órától a Lébény
SE - Győrszemere SE labdarúgó mérkőzés vette kezdetét a szurkolók
nagy örömére. 16 óra környékén a parkolóba újabb „látványosság” érkezett.
A Mosonmagyaróvári Tűzoltóság darus kocsija parkolt be, szerencsére
nem valami tűzeset miatt. Aki a hatalmas járműtől és a 37 m magasra

Horváth Tamás

vették a kedves vendéget, aki sok-sok édességet osztott ki a lelkes fiúknak
és lányoknak. Miután az utolsó cukor is elfogyott, helycsere történt,
a Mikulás leszállt, a családok, gyerkőcök felszálltak a vonatra, ami elindult
„Lébény néző” körútjára. Jó volt látni, hogy csupa fülig érő szájú utassal
telt meg a kis mozdonyunk,
akik vidáman integettek
a szembejövőknek. A parkolóban azonban más is kapott
helyet. Két órától az Első
Lébényi Motoros Klub tagjai is várták a bátor jelentkezőket egy körre, akiknek
bőven akadt utas a délután
folyamán, hiszen nagyon
népszerűek voltak. Két órától a kisebb gyerekeket egy
csúszdás légvár várta, a nagyobbak pedig kipróbálhatták a quadokat a sportpálya
túl oldalán lévő szabad területen. 14 óra 45 perckor egy
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felemelkedő darutól nem ijedt meg, az ki is próbálhatta, hiszen Csengei
Péterék felvitték őket a magasba. A mérkőzés második félidejétől az
énekelni vágyók kapták meg a színpadot, hiszen a már elmaradhatatlan
karaoke kezdődött, mely egészen 16 óra 45 percig tartott, amikor is átvették a színpadot a hastáncosok. A szemeket gyönyörködtető táncbemutató után megérkezett Megasztáros vendégünk, Nagy Edmond. Őt
egy helyi „sztár” követte, Takács Roland és bájos partnere Plásztán Anett,
a Madách Színház énekese. Aki ott volt, annak talán mondanom (írnom)
se kell, hogy milyen fantasztikus hangulatot varázsoltak a lébényi sport-

Lébény

Visszapillantó

Felajánlók, támogatók

Four Fathers
pályára Rolandék, akik nemcsak megtapsoltatták a közönséget, hanem
meg is énekeltették. A két kitűnő hangú énekest a Kelet csillagainak
hastánc bemutatója váltotta fel, majd a tinik kedvence is megérkezett,
a Csillag Születik műsorából megismert Horváth Tamás. Azt hiszem
az idősebb korosztály is megláthatta és meghallhatta, hogy ezek a „mai
fiatalok” is tudnak nagyon jól énekelni és jó hangulatot csinálni. A fellé-

Ezúton is szeretnénk megköszönni támogatóink segítségét,
mellyel még színesebbé tudtuk tenni idei falunapunkat!
Badics Ibolya, Csengei Lajosné (Régi 100 Ft-os bolt), Első
Lébényi Motoros Klub tagjai, Enzsöl Family Bt., Élőné
Fehérvári Andrea, Fliegl Abda, Frühwirt Zsuzsanna, Gősi
Attiláné (Erika kozmetika), Három „R” Kft. (Óvodával szembeni 100 Ft-os bolt), Horváth cukrászat (Horváth Attila és
felesége), CBA Delikát lébényi telephelye, Jászfalusi Roland,
Kovács Lászlóné, Kollár József, Lébényi Önkéntes Tűzoltó
Egyesület, Mosonmagyaróvári Tűzoltó Egyesület (Csengei
Péter, Szíj Zoltán), Molnár Gábor, Molnár Ferenc (Kisbömbi
vendéglő), Steininger Imre ( Jimmy’s pizzéria), Szabóné Hécz
Edit, Mágia Tours Mosonmagyaróvár, Matsek Attila, Matsek
István és családja, Tóth Kinga (Szivárvány ajándékbolt),
Tóth-Hús (Tóth Gyula), Tóth Jenőné
KÖSZÖNJÜK!

Első Lébényi
Rockbanda Fesztivál

Maróth Viki és a Nova Kultúr Zenekar
pés után, míg a sztárvendéget majdnem szó szerint szétszedték a rajongók,
addig elkezdtük a tombola húzást. Az idei évben is nagyon sok tombolatárgyat húzhattunk ki a támogatóknak köszönhetően. Voltak szerencsés
kezűek és voltak akik mellől elszegődött a szerencse, de ez már sajnos
csak így van. A nyerteseknek viszont ezúton is gratulálok. A „szerencsepercek” után négy édesapa lépett a színpadra, a sokak számára ismeretlen
Four Fathers. (Bár Mukli Gyulát biztosan sokan felismerték az idősebb
korosztályból is.) Úgy gondolom, illetve úgy tapasztaltam, hogy az első
egy-két dal után már senkit sem zavart az, hogy nem ismeri az énekegyüttes tagjait, hiszen hangjukkal és humorukkal szinte mindenkit levettek a lábukról. Az ekkorra már kialakult jó hangulatot még tovább
fokozták. Az izgalmat, pedig a második tombola sorsolás tornázta fel,
hiszen az egy hetes, teljes ellátásos tunéziai út és még számos nyeremény
gazdára várt. Miután lefogytak a nyeremények a színpadról és sikerült
megfelelően beállítani a mikrofonokat, fellibbent a színpadra Maróth
Viki, majd az egész csapat és a húrok közé csaptak. A régről jól ismert
slágerek és a fantasztikus hangulat átragadt már arra is, aki nem is ezt
a műfajt kedvelte. A nézőtéren mindenki hangosan tapsolt, énekelt és ha
jól láttam nagyon sokan táncra is perdültek, tehát mondhatnám „nagy
buli kerekedett”. Ezután nem maradt más csak a tűzijáték, ami talán még
látványosabbra sikerült, mint az elmúlt években. A falunapot a bál zárta,
melyen Jászfalusi Roland zenélt egészen hajnalig.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt
az Első Lébényi Rockbanda Fesztiválra.
Fellépők:

Someday zenekar
Vortrex Rock Együttes
Myway
Az együttesek saját szerzeményekkel,
valamint Lord, Tankcsapda, Bikini, Republic
feldolgozásokkal lépnek fel.
Helyszín: Lébény, Sportpálya
Időpont: 2010. október 2. (szombat), 16 óra
Szervező: Voltrex Rockbarátok Egyesülete
Támogató: Lébény Nagyközség Önkormányzata

K.I.
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A 2006-2010 évi ciklusprogram értékelése

A mostani testület szolgálati ideje lassan a végéhez ér. 2007. február 15én elkészült az a ciklusprogram, aminek teljesítéséről az utolsó testületi
ülésen számot kellett adni. Ennek az értékelésnek – véleményem szerint
– legjobban áttekinthető formája, ha az olvasók a tervezetben szereplő
tételeket is olvashatják. (Fekete színnel idéztem a ciklusprogram sorait,
kékes színnel szerepel a terv tételes értékelése.)

Az Önkormányzati Törvény, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatunk előírja, hogy a mindenkori polgármester a választások után
6 hónapon belül – a Képviselő-testület megbízatásának időtartamára – un.
ciklusprogramot terjeszt a testület elé.
Ennek a kötelezettségemnek eleget téve terjesztem Képviselőtársaim elé
az alábbi rendező gondolatokat, melyeket kérem, vitassunk meg és közös
egyetértés esetén fogadjunk el a 2010-es választásokig bezárólag.
A ciklusprogram – amellett, hogy kötelező – jó alapot is nyújthat egy
közös megegyezésen nyugvó, hosszú távú fejlesztési tervhez. Aztán ha az
egyezség megszületik, a feladat már könnyű: „csak végre kell hajtani”
belőle a lehető legtöbbet…
Bevezető:
Mindnyájunk előtt ismert, hogy egy meglehetősen nehéz (morális, politikai, de főleg gazdasági) helyzetben döntött úgy a Falunk lakossága, hogy
négy évre ránk bízza a település sorsát…
Az állam minden területen visszahúzódik: egyre kevesebbet ad és egyre többet
követel. Azaz egyre több feladatot ró az önkormányzatokra, ugyanakkor ehhez,
ezekhez a feladatokhoz egyre kevesebb pénzt, normatívát biztosít.
Ezzel párhuzamosan a lakosság terhei is folyamatosan nőnek, tehát
a megoldásként kínálkozó utak közül az nem járható, hogy az elvonások,
illetve többletfeladatok arányában növeljük a lakosságra kivetett adókat,
egyéb elvonásokat, terheket. (Ezt megtettük 2006-ban, őszintén remélem,
hogy erre a közeljövőben nem kell többet sort kerítenünk…)
Mi maradt hát? Csak saját magunkra számíthatunk! És bízhatunk – de
csak bízhatunk! – abban, hogy pályázatokon keresztül tudunk majd
előre lépni, fejleszteni, beruházni.
A fenti fő gondolatok alapján az alábbiakat fogalmazom meg:
1.,
Lehetőség szerint az elkövetkező 4 évben (az inflációs korrekciót leszámítva) ne emeljünk a lakosságot sújtó adókon. A vállalkozók esetében
sem elsősorban adóemelés hozhat többletet, hanem az, ha vállalkozásbarát környezetet teremtünk számukra.
Nem történt lakosságot érintő adóemelés. A kisvállalkozók esetében
pedig adócsökkentést hajtottunk végre: 2.500.000 Ft-os számított adóalapig eltöröltük az iparűzési adót. (Ez az intézkedés 132 lébényi kisvállalkozást érintett.) 2009. január 1-től megszüntettük a vállalkozók
kommunális adóját.
2.,
Csak magunkra számíthatunk.
Meg kell keresni minden olyan megoldást, amely kevés pénz bevonásával
is látványos eredményt hozhat. Ez a helyi vállalkozók és a helyi lakosság
aktív közreműködése nélkül nem sikerülhet.
Talán nem idetartozónak tűnik, de le kell írnom: szemléletváltozást
kellene elérni a gondolkodásban is! Mi lébényiek egymásra vagyunk
utalva. Jobban, mint eddig. Segítenünk kell egymáson és össze kell fognunk
a közös sikerünk érdekében.
Az összefogás tekintetében is értünk el jó eredményeket. Kiemelem ezek
közül a Lébényi Szent Jakab Nap rendezvényünket, a Nemzeti Vágtán
való szereplésünket, a Lébényi Fogathajtó Versenyt, a Falunapokat vagy
– mint az összefogás egy tárgyiasult formáját – a Trianon Emlékművet.
Ezek ilyen formában korábban nem voltak a településünkön s mindegyik
esetén jelentős szerepet vállaltak a civilek, a civil szervezetek.
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3.,
A konvergencia program nyújtotta EU-s pályázatok hozhatnak elmozdulást ebből az ellehetetlenülésnek tűnő állapotból. Tény azonban, hogy
minden önkormányzat ebben bízik… Ettől függetlenül ezzel a lehetőséggel nekünk is élnünk kell(ene)! Részben vagy egészben a szomszéd
települések, a Mosonmagyaróvári Kistérség vagy a Kelet-Hanság Kapuja
Térségfejlesztési Társulás keretein belül.
Az elmúlt 4 évben sok pályázatot készítettünk. Tételesen felsorolva:
Az önkormányzat által beadott pályázatok:
2006-2008*
2007
2008
2008
2008-2010
2009-2010
2009-2010
2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010-2012
2010-2011
2010

