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Október 23.:  a szabadság napja

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

2011. október 21. (péntek) 17 óra – Közösségi Ház
Ünnepi műsor
Beszédet mond: dr. Angyalics Attila képviselő úr
Az ünnepi műsorban közreműködnek a Lébényi ÁMK tanulói és énekkara.

2011. október 23. (vasárnap) 17 óra
Koszorúzás a Polgármesteri Hivatal falán elhelyezett 
emléktáblánál, majd a „Pesti srác” szobránál.

2011. október 26. (szerda) 16 óra
Koszorúzás a katolikus temetőben 
a mosonmagyaróvári sortűz vétlen áldozatának, 
Wesztergom Imrének a sírjánál.

Az 1956-os forradalom Magyarország népének a sztálinista diktatúra 
elleni forradalom és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadsághar-
ca, amely a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb 
eseménye volt. A budapesti diákoknak az egyetemekről kiinduló békés 
tüntetésével kezdődött 1956. október 23-án és a fegyveres felkelők 
ellenállásának felmorzsolásával fejeződött be Csepelen november 11-én.
Az október 23-i budapesti tömegtüntetés a kommunista pártvezetés 
ellenséges reakciója és a fegyvertelen tömegre leadott véres sortűz kö-
vetkeztében még aznap éjjel fegyveres felkeléssé nőtt. Ez a kormány 
bukásához, a szovjet csapatok visszavonulásához, majd a többpártrend-
szer visszaállításához és az ország demokratikus átalakulásának meg-
kezdéséhez vezetett.
November első napjaiban az új kormány megkezdte a tárgyalásokat a 
Szovjetunióval a szovjet csapatok teljes kivonásáról, a Varsói Szerző-
désből való kilépésről és az ország semlegességéről. A szovjet politikai 
vezetés azonban a kezdeti hajlandóság után meggondolta magát, és 
miután a nyugati nagyhatalmak biztosították arról, hogy nem nyújtanak 

a magyar kormánynak segítséget, november 4-én a szovjet csapatok 
hadüzenet nélküli háborút indítottak Magyarország ellen. Az aránytalan 
túlerővel szemben egyedül maradt ország több napon át folytatott hősi 
szabadságharca így végül elbukott.
A harcokban a titkosítás alól 1993-ban feloldott statisztikai adatok 
szerint 2652 magyar és 720 szovjet állampolgár esett el. A forradalom 
következményeként kb. negyedmillió magyar hagyta el az országot, 
nyugatra menekülve.
1957. januártól a forradalom résztvevőit tömegesen börtönözték be, majd 
sokukat kivégezték. A brutális megtorlást és a magyar nép elnyomását az 
ENSZ és a világ közvéleménye egyaránt elítélte. A forradalom leverését 
követő évtizedekben Magyarországon tilos volt erről az időszakról be-
szélni, ellenforradalomnak bélyegezték. 1989. október 23. óta ez a jeles 
nap kettős nemzeti ünnep Magyarországon: az 1956-os forradalom ki-
törésének napja és az 1989-es Magyar Köztársaság kikiáltásának napja.

Forrás: Internet
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Visszapillantó

Mi köze ennek az „örökzöld” kérdésnek a júliusi Operett Estéhez? Sem-
mi, hacsaknem az, hogy a filmről is a jó zenéken, andalító muzsikákon 
kívül más nem jut az eszembe, ahogy a II. Operett Estéről sem, mert ez 
az este is a kiváló muzsikákról, a nagyszerű énekesekről szólt. Azt már 
elfelejtettük, hogy a nyár egyik legmelegebb napja volt, tikkasztóan napos 
júliusi este, amikor az embernek amúgy is kedve lenne sétálni, a baráta-

ival lenni. Azt is elfelejtettük, hogy a lenyugvó nap többünket megvakított, 
és sokak megörültek, hogy a napszemüveg a táskában maradt, de ez is 
megoldódott, hiszen kis késéssel kezdődött a program és addigra a Nap 

is beült a hátsó sorok egyikébe, nem hagyhatta ki Oszvald Marikát. Ő 
sem. Aztán azt is elfelejtettük, hogy gyorsan eltelt a két felvonás, a szünet 
pont jókor jött, felálltunk, megmozgattuk az izmainkat, hiszen a zene-

karon kívül a padok is kemények volt. A zárt térben használatos, amúgy 
kiváló minőségű mikroportok gyengélkedése is feledhető volt, hiszen 
a csodálatos hangú énekesek azonnal feltalálták magukat és a hangosítás 

csak kiegészítette a műsorukat, a Hang, a Zene, a Muzsika áradt a tor-
kukból. Aztán még az sem jut most már az eszünkbe, hogy milyen 
szakmaian szervezték a műsort, hogy minden gördülékenyen ment 
a maga útján, a belépés, a helyszín díszítése, előkészítése, arra pedig már 
végképp senki nem emlékezik, hogy a műsor végén olyan összhangban, 
csendben zajlott a rendrakás, hogy másnap tényleg csak csodálkozva 
ingattuk a fejünket: itt voltunk tegnap? Persze ez lehetne öndicséret is, 
de nem az, hiszen az Este főszervezője, lebonyolítója, szereplője Roland 
volt, és az ő nagyszívű barátai, segítői, akiket elismerés illet ezért. Elis-
merés, hiszen a fenti említésre sem méltó apróságok már eszünkbe sem 
jutnak, de az igen, hogy csodaszép, balzsamos, illatos nyáreste volt kiváló 
dalokkal. Nagyon sokan voltunk: kedves, régi barátainkkal vagy éppen 
újdonsült ismerőseinkkel, akik ugyanazt érezték, amit mi, akik ugyanak-
kor tapsoltak és ugyanakkor mosolyodtak el, vagy lábadt könnybe 
a szemük. Igen, nevettünk és sírtunk is, mert minden melódia egy Emlék, 
amit már hallottunk, amit ismerünk, szeretünk, vagy ki nem állhatjuk, de 
mindenképpen megérinti a szívünket. Szép volt ez az este, hangulatos, 
pont elég és pont jó. Pont jókor. Köszönjük. Izgatottan várjuk a harma-
dikat, mert három a magyar igazság! A többi lesz a ráadás. 

GyT

Helsinki, az már Nyugat?
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Az Étlapok Kft. egy „lébényi 
piknikre” invitálta a környező 
településeket és a helyieket au-
gusztus 6-án. A falvak, községek 
csapatai azt a feladatot kapták, 
hogy készítsenek el egy olyan 
ételt, ami valamilyen módon 
kapcsolódik a településéhez. De 
ne haladjunk még ennyire előre…
Az ötletgazda Kelemen Attila 
felkereste a polgármester urat, 
hogy egy gasztro napot szeretne 
szervezni és a mi településünkön 

szeretné ezt megvalósítani, mivel nagyon megragadta a lébényi sportpá-
lya és környéke. Természetesen örültünk az ötletnek, hiszen egy újabb 
tartalmas szórakozási lehetőség lenne ez a környékbelieknek és 
a lébényieknek is. Ha viszont itt lenne a helyszín, akkor kellene egy 
frappáns név és egy helyi csapat is. Így esett a választás a „Lébényi Pik-

nik”-re, a helyi csapat pedig a következő személyekből állt össze: Nagy 
Edit, Kovács Gábor, Kovács Bori, Kovács Botond, Nagy Réka, dr. Tóth 
Tünde, Nagy Krisztián, Molnár Gábor és Molnár-Kovács Ildikó.
Miután a csapat is összeállt, már csak azt kellett kigondolni, hogy mit 
főzzünk és mi az, ami a településünkhöz is kapcsolódik. Rövid kutatásunk 

eredményeképpen ráleltünk egy „szálra”, amibe megkapaszkodhatunk. 
Régen a feltételezések szerint a Sajtos réten élő uradalomban voltak 

„sajtos” műhelyek, ahol a sajtkészítéssel, vagy feldolgozással foglalkoztak. 
Több se kellett nekünk, ezt a feltételezést készpénznek véve az egyik étel 
alapanyagául a sajtot választottuk. Van egy paradicsomtermesztéssel 
foglalkozó üzem is és a Tóth-Hús is hozzánk kapcsolódik. Na ezekből 
már lehet valamit kezdeni. Megszületett az ötlet grillezni fogunk és 
sajtsalátát készítünk.
Elérkezett a piknik napja. A csapatunk birtokba vett egy jól felszerelt 

konyhát és nekiláttunk az előké-
születeknek. (Mielőtt valakinek 
eszébe jutna, ez nem azt jelenti, 
hogy bementünk egy helyi étte-
rem konyhájába és elhoztuk 
a kész ételt.) Szóval előkészül-
tünk, majd kimentünk a pályára, 
hogy folytassuk a sütést, főzést. 
A menü a következő volt: bazsa-
likomos-paradicsomos sajt saláta, 
rokfortos sajt saláta, baconbe 
csomagolt grillezett aszalt szilva, 
grillkolbász és még amit ott hír-

telen rögtönöztünk…A többi település a bográcsozást választotta, illetve 
megsült az ország legnagyobb gombás melegszendvicse is. 
A nagy sürgés-forgásban elkészült a mi étkünk is és jöhettek a mester-
szakács bírák. A kóstolgatás közben polgármester úr vígan ecsetelte 
a kapcsolódási pontokat (mert ugye ez is számított a versenyen), Sajtos-
rét – sajtsaláta, grillkolbász, para-
dicsom – helyi specialitás…és így 
tovább. A zsűri örömmel konsta-
tálta felkészültségünket, ötletessé-
günket. Sőt, a Horváth cukrászat 
kirukkolt a „Lébény szelettel” is, 
úgyhogy maximálisan teljesítettük 
a verseny követelményeit. A sütö-
getés közben azért mi is örömmel 
vettük észre, hogy nálunk áll 
a leghosszabb sor és ahelyett, hogy 
a mások által készített ételeket is 
kóstolnának, újra visszaállnak 
a sorba. Lassan azért oszolni lát-
szott a tömeg és elfogytak a készleteink is, úgyhogy mi is lazíthattunk. 
Eljött az eredményhirdetés ideje. Először a települések képviselői vették 
át az emléklapokat, majd a zsűri kihirdette az első helyezettet. A rossz-
májúak mondhatnák, hogy bunda, de mi tudjuk, hogy jók voltunk. Tehát 
Lébény kapta a szép serleget. Hurrá! 

A piknik ezzel természetesen nem ért véget, hiszen nagyon sok embert 
az esti programok csalogattak ki a pályára. Mondhatni nem kis késéssel 
megérkezett Mr. Joe, majd Krizbai Teca is a Csillag születikből, akik 
gondoskodtak a jó hangulatról. A kitartóbbak még Takács Nikolasnak is 
tapsolhattak éjfélkor.
Jó szórakozási lehetőség volt ez a piknik, hogy lesz-e folytatása…az az 
Étlapok Kft-n múlik.