Kézszárító berendezés beszerzése,
nyílászáró csere a „nagyiskolán” (CÉDE)
Sportcsarnok lelátó építése (HÖF CÉDE)
Lébény Mosonszentmiklós községek
közötti kerékpárút építés (NFÜ)
Gyöngyvirág utca burkolat felújítása
(TEÚT)
Interaktív táblák és számítógépek
beszerzése (TIOP-1.1.1-07/1) folyamatban
Lébényi Egészségház környezetbarát
felújítása (NYDOP)
Lébény óvodai ellátásának infrastrukturális- és eszközfejlesztése (NYDOP)
Kormos utca burkolat felújítása (TEÚT)
Pedagógusképzési pályázat (TÁMOP
3.1.5/A/2) folyamatban
Iskola köz 2. szám alatti „kisiskola”
infrastrukturális fejlesztése (OKM)
Fő út 80. szám alatt Faluház kialakítása
és külső felújítása (CÉDE)
Iskola köz 1. szám alatti „gimnázium”
épület akadálymentesítése (NYDOP)
Számítógép a közoktatásért
Autóbusz öböl kialakítása a Fő úton
(NYDOP)
Idősek Klubjának akadálymentesítése
(NYDOP)
IKSZT pályázat (Közösségi Ház
felújítása, átalakítása) (MVH)

elnyert összeg
3 200 000 Ft
6 185 763 Ft
25 604 546 Ft
4 423 257 Ft
13 408 300 Ft
40 000 000 Ft
137 870 558 Ft
nem nyert
8 798 000 Ft
16 500 000 Ft
8 377 603 Ft
39 650 643 Ft
8 db
számítógép
7 515 265 Ft
8 397 557 Ft
53 171 418 Ft

Leader pályázat Szent Jakab zarándoklat
Magyarországon (MVH)
Civil szervezetek Leader pályázatai (6 db)
(MVH)

3 680 000 Ft
elbírálás alatt

(* Ezt a pályázatot még az előző testület nyújtotta be.)

A település életére jelentős hatással bíró külsős pályázatok,
fejlesztések (2006-2010):
Volvo Hungária telephelye megépült (Volvo)
Evangélikus temető ravatalózójának felújítása
(MVH)

Lébény - Győr-Káptalandomb komplex turisztikai attrakciófejlesztése (NFÜ)
Az Oltvány és környezetének felújítása (VIZÜGY)
elbírálás alatt

Üvegházas kertészet kialakítása Lébény határában
(Zeiler Hungária)

Lébény

nem ismert
15 503 569 Ft
560 226 321 Ft
300 000 000 Ft
1 700 000 000 Ft

Polgármesteri Hivatal hírei

Pályázati megoldással az alábbi fő területekre szeretnék koncentrálni:
• templomfelújítás
a Győri Egyházmegye szervezésében megtörtént
• óvodakorszerűsítés, -átalakítás
megtörtént
• Forrás-tavak rendbehozatala
a Győri Vízügy adott be pályázatot erre, bírálat még nem történt
• út rekonstrukció, új utak építése
felújított utcák, utak: Gyöngyvirág, Ady, Magyar, Faiskola, Bartók,
Friki részlegesen felújított utak: Vörösmarty, Kormos, Római, Hunyadi
• járdaépítés, régiek felújítása
új járdák (utcák): Temető
felújított járdák (utcák): Hunyadi, Magyar, Fő, Iskola
• építési telkek kialakítása
jelenleg rendelkezésre áll: Római utca (Szedres)
	(Az új rendezési terv sok helyi lakost is „helyzetbe hozott”: többhelyütt
lenne mód építési telkek kialakítására.)
• településrendezési terv aktualizálása
megtörtént
• belterületi vízrendezési terv készítése, végrehajtása
	Nincs rá jelenleg keretünk, a vonatkozó szabályok miatt nem is
pályázhattunk rá eddig.
• bölcsöde kialakítás
Első lépésként létrehoztuk az egységes óvoda-bölcsöde lehetőségét.
• kerékpárutak kialakítása
(Mosonszentmiklós-Lébény, Mecsér-Lébény, Hanság-Lébény)
	A Mosonszentmiklós-Lébény szakasz elkészült. A többi irány –
anyagiak hiányában – nem valósult meg.
• temetők „szépítése”, korszerű ravatalozó létesítése, temetőterület szükség szerinti bővítése
A katolikus temetőben díszvilágítás kialakítása megtörtént. A kerítés és
a közlekedők kijavítása elkészült. Új, kibővített parkolót alakítottunk ki.
Az evangélikus temetőhöz parkolót létesítettünk. Az Evangélikus Egyház beadott pályázata sikeresen szerepelt, amihez szükséges volt, az
önkormányzat aktív közreműködésére is – új ravatalozó és kerítés
épülhet. Az önkormányzat – ellenszolgáltatás nélkül, ajándékozási
szerződéssel – visszaszolgáltatta a tulajdonát képező (valamikor elbirtokolt), temető mögötti, 7.150 m2-es területet az Evangélikus Egyházközség javára.
• volt Kerttövál helyzetének rendezése
Hamarosan elkészül egy új, 6 hektáros üvegházas kertészet.
• tornacsarnok lelátójának befejezése
megtörtént
• Közösségi Ház korszerűsítése, esetleg új építése
Erre pályázatot nyertünk, a kivitelezés 2011-ben fog történni.
A ciklusprogram tartalmi részeként az alábbiakat terjesztem elő – azzal
a megjegyzéssel, hogy ez nem prioritási sorrendet jelent, csak tartalmi,
logikai egységeket:
• A harmonikus falukép, a rendezett, ápolt, virágos környezet kialakítása olyan feladat, amely nem csak a helyi lakosságnak önnön érdeke,
hanem az idelátogatókban kialakítandó pozitív kép miatt is lényeges.
	Értékes gondolatnak tartom a nyugdíjasok által a közelmúltban megfogalmazott „Tiszta Lébényért!” mozgalmat (aminek során örökbe
fogadnának utcákat) a közterületeinkkel kapcsolatban, sőt, ezt javasolnám megtoldani azzal, amit nagyszüleink még „tiszta udvar rendes
ház”-ként ismertek – megoldást keresve ezzel a közvetlen magánterületek mozgalomszerű szépítésére. Ugyanakkor hangsúlyozni kell,
hogy a településszépítés, köztisztaság, nem csak a civilek feladata,
hanem minden lébényi polgár érdeke.