K.I.

Lébényi Piknik
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Immáron harmadik éve indultak el a lelkes zarándokok Budapestről, hogy 
Jakab napra Lébénybe érkezzenek. Az idei évben olyan sokan vettek részt 
a zarándoklaton, hogy a szervezők úgy döntöttek, hogy két egymást köve-
tő napon indulnak el az úton. Az első csapat július 17-én, a második 18-án 
indult el a Nulla kilométerkőtől. Az első állomás Zsámbék volt, majd 
Tarján, Tata, Nagyigmánd, Kisbér, Pannonhalma, Győr és végül Lébény.
Mivel két nap indultak el, ezért mi Lébényiek is két nap vártuk vendégeink 
érkezését. Az első turnus július 24-én érkezett meg hozzánk, akiket nagy 
szeretettel fogadtunk. Az önkormányzat, az egyházközség és a civil egye-
sületek közösen készültek a zarándokok érkezésére. A munkából minden-
ki kivette a részét. Az Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület ízletes 
ebéddel várta az ideérkezőket, akiknek a hűvös, esős időben jól esett 
a meleg étel és a meleg fogadtatás a templom mellett felállított sátorban. 
A megérkezők miután megkapták pecsétjüket a zarándokútlevelükbe és 
a jóleső ölelésüket Csillától és a szervezőktől, mi is átadtunk egy kicsit 
a „szívünkből”. Egy gyönyörű mézeskalács szívet adtunk át az ideérkező 
zarándokoknak, melyen Simon András grafikája köszönt vissza. Örömmel 
fogadták tőlünk ezt a csekély, ám számukra mégis szívet melengető üdvöz-
lő ajándékot, melyet kérésünkre, Fehérvári Andrea készített el, külön erre 
az alkalomra. Ezt követően elfoglalták szállásukat a tornateremben. 
A hosszú út nemcsak a lelket, de a testet is próbára tette, ezért az önkor-
mányzat részéről egy újabb meglepetés ajándék várta őket, mégpedig 
a masszázs.

Miután mindenki egy kicsit kipihente magát, elérkezett a közös beszélgetések 
ideje. Érdekes volt kívülállóként köztük lenni. Nézni, hallani, ahogy befejezik 
egymás mondatát, ahogy újabb és újabb élmények törnek fel belőlük. 
Ezen a napon nemcsak a kedves idegenek fogadhattuk, hanem falunkbélieket 
is. Nagy mosollyal és szeretettel köszöntöttük a „mi zarándokainkat” is, 
Prémus Esztert és Kovács Gábort.
15 órakor Gőgh Tibor plébános úr várta közös imádságra a zarándokokat 
a templomban. Az imádság után újra a beszélgetésé lett a főszerep.
16 óra 30 perckor a Faluházba vártuk az érdeklődőket, ahol Bujtás László 
szobraiból és plasztikáiból, valamint Bujtásné Völgyesi Lívia csodálatos 
festményeiből összeállított kiállítás nyílt meg. A tárlatot Sárvári István 
képviselő úr nyitotta meg, majd az Eight Singers Lébényi Énekegyüttes 
dallamai csendültek fel.
A megnyitót követően az egyházközség szervezésében Mága Zoltán jóté-
konysági koncertje következett volna a Szent Jakab templomban, melyet 
sajnálatos események miatt, a mosonszentmiklósi templomban tartottak 
meg. A művész úr játéka, azonban feledtette a résztvevőkkel ezt a kelle-
metlenséget. Azt is megígérte, hogy amint befejeződnek a restaurálási 
munkálatok, ismét eljön Lébénybe és fellép a Szent Jakab templomban is. 
Ezzel a csodás koncerttel ért véget a zarándokok fogadásának első napja.
A második nap…
A második csoport július 25-re érkezett meg Lébénybe. Minden zarándok 
megérkezése megható élmény volt, de ennek a csapatnak az érkezése más 

Szent Jakab Nap
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24-i Szent Jakab napi zarándoklat

Igen, ismét eltelt egy év, és készülhetünk a 2011-es június 24-25-i zarán-
dok napokra. A 25-i nap, ami a zarándoklat fő napja, étkeztetés szem-
pontjából a helyi katolikus egyházközség bonyolította. A 24-i ebédet 
(vasárnap) az Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület készítette. Minden-

ki tette a dolgát az egyesületünkből. A finom f riss kenyeret 
a mosonszentmiklósi Polgár Ferenc pékségből vásároltuk. A savanyúságot 
Oláh Istvánné Erzsi ajánlotta fel, köszönet neki érte. Dudi néni az étel-
osztásnál segített, köszönjük. Az igazán kiválóra sikerült vaddisznó pör-
költet Grádinger István készítette, itt megjegyzendő, aki június elején 
Németh Árpáddal a szomszédos Rábcakapin rendezett Apák-napi főző-
programon vett részt nagy sikerrel a meghívásnak eleget téve, ahol kate-
góriájában az első helyet hozták el. Négy község rendezvényén történt 
mindez. A vaddisznó pörkölthöz az alapanyagot jómagam ajánlottam fel, 
amit a mezőgazdaságomban okozott vadkárért kaptam. Az étkészletet az 
önkormányzat biztosította. Jó hangulatban a kissé borongós időben, de 
annál nagyobb lelkesedéssel fogadtuk a fáradt zarándokokat. Ez 
a rövid tájékoztatás az étkeztetésről tárgyilagos. Itt a zarándok napi lelki, 
testi állapotról most nem esik szó. Sajnáljuk, hogy a külvilág felé a prog-
ramtájékoztatón meg sem említik az Első Lébényi Lokálpatrióta Egye-
sületet. Csak szűk körben ismerték munkánkat. De így is jól esett 
a Kisalföld Sms rovatában a köszönet. Azt hiszem mi megtettük a dol-
gunkat ezen a téren is. Köszönet minden közreműködőnek, segítőnek, az 
egyesület tagjainak.

Wandraschek Ferenc
Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület

volt. Elmondhatatlan. A Kard Rendje Lovagi Egyesület sorfala mellett az előző nap érkezett zarán-
dokok hangos énekszóval várták társaikat, akik együtt érkeztek meg és első útjuk a templomba vezetett. 
Ezt követően a zarándokok egymás vállára borultak. Volt aki örömében, volt aki a meghatottságtól 
fakadt sírva. Itt mi, Lébényiek, szinte teljesen kívülállónak érezhettük magunkat. Azt az érzelmi töltést 
már nem tudtuk érzékelni, ami ezek között az emberek között végbement. Csak álltunk és megille-
tődve néztük az egymást ölelő zarándokokat.
Egy idő után itt is mindenkinek a sátorba vezetett az útja, hogy megkapja az utolsó pecsétjét a zarán-
dokútlevelébe, majd elfogyassza finom ételét, amiről ezen a napon az egyházközség gondoskodott. 
A sátorban helyet kapott a Nyugdíjasok Lébényi Egyesületének kiállítása is, ahol a csuhéval ismerked-
hettek meg az érdeklődők. A templomban 15 órától idegenvezetés, majd Horváth Diána orgonakon-
certje várta a résztvevőket. A zarándokok számára talán a legkedvesebb program, a közös búcsúzkodás 
és a „keresztelkedés” következett. 17 órakor a Kard Rendje Lovagi Egyesület bemutatóját nézhettük 
végig, mely nagyon látványos volt. 17 óra 30 perctől a Szent Jakab templom kórusának dallamai járták 
át a templom falait, majd 18 órától a szentmise várta a lébényieket és a vendégeket. A nap a Lébényi 
Liszt Ferenc Vegyeskar koncertjével zárult, ahol az Ír áldás mellett a Két vén torony és a Fűrész Fran-
ci háza c. dal is elhangzott a résztvevők nagy örömére. A koncert egy méltó befejezése volt ennek 
a rendezvénynek. 
Szeretnénk megköszönni mindenkinek a segítségét, aki hozzájárult Lébénybe érkező zarándokok 
fogadásához.

K.I.
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Ahogy már évek óta igyekszünk magasra tenni a lécet rendezvényeinkkel 
kapcsolatban, úgy idén is próbáltunk a lehetőségekhez mérten a maxi-
mumot kihozni a falunapunkból. Igyekeztünk minden korosztály számá-
ra beilleszteni egy-egy olyan programot, ami talán a kedvére való. 
A szabadtéri rendezvényeken (főleg majáliskor és falunapkor) az időjá-
rással szoktunk hadilábon állni, hiszen az eső ilyen-olyan formában 
sohasem maradhatott ki, de ezt már megszoktuk. Augusztus 13-án 
a kezdeti felhősödés és csöpörgő eső után, azonban megkegyelmezett 
rajtunk az ég és kellemes időt kaptunk ajándékba.

A falunap 14 órakor vette kezdetét, amikor is a kedvenc Nyári Mikulásunk 
berobogott a sportpályára, vidáman, mosolygósan, ajándékosan, a gyere-
kek nagy örömére, akiknek már nem is jut eszébe csodálkozni, hogy 
miért is pottyant ide a piros ruhás alak nyár közepén. Míg a gyerekek 
szedegették a finom nyalánkságokat, a vállalkozó szellemű fiatalság be-

vetésre indult, a szó legszorosabb értelmében. Elkezdődött a paintball 
csapatverseny. A kifeszített hálón belül és néha kívül is, elkezdtek rep-
kedni a rózsaszín festékgolyók. Hatalmas harc indult a pontokért és a 
végső győzelemért, hiszen nem mellékesen az első három helyezett érté-
kes jutalmat kapott. A golyózápor és az újdonság gyorsan odavonzotta 
a tekinteteket. Élmény volt nekünk is, de főképp a csapatoknak, akik 
vállvetve küzdöttek egymással és a kósza lövedékekkel. A Lébényi Mo-
toros Klub tagjai is szeretettel várták a bátor gyermekeket egy kis moto-
rozásra a parkolóban, illetve az ugrálóvár és a qvad is nagyszerű 

szórakozási lehetőséget adott a gyerkőcöknek. 15 óra 30 perctől a sport-
pályára vonultunk át a parkolóból, hiszen a Mosonmagyaróvári 
Dogcentrum Kutyaiskola és Sportegyesület tartott látványos bemutatót. 
Láthattuk milyen az, ha a kutya tényleg szót fogad a gazdának, aztán meg 
izgulhattunk a vastag védőruhába beöltöztetett „rossz fiúért”, aki biztosan 

kimelegedett a kutyák előli fut-
kosásban. Ezt követően elfoglal-
tuk a színpadot, kihirdettük 
a paintball verseny győzteseit. 16 
óra 30 perctől a Magyarországi 
Sz lovének Szövetségének 
szakonyfalui néptánccsoportja 
ropta a táncot a színpadon, Illés 
József vezetésével. Őket Szabó 
Leslie követte a Megasztárból, aki 
egy szál gitárral és hangjával pró-
bálta elvarázsolni, de legalábbis jó 
hangulatra deríteni a nézősereget. 
18 órakor megérkezett a 
Retroton együttes is, akiktől a 