 z utcák örökbefogadása egy alkalommal valósult meg a négy év során
A
(a nyugdíjasok szervezésében), de elmondható, hogy a falu lakosságának
legnagyobb részéről érezhető a szép, rendezett környezet iránti igény.
Számtalan alkalommal volt szemétszedési akció. A közterületeink többségén parkosítás történt. A templomot övező közterületekre öntözőrendszert és ivókutat telepítettünk. Minden tavasszal palántákat ültettünk
– a nyugdíjas egyesületek aktív közreműködésével – az erre kialakított
ágyásokba és több helyen évelő növényekkel parkosítottunk.
• Ahhoz, hogy az iskola és az óvoda finanszírozási helyzete hosszútávon
se lehetetlenüljön el, gondoskodnunk kell arról, hogy a falu ne „öregedjen el”: el kell érnünk, hogy a fiatalabb nemzedék ne hagyja el
Lébényt, hanem inkább telepedjenek le nálunk még mások is. Ehhez
építési telkek, munkahelyek, korszerű intézmények, esetleg bölcsöde,
nívós programok: falunap, majális, stb. kellenek. A mi felelősségünk
is, hogy a „jó itt élni!”-élmény alakuljon ki minél több emberben.
	Az itt felsorolt igények egy kivételével magvalósultak. Erről részletesen informálódni lehet a Lébény újság számaiból. A bölcsöde kérdése
továbbra is nyitott, de e területen is történt elmozdulás az egységes
óvoda-bölcsöde elvi kialakításának irányába.
	A munkahelyteremtés kapcsán kiemelem az ősszel megnyíló, 6 ha-os
kertészet munkaerőigényét: 40-60 fő betanított dolgozóra lesz szükségük.
• Valószínű, hogy rövid időn belül az Ipari Park megtelik az idetelepült
vállalkozásokkal. Célszerűnek látszik további terület bevonása. Ennek
során az Önkormányzatra is hárulnak majd feladatok.
Az új, hatályos rendezési terv egy nagyjából a meglévőhöz hasonló
terület bevonásával biztosít lehetőséget az Ipari Park bővítésére.
• Településünkön hagyományosan sok és színvonalas rendezvény zajlik –
már hosszú évek óta. Ezeknek az eseményeknek „adekvált” helyszínei
vannak, mely helyszínek egyben a falu büszkeségei, látnivalói is. (Legutóbb
az 1956-os forradalom emléke két ilyen nevezetes helyszínt kapott.)
Egyedül az 1848-as forradalom, azaz a március 15-i nemzeti ünnepünk
nem rendelkezik még ezzel a „célhelyszínnel”. A négy éves ciklus során
szeretnék erre is egy szép és méltóságteljes megoldást találni.
A 48-as emlékhely kialakítása nem történt meg. A testület a kialakítandó helyszínben sem tudott végső álláspontot kialakítani. Ez
a feladat az új testületre marad.
	Terven felüli eredmény viszont az Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület szervezésében (az önkormányzat meghatározó anyagi támogatása mellett) megvalósult Trianon Emlékmű.
• A mai világunkban elvárható, hogy az Internet ne kiváltság, hanem napi
használati eszköz legyen akár minden családban. Ennek kialakítása természetesen nem az Önkormányzat feladata, de hogy ezt minden lehetséges eszközzel „kiharcolja”, az igen. Az pedig kiemelten, hogy
a településünk honlapja ízléses és naprakész legyen.
	Ide tartozó dolog, hogy a kommunikációnkon javítani kell! Ennek egyik
lépése lehet, ha rendszeresen kiadjuk a falunk életével, eseményeivel
foglalkozó újságunkat.
	A honlapunk folyamatosan frissített, ahonnan minden fontos információ, lakossági ügyintézéshez szükséges űrlap is letölthető. Rendszeresen megjelenik a Lébény című újság. Internetszolgáltatást
a településünkön – nem számítva a GSM telefonok nyújtotta lehetőségeket – jelenleg három szolgáltató végez. Az internet bárki által
elérhető szolgáltatássá vált.
	Megjelent a Lébény könyve című történelmi, helytörténeti könyv, ami
– mind minőségét, mind tartalmát, terjedelmét tekintve – büszkeségre adhat okot. Alkotója Kiszeli Lajos alpolgármester úr, kiadója
az Önkormányzat volt.
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Civil szervezetek hírei

A pozitív gondolkodásról

• Zavaros vagy tisztázatlan tulajdoni viszonyok rendezése, különös tekintettel az ÁFÉSZ és az Önkormányzat közötti állapotra gondolok. De
jogilag más tulajdonosokkal sem mindenütt rendezettek ezek az ügyek.
	Az ÁFÉSZ és az Önkormányzat közötti vitatható tulajdoni viszony
rendezése megtörtént.
• A falunkban működő civil szervezetek nagy száma kitűnő indikátora
a pezsgő közösségi életnek. Ezt meg kell őriznünk, munkájukat – erőnkhöz mérten – a továbbiakban is segítenünk kell – önállóságuk maradéktalan biztosítása mellett. Ennek egyik módja lehet, ha a Közösségi Ház
tényleg közösségi házzá válik!
	A LEADER pályázati rendszerben jelentős forrást nyertünk erre
a feladatra 2010 nyarán. A megvalósítás már az új testületre vár.
	Szeretném annak tetőterét arra alkalmassá tenni, hogy még több helyi
szervezetnek adhasson otthont, de olyan módon, hogy egymást ne
zavarják. Ez a munka még tisztán önerőből is megvalósíthatónak tűnik,
de nem zárnám ki ezt sem a pályázati irányok közül.
	A Közösségi Ház tetőterében egy tükrös tornaterem kialakítása megtörtént. Itt ezen értékelés készültekor ideiglenes óvoda működik, de
ezt megelőzően e terem adott otthont jóga órának, aerobiknak, hastáncnak, karate edzéseknek, felnőtt tornának, időseknek szervezett
speciális tornának.
• Jó lenne elérni, hogy a megválasztásunk után szükségszerűen bezárásra
ítélt múzeumunk újra megnyithasson. Vagy a jelenlegi helyén vagy más
helyszínen – ez talán nem is fontos. A lényeg, hogy az eleink által összeállított értékes gyűjtemény újra látható legyen a nagyközönség számára.
	A múzeum kiállítási állományának szakszerű menekítése megtörtént.
Az épület elbontásra szorul. A folyó fejlesztések befejeződése után
a kiállítási anyag az un. nagyiskola épületébe kerül. Ennek várható
megvalósulása: 2011.
• Szeretném elérni, hogy rendelkezzen az Önkormányzat egy kisbusszal.
Egy falubusszal. Ez nagy segítség lenne a Sportkörnek, de a falu civil
szervezetei is sok mindenre tudnák azt használni (színház-, uszodalátogatás, iskolai versenyekre elutazás, stb.).
Saját forrásból vásároltunk egy használt Renault (9 személyes) kisbuszt.
Ez nagy előrelépést hozott, de csak átmeneti megoldást: a jármű
nagykorú lesz lassan… Célszerű lenne erre pályázati forrást keresni,
de ez már az új testület feladata lesz.
Tisztelt Képviselőtársam!
Kérem, hogy áttanulmányozva a fentebb leírtakat fogalmazza meg Ön is
észrevételeit, javaslatait! A ciklusprogram benyújtása bár a polgármester
feladata, de én azt szeretném, ha olyan programot fogadnánk el, amit
mind a tizenketten a sajátunknak érzünk és emiatt vállt vállnak vetve
fogunk dolgozni az abban rögzített célok megvalósulásáért…
Lébény, 2007. február 15.

polgármester

Tisztelt Képviselőtársam!
Úgy ítélem meg, hogy a most működő testület a ciklusprogramban vállalt
célok döntő többségét elérte, a vállalt feladatokat elvégezte.
Ezúton is szeretném megköszönni, hogy polgármesteri munkám során a
szükséges segítséget és a jó értelemben vett kontrollt, kritikát megadták nekem.
Lébény, 2010. szeptember 10.

polgármester
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A Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete szeretettel várta az érdeklődőket
a kisiskola épületében augusztus 30-án, ahol Dr. Varga Alojzia pszichológusnő volt a vendégük. Akik meghallgatták az előadást, nagyon sok
hasznos és megfontolandó ismeretet kaptak azon a hétfő délután. Már
az előadás címe is figyelemfelkeltő volt, A pozitív gondolkodás, illetve
Mit tehetünk magunkért és másokért?. Ezt a kérdést sokszor feltehetnénk
magunknak és vehetnénk a fáradságot is, hogy át is gondoljuk…
Az előadás a következő mondattal kezdődött: „Az élet tele van lelki
fejlődésünk lehetőségeivel életünk utolsó pillanatáig.”. Ez a mondat
meghatározta a hátra lévő egy óra tartalmát. Először az élet célját,
a boldogság fogalmát járta körül az előadó, aki igyekezett a hallgatóságot
példákon keresztül megfogni és megértetni mondanivalója lényegét.
Különösen kihangsúlyozta azt is, hogy a gondolataink milyen mértékben
betegíthetnek meg minket, a szervezetünk hogyan is éli meg a problémáinkat, legalábbis azt, amit mi annak gondolunk. Nagyon érdekesen
fogalmazta meg a „nehézség és a probléma” jelentését is. Ha az ember
nagyon szeretne valamit, azért mindent megtesz és ha folyamatosan csak
akadályokba ütközik, akkor lehet, hogy ez nem is ok nélkül történik?
Lehet, hogy ezt nem is igazán akarjuk. És mi mégis ebből csinálunk
magunknak problémát? Érdemes ezen elgondolkodni. Innen az egymás
elfogadásához kanyarodtunk. Kifejtette, hogy nem is gondolnánk milyen
fontos az, hogy egymást úgy fogadjuk el, hogy ne az legyen az első, hogy
mit is változtatnánk a másikon, hanem az, hogy úgy ahogy van, elfogadjuk a másikat. A végszóban újra rövid összegzést kaphattunk a pozitív
gondolkozásról, amire az embereknek a legnagyobb szüksége van. Ezekkel a gondolatokkal zárta mondanivalóját:
„Szeretném Jung gondolatával zárni, aki azt mondta, hogy aki azt hiszi,
hogy csak akarni kell a dolgokat és menni fog, az hatalmasabbnak hiszi
magát Istennél. Akarni kell, ezért van tudatosságunk, az értelmünk, de
nem mindenáron. Úgy akarjuk a dolgokat, hogy a gondolkodásunk
a pozitív gondolkodás legyen.”
Úgy gondolom, a pozitív gondolkodásra bizony mindenkinek szüksége
van (lenne). Hiszen ha az ember mindenben csak a rosszat keresné, akkor
az életben semmi nem okozna örömet, nem örülne annak, amikor ősszel
szépen süt a nap, vagy éppen egy nehéz nap után egy kedves szót hall.
Próbáljuk mi is észrevenni a jót, próbáljunk pozitívan gondolkodni, hiszen
ugyanakkora energiába telik észrevenni valaminek a jó oldalát, mint
a rossz oldalát...

Lébény
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Kirándultunk

Trianoni emlékmű avatás

Mithras-szentély
2010. augusztus 5-én a NyugFertőrákosi
kőfejtő
díjasok Lébényi Egyesülete
nagylétszámú tagságából viszonylag
kevesen indultunk kirándulni egy 19 személyes autóbusszal. Látszólag
szép, napsütéses idő mutatkozott, mégis erősen párás, fülledt volt a levegő,
ami eléggé megviselt mindnyájunkat. Ezt azonban kárpótolta
a sok élmény, látnivaló, amit a nap folyamán megtapasztaltunk.
Utunk első állomása a „Hűség városa”, Sopron volt, ahonnan rövid buszos
városnézés után az 1989. augusztus 19-i határáttörés, az úgynevezett
„Páneruópai Piknik” színhelyére mentünk, ahol szembesültünk az egykori „vasfüggöny” nyomvonalával és maradványaival. Az emlékműnél
történt fényképezés után a fertőrákosi hajókikötő felé vettük az irányt.
A kőfejtőnél tartott rövid pihenő és nézelődés után a falu főutcáján végighaladva láttuk többek között a püspöki kastélyt, a volt vizimalom
napóráját, a középkori városfalat és a Magyarországon egyedüli eredeti
helyén maradt Pellengért (Szégyenoszlopot), mely alatt a középkorban
börtön is volt. Ehhez a kőoszlophoz állították és kötözték a bűnösöket,
de még a lopókat és hazudozókat is. Néhányan meg is jegyezték, hogy
nem ártana ma is pellengérre állítani őket!
Délben már a Fertő partján voltunk, a hajókikötőnél, ahonnan a Drescher
(osztrák cég) hajójával igen kellemes utat tettünk a Mörbisch-i
(fertőmeggyesi) viziszínpadhoz. Miközben hajónk a nádasok közötti
csatornán kerülte a szigetet, elénk tárult a hatalmas viziszínpad építménye,
a monumentális, 6200 – nem tévedés – hatezer-kettőszáz személyes
nézőterével. Ez az óriás méretű víziszínház, a természetes díszleteivel
helyszíne a minden év augusztusában megrendezett operettfesztivál esti
előadásainak, amikor gyakran magyar művészek, énekesek is vendégszerepelnek. Csodálatos élmény lehet egy ilyen előadás esti megvilágításában!
Programunk következő része volt az 1800-as években felfedezett és feltárt,
azóta védőboltozattal ellátott, közvetlenül az osztrák-magyar határon lévő
Mithras-szentély megtekintése, ahova a Fertőrákost Mörbisch-sel ös�szekötő kerékpárúton elektromos gumikerekű kisvonattal érkeztünk. Egy
kis ismertető (történelem óra) keretében próbáltunk megismerni és
megérteni a Római Birodalom idejéből fennmaradt, a Napisten tiszteletére létesített közel 2000 éves barlangtemplom és az akkori misztériumvallások titkait, történetét.
Késő délután volt, amikor elindultunk hazafelé. Útközben megálltunk
a Balfi Víz forrásánál és Palackozójánál. Megkóstoltuk az ízlésesen kialakított ivókútból folyó természetes Balfi vizet.
Utunk utolsó, de legjelentősebb állomása Nagycenk volt, ahol megnéztük
a Mauzóleumot, ahova a „legnagyobb magyart”, gróf Széchenyi Istvánt
150 évvel ezelőtt eltemették. Sírja és szobra előtt az évfordulóhoz méltóan kegyelettel és tisztelettel emlékeztünk.
Fáradtan ugyan, de mégis jó étvággyal elfogyasztott csornai vacsora után
sötétedésre hazaérkeztünk.

Az Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület szervezésével trianoni emlékmű került községünkbe, a Templomkertbe.

Az ünnepélyes átadásra 2010. szeptember 12-én 15 órakor került sor.
A színvonalas avatóműsoron sok helyi és vidéki érdeklődő jelent meg.
Az ünnepi avatóbeszédet Balczó András, a Nemzet Sportolója tartotta
meg. A szobor leleplezésekor a szabadság jelképeként galambok szálltak
a magasba. Az emlékművet megáldotta Gőgh Tibor plébános úr és Koháry
Ferenc tisztelendő úr. Minden szereplőnek köszönettel tartozunk
az avatáson való részvételért. A szónoklatok, az elhangzott versek és
énekek tükrözték a nemzeti hovatartozásunk fontosságát. Az ünnepség
végén pogácsával kínálták a vendégeket, mely az Ördögkonyha dolgozóinak érdeme. Itt szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik
munkával, pénzzel és egyéb adományaikkal segítették tervünk megvalósítását: a trianoni emlékmű felállítását.
Bízunk benne, hogy ez a szép, igényes emlékmű falunk nevezetességévé
válik és a mellette elhaladókban erősíteni fogja a magyar nép nemzeti
összefogását.

Dubi Béla

Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület

Wesztergom Viktor
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HÁLÓZAT TAGJA

Tisztelt Lakosság!

Takarékszövetkezetünk a meglévő alaptevékenységek mellett, most még több új
szolgáltatást kínál a TakarékPont hálózat tagjaként:

	Számlacsomagok minden korosztály részére, Cirrus Maestro vagy Electronic MasterCard kártyával, SMS vagy Internet
szolgáltatással, 1 db ingyenes készpénzfelvétellel saját ATM pénzkiadó automatából.
	Classic Számlahitel, szabadon bármikor felhasználható, a hitelkeret nagysága rugalmasan igazodik az Ön jövedelméhez,
a hitelkerethez a bankkártyájával bármikor hozzáférhet.

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

 Hungária Hitelkártya, akár 500.000,-Ft hitelkerettel, MasterCard bankkártyával.

	Szabad felhasználású Jelzáloghitel, min. 1.000.000,-Ft-tól max. 30.000.000 Ft-ig igényelhető, a kölcsön változó kamatozású, min. 1 év max. 20 év a kölcsön futamideje.
	TakarékInvest Kötvények és Alapok, hosszú távú befektetések, a betétekhez képest magasabb hozam elérésének
lehetőségét kínálják,

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

	TakarékPlus Lakástakarékpénztári termékek – Fundamenta lakás előtakarékosság három futamidővel és azon belül széles
palettával, két év megtakarítás után Fundamenta-Lakáskassza áthidaló kölcsön igénybevételének lehetőségével.
	TakarékHitel és a TakarékHitelPlusz termékek vállalkozások részére, folyószámlahitel, futamidő 1 év, hitel összege
500 ezer Ft-tól 20 millió Ft-ig, változó kamatozású, Garantiqa Hitelgarancia Zrt 80%-os készfizető kezességvállalása.

Takarékszövetkezetünk legújabb szolgáltatása
Devizaszámla vezetési lehetőség!

Kinek ajánljuk?

Devizaszámla-vezetési szolgáltatásainkat belföldi és külföldi magánszemélyek, vállalkozások, egyéb szervezetek,
önkormányzatok és alapítványok részére ajánljuk.
• kedvező deviza számlavezetési havi díj,
• a tranzakció értéknapjával teljesülő nemzetközi forint és deviza jóváírások,
• négyféle devizanemben vezetheti számláját: euro (EUR), USA dollár (USD), svájci frank (CHF), angol font (GBP),
• kiemelkedő kamatozás mellett deviza betétlekötési lehetőségek,
Bővebb felvilágosítással szívesen állunk kirendeltségeinken rendelkezésükre
Győrben: Bajcsy-Zs. u. 13. Tel: 96/618-650, Jókai u. 12. Tel: 96/319-359, Városrét - Gyóni Géza sétány 4.
Vidéken: Lébény Tel: 96/564-440, Abda Tel: 96/350-065, Kimle Tel: 96/572-041, Kunsziget Tel: 96/485-025,
Mosonszentmiklós Tel: 96/564-462, Öttevény Tel: 96/485-067, Börcs Tel: 96/553-067, Ikrény Tel: 96/457-051
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Mindenkinek

Tószeren jártam

Augusztus közepén volt, amikor a temetőből Tószer felé vettem az irányt
és a kis Suzukimmal az Iskola közből a Damjanich utcára kanyarodva
meglepetésemre egy még nem egészen kész emlékoszlopot pillantottam
meg, melynek láttán régmúlt emlékeim jutottak eszembe.
Az 1930-as években a lébényi elemi iskolában Simoncsics Laci bácsi
főtanító úr tanítványa voltam. Mikor reggelenként főtanító úr belépett
az osztályterembe, mindig felállva köszöntöttük, majd amikor elfoglalta
helyét a katedrán kórusban mondtuk a „Hiszek egy”-et, amit az oszlopon
is olvashattam. Igaz, hogy ez kb. 70 évvel ezelőtt volt és Trinonra is csak
16-17 év távlatából emlékeztünk, azonban, akkor még a sebek frissebbek
és fájdalmasabbak voltak.
Jó érzés volt olvasni azokat a sorokat, melyek annak idején, gyerekkorunkban még reményt adtak arra, ami valószínű, már sohasem fog bekövetkezni, az úgynevezett „Feltámadás”. Ez azonban nem jelentheti azt,
hogy a mai iskolás generáció ne tanulja meg, de még a felnőtt lakosság
túlnyomó része se pótolja az elmulasztott ismereteit megszerezni, vagy
feleleveníteni az egykori Magyarországról. Ehhez kitűnő alkalom véleményem szerint akár az iskolások, vagy a felnőttek részéről is egy kirándulás alkalmával látogatást tenni a várpalotai Zichy kastélyba, az igen
szemléletően berendezett Trianon Múzeumba, amit a Nyugdíjasok
Lébényi Egyesülete már a nyár elején egy jól sikerült élményekben és
ismeretekben gazdag kirándulási programjába beiktatott.
Az azóta már elkészült és igényesen kivitelezett alkotáshoz a Nyugdíjasok
Lébényi Egyesülete is szerény összeggel hozzájárult. A Kezdeményezőknek és az emlékmű elkészítőinek az egyesület nevében elismeréssel,
szívből gratulálunk!