Falunap
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már jól megszokott ritmusos, dallamos slágereket kaptuk. A főleg Neoton 
dalokból álló repertoárjuk pillanatok alatt a nézőtérre vonzotta az embe-
reket és táncra perdítette a gyerekeket. Mi sem kellett ezután, jött Pár-
kányi Kolos, akit a Csillag születikből ismerhettünk. A háttérben gyors 
pakolás, gyors csevej, aranyhal életfunkcióinak ellenőrzése és a fiatal 
csajok szédítése után, a színpadon folytatta mutatványait. Jött a kártyás 
trükk, esernyők, madzagvágás, aranyhal, vetkőztetés és még számos trükk, 
amivel ámulatba ejtett minket. Míg ő szórakoztatott, a hátsó bejáraton 
már Király L. Norbi próbálkozott volna bejutni az öltözőbe, ha a rajongók 

hag y ták  vo lna . Rövid 
fotózkodás, autogram osztás 
után indulhatott az őrület 
a színpadon. Nem is vártunk 
mást, hiszen Norbi az a fel-
lépő, akit ugye nem a hang-
jáért szeretünk… Fellépés 
után ismét aláírás osztogatás 
következett, majd fájó búcsút 
vettünk tőle és már köszön-
töttük is Darázs Ádámot. 
A változatosság kedvéért el-
indultunk a parkoló felé, ahol 
Mitring Imre beizzította a 
lébényi tűzoltókocsit, amibe 
annyi gyerkőc szállhatott fel, 
amennyi befért. Nem is gon-
dolnánk milyen leleményesek 
a gyerekek és milyen picire 
össze tudják húzni magukat, 

ha a helyzet úgy kívánja és most úgy kívánta. Ádám kísérletet tett a 
kocsi elhúzására, az első próbálkozások már nekünk is fájtak, mire valaki 
rájött, hogy lejtőn felfelé a 13 tonnás jármű súlya a többszörösére duzzadt, 
úgyhogy meg kell fordulni a kocsival. Ez nem volt kis feladat, úgyhogy 
itt Imre bácsinak is járt a taps és már Ádámnak is, hiszen a másik irány-
ban már sikeresen végre tudta hajtani a vállalt feladatát. Miután kiizgul-
tuk magunkat és megérkeztek a „mi saját” kiváló énekeseink, újra 
visszatértünk a színpadhoz. Takács Rolandot és Lázin Beatrixot köszönt-
hettük ismét nálunk, akik már többször megmutatták, hogy miért is 
szeretjük őket annyira. A csodás hangok, az ismert, fülbemászó dallamok 
ismét elvarázsolták a nem kis számú nézősereget. Elfogultan kijelenthe-
tem, hogy nagyszerű indítás volt a Bajadérral kezdeni (köszönöm Roland!), 
majd következhettek a Csárdás királynőből jól ismert sanzonok, amiket 
soha nem tudunk megunni. A fergeteges előadás után, a tombola sorso-
lás következett, a rengeteg felajánlásnak köszönhetően kétszer álltunk 

neki a sorsolásnak, hiszen a háttérben már ott várakozott Charlie, nap 
utolsó sztár fellépője. Azt azért itt megjegyezném, hogy azt hiszem jópáran 
kellemesen csalódhattak a művész úr előadásában, hiszen több kritikát is 
kaptunk, hogy miért őt… Igen, lutri volt, de megérte. Hátborzongató 
volt hallani a háttérben, hogy mindenki hangosan énekeli a slágereket, 
eljöttek a Skandináv éjszakák, és a Jég dupla wishkivel sem maradhatott 
ki a repertoárból, de talán a legutolsó szám érintett meg mindenkit, 
amikor a gyerekekkel közösen énekelte el Charlie a Könnyű álmot hoz-
zon a szél…c. nótát. Fergeteges hangulat kerekedett a sportpályán, kicsit 
furcsa is volt visszazökkeni a tombolahúzáshoz, de ugye a fődíj még gaz-
dára várt. Miután az utolsó tárgyak is megtalálták gazdájukat, következett 
a falunap hivatalos zárásaként a tűzijáték, ami az idei évben talán még 
látványosabb elemekből állt össze, mint az elmúlt években. Gyönyörű volt.

A falunap ezzel ugyan véget ért, de a táncolni vágyóknak Jászfalusi Roland 
húzta a talpalávalót egészen hajnalig.
Ezúton is szeretnénk megköszönni a támogatásokat és felajánlásokat. 

Támogatóink:
CBA Delikat lébényi telephelye, Élőné Fehérvári Andrea – Fehérvári 
fagyizó, Gősi Attiláné – Erika kozmetika, Frühwith Zsuzsanna, Kollár 
József – virágbolt, Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet, Horváth 
Attila és felesége – Horváth cukrászat, Molnár Ferenc – Kisbömbi ven-
déglő, Molnár Gábor, Molnár István – Lisztes söröző, étterem, Peppe 
Kerékpár szaküzlet, Speed fit – Győr, Steininger Imre – Jimmy’ pizzéria, 
Szabóné Hécz Edit, Szigetköz Hálózat Kft. – Coop bolt, Tóth Kinga, 
Jászfalusi Roland, Lébényi Motoros Klub tagjai

K.I.
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Ünnepeltünk

A Baba-Mama Klub feje felett is elszállt az idő, hiszen augusztus 14-én, 
már a 8. születésnapját ünnepelhettük a klubnak. Az évek alatt több 
család is megfordult nálunk, hiszen voltak akik „kiöregedtek” és óvodába 
mentek, voltak új tagok és így tovább.

Az idei évben is igyekeztünk megadni a módját az ünneplésnek, hiszen 
változatos és ingyenes programokat kínáltunk az érdeklődőknek. Délután 
15 órára vártuk a családokat a Közösségi Házba és annak udvarára. 
A nagyteremben a Gézengúz Alapítvány játszóháza várta a kisebbeket, 
illetve 16 órától Kovátsné Uray Tímea vezetésével a Ringató kezdődött. 
A zenés, játékos foglalkozás után egy kicsit komolyabbra fordítottuk 
a szót, hiszen Tamás Eszter (az Egészségpercek írója) volt a vendégünk, aki 
nagyon sok hasznos információt osztott meg a szülőkkel, a gyermekbal-

esetekkel kapcsolatban. Az udvaron is több lehetőség közül választhattak 
a résztvevők. Volt arcfestés, ugrálóvár és lufibohóc is. Az időjárás is kedve-
zett a programoknak, így egy vidám, nyári délutánt tölthettünk el együtt. 
A továbbiakban is várjuk a Babákat és az Édesanyákat a klubba, melyet 
minden hónap első keddjén tartunk a Közösségi Házban.

K.I.

Új játszótérrel gazdagodtunk

Augusztus 14-én délután egy átadó ünnepségre invitáltuk a lakosságot 
és főleg a gyerekeket, ugyanis egy újabb, korszerű játszótérrel gazdagodott 
településünk. Egy Leader pályázatnak és az Egyesület Lébényért szer-
vezetnek köszönhetően a Kormos István utcában kapott helyet ez 

a játszótér. A hivatalos átadáson ott volt a környék apraja-nagyja, akik 
nagyon örültek, hogy végre Lébénynek ezen a részén is sikerült egy teret 
kialakítani, ahol a gyerekek biztonságban és korszerű játékokon tudnak 
játszatni. Némi hiányosság még van, gondolok itt az árnyékot adó fákra, 

de ezeket ősszel igyekszünk pótolni. Jó látni, hogy a gyerekek örömmel 
játszanak, de azért ne feledjük, hogy óvnunk is kell a játszóteret, hogy 
még hosszú ideig élvezni tudjuk.

K.I.
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Lébény Nagyközség Önkormányzata szeretettel vár-
ta a lakosságot augusztus 20-án a Fő térre, Szent 
István királyunk és az új kenyér ünnepére. Az ünnep-
ség a Himnusz közös éneklésével vette kezdetét, majd 
Benkő Margit olvasott fel részleteket a Szent István 
intelmei Imre herceghez c. prózából. Ezután Kovács 
Gábor polgármester beszéde hangzott el, aki meg-
szegte az első búzából készült kenyeret. Közben a 
Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar dallamai járták át a 
Fő teret, majd a Közjó Szolgálatáért Emlékplakett 
átadása következett. Az idei évben négy személyre 
érkezett jelölés a lakosság, valamint a képviselők ré-
széről. A jelöltek: Dékány Lajos, dr. Kiszelka Judit, 
Gyurós Józsefné és Pálinger Béla. A képviselő testü-
let döntése alapján, a Közjó Szolgálatáért Emlékpla-
kettet, díszoklevelet, valamint az ezzel járó 
pénzjutalmat dr. Kiszelka Judit és Gyurós Józsefné 
vehette át, a következő indoklással:

„Dr. Kiszelka Judit közel 30 éve szolgálja, mint 
háziorvos becsülettel, szakmailag magas színvonalon, kifogyhatatlan 
kedvességgel és odaadó empátiával Lébény-Mosonújhely-Mecsér 

lakosságát. Munkáját a szeretet, a tisztesség, a jóindulat, a becsületesség, 
példás hivatástudat és szerénység jellemzi. Türelme, munkabírása 
példamutató, orvos- és nővér munkatársaival való kapcsolata kollegiális 
jóindulata, segítőkészsége mind a betegek, mind a kollégák számára 

megnyugtató. Kiváló csapatmunkájával méltán 
nyerte el munkatársai szeretetét és megbecsülését. 
Munkája mindig pontos, gondos, döntésében gyors és 
határozott. Nagy figyelmet fordít a megelőző 
egészségügyi felvilágosításra, valamint az egészséges 
életmód minél szélesebb körben történő terjesztésére, 
az idős betegek speciális gondjainak kezelésére. 
Tevékenysége alatt kivívta mindhárom település 
lakóinak elismerését, megbecsülését. Munkája során 
tanúsított türelmét, segítőkészségét, a rendelési időn 
túl is, vagy a gyakori helyettesítések és az orvosi 
ügyeletek alatt is megtapasztalhattuk.”

„Gyurós Józsefné falunk köztiszteletben álló lakosa, 
aki minden érdek nélkül tevékenykedik hosszú évek 
óta községünkért, annak szépítéséért. Köztereken, 
utcákon, emlékhelyeken, Idősek Otthonában és annak 
környékén láthatjuk keze munkáját. A temető rende-
zésében is aktívan részt vesz a mai napig. A Nyugdí-
jasok Egyesületének egyik alapító tagja volt. 