Az új iskola átadása Mosonszentmiklóson

2010. augusztus 28-án, szombaton volt mosonszentmiklósi Széchenyi
István Általános iskola új épületének átadása. Szép, és fontos nap volt ez
a község életében. Szép, hiszen egy modern és korszerű épülettel gyarapodott községünk, ahol európai szintű feltételek mellett tanulhatnak
gyermekeink. Fontos, mert ezáltal a község szellemi életének központja,
az iskola jövője válik biztossá az elkövetkező évtizedekben.
A Nyugat-dunántúli Operatív Programja részeként megvalósuló Nemzeti Iskolafelújítási Program keretén belül a Széchenyi István Általános
Iskola infrastruktúra- és eszközfejlesztésére, 310 millió Ft támogatást
nyert el községünk 2009. június 15-én.

Wesztegom Viktor

Köszönet

Fotó: Pálinger Béla
A nyugdíjasok köszönetüket fejezik ki Horváth Tibor fuvaros úrnak a
sok-sok egészségügyi tisztasági betétért, a hasznos, sokunk számára
majdnem nélkülözhetetlen kerekes székért, melyet a Baden-Würtenbergi
Baráti Kör adományaként hozott Lébénybe.

Lébényi nyugdíjasok

A nyertes pályázat eredményeként egy helyre, a Táncsics utcai épületbe
költözött az iskola alsó és a felső tagozata. Itt egy közel 2400 nm2-es
épületkomplexum épült fel 8 tanteremmel és több szaktanteremmel.
Létrejött egy több funkcióval is rendelkező aula, mely a közösségi rendezvények méltó helyszíne lehet a jövőben. Külön épületrészt kapott
a néptánc oktatás és megépült egy világítással ellátott műfüves labdarúgópálya is. Az iskola a mai kor követelményeinek megfelelően teljes
körűen akadálymentesített, fűtése geotermikus energiával történik, így
remélhetően takarékoskodni tudunk az energiaköltségekkel.
A pályázat keretén belül az iskola Napközi Otthona is megújult.
Az épületen tető és nyílászáró csere, valamint homlokzat felújítás történt.
Új konyhai berendezések és gépek kerültek beépítésre, az ebédlő pedig
modern bútorzatot kapott. Ezen épület felújítása során is fontos szempont
volt, hogy a látás-, hallás-, és mozgássérültek is igénybe tudják venni
az éttermi szolgáltatásokat.
A pályázat egyúttal lehetőséget biztosított az új iskola eszközeinek, bútorzatának felújítására is közel 30 millió Ft értékben, így most egy európai színvonalú oktatási intézménnyel büszkélkedhet Mosonszentmiklós.

Bedő Csaba

polgármester

Lébény
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Óvodai hirek

Búcsúztak a nagycsoportosok!
ze r s
t ós
ósí rsége li
t
r
Ta este élkü
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m
és ezék erek!
n
szí elmisz
él

A hagyományokhoz hűen, idén is elbúcsúztak óvodájuktól a nagycsoportosok. Mégis ünnepélyesebb, meghatóbb volt, mint az előző években, mert
ez alkalommal utoljára búcsúzkodtak a kinti óvodában a nagycsoportosok
az óvoda épületében.
A benti óvodásoknak kalandos évük volt. Már februárban elhagytuk az
óvoda épületét és egész évben érdeklődéssel figyeltük, hogyan épül fel
a „csodapalota” az egész falu gyermeke számára. Azért a Közösségi
Házban is jól éreztük magunkat, mi óvó nénik igyekeztünk otthonossá
tenni a csoportszobákat, és a gyerekek nagyon hamar megszokták,

Kedves Lébényiek!

Ízelítő temékeinkből:
tej, tejszín, tejföl, natúr joghurt, gyümölcs joghurtok, kefír,
vaníliás krémtúró, kakaós tej, ömlesztett sajtok, mozzarella
sajtfélék, félzsíros túró, kőrözött, grillezhető sajtok,
kecskesajtok, krémsajtok…
Péntekenként 8 órától érkezik a sajtos-tejes
kocsi Lébénybe, amikor is meghallja
a Boci-boci dallamát!

www.cserpessajtmuhely.hu

Jó étvágyat kívánunk!
Cserpes István tulajdonos

Tanfolyamok
megszerették az új helyet. Jó volt utoljára találkozni a csoportszobában,
még egyszer körbejárni az egész épületet, versekkel, dalokkal elköszönni az óvó néniktől, akik ajándékokkal kedveskedtek a közösen eltöltött
időkre emlékezve.
A szülői munkaközösség hasznos útravalóval látta el a gyerekeket.
Búcsúzkodás után ők is részt vettek az iskolai évnyitó ünnepségen.

2010 őszétől is tovább folytatódnak a különböző tanfolyamok, délutáni programok. Egyenlőre még az ideiglenes helyükön, de remélhetőleg nemsokára újra a Közösségi Ház ad
majd otthont a foglalkozásoknak. Az ősz folyamán még igény
szerint az akrobatikus rock and roll-al is bővíteni szeretném
a kínálatot.
Hétfő
Kedd

Kedves első osztályosok, szeretettel várunk benneteket látogatóba az új
óvoda épületébe.
Sok sikert kívánunk az iskolai munkátokhoz!
Köszönjük a szülők segítségét, hogy az esős idő ellenére minden kisgyerek autóval időben odaért az évnyitó ünnepségre.
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Péntek
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Etka jóga
Ringató
Hastánc I.
Soft ball

Hastánc II.
Soft ball
Torna

18.15 Művelődési Klub
16.00	Polgármesteri Hivatal
Házasságkötő terme
17.00 Művelődési Klub
18.00 Művelődési Klub
17.00
18.00
19.00

Művelődési Klub
Művelődési Klub
Művelődési Klub

K.I.

Mindenkinek

Szépségpercek – XVI. rész

Itt van az ősz, itt van újra…

„A szépség talán csak egy pillantás, egy kéztartás, vagy lábmozdulat önkéntelen, nem közönségnek szánt bája,- de egyszer csak ott terem valaki,
és azt mondja: Szép vagy!”
(Dörthe Birkert)
Sokunkat testileg-lelkileg megviselnek az évszakváltások. Nos, ilyenkor
legyen jelszavunk: a testet eddzük, a lelket ápoljuk.
Különösen az érzékeny bőrűeknél lépnek fel ebben az átmeneti időszakban
irritációk, akár olyan termékekkel szemben is, amelyeket eddig jól tolerált
a bőrük. Ennek következményei általában: viszketés és fokozott hámlás.
És amitől még szebb lesz az ősz:
AHA-s biológiai peeling
Az AHA-k, más néven gyümölcssavak fellazítják és eltávolítják a bőrfelszín elhalt, pikkelyes és elszíntelenedett rétegeit, ezáltal ösztönzik az
alatta fekvő sejteket a megújulásra. Hatásukra a bőr megfiatalodik, simább
lesz, a kisebb ráncok eltűnnek. Halványítják a pigment foltokat, fenntartják a bőr lágyságát és általában javítják a hidratációt. Segítségükkel hatékonyan leoldható a legtöbb bőrproblémát okozó felvastagodott szaruréteg,
így segítik a bőr természetes megtisztulását és táplálását. A különböző
AHA-s kezelésekkel a legmakacsabb bőrprobléma is hatékonyan, gyorsan

megoldható.
A biológiai peelingek minden bőrtípusnál bőrprobléma kezelésénél azonnal látható, érezhető, gyors eredményt tesznek lehetővé, amennyiben
natúr kozmetikumot használunk, a gyümölcsös közegnek köszönhetően
a határidő után sem károsítjuk a bőrfelületet. A benne lévő alma, szőlő,
naspolya, citromciroka olaj és alfa-hidroxisav segítségével a bőr kívülrőlbelülről megtisztul, szinte újjászületik.
Ultrahang

Nyaralás után sok vendég a bőre általános petyhüdségére panaszkodik,
nálunk az ultrahangot tekinthetjük a kezelések állandó építő elemeként.
Ez a kis gép pozitívan befolyásolja a bőrrétegek közötti hatóanyag-szállítást. Fokozza a bőr és a felületi izmok vér- és mikro rezgését. A nyirokkeringés aktiválódik, a kollagén anyagcsere felélénkül, javul a sejtműködés.
Gyakori alkalmazás hatására feszesebbé válik a kötőszövet.
Ugyan a lista nem teljes, magába foglalja a legközkedveltebb eljárásokat,
amelyekkel szép eredményt érhetünk el.
És ha ki szeretné próbálni, nálam megteheti…

Limp Ágnes

kozmetikus mester
06-70/539-1202

MŰKŐ, MÁRVÁNY, GRÁNIT, SÍREMLÉKEK, KÖNYÖKLŐK,
PULTOK, LÉPCSŐSOROK, KERÍTÉS FEDLAPOK
KÉSZÍTÉSE, FELÚJÍTÁSA.

Venesz László
műkőkészítő

Lébény, Fő út 125.

tel: 360-505, 06-70/299-5329
Lébény
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A házszámozásról

Már szokássá vált, hogy a Polgármesteri Hivatal újságról-újságra jelentkezik valamely közérdeklődésre számot tartó helyi rendelet bemutatásával. Ezúttal egy olyan témával foglalkozunk, amely nagy számban érinti
a településre újonnan beköltözőket, építkezőket is. Ha nem máskor, de
egy új ház felépítésekor ugyanis biztosan felmerül a kérdés, hogy az új
épület milyen házszámot kap. Ehhez ad segítséget Lébény Önkormányzatának 14/2007. (VI.22.) a házszámozásról és a házszám, valamint
a helyrajzi szám megjelölésének módjáról szóló rendelete.
Amikor azonban a házszám kifüggesztéséről gondoskodunk, ne elsősorban azért tegyük, mert rendelet írja elő, hanem egyszerűen józan megfontolásból. Tegyük fel, hogy ,,idegenként” járunk a faluban, és lakcíme
alapján szeretnénk felkeresni valakit. Ha a házán nincs feltüntetve házszám,
elég nehezen találjuk csak meg, esetleg a saját házát szabályosan házszámozással ellátó szomszéd segítségével. De ha például mentő érkezik, és
ő nem jut el időben arra a címre, ahova sürgős eset miatt riasztották,
annak már súlyosabb következményei lehetnek. Hasonló a helyzet akkor
is, ha netalán a tűzoltóságot, vagy a rendőrséget kellett értesíteni. Ilyen
esetekben egy szabályosan kihelyezett házszám akár életet is menthet.
Ez a megfontolás vezette a képviselő-testületet is, amikor 2007-ben
részletes rendeletet alkotott a házszámozásról és a házszám, valamint
a helyrajzi szám megjelölésének módjáról, hiszen a rendelet céljaként
a nagyközség működéséhez szükséges helyszíni tájékozódási feltételek
jobbítását fogalmazták meg.
A rendelet legfontosabb előírásait az alábbiak szerint lehet összefoglalni:
Az első és legfontosabb rendelkezés, hogy a lakó-, az igazgatási és egyéb
épületeket, valamint az építési telkeket házszámmal kell ellátni.
A házszámot a közterület nevéhez, magánút nevéhez kapcsolódóan
kell megállapítani. Amennyiben házszámozásra így nincsen mód, az
ingatlant helyrajzi számával kell megjelölni.
A házszám arab szám, továbbá - amennyiben ez szükséges - arab szám
és alátöréssel az ABC nagybetűit felhasználó kombináció lehet.
Egy közterülethez tartozóan több azonos házszám nem tartozhat. Egy
építési telek egy házszámot kaphat, ez alól kivételt jelent, ha egy telken
belül több épület házszámozása szükséges. Ilyenkor az épületek önálló
házszámmal is elláthatók. Amennyiben az épületek bejáratai nem azonos
közterületre nyílnak, a házszámozás a tényleges közterületi kapcsolathoz
igazodóan is történhet. Telekalakításkor, illetve megosztáskor a házszámokat a kialakult állapothoz igazodva kell megállapítani.
A beépítésre szánt területen az építési szabályoknak megfelelően kialakított vagy kialakítható építési telkeket a házszámozás során figyelembe
kell venni. Ha a számsoron belül telekalakítás, vagy egyéb ok miatt újabb
épület, építési telek beszámozása szükséges, az azonos számot betű alátöréssel kell megkülönböztetni.
Teljesen vagy részben már beépített területen a házszámozás a kialakult
állapotnak megfelelően történhet.
A házszám megjelölésére - a várható időjárási hatásoknak ellenálló házszámtáblát kell elhelyezni. Új ház, illetve telek esetén erre a telekalakítást követő 60 napon belül, illetve az épület használatbavételének
napjával egyidejűleg kell, hogy sor kerüljön.
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A házszámot az épület közterülettel érintkező homlokzatán, annak
bejárat felőli részén, előkertes beépítési mód esetén - amennyiben közterületről a házszám nem lenne olvasható - a kerítésen a bejárat mellett,
kerítés hiányában a telek közterületi határvonalán, fém, műanyag, illetve fa rudazatra erősítve kell elhelyezni. A beépítetlen építési telek, illetve
nyúlványtelek esetén az előbbieket értelemszerűen kell alkalmazni.
A házszámot csak úgy szabad elhelyezni, hogy a környezet beépítési
adottságaihoz, a táj- és településképhez illeszkedjen.
A házszámtábla mérete alapszám esetén maximum 20 cm X 20 cm
felületű lehet, házszám-kombináció alkalmazásakor csak a házszám jól
olvasható megjelenítéséhez szükséges mértékben nagyobbítható.
A helyrajzi szám feltüntetésére a házszámtábla elhelyezésére vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.
Arra a bizonyára csak ritkán előforduló esetre, amikor a házszám megállapítása egyedi állásfoglalást igényel, külön rendelkezés vonatkozik. Ilyenkor a házszámot hivatalból induló eljárás keretében vagy kérelem alapján
a polgármester határozza meg, döntése ellen a képviselő-testülethez lehet
fellebbezni.
A házszámtábla, illetve a helyrajzi számot feltüntető tábla saját költségen történő elhelyezéséről, karbantartásáról, pótlásáról az ingatlan
tulajdonosa köteles gondoskodni.
Azoknak, akiknek a tábla kihelyezése bármilyen oknál fogva nehézséget jelent, az önkormányzat segítséget nyújt. Az önkormányzat településüzemeltetési csoportja külön kérésre szabvány méretű házszám, vagy
utcanév táblákat helyez fel, a felhelyezésért nem, csupán a táblákért kell
hozzájárulási díjat fizetnie az ingatlan tulajdonosának. Ennek összege
házszám tábla esetén 1000,- Ft, ha valaki pedig úgy dönt, hogy bár nem
kereszteződésben lakik, de az utcanév táblát saját ingatlanán is fel kívánja tüntetni, ezért 3000,- Ft-ot kell fizetnie. Ilyen irányú igényüket a
Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán jelezhetik.
Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a fentiek szerint gondoskodjanak
ingatlanukon a házszám feltüntetéséről, hiszen ez leginkább a saját érdeküket szolgálja.
Az Önkormányzat a jövőben következetesen ellenőrizni fogja a házszámtáblák meglétét, és a mulasztókat levélben külön is figyelmezteti. Reméljük nem lesz rá szükség, de végső esetben bírság kiszabására is sor
kerülhet, hiszen aki a rendelet házszámtábla elhelyezésére, karbantartására vonatkozó szabályait megszegi, szabálysértést követ el és harmincezer
forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Polgármesteri Hivatal

Gólyahírek

Örömmel tudatjuk, hogy megérkeztünk. A továbbiakban is szeretnénk
leközölni új lakosaink nevét, melyhez a szülők hozzájárulását kérjük az
elkövetkezőkben is.

Kisbabáink:
Gyermek neve

Szülők neve

Születési dátum

Halász Maxim

Tomcányiová Marta és Halász Károly

2010. auguszuts 15.

Venesz Mónika

Horváth Krisztina és Venesz László

2010. augusztus 27.

Lébény

Gratulálunk és
jó egészséget kívánunk!