Rendkívül szerényen, megbízhatóan tevékenykedik. Mintaszerű kézmű-
ves-munkák kerültek ki a keze alól, amit az egyesület által szervezett 

vásárokon hasznosítva, az egyesület saját, illetve mások megsegítésére 
fordíthatott. Ő az, akire mindig, minden körülmények között bárki 
számíthat, legyen az fiatal, vagy idősebb ember.”
A díjak átadása után a Szózat éneklésével zártuk ünnepségünket.

Szent István és az új kenyér ünnepe
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Melyik volt életünk legnagyobb, legfontosabb döntése?

Tisztelt Ünneplő Hallgatóság!
Higgyék el, a válasz nem is olyan egyszerű. Ha mindannyian mérlegel-
ni kezdjük, könnyen elveszhetünk a sok „legfontosabb” között. Hiszen 
fontos volt az is, amikor iskolába mentünk, az is, amikor hivatást, majd 
társat választottunk, és az is, amikor családdá váltunk. Fontos volt, hogy 
megkerestük és az is, hogy elvesztettük. Hogy megtanultuk és elfeled-
tük, hogy lebontottuk és felépítettük. És fontos volt az is, amikor 
megfogtuk az ellenségünk kezét. És az is, amikor nem váltunk mások 
ellenségévé. És az is, amikor szóltunk valaki másért, és az is, amikor 
hallgattunk valaki érdekében. 
Minden döntésünk fontos volt, ami a mai napig, 
eddig a közös pillanatig elhozott minket.
Ma, amikor egy szent magyar király alapí-
tó döntésének örökében ünnepelünk, egy 
állam, egy nemzet, egy közösség tagjaiként. 
És a magunk döntéseinek súlyával és érté-
kével állunk itt, egymás szomszédaiként, 
munkatársaként, barátaiként: Lébényiként.
Találkozik bennünk, ebben az ünnepi idő-
ben, kétféle döntés, Szent Istváné, aki ne-
künk választott jövőt, és a miénk, amelyik 
megtartja őt jelenünkben és múltunkban.

Kedves Lébényiek!
Sokszor úgy érezhetjük, úgy hihetjük, a mai 
kor nem a szentek, nem a hősök, nem a 
nagyformátumú emberek kora. Azt tapasz-
taljuk, hogy a világban az erkölcsöt a jog 
menti fel, a törvényt a vagyon irányítja, a 
jólét pedig tisztességgel nehezen megsze-
rezhető. Úgy látjuk, minden megeshet: 
valami, és annak az ellenkezője is. És meg-
éljük, hogy a jó dolgok erejét a borúlátás 
gyengíti, a rosszakét a derű hiánya tartó-
sítja. Hiányoljuk az önfeláldozást és az 
ügyszeretetet. És szomorúan nézzük, hogy 
szinte mindig annak lesz sikere, aki a leg-
kevésbé sem érdemelné.
Az ünnepeken ugyan eszményekről beszé-
lünk, de a hétköznapokon panaszkodunk. Mintha nem is hinnénk már 
eszményeinkben, mintha nem lennénk otthon a világban.
Pedig éppen ez a mai nap, a közös ünnep legfontosabb kérdése és 
döntése: otthon vagyunk-e a világban, amelyben élünk? Hazánk és 
házunk-e, ami körülvesz minket? Lakjuk és éljük-e az életet, amelyet 
Szent István, és az Ő nyomán múltunk kiváló nagyjai szántak nekünk?

Tisztelt Ünnepi Közönség!
Ha azt gondolták, hogy augusztus 20-án a polgármester beszéde majd 
válaszokat ad, megnyugtató, szép szavakat, amolyan üresen díszes for-
dulatokat, akkor tévedtek.
Mert bár tényleg nem éljük a hősök és szentek korát, nem foglalunk 
hont, és nem ma alapítunk államot, mégis ideje kilépnünk az álmosító, 
fárasztó várakozásból, hogy végül kétes megoldásokat és közhelyes 
válaszokat kapjunk.
Ezúttal kérdezzünk és feleljünk rá együtt! Ezúttal döntsünk együtt! 
Legyen az idei augusztus 20-a egy a közös fontos döntések sorában!

Ehhez azonban közös nyelv kell, amelyen saját sorsunkról, a lébényi 
életről beszélni tudunk. Ehhez közös látásmód kell, ahogyan a holnap-
ra, a jövőre tekintünk. És kell ehhez a közös szív is, amely emlékezni 
és szeretni; itt élni tanít.
Mert mi is keressük, nap, mint nap az otthont: azt, amit már megala-
pítottak, amit kijelöltek, amit elkerítettek. Mégis keressük, mert élni 
szeretnénk benne, tenni akarunk érte, mert részei szeretnénk lenni 
utódaink boldogságának.
Igen, tudom, nagy szavak ezek. De mikor birkózzunk velük, ha nem 
éppen a mai ünnepen? Amikor a kenyérből életet, az emlékezésből 
bátorságot nyerhetünk.
A mai ember alapélménye, hogy semmi nem állandó, hogy minden 

változik. A hírek nap mint nap arról szól-
nak, hogy amit biztosnak hittünk, összedőlt, 
amit bizonytalannak, az erőre kapott. Meg-
szoktuk azt a csalfa érzést, hogy mindez 
nem rajtunk múlik. Mert mindenről az 
árfolyam, a nagypolitika, a gazdasági fo-
lyamatok, és az elemzők számításai fognak 
dönteni. És mindezt értékelni sem mi fog-
juk, hiszen majd jön egy szakértő, egy pro-
fi, egy tévedhetetlen, aki elmondja, hogyan 
lássuk, amit nézünk, hogyan értsük, amit 
látunk. Megszoktuk, hogy az egymillió 
voltaképpen hárommillió háromszázezer-
kétszáz, míg a tíz tulajdonképpen csak egy.
Megtanultuk, hogy nem érthetünk a saját 
dolgainkhoz eléggé. Bemagoltuk a leckét arról, 
hogy nem is sejthetjük, mi történik velünk.
És itt még nincsen vége.
Hiteltelenek a hiteleink és értéktelenek az 
értékeink. És sikertelenek a sikereink, bi-
zalmatlanok a reményeink. Tagadjuk, 
amink van, mert másra vágyunk. És elvet-
jük a mást, mert ragaszkodunk ahhoz, ami-
vel elégedetlenek vagyunk.
És még itt sincsen vége.
Hiszen úgy érezzük, mindez nem a mi 
hibánk. Hogy belekerültünk, hogy ránk 
kényszerítették, hogy benne ragadtunk. 
Nem tudjuk, hogy otthon vagyunk-e a vi-

lágban, ahol élünk, a helyen, ahol dolgozunk, a közösségben, ahol 
egymást keressük.
És még mindig nem értünk a végére.
Mert talán már nem keressük eléggé a másikat. Már nem figyelünk 
eléggé a helyre, a munkára, a feladatra, amelyet vállaltunk, amelyen osz-
tozunk. Már nincs öröm az eredményben, és nincs eredmény a haszonban.
Igen. Igen, ez lesz mindennek a vége.
Ez lesz a vége, ha túlzottan megszokjuk, megtanuljuk, ha elhisszük.
Ha elhisszük, hogy az otthonunk, a reményeink és a jövőnk nem a miénk.

Kedves Lébényi Szomszédok, Ismerősök, Barátok!
Ha egy kisgyermeket kérdezünk meg arról számára mi a jövő, az álma-
iról beszél. Vadregényes helyekről, varázslatos meseházról, hősies hiva-
tásról, és képzeletet feszegető kalandokról.
Ha egy fiatalt faggatunk a jövőről, választásokról fog beszélni, felelős 
döntésekről, tervekről. Hogy hol tanul tovább, hogy mennyit szeretne 
keresni, hogy mikor alapítana családot (ha alapítana, és egyáltalán: 

Az augusztus 20-án elhangzott ünnepi beszéd
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családot). Hogy miként kíván előrejutni, és meddig hajlandó a munká-
ért és a másikért feladni az álmait.
Ha egy középkorú beszél a jövőről, akkor a mindennapi boldogulásról 
szól. Arról, hogyan szervezze az életét, hogyan alakítsa gyermekei 
sorsát; a biztonságról, a kiszámíthatóságról, és arról, amit még lehetsé-
gesnek lát. Tőle már nem hallunk az álmokról, azok elaludtak a szigorú 
ébrenlét munkálkodásában.
Ha egy idős embert kérdünk, akkor azt válaszolja, hogy a nap teher vagy 
ajándék, de mindig adomány. A jövő már maga a jelen: nem képzelet 
és nem is terv, hanem az élet.

Hölgyeim és Uraim!
Gyúrjuk, dolgozzuk össze ezt a négyféle jövőbeszédet! Amit kapunk álta-
la, az a legfontosabb válasz: a jövő bennünk van! A jövő mi magunk vagyunk. 
Jövőképünk a saját ígéretünk: önmagunknak. A gyermekálmok a fel-
nőttkort tartják meg, a fiatalkori buzgóság az időskor erejét. A saját 
jövőnk pedig csak a másikkal együtt, közösségben lesz jelenidő. Ezért 
ostromoljuk fontos döntésekkel a sorsot, és ezért a bizonyosságért 
hajtjuk igába az álmainkat.
Szent István kétféleképpen küzdött: irgalommal és harcosan. Alázattal 
és királyi méltósággal. Eggyé vált benne a jelen a jövővel, és megvál-
toztatta a múltat.
Aki látja a jövőt, aki érzi önmagában a jövőt, az ő erejéből és akaratából 
is részesül. Ez az akarat, ez a szándék, ez a jövő a mi otthonunk.
Mi lehetne szebb ígéret a mai napon? 

Kedves Lébényi Barátaim!
Mikor néztek utoljára körül Lébényben úgy, mintha erre járó külföldi-
ek lennének? Ismerik az érzést? Úgy lépdelni végig utcáinkon, úgy 
haladni el iskolánk, korszerű óvodánk, modern orvosi rendelőnk vagy 
éppen az új játszótér mellett, mintha csak pár órára érkeznénk, mintha 
az érdeklődő idegen szemével látnánk?
Mert, ha így teszünk, akkor megérezzük, hogy itt otthonra lehet talál-
ni. Hogy itt a változások közös gyarapodásaink, hogy itt van biztonság 
és bizalom, amely jövőt épít. Ha így teszünk, a lelki szemünk meglátja 
a szépülő Lébényben az életet, amely mozog és mozgat.
Ma, amikor hálát adunk, amikor kovászból új kenyeret és új reményt 
élesztünk, ma, amikor az első szent királyt ünnepeljük, ma egymásnak 
is választ kell adnunk. 