Hirdetés

Fliegl hírmorzsák
Már lassan hagyománnyá válik, hogy minden évben beszámolunk a Fliegl-Abda Kft. tevékenységéről. Tavaly már említettük, hogy a cég piacpolitikája merész és törekvő, így folyamatosan gondolkodik az újításokon és fejlesztéseken, rendezvények szervezésén, kiállítási részvételeken. Mi történt
velük az elmúlt egy évben?
Ismét lendületben! A gazdasági válság következményei után ismét fellendült a gyártás
a Fliegl magyarországi üzemében. A dolgozók létszáma jelenleg megközelíti a 2008-as
számokat, és jelenleg ez 200 fő. A fellendülésben közre játszik, hogy egyre több terméket gyártanak az abdai „soron”. Így például
itt készülnek a tartálykocsik, a billenős pótkocsik, több fajta biogáz adagoló, keverőgépek, különböző adapterek és kiegészítők is.
Ezek után a gyár bizakodóan néz a jövőbe,
hisz a válság ellenére is talpon tudott maradni, és folyamatosan erősödni.
Újdonság! Letolós felépítmény teherautóra vagy dömperre. A Fliegl-Abda Kft. németországi anyacégét követve elkészítette az építőiparnak szánt letolós felépítményének
első mintadarabját. A bemutató darab egy Renault Kerax alvázra lett felépítve, és
azóta is folyamatosan tesztelik. Az eszköz kiváló segítség lehet az építőiparban, hiszen
a letolórendszernek köszönhetően bármilyen egyenetlen talajon, alacsony épületben,
vagy akár bányában, alagútban is képes a maradéktalan kiürítésre. A mélyen lévő
súlypont alacsony rakodási magassággal és a leggyorsabb, zavarmentes és teljes kiürítéssel válik a letoló technika különlegessé. A ragadós és ömlesztett anyagoknál a billentés problémái gyakran kiütköznek, de ennek a rendszernek ez sem jelent akadályt.
A „Fliegl ASW Stone LKW” névre hallgató felépítmény 11,5-től 24 m3 nagyságban
érhető el, és 3-5 tengelyes járművekre építhető. A letoló felépítmény Hardox acélteknőből készül, a még nagyobb terhelhetőség
érdekében. A dömperek felépítménye különösen meg van erősítve, hiszen ezek terhelése nagyon magas az építkezéseken,
kőbányákban és a bontási munkálatoknál.
Emellett ezzel a technikával a szállított anyag
célirányosan adagolható és egyenletesen szétosztható, így a dózermunka kevesebb lesz,
amivel természetesen időt és pénzt spórolhat.
A bemutató járművet bárki megtekintheti
munka közben a Sóskúton rendezett ÉBSZ
kiállításon 2010. szeptember 16. és 18. között.
Rakományrögzítés! A közelmúltban Győr közelében bekövetkezett egy halálos baleset, ahol
is egy a teherautóról leeső betontömb rázuhant egy személygépkocsira. Az ilyen balesetek
mindig ráirányítják a figyelmet a helyes rakományrögzítés fontosságára, majd telnek a hetek,
és mintha mindenki elfeledkezne róla. Aztán megint történik valami, és persze megint előtérbe kerül. A Fliegl-Abda Kft. kezdeményezésére 2010. június 23-24-én egy konferenciát
tartottak a fuvarozó társadalomnak, „A megfelelő rakományrögzítés Németországban és
Európában” címmel. A rendezvény fővédnöke az MKFE volt, a fő támogatók pedig: Renault
Trucks Hungária Kft., Convoy Truck Kamion Shop, BPW Drechsel & Kollár Kft. és az ING
Lease Hungary. A konferencián a részvevők először magyar előadókat láthattak, majd pedig
a Németországból érkező szakemberek tartottak egy elméleti és egy gyakorlati bemutatót.
A konferencián résztvevők betekinthettek a különböző jogi szabályozásokba, fizikai törvényekbe, a rögzítés szabályaiba, a lehetséges következményekbe és büntetésekbe. A konferencia
előadás anyaga megtekinthető a www.fliegl.hu internetes oldalon.
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Polgármesteri Hivatal hírei

Égetés kontra szelektív hulladékgyűjtés

Az ősz és a hideg beköszöntével egyre gyakrabban gyújtunk tüzet nemcsak az otthonainkban, hanem a kertekben is, így újra aktuálissá válik
a hulladékégetés témája.
A Lébény Újság hasábjain már korábban is jelent meg tájékoztatás
a kerti hulladék kezelésének helyi rendeletben foglalt szabályairól, így
ezeket a lakosság nagy része már biztosan jól ismeri. Akinek mindeddig
elkerülte a figyelmét, vagy csak nemrég költözött a településre, álljanak
itt még egyszer a legfontosabb rendelkezések:
Lébény Önkormányzatának a köztisztaság fenntartásáról és ellátásáról
szóló 10/2006. (III.31.) rendelete értelmében a kerti hulladékot, gallyat,
lehullott faleveleket a hulladékgyűjtő edénybe, illetve a szolgáltatónál
e célra megvásárolható zsákba kell helyezni, elszállításra. Amennyiben
a hulladék elszállítása több ürítési időszakon keresztül sem oldható meg,
azt elsősorban komposztálni kell. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor,
végső megoldásként a rendelet lehetőséget biztosít a hulladék elégetésre, amely azonban, a zavartalan együttélés követelményeit szem előtt
tartva, csak hetente két meghatározott napon, kedden és szombaton
engedélyezett. Napnyugtakor természetesen gondoskodni kell a tűz eloltásáról. Ki kell emelni továbbá, hogy
a rendelet csak a saját ingatlanon történő
avarégetést teszi lehetővé, közterületen,
különösen közút mellett, árokban, temetőben kerti hulladékot égetni tilos.
Fontos kihangsúlyozni, hogy az önkormányzat által alkotott jogszabály csak
a kerti hulladék vonatkozásában ad felmentést a nyílt színen történő hulladékégetés tilalma alól. A rendelet fel is
hívja a figyelmet, hogy a műanyag, gumi
és más lakossági vagy veszélyes hulladék
elégetése tilos!
Gyakran tapasztalható, hogy a nyár során
felhalmozódott papír és műanyag hulladéktól úgy akarnak könnyen és gyorsan
megszabadulni, hogy begyújtanak vele a házban, mondván, úgyis jól jön
már egy kis meleg. Mások a kertben égetik el ezeket, például úgy, hogy
a száraz falevelek mellé dobnak néhány műanyag palackot, vagy az égést
egy jókora adag papírral segítik elő.
Műanyagot égetni azonban mindkét módon tilos. A műanyag égése
során keletkező füstből és orrfacsaró bűzből könnyen következtethetünk
rá, milyen sok káros anyag szabadul fel az égésük során. Nem véletlen,
hogy azt nemcsak településünk köztisztasági rendelete, hanem magasabb
szintű jogszabály, a 21/2001 (II.4.) kormányrendelet is tiltja, aminek
értelmében műanyag égetése nyílt színen vagy bármilyen tüzelőberendezésben tilos. Figyelmeztetésül, aki e tilalmat megszegi, akár 500 ezer
forintos bírságra is számíthat. Velük szemben a jegyző, visszatérő esetekben pedig a környezetvédelmi felügyelőség jár el.
A tilalom is visszatartó erő, de végső soron saját és embertársaink egészsége, valamint a környezet védelme érdekében kellene tartózkodnunk attól,
hogy a feleslegessé vált műanyag hulladékot tűzre dobjuk. A műanyagok
égésekor felszabaduló mérgező anyagok egészség és környezetkárosító
hatása tudományosan bizonyított. Amikor mi magunk, vagy a környezetünkben valaki műanyagot éget, olyan mérgező gázok szabadulnak fel,
amelyek belélegzése különböző mértékű egészségkárosodás okozhat.
Előfordulhatnak daganatos megbetegedések, impotencia, magzatkárosodás,
légzési elégtelenség, máj- és vesekárosodás, tüdőgyulladás, vérsejtkárosodás,
nagy koncentrációban pedig akár azonnali halált is okozhat.
De ha nem is megyünk ilyen messzire, az égő műanyag által kibocsátott
szörnyen büdös füstöt és következményeit már biztosan mindenki a saját
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bőrén is tapasztalta. Ilyenkor minél gyorsabban becsukjuk az ablakot,
beszedjük a frissen mosott és kiteregetett ruhákat, vagy menekülünk
a füstforrás közeléből, persze, csak ha lehetséges…
A műanyagégetés abból a szempontból is felelőtlenség, hogy a műanyag
újrahasznosítása napjainkban már megoldott dolog. A szelektív hulladékgyűjtés lehetősége településünkön is adott és különösebb nehézség nélkül
megvalósítható. Ráadásul a műanyag hulladék aránya az összes hulladékon
belül már elérte a húsz százalékot, így egyáltalán nem mindegy, hogy hova
kerül, mi történik vele. Lébény több pontján is vannak különböző hulladékgyűjtő konténerek kihelyezve, így mindenki megtalálhatja a hozzá
legközelebb esőt. Hulladékgyűjtő konténerek a Kossuth utca elején,
a Gyöngyvirág utcában, a Fő úton, az Iskola utcában, az Iskola közben,
valamint az Akácfa és a Liget utcában találhatók. A műanyagos konténerbe az ásványvizes és üdítős palackok mellett az alumínium italosdobozok
helyezhetők el. A papíros konténerbe tehető újságpapír, szórólap, nyomtatópapír, füzetek, kartondobozok, élelmiszerek, kozmetikai szerek kartondobozai összehajtott állapotban. Az üveg feliratú konténerbe bármilyen
színű, öblös üveget belerakhatunk. A megkötés csupán az, hogy a hulladékot tisztán, összelapított állapotban kell
a hulladékgyűjtő konténerbe dobni, mert
csak úgy lehet azokat hasznosítani.
De a műanyaghulladék jó részét kitevő
PET palackok esetében van egy még
egyszerűbb környezetbarát megoldás is,
melyhez a legközelebbi hulladékgyűjtő
szigetig sem kell elmenni. Itt továbbra
sem az égetésre gondolok, hanem a szemétszállítást végző Rekultív Kft. által
bevezetett házhoz menő zsákos PET
palack gyűjtésre. A szolgáltató által minden háztartásba eljutatott szelektív hulladékgyűjtő zsákokba az ásványvizes és
üdítős palackok és az alumínium italos
dobozok tehetők bele, összenyomott állapotban. Nem rakható bele fertőtlenítőszeres és korábban olajat tartalmazó, nem megfelelően kiöblített, megtisztított flakon. A szolgáltató kérését
figyelembe véve, csak a felsorolt hulladékot helyezzék el ezekben a zsákokban, azokat a hulladékgyűjtő edény mellé tegyék, és csak megtelt zsákot
rakjanak ki. Ezeket a Rekultív Kft. havonta egyszer, minden hónap utolsó
péntekén plusz költség nélkül elszállítja. Szerencsére ezzel a lehetőséggel
a lébényi lakosság is egyre nagyobb arányban él.
Minden háztartásban nagy mennyiségben halmozódik fel papírhulladék
is, amelyet sokan szintén elégetnek. Mielőtt a tűzbe dobjuk, jusson
eszünkbe itt is a szelektív gyűjtés, hiszen a papír minden különösebb
válogatás, és nehézség nélkül szelektív gyűjtőbe tehető. De az iskolai
papírgyűjtés során még örömet is szerezhetünk vele a szorgalmasan
gyűjtögető kisdiákoknak. A papírt azonban, a műanyaggal ellentétben,
nem tilos elégetni a különböző háztartási tüzelőberendezésekben.
A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2011.(II.4)
kormányrendelet csak a hulladékok nyílt téri égetését tiltja, a háztartásban kis mennyiségben keletkező papírhulladék, veszélyesnek nem
minősülő fahulladék háztartási tüzelőberendezésben elégethető.
Bízom benne, hogy írásunk hasznos információkkal szolgált az eddig
esetleg nem ismert lehetőségekről, és világos képet adott arról, mit lehet
és mit nem, a tüzelés és hulladékgyűjtés témakörében.
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy saját és a környezetünk érdekében
szíveskedjenek figyelembe venni a fenti szabályokat! Kapcsolódó észrevételeiket, bejelentéseiket a Polgármesteri Hivatalban tehetik meg.

Lébény

Rendezvények

Október 1. péntek 14 óra 30 perc

Október

Községi Idősek Napi Ünnepség
Helyszín: Tornaterem

Önkormányzat és a Vöröskereszt
Helyi Szervezete

Önkormányzat
vezetője: Molnár-Kovács Ildikó és
Steiningerné Horváth Csilla

Október 5. kedd 10 óra

Baba-Mama Klub
Helyszín: Polgármesteri Hivatal Házasságkötő terme

Október 5. kedd 16 óra

Ringató foglalkozás
Helyszín: Polgármesterei Hivatal Házasságkötő terme

Október 6. szerda 17 óra

Aradi Vértanúk Napja Koszorúzás a katolikus temetőben

Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület

Október 12. kedd 16 óra

Ringató foglalkozás
Helyszín: Polgármesterei Hivatal Házasságkötő terme

Önkormányzat
vezetője: Kovátsné Uray Tímea

Idősek napi megemlékezés - Helyszín: Művelődési Klub

Hagyományőrző Orchidea Klub

Ringató foglalkozás
Helyszín: Polgármesterei Hivatal Házasságkötő terme

Önkormányzat
vezeti: Kovátsné Uray Tímea

Október 18. hétfő
Október 19. kedd 16 óra
Október 22. péntek 12 óra

Nemzeti ünnep – iskolai ünnepély
Helyszín: volt gimnázium épülete

Önkormányzat
vezeti: Kovátsné Uray Tímea

Lébényi ÁMK

Ünnepi Szentmise hazánkért - Helyszín: Szent Jakab templom

Római Katolikus Egyházközség

Községi ünnepség

Önkormányzat

Megemlékezés

Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület

Kreatív műhely – temetődíszek készítése - Helyszín: Faluház

Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

A falu köztereinek szépítése

Hagyományőrző Orchidea Klub

Október 26. kedd 16 óra

Ringató foglalkozás
Helyszín: Polgármesterei Hivatal Házasságkötő terme

Önkormányzat
vezetője: Kovátsné Uray Tímea

Október 31. vasárnap 9 óra 30 perc

Reformáció ünnepe - Helyszín: Evangélikus templom

Evangélikus Egyházközség

Október 2. vagy 3. szombatján

Őszi hangverseny

Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar

Október 23. szombat 8 óra 30 perc
Október 23. szombat 16 óra
Október 23. szombat
Október 25. hétfő 15 óra
Október 25. hétfő

November
November 2. kedd 10 óra

Baba-Mama Klub
Helyszín: Polgármesterei Hivatal Házasságkötő terme

November 2. kedd 16 óra

Ringató foglalkozás
Helyszín: Polgármesterei Hivatal Házasságkötő terme

November 8. hétfő 15 óra
November 9. kedd 16 óra
November 16. kedd 16 óra
November 18. csütörtök 18 óra
November 23. kedd 16 óra

Önkormányzat
vezetője: Molnár-Kovács Ildikó és
Steiningerné Horváth Csilla
Önkormányzat
vezetője: Kovátsné Uray Tímea

Az elhízás elleni küzdelem és a reformkonyha Előadó: Dr. Mejkli
Aranka nyugdíjas főorvos, labor szakorvos - Helyszín: Faluház

Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Ringató foglalkozás
Helyszín: Polgármesterei Hivatal Házasságkötő terme

Önkormányzat
vezetője: Kovátsné Uray Tímea

Ringató foglalkozás
Helyszín: Polgármesterei Hivatal Házasságkötő terme

Önkormányzat
vezetője: Kovátsné Uray Tímea

Film klub - Helyszín: Közösségi Ház

Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület

Ringató foglalkozás - Helyszín: Közösségi Ház

Önkormányzat
vezetője: Kovátsné Uray Tímea

I.adventi gyertya meggyújtása Advent fényei – Gőgh Tibor atyával
és Koháry Ferenc tiszteletes úrral - Helyszín: Közösségi Ház

Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

Ringató foglalkozás - Helyszín: Közösségi Ház

Önkormányzat
vezetője: Kovátsné Uray Tímea

November

Zeneiskolások hangversenye - Helyszín: általános iskola aulája

Lébényi ÁMK

November

Állat- és kirakodó vásár - Helyszín: Vásár tér

Önkormányzat

November 27. szombat 15 óra
November 30. kedd 16 óra

Lébény
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Mindenkinek

Recept klub
Puncsos süti
Ez egy kiadós, ízletes és nagyon mutatós sütemény, az ünnepi asztal
elmaradhatatlan finomsága.
Hozzávalók:
Piskóta tészta: 6 tojás, 25 dkg cukor, 25 dkg liszt, fél csomag sütőpor,
3 kanál víz
Töltelék:	fél kg darált keksz (lehet kevesebb is), 3 evőkanál kakaó,
10 dkg cukor, kávé ízlés szerint, 2-3 evőkanál lekvár, rum
Krém:	
2 puncs puding, 6 dl tej, 20 dkg margarin, 15 dkg porcukor
Elkészítés:
Először felverjük a 6 tojás fehérjét, majd a sárgáját kikeverjük a cukorral.
Ehhez keverjük a lisztet, a sütőport és a 3 kanál vizet. A végén óvatosan
belekeverjük a masszába a felvert tojásfehérjét. Ezt nagy tepsibe tesszük
és megsütjük.
Amíg sül a piskóta elkészítjük a krémet. A 2 puncs pudingot megfőzzük
a 4 dl tejjel és hagyjuk kihűlni. Ez alatt kikeverjük a margarint a porcukorral. Ha kihűlt a puding, belekeverjük a margarint is. A krémet három
részre osztjuk.
Közben elkészítjük a tölteléket. A darált kekszet 3 evőkanál kakaóval és
a cukorral elkeverjük, majd hozzáadjuk a lekvárt és annyi kávét és rumot
teszünk bele, amennyivel puhára összeáll a massza.
Amint kihűlt a piskóta felvágjuk. Mivel elég magas, ezért könnyedén két
vékony lapra lehet vágni. Az egyik lapot megkenjük a krémmel, majd az
összes masszát rákenjük. Ezt újra megkenjük a krémmel, végül rátesszük
a piskóta lapot. A sütemény tetejére kenjük a maradék krémet és ízlés szerint
díszítjük. Villával hullámokat rajzolhatunk rá, vagy leszórjuk reszelt csokival.
Köszönjük a receptet Németh Károlynénak!

Hajtogatott sajtos-túrós pogácsa
Hozzávalók:
• 50 dkg liszt
• 25 dkg sütőmargarin (olvasztott, de ne legyen forró)
• 25 dkg túró
• 2 dl tejföl
• 10 dkg trappista sajt
• 4 dkg élesztő felfuttatva (1 dl langyos tej, 1 csipet cukor)
• 2 teáskanál só
• 1 tojássárgája
Elkészítés:
A hozzávalókat jól összegyúrjuk. Lágy, képlékeny tésztát kapunk! Jól
lisztezett deszkán kinyújtjuk kb. 1 cm vastagra, megszórjuk reszelt
sajttal, hajtogatjuk, majd 20 percig hűtőben pihentetjük. Ezt 3-szor
ismételjük. Mindig sajttal is megszórjuk. 1,5-2 cm vastagra nyújtjuk.
Kiszaggatjuk, megkenjük tojással, megszórjuk reszelt sajttal. Közepes
lángon szép színűre sütjük.
forrás: www.mindmegette.hu
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A beküldött, megjelentetett írások, hirdetések tartalmi helyességéért a szerkesztőség nem vállal felelősséget!
KIADVÁNY ÉS GRAFIKA: A&P KFT.
Ha észrevétele, ötlete, véleménye van, és szeretné közreadni, akkor azt a Polgármesteri Hivatalban (muvelodesszervezo@lebeny.hu) leadhatja a „Lébény Újság ” címszóval. (Szerkesztőség)
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