Tudjuk-e, nemcsak az idegen szemével, hanem az itteniek látásával 
reménytelinek hinni a jövőt? Merjük-e elfogadni azt, ami jó, és megta-
nulni a bizalom erőt adó nyelvét? És van-e bátorságunk kimondani: 
rajtunk múlik?
Nem oktalan optimizmusra, nem vakmerő vakságra, nem balga buzgó-
ságra hívom Önöket. Nem arra, hogy kisgyerekként álmodozzunk, 
amikor felnőtten kell cselekedni. De nem is arra, hogy félve-számítgat-
va elveszítsük az örömöt abban, amink van.
Azt mondtam, hogy ma nem éljük a hősök vagy a szentek korát. Még-
is azt hiszem, a fontos döntésekét igen. Választhatunk tehát. Megadjuk 
magunkat a sötét és zavaros félelemnek? Nem teszünk semmit, és 
mások kétes döntéseit várjuk? Vagy összefonjuk tetteinkben a jelent a 
jövővel, és bízunk egymásban?
Erre a választ nem szavazófülkékben, nem ikszekkel, nem szavazással 
adjuk meg. Itt nem lesz többségi határozat. Ebben a kérdésben egyen-
ként döntünk minden szavunkkal, cselekedetünkkel és mulasztásunkkal. 
Teljes életünkkel.
Már legyintünk, ha azt halljuk: könnyebb lesz. Túl sokszor hallottuk, 
túl gyakran mondták. És nem lett az, sőt… Ezért, hát én sem mondom.
Inkább azt mondom, olyan lesz, amilyenné tesszük, amilyennek látni 
tudjuk. Nekünk nincsen aranybányánk, de vannak mosolytartalékaink, 
nekünk nincsen olajkutunk, de van közösségünk. És erre hitelt sem kell 
felvenni. Ez önmagában, önmagától, tőlünk érték.
Legyünk erősek, türelmesek és alázatosak, ahogyan Szent István intett. 
Legyünk otthon a korban és a világban, amelybe születtünk, a történe-
lemben, amelynek részei vagyunk, Lébényben, amely szűkebb hazánk, és 
az életünkben, amelyet élünk!
Vegyük kézbe dolgainkat, tápláljuk reményeinket, vegyük birtokba a jö-
vőnket, Szent István irgalmával és küzdelmével a szívünkben! Hogy egy 
év, és majdan sok-sok év után is, egyre könnyebben válaszoljunk ezen a 
helyen, ezen az ünnepen arra a kérdésre:

Melyik volt életünk legfontosabb, legnagyobb, közös döntése?

Köszönöm, hogy megtisztelték a mai ünnepet személyes jelenlétükkel és 
köszönöm, hogy meghallgattak, ha megfontolják a hallottakat! 

Kovács Gábor

•	 Őszi	nyelvtanfolyamok
•	 	ÖSD,	ZÖLD	ÚT,	ECL,	EURO,	TársalKODÓ,	GazdálKODÓ	
nyelvvizsga-felkészítés	magánbérletes	rendszerben	is 
az	őszi	nyelvvizsgákra

•	 Angol,	német	nyelvű	felkészítés	állásinterjúra
•	 Spanyol,	olasz,	francia,	orosz	kurzusok
•	 Fordítás,	tolmácsolás
•	 Nyelvtanfolyamát	üdülési	csekkel	is	fizetheti!
•	 A	hirdetés	bemutatása	1.000	Ft	kedvezményre	jogosít.

2011.12.30-ig történő befizetés esetén érvényes.

Akkr.	lajstromsz.:	(0384) 
FMM	lajstromsz.:	(08-0079-04) 

WWW.HATOS.HU
német:	36	30/9862800
angol:	36	30/2548521
újlatin	és	orosz	szekció:

36	30/5201895
fordítás:	06	20/2539190

Akkreditált	nyelvvizsgahely
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Már harmadik éven mondhatjuk magunkat szerencsésnek, hogy kép-
viselhetjük településünket Budapesten, a Nemzeti Vágtán. Az idei éven 
is az „otvenentul.hu” internetes életmód magazin szponzorálta 
Lébényt és nevezett be egy lovast és lovat, akik Lébény színeiben in-
dultak. Két héttel a vágta előtt érkezett egy 
telefon, mi szerint készüljünk Budapestre. 
Jött a szervezkedés, ötletelés, hogy mit is vi-
gyünk fel magunkkal, amivel még színeseb-
ben be tudnánk mutatni községünket. Így 
esett a választás a csuhé termékekre, amiket 
Gyurós Józsefné és Tóth Vilmosné készített, 
a mézeskalácsokra, melyeket Élőné Fehér-
vári Andrea alkotott, művészi ügyességgel, 
illetve Lébényről szóló könyvekre, prospektu-
sokra és a templomunkat ábrázoló molinókra.
Elérkezett az indulás napja. Az izgalmak fo-
kozása érdekében a méltán híres és hírhedt 

„sárga villámmal” indultunk útnak. A majd-
nem hajnali indulást követően 8 óra után oda 
is értünk az Andrássy útra. Már csak a sát-
runkat kellett megkeresni, ami nem is volt 
olyan egyszerű, hiszen 4 település táblája 
nem érkezett meg. Gondolni lehet, hogy a 
miénk is bent volt a 4-ben, de azért megoldot-
tuk a problémát és kezdtünk pakolni. Mond-
hatni fél 10-re csilli-villi volt a sátrunk, a mo-
linók, a kiállított termékek, prospektusok, mézik, csuhék a helyén voltak 
és már jöttek is az érdeklődők. Nagyon sok embert érdekelt, hogy hol is 
van Lébény, úgyhogy egész nap csak meséltünk, meséltünk, meséltünk… 
Hozzáteszem, hogy 1 órán belül az összes kiállított termékünket el tudtuk 
volna adni, mindenkinek a lébényi „pödrött szatyrokra” és a gyönyörű 
mézeskalácsokra fájt a foga. Nem győztük magyarázni, hogy ezek csak 
kiállított termékek, de azért nagyon örültünk is neki, hogy ennyire szép-
nek találják a lébényi portékát. Ahogy telt az idő és megjött a 35 fokos 
nyár is, kezdtünk fáradni, de azért az érdeklődők mindig gondoskodtak 
arról, hogy felvidítsanak minket egy-két aranyköpésükkel. Néhányat 
megosztanák a tanulság kedvéért…

„ Mi ez? Lepény? Az meg hol van?” 
„ Oké Lébény. De Győr. Olyan van ugye? 
„ Mézi? Ez a Schrekből a figura? Hihetetlen!" Szintén a mézi figurához: 
„ Csak a gombjaimat ne! Azok gumicukorból vannak!” 
„Na jó, hogy Lébény, de mit keres itt a Jáki templom?”
„-Hú de szépek ezek a dísztökök! Ezeket hol lehet megvásárolni?
- A piacon.
- Milyen piacon? 

-Pesten nincs piac?”
Ez csak egy-két érdekesség, de ezek lendítettek minket tovább. Szóval 
meséltünk a templomunkról, településünkről, a Sajtos-rét fogathaj-
tó kupáról, a Lébény könyvről, a zarándoklatról…

Mivel népes kis csapattal voltunk fent, 
ezért jutott idő a nézelődésre is. A telepü-
lések lovainak felvonulását is elcsíptük. 
Legalább messziről lefigyelhettük a lova-
sunkat, Kövesdi Istvánt, akivel sajnos nem 
volt alkalmunk személyesen találkozni. 
Lassan elérkezett a 12. előfutam és vissza-
tértünk a lelátóra szurkolni Istvánnak, aki 
egy ideig a 2. helyen nyargalt, de az utolsó 
körre visszacsúszott a 4. helyre. Így sajnos 
nem jutottunk tovább, de örömmel kons-
tatáltuk, hogy az első éven a 6., tavaly az 5., 
idén a 4. helyen végeztünk, még két év és 
továbbjutunk. Lassacskán el is telt az első 
nap, elpakoltunk és indultunk a szállásunk 
felé. Második nap örömmel vettük észre, 
hogy végre megérkezett sátrunk „fejléce”, 
a Lébény tábla is. Jött a gyors rakodás és 
már vártuk is az embereket a pavilonunk-
hoz. Jöttek is szép számmal. Biztosan a 
szép időnek köszönhetően, hiszen az előző 
naphoz hasonlóan, vasárnap is nyári káni-

kula fogadott minket. Hogy ez a nap se teljen unalmasan, egy kis celeb 
mustrát tartottunk a lelátó körül. Találkoztunk Geszti Péterrel, 
Charlie-van, Sulyok Zolival, Hajas Lászlóval, a Lázár fivérekel, Kovács 
Lázárral, Fekete Lászlóval, Rékasi Károllyal, Keresztes Ildikóval, Wolf 
Katival és még számos ismert emberrel. Nekünk erre a napra ez volt 
a szórakozásunk. Lassacskán elérkezett az este és az a pillanat, ami-
kor sofőrünk telefonált, hogy megérkezett Budapestre. Jöhetett az 
utolsó pakolás és elindultunk haza. Ez is egy szép pillanat volt. Jó volt 
a Pesti forgatagban, de azért mégiscsak hazafelé húzott a szívünk.
Mielőtt elfeledném bemutatni a lébényi kis csapatot, íme: Tóth Eve-
lin, Béli Bianka, Kovács Bori, Nagy Réka, Badics Ibolya és Molnár-
Kovács Ildikó.
Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani az 
internetes oldal tulajdonosának a nagyvonalú támogatását, hogy le-
hetővé tette, hogy ismét részt vegyünk a Nemzeti vágtán.
Továbbá köszönöm a „mi kis csapatunknak” is a kitartását és lelke-
sedését, mely a két nap alatt alig látszott fogyni.

K.I.

Nyeregben Lébény
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Boxer aranykupa Lébényben

Szeptember 10-én első alkalommal került megrendezésre Lébényben az 
„Aranykupa”, azaz a Német Boxer Kutya Szépség- és Fajtakiállítás.
Gyönyörű környezetben és csodálatos időben versengtek a szebbnél-szebb 
kutyák Lébény kiemelkedően szép sportpályáján.

59 kutyát neveztek be a versenybe. Nemcsak magyar, hanem osztrák, szlo-
vák, szlovén és cseh kutyusok közül választották ki a legszebbeket. A kiál-
lított kutyákat Alena Zarská cseh bírónő bírálta és rangsorolta.
A boxernek két színváltozata elfogadott, a sárga és a tigriscsíkos. Mivel a 
boxer őrző-védő kutyfajta, így a tenyésztéshez szükség van tenyészszemlére, 
melyet Bánkuti József nemzetközi küllem és munkabíró végzett.
Az Aranykupa abszolút győztese Thelma Louis ad Djevija sárga szuka lett. 
A Hungária Boxer Klub vezetősége köszönetet mond minden egyes 
támogatónak.

Támogatók: Lébény Nagyközség Önkormányzata, Lébény SE vezetősé-
ge, Pálya büfé, Tóth-Hús Kft., Szűcs Károly kutyakiképző, Szentgyörgyi 
Zsolt szakács, Alasz Norbert, Németh Norbert, Rongits Tivadar, PRO 
PAC, Szabó Attila tenyésztői referens

Rongits Tivadar

Hol volt, hol nem volt

Semmilyen költemény sem képes olyan finoman beszélni a szívhez, mint 
a mese. Ez a herderi idézet volt a mottója annak a harmadik alkalommal 
megrendezett mese napoknak, melyet a győri Bartók Béla Megyei Mű-
velődési Központ Nonprofit Kft. hirdetett Kriza János és Arany László 
népmesekutatók emlékére. A mesemondó verseny meghirdetésével az 
volt a cél, hogy minél több alkalom nyíljon a mesekedvelő gyermekeknek 
a kibontakozásra, továbbá lehetőség adassék a magyar népmesék felele-
venítésére, népszerűsítésére és a mesék csodás világának megőrzésére.
Kriza János (1811-1875) ifjú kora óta gyűjtötte a székely népköltészet alkotá-
sait, a dalok, regösénekek, közmondások mellett ott sorakoznak a népmesék. 
Arany László (1844-1898) Nagyszalontán született Arany János gyer-
mekeként. Követte édesapja életpályáját, nemcsak híres költő, hanem 
népmesegyűjtő is volt. Székelyföldön gyűjtött népmeséit 1862-ben Ere-
deti Népmesék címen adta ki.
A kistérségi fordulók harmadik állomásának a Lébényi ÁMK Általános 
Iskola adott otthon, 2011. szeptember 23-án. 
Neves zsűritagokkal együtt hallgathattuk végig a 36 lelkes versenyző 
csodálatos meséit. A zsűri elnöke: Bodó Veronika, Radnóti-díjas vers-
mondó, további tagok: Farkas Mária és Szűcs Péter művelődésszervezők.
A versenyt a házigazda lébényiek részéről Váradyné Márkus Éva gyermek-
színjátszó rendező üdvözlő szavai nyitották meg. Ezt követően Sárvári 
István igazgató úr lépett a mikrofonhoz, aki erre az alkalomra írt saját 
meséjével köszöntötte a vendégeket. Ebből megtudhattuk, hogy három 
jóságos tündér – a háromtagú zsűri – egy gonosz boszorkány átka miatt 
háromfejű sárkánnyá változott, s csak egy varázserejű mese meghallgatása 
törheti meg ezt a gonosz rontást. Így most a környék legjobb mesemondói 
sereglettek össze, hogy szerencsét próbáljanak, s visszavarázsolják a három-
fejű sárkányt jótevő tündérekké. „Bízzunk tehát most a mesék és mesemon-
dók erejében!” – fejezte be „mesés” köszöntőjét az igazgató. 
Váradyné Márkus Éva tanárnő - néha a közönséget is bevonva - interak-
tív módon vezette le a közel 4 órás versenyt, melyen a résztvevők és a 
kedves vendégek a mesemondók révén bepillantást nyerhettek a mesék 
csodálatos birodalmába.

A zsűri tetszését – melynek tagjai rövid idő alatt tényleg tündérré változ-
tak - több kisdiák is elnyerte: Mike Bianka és Mészáros Mihály 5.b 
felkészítő: Folkmayer Csilla; Horváth Alexandra 3.b felkészítő: Kiszeli 
Dóra; Rum Veronika Luca 2.a felkészítő: Pozsgainé Makkos Mária; 
Orbán Kata és Steininger Virág 2.b felkészítő: Váradyné Márkus Éva; 
Farkas Sámuel Károly Bezi Tagiskola felkészítő: Nagy Rita; Bognár 
Flóra a mosonszentmiklósi Széchenyi István Általános Iskola, felkészítő: 
Szitter Gyuláné; Ördög Rita Piarista Általános Iskola Mosonmagyaróvár. 
felkészítő: Sipőcz Vera; Kéri Kamilla Audi Hungária Német Általános 
Iskola felkészítő: Horváth Helga.
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Nyári táborok

Focitábor

Harmadik alkalommal került megrendezésre a Focitábor Lébény 
elnevezésű, napközis rendszerű tábor a festői környezetben talál-
ható lébényi sportpályán. A 43 kis lurkót, nagy szeretettel fogadta 
a négy szakképzett edző bácsi. Oldott, derűs hangulatban telt 
az öt nap, amiben még a tavalyi VB döntőt is lejátszották a gyere-
kek. Harczi Gergő lett az első, Portugáliát képviselve. U9 korosz-
tályból Szigeti Miklós lett a legjobb, aki különdíjban részesült. 
Különdíjat kapott még a tábor alatt legtöbbet fejlődő foci palánta, 
aki Sólyom Bendegúz lett.
A gyerekek kellően motiváltak, fegyelmezettek voltak. Számos 
elméleti ismeretre, gyakorlati tapasztalatra tettek szert. Azért 

a foci mellett jutott idő fagyizásra, más játékokra is. Táborzáró 
eseményeként külön díjazták az edzők a kiemelkedően teljesítő ifjú 
labdarúgókat.
A gyerekek ígéretet tettek arra, hogy a foci mindennapos tevékeny-
séggé válik náluk! Reméljük minél többen be is tartják az ígéretüket!
Az edzők köszönetet mondtak a Lébény Se vezetőségének a helyszín 
biztosításáért, és azoknak a támogatóknak, akik önzetlenségükkel 
támogatták és anyagilag hozzájárultak a táboroztatáshoz.
Köszönet az edzőknek is az önzetlen szakmai munkájukért: Major 
Ferencnek, Samu Zoltánnak, Böröczki Péternek és Kovács Zoltánnak!
A labdarúgó szakosztály köszöni az önkormányzatnak, hogy 
a pályázat elnyerésével felszereléseket tudott venni a fiatal lébényi 
foci csemetéknek!

Tisztelettel: Horváth Norbert

Német nyelvi és nemzetiségi tábor

Július első hetében 32 diák vett részt a német nemzetiségi táborban, 
melyet a Lébényi ÁMK és a Német Önkormányzat közösen szervezett. 
A résztvevők között voltak leendő harmadikos tanulók (11 fő), akik már 
nemzetiségi oktatás keretében tanulnak németül, és szép számban felsős 
diákok (21 fő), akik első idegen nyelvként.
A program egyik célja az volt, hogy azon gyerekek is megismerkedjenek 
a magyarországi németek történelmével, kultúrájával, szokásaival, akiknek 
az iskolai oktatás keretében erre nem volt lehetőségük, de az érdeklődé-
sük vagy a családi gyökerek által motiválva ehhez kedvet éreznek. A tábor 
nemzetiségi elemei közül említünk elsőként néhányat. Tájegységenként 
plakátok készültek, melyek választ adnak a következő kérdésekre: mikor 

települtek az adott területre németek, melyek (voltak) német települések, 
mi a jellemző a viseletükre, valamint egy-egy adott régióban született 
író-költő német nyelvű verse is felkerült a tablóra. A lébényi németek 
életéről Czillich Olga néni mesélt a gyerekeknek a Damjanich utcai 
házában, a korábban németek által lakott Tószeron. Egy heidebodeni 
esküvői viseletet mutatott be a diákoknak Horváth Elemérné a számunk-
ra készített babákkal, majd az alkotó délután folytatásaként waldorf-
babákat varrt a résztvevők egy csoportjával, míg egy másik csoport 
Folkmayer Csilla tanárnő és Gyurós Tamara segédletével egy bátaszéki 
német parasztház makettjein dolgoztak. Egy másik délutánon Léber 
László néptánctanár – a Heidebodenről tartott érdekes bevezető után – 
mozgatta meg az ifjúságot. Az utolsó nap délelőttjén a szorgos-dolgos 
lányok és fiúk (!) tésztát gyúrtak, dagasztottak és sodortak, és az Ördög-
konyha kedves dolgozóinak segítségével ki is sütötték a finom 

„Pekekipferl”-t, amit a baranyai németek még ma is gyakorta készítenek.
A program másik fontos célja a német nyelvi fejlesztés volt, ezért két 
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délelőtt a nyári németóráké volt, ami azért más volt, mint az iskolapadban: 
német nyelvű szülinapi meghívókat és üdvözlő kártyákat készítettünk, 
játszottunk, beszélgettünk barátságról, szerelemről. A rendhagyó német-
órákat Németh Szilvia, Zombó Istvánné és Berecki Klára tartották. Volt 
még dalolás és sok játék Prémus Eszter és Kókai Eszter vezényletével.
A tábor csúcspontját a kirándulás jelentette a legtöbb résztvevő szá-
mára, melynek célpontja a burgenlandi Familypark, azaz családi ka-
landpark volt. A szórakoztató és adrenalint növelő csúszdázás, 

„krokizás”, traktorozás és fel nem sorolható élményszerzés során 
a kirándulók német nyelvű feliratokba, útmutatókba „botlottak”, német 
szót hallottak. Egy biztos: az Eingangot és az Ausgangot lányos za-

varában már egy diákunk sem fogja összekeverni.
A tábor finanszírozását a szülői hozzájárulásokon túl a Német Szövetsé-
gi Belügyminisztérium (Bundesministerium des Innern -BMI) pályáza-
tával elnyert 400 eurós hozzájárulás, továbbá a SOPRON BANK 
Burgenland Zrt. 300 eurós támogatása tette lehetővé. Mindkét támoga-
tónknak ezúton is köszönjük! 

KÖSZÖNET illeti Folkmayer Csillát, Gyurós Tamarát, Horváth Ele-
mérnét, Kókai Esztert, Léber Lászlót, Németh Szilviát, Péterné Kelemen 
Annát, Prémus Esztert, Zombó Istvánnét, hogy önkéntes munkájukkal 
hozzájárultak a tábor sikeres lebonyolításához!

Berecki Klára

Tánctábor Lébényben

A Pulzus Táncsport Közhasznú Egyesület szervezésében Lébényben 
megrendezésre került Napközis Tánctáborban 23 táncos ismerkedhetett 
meg az akrobatikus rock and roll mellet, a country, a hastánc, hip-hop, 
disco és az esernyős tánc alapjaival. A táncok mellett rengeteg csapat és 

készségfejlesztő játék is volt. A táborban nőtt a gyermekek csapatszelle-
me, a fizikai- és állóképessége valamint hajlékonysága. A táborozók nagyon 
jókedvűek és kitartóak voltak egész héten és az utolsó napon bemutat-
hatták szüleinek, testvéreiknek a megtanult koreográfiákat.

Szeptembertől keddenként folytatódik a táncoktatás, 16-17 óráig a ki-
sebbeknek, 17-18 óráig pedig a nagyobbaknak! Négy éves kortól várjuk 
a jelentkezőket.

Püspöki Szabina
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Ugi-bugi és a kézműves tábor…

Az idei évben is sor került az „Itt a nyár!” kézműves, napközis tábor 
megrendezésére. Július 13-án reggel vetettük bele magunkat a táborozás 
örömeibe, illetve néhányan a „kemény munkába”. Évről-évre igyekszünk 
újabb és újabb ötletekkel készülni a gyerekeknek és van, hogy a mi kis 
csapatunk is megújul. Így történt ez most is, hiszen a „régi motorosokhoz” 

– Steiningerné Horváth Csilla, Németh Anita, Molnár-Kovács Ildikó – új 
tagok is csapódtak, név szerint: Molnár Ivett és Horváth Patrícia. Rövi-
den, tömören, mi követtünk el napról-napra merényleteket a gyerekek 
ellen, akik mindig jól vették az akadályokat.
Július 13-án reggel, tehát elkezdődött a kézműves táborunk, melynek 

a Közösségi Ház és a hozzá tartozó nagy udvar adott otthont. Reggeleink 
egy kis testmozgással kezdődtek, a hagyományos bemelegítő ugi-bugi 
tornánk, közös játékaink mindig feldobták a hangulatunkat, mely után 
nagyon jól esett a finom tízórai és a rövidke pihenés. Ez után következ-
hettek a különféle foglalkozások. Első nap délelőttjén egy meghívót 
készítettünk, gondolva az utolsó napi kiállításra. Ebéd után jókat vidultunk 
Az aranyhaj nagygubanc c. mesén, amihez a frissen pattogtatott kukori-

ca sem maradhatott el. Kipihenve az ebédet és a mesét egy mutatós 
decupage technikával készített faliképet alkottunk.
Csütörtökön délelőtt kulcstartót készítettünk, méghozzá zsugorkából, 
ami nagyon tetszett a gyerekeknek és így mi is rájöhettünk, hogy 
a melegszendvics sütőt mi mindenre lehet még használni… Miután 
mindenki elkészítette a maga kis zsugorkáját, elsétáltunk a Fehérvári 
fagyizóba egy fagyira és birtokba vettük az ott kialakított kis játszóteret. 
Délután hozzáláttunk a szappanöntéshez és a dísztáska elkészítéséhez, 
majd jöhetett egy kis játék.
Pénteki nap talán az egyik legnehezebb és leghosszadalmasabb munkába 
kezdünk bele, a pedding nád kosárka fonásába. A szorgos kezek alatt 
nagyon formás kis kosarak készültek és jó volt látni, hogy a nagyobbak 

ügyesen segítettek a kisebb gyerekeknek. Délután ismét a szappanönté-
sé lett a terep, de ekkor készültek a mutatós uzsis táskák is.
Elérkezett az utolsó nap. A gyerekeket két csoportba osztottuk. Amíg az 
egyik csoport felszállt a lovaskocsira és elindultak egy kis falunézésre, 
a másik csoport az arcfestésen vehetett részt. Így telt el az utolsó délelőt-
tünk. És jött a délután… Rövid tereprendezés és készülődés után elérke-
zett a táborzárás ideje. Egy rövid értékelés után, átadtuk a gyerekeknek 
az emléklapokat és egy kis ajándékcsomaggal is megleptük őket. 
A gyerkőcök szeme azonban a több tálca sütemény látványakor csillant 
fel igazán, amire azon nyomban rá is vetették magukat. Rövidesen meg-
érkeztek a családtagok is, akik megcsodálhatták a mi saját kis kiállításun-
kat. A jó hangulatot már csak azzal tudtuk fokozni, hogy a tábor ideje 
alatt készült fotókból egy kis összeállítást készítettünk, melyet már 
a szülőkkel, testvérekkel, barátokkal közösen néztünk meg.
Az idei tábor lebonyolításához nagyon sok segítséget, támogatást kaptunk. 
Elsősorban Lébény Nagyközség Önkormányzatától, Sárvári Istvántól, 
a Mosoni Kenyér Rt-től, Élőné Fehérvári Andreától, a Horváth cukrá-
szattól és Scheier Csabától. Köszönjük nekik!

K.I.
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Táborozás Dunaszigeten

A Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ az idei 
évben is megszervezte a már évek óta nagy sikernek örvendő dunaszigeti 
táborozást. A táborlakók Mosonmagyaróvárról és a környékbeli telepü-
lésekről érkeztek. 1 hétre 90 gyerek költözött be a tábori kuckókba és 10 
felnőtt a parancsnokiba. A lébényi fiúk a 2-es faházat vették birtokba. 
Színes, változatos programokat próbáltunk összeállítani, amelyekben 
mindenki talál kedvére valót.
A berendezkedés után felderítettük a környéket egy nagy gyalogtúrával, 

ahol testközelből találkoztunk kis és nagy struccokkal. Az alkotni vágyók-
nak bőven volt alkalom a bütykölésre. A kézműves foglalkozások során 
a gyerekek megismerkedtek a kosárfonás, a zsugorkázás és a textilfestés 
technikáival. Sorban készültek a gyönyörű pedding nád kosárkák, 
a nyomdákkal díszített vászontarisznyák és a zsugorka fóliából készített 
nyakláncok. 
A kisebbek inkább az arcfestést választották, a nagyobbak pedig tetová-
lásért, és különböző színű frizurákért várták türelmesen a sorukat.
Meglátogattak bennünket a jánossomorjai kutyaiskolások, egy kis ízelítőt 
kaptunk a kutyaiskola életéből. Szintén Jánossomorjáról érkezett hozzánk 
a Rascals nevű baseball csapat, akik beavatták az érdeklődöket a baseball 
játék rejtelmeibe. 
A napi mozgásról is gondoskodtunk, volt, aki a focipályán érezte jól 
magát, kemény csatákat vívtak egymással a csapatok fociban, kötélhúzás-
ban. Emellett a ping-pong és a tollaslabda versenyek is maradandó per-
ceket szereztek mindenkinek. Igazán élvezték a gyerekek közös, 
mozgásos játékokat. A finomabb mozgásformákat kedvelők a táncházban 
mutathatták meg tánctudásukat.
Szerencsére az idő kedvezett nekünk, a nagy melegben strandolni is tudtunk. 

A Duna vize kissé hideg volt, de a többségnek ez nem jelentett akadályt.
Az egyik kedvenc program az éjjeli rókavadászat. Az elbújt papír rókák 
megtalálásáért pontokat gyűjtöttek a gyerekek. Az éjszakai sötétségben 
90 elemlámpa fénye cikázott, és szorgosan kerestük a rókákat. Az ered-
ménye meg is lett, mert befogtuk az összes dunaszigeti rókát. Egy ilyen 
esemény után persze nehezen ment mindenkinek a saját helyének meg-
találása, és az elalvás is. Előfordult, hogy kevesebben, de volt, amikor 
a kelleténél kicsit többen lettünk a faházakban. A kakas kukorékolására 
azért mindenkinek sikerült megtalálni saját ágyikóját. A korán elalvók és 
a későn kijárók „nagy örömére” nem volt hiány a fogkrémezésből sem. 
Néhányan, ha félálomban is, de profik lettek a fogkrémes kilincsek, ajtók 
sikálásában. 
Évről évre kihagyhatatlan az esti tábortűz és a szalonnasütés, hangulata 
semmihez sem fogható. A Rizikófaktor együttes zenéje a hangulatot 
kellőképpen megalapozta, akikkel együtt énekelte az egész tábor a Waka 
Wakát. Még táncra is perdültek néhányan jókedvükben.
A gyerekek és mi felnőttek is, nagyon jól éreztük magunkat a táborban, 
felejthetetlen élményekkel gazdagodtunk.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani a Lébény Nagyközség Önkor-
mányzatának a programok lebonyolításához nyújtott anyagi támogatásért.
Reméljük, jól érezték magukat a 2-es faház lakói is, és jövőre is szeretet-
tel várunk minden régi és új táborlakót!

Steiningerné Horváth Csilla

Köszönet hangján

A Vöröskereszt Helyi Szervezete ezúton 
is szeretné megköszönni az önkormányzat 
képviselő-testületének, hogy a pályázati 
alapból is támogattak bennünket és nagy 
segítséget nyújtottak az által, hogy Kovács 
Gábor polgármester, valamint Kiszeli 
Lajos és Nátz Miklós képviselő úr is aján-
lott fel anyagi támogatást képviselői ke-

retéből.
Külön szeretnénk megköszönni dr. Kiszelka Judit doktor nőnek, 
hogy a Közjó Szolgálatáért Emlékplakettel járó pénzjutalmat 
felajánlotta szervezetünknek.
Hozzájárulásukkal valósulhat meg a szervezet hatékony munkája. 
KÖSZÖNJÜK!

Vöröskereszt Helyi Szervezete

Köszönjük!
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Idén már többedjére vágtunk neki Szent Jakab zarándokaiként a Budapesttől Lébényig, 
illetve az ausztriai Wolfsthalig tartó gyalogos vándorútnak. Az ösvény hiába ugyanaz, az 
út mindig más élményeket ad és más próbáknak vet alá minket. Idén először a 40 fokos 
kánikula, majd a napokig tartó hideg eső és ragadós sár tette próbára hitünket, állhata-
tosságunkat. Kiálltuk a nehéz megpróbáltatásokat, testileg-lelkileg megerősödve, 
boldogan értük el célunkat, Lébényt, majd Wolfsthalt. Hogy a 275 kilométeres utat végig 
tudtuk gyalogolni, abban nagyon-nagy része volt azoknak, akik vándorlásunk alatt segí-
tettek nekünk. Habár zarándokként nem kérhetünk semmi plusz terhet az érintett tele-
pülések lakóitól, mégis azt tapasztaltuk, rengeteg emberben él az önzetlen, viszonzást 
nem váró segíteni akarás vágya. Tudjuk, hogy a zarándoklatnak ők, az önzetlen segítők 
ugyanolyan fontos részei, mint mi, gyalogos vándorok. Mi lépteinket adjuk áldozatul, 
a minket segítők pedig segítségüket, és abban minden szeretetüket. „Valakitől szeretetet 
elfogadni annyit jelent, mint megerősíteni őt élete értelmében” – ezt szem előtt tartva 
mindig örömmel és hálával fogadtuk az emberek segítségét, szeretettel teli gondoskodá-
sát, biztató szavait, önzetlen vendéglátását, amelyek mindegyike számunkra több volt, 
mint egy gesztus. A zarándokok megsegítése maga volt a Dei Gratia, az Isten kegyelmé-
ből való történés, a Gondviselés megnyilvánulása. Óriási erőt adott mindez nekünk ahhoz, 
hogy a nehéz körülmények ellenére folytatni tudjuk vállalásunkat, a zarándoklást. 
A magunk szerény eszközeivel igyekeztünk megköszönni a segítségeket. Ároni áldást 
énekeltünk, apró ajándékot – kitűzőt, nyomtatott zarándokimádságot – adtunk, vagy épp 
egy kis kőben vittük tovább a minket segítők imáit, kéréseit. A megérkezés katarzisa 
nemcsak pillanatnyi örömérzés volt, hanem életre szóló kegyelmi állapot, ami velünk 
marad. Ugyanígy segítőink iránt érzett hálánk sem múlik el gyorsan, az is szívünkben 
marad örökre. Most ezt a hálát és köszönetet szeretném kinyilvánítani újra a minket 
önzetlenül segítő embereknek, közösségeknek. A budapesti Szent István Bazilika plébá-
nosának az útnak indító áldásért. A zsámbéki premontreieknek, a tatai kapucínusoknak, 
a tarjáni, nagyigmándi, kisbéri, pannonhalmi katolikusoknak, a győrújbaráti evangéliku-
soknak, a győri bencéseknek, a lébényi katolikusoknak, a mosonmagyaróvári piaristáknak, 
valamint a wolfsthali katolikusoknak a felemelő esti misékért. Az érintett települések 
– Budaörs-Makkosmária, Páty, Mány, Vértestolna, Mocsa, Ete, Bársonyos, Tápszentmik-
lós, Táp, Écs, Kimle, Máriakálnok, Bezenye, Zeiselhof – egyházközösségeinek a templo-
mok kinyitásáért, a hívek énekeiért, az atyák áldásáért. A tarjáni, vértestolnai, mocsai, 
nagyigmándi, etei, tápszentmiklósi, tápi, győrújbaráti, ikrényi, lébényi, kimlei jóakaratú 

Szent Jakab zarándokainak köszönete
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embereknek a sok biztató szóért, friss vízért, erőt adó falatért, vendéglátásért. Az érintett 
települések önkormányzatainak, polgármestereinek a partnerségért, türelemért, önzetlen 
segítőkészségért. Szállásadóinknak, a vacsorát biztosító éttermeknek, és a napközbeni 
élelmiszervásárlást biztosító kisboltoknak a zarándokbarát árakért és megértő kiszolgá-
lásért, minden plusz segítségért. Köszönet a minket egy-egy rövid szakaszon elkísérő 
atyáknak – Szabó Zoltán, Pór Bálint, Varga Zoltán atyák – és híveknek a társaságért, 
lelki ajándékért. Szabados Tamásnak, Rozsnyai Margitnak, a tarjáni és a kimlei helyi 
televízió, valamint az országos és helyi sajtók azon munkatársainak, akik tudósításaikkal 
segítették a zarándokút népszerűsítését. Köszönet azoknak, akik saját házuk ajtaját nyi-
tották meg – Tök-Újmajorban, Mányban, Makkpusztán, Etén, Lébény-Fácántelepen – a 
fáradt, elázott, átfázott zarándokok előtt. Köszönet azoknak, akik apró lelki ajándékokkal 
segítették utunkat: a ménfőcsanaki ikonfestőnek az ajándék-kavicsokért és idézetekért, 
a pannonhalmi közös kőletétel-szertartásért mindenkinek, aki eljött és velünk volt, külön 
köszönet Horváth Györgynek a kerámiákért és a tárogató-szóért, Tanay Lajosnak a fo-
tókért, Marton József atyának a szertartás lelki tartalmának biztosításáért. Külön köszö-
netet mondunk a lébényieknek, akik nagy odafigyeléssel, szeretettel és türelemmel vártak 
minket. Köszönet Gőgh Tibor plébános úrnak és Varga Zoltán atyának a zarándokmi-
séért, az egyházközösség tagjainak a templomban nyújtott segítségeikért, idegenvezetésért, 
énekekért. Köszönet a szép programokért, amelyeken részt vehettünk (ha valamelyiken 
nem jelentünk meg, annak oka nem az érdeklődés hiánya, hanem az időhiány és a fáradt-
ság volt). Köszönet az önzetlen vendéglátásért: az Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesü-
letnek és az egyházközségnek, akik az ízletes ebédről gondoskodtak, a lébényi 
asszonyoknak a finomabbnál finomabb süteményekért, Fehérvári Andreának a mézeska-
lácsért. Köszönet az új erőt adó masszázs lehetőségéért Kovács Gábornak, valamint 
a mintegy fél éven át tartó kitartó és precíz előkészítő munkáért Molnár-Kovács Ildikó-
nak. És köszönet mindenkinek, aki akárcsak egy mosollyal, biztató szóval segített nekünk. 
A legkisebb gesztusnak is óriási értéke volt és van számunka, szívünkben minden segítő 
emberre mint kedves zarándoktársunkra gondolunk. 

Szeretettel Szent Jakab zarándokainak nevében: 

Dukát Csilla

Szent Jakab zarándokainak köszönete
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Mindenkinek

-Maradj még, most jöttél! Még annyi mindent el kell mesélnem!
-Ne bolondozz Tibi, három órája itt ülök nálatok! Szívesen hallgatlak, de 
feldolgozni sem tudom ezt a rengeteg információt, élményt!- mentegetőzöm 
Szabó Tibornak, otthonuk étkező asztalánál ülve, néhány kupica pálinka után. 
Kis családja minden tagja jelen, boldogok, derűsek, gondolatban újra átélik 
az elmúlt napok eseményeit. Hívtak, jöttem. Azt kérték, írjak az idei sajtos 

-réti fogathajtásról. Úgy, ahogy történt, hitelesen, külső szemlélőként. Adato-
kért érkeztem a főszervező családjához, de abból gyűjtöttem a legkevesebbet. 
Világossá vált számomra, hogy tudósítás, beszámoló semmi esetre sem fog 
kikerekedni a kezem alól.
Találkozásunk után éreztem, hogy képtelen vagyok a tényszerű adatok, ese-
mények száraz prezentálására. Bár jómagam is családommal együtt részt 
vettem a III. Sajtos-rét Fogathajtó Kupán, mély érzelmi töltésben is része-
sültem, a dolgok lényegét a Szabó családdal való beszélgetésem során ismer-
tem és értettem meg. Ezért döntöttem úgy, hogy az interjún elhangzottakat 
osztom meg a kedves olvasókkal.

-A legfinomabbikból kínállak, ezt kapták ajándékba a versenyző fogatosok is!- 

tölti ki Zsuzsa a gigahasogató nedűt. A gazda letelepszik mellénk, majd elő-
kerül Tamás, az ifjú reménység. Remekül szerepelt a versenyen, különdíjban is 
részesült. Rebeka is megérkezik, leül a számítógép elé, de a figyelme velünk van.

-Többen voltak idén versenyzők is, nézők is.- kezdem a beszélgetést.
-Valóban, az első alkalommal 38 fogat nevezett, tavaly 43, az idén már 52 
fogat mérkőzött, ebből nagy örömünkre 9 lébényi fogat volt A gyermek 
ügyességi verseny is igen népszerű, 31 kis lovasunk próbálkozott. A néző-
számról nincs pontos adatunk, 4-5000 fő jelenlétére gondolunk.

-Az időjárás is kedvezett ebben az évben.
-Kétségtelen, a napos, meleg nyárutó több embert csalogat a szabadtéri prog-
ramokra. Szerencsére ez idáig kegyes volt hozzánk a sors, minden évben ezért 
szurkolunk.

-Térjünk csak kicsit vissza a kezdetekhez. Annak idején mi motivált téged, 
hogy ilyen nagy fába vágd a fejszédet?

-Mondhatom, hogy nem csak a siker vágya, hanem a húszévnyi szakmai ta-
pasztalat, s bevallom kissé a dac is munkálkodott bennem. A sok sikeres 
verseny mellett találkoztam számos olyan rendezvénnyel, melynek szakmai 
színvonala nem ütötte meg a kellő mértéket. Gondoltam, majd mi megmu-
tatjuk. Barátaimmal összefogva már az első alkalommal sikerre vittük a 
rendezvényt. Segítőket, támogatókat hívni sem kellett, aki jött, tenni akart. 
Nem tudom kellőképpen kifejezni a hálámat feléjük, ráadásul a segítő szán-
dék évről-évre megsokszorozódik.

-Közben hivatalos formát is öltöttetek.
-Igen, a pályázati lehetőségekhez, egyéb támogatásokhoz csak regisztrált társa-
ságként juthatunk. Ezért alakult meg a Lébényi Lovasok Lébényért Egyesület.

-Itt elakadt a beszélgetés, vendégek érkeztek. Varga József és párja Terike néni 
már a kezdetek óta egyik fő szponzora az eseménynek. Gyökerei Lébényhez 
kötik, Szabóékkal szoros barátságot ápolnak.

- Jóska bácsi nem akárki, nagyon büszkék vagyunk rá! – mondja Tibor – Jócskán 
túl a hatvanon, két éve van saját lova, mint hajtó, most próbálgatja szárnyait.

- Én is felfigyeltem rá a díjkiosztásnál, - ismertem föl a bácsit – nagyon vidá-
man forgolódott a fogaton. Párja és családja meghatottan ünnepelte sikerét 
a nézők között.

- Ez így történt – szólt a hölgy, azután megeredt a szó. Nagyon jól érzik 
magukat Lébényben, családjuk igen hálás ezért a programért.

- Értem, de mondják el, miben más ez az esemény, mennyivel jobb, mint a többi?

Hogy mindenkinek jó legyen!
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- Hát a színvonaltól és profizmustól – állítja határozottan Jóska bácsi – közel 
s távol nincs ehhez fogható rangos esemény. A pálya kialakítása rendkívül 
gazdag, gondos tervezésre, odafigyelésre utal. Nem csak a fogathajtókra fi-
gyeltek nagy gondal, a gyermek ügyességi verseny kis résztvevőire is.Biztos 
sokáig emlégetni fogják azt az aranyos bírót aki nagy
türelemmel és hozzáértéssel vezényelte őket végig a pályán.

- Az esztétikumról nem is beszélve – fűzöm hozzá. Külső szemlélőként is 
feltűnő, hogy az idei pálya berendezése annyira természetes, szinte magától 
értődő, nem hivalkodó, mégis finom eleganciával tölti meg a hatalmas teret.

- Ez is volt a szándékunk, a tudatos tervezés nagyon fontos, meg aztán mi is 

fejlődünk, hozzáadunk minden évben egy keveset – fűzi hozzá Tibor, aztán 
mond még valamit. Tudod, nekünk nagyon fontos, hogy mindenkinek jó legyen!

- (Uramfia, milyen régen hallottam ilyesmit, kerekítem is a szemem!)
- No meg a vendéglátás is! – sorolja Jóska bácsi. – Tízféle étel frissen főzve, 
szinte fél áron. Még belépőt sem szednek!

- Mondtam már, - dörmögi Tibor – azt akarjuk, hogy mindenkinek jó legyen.
- Hogy győzitek mindezt úgy, hogy mindenre jusson, és ne adósodjatok el. 
Hiszen ez egy üzletcentrikus világ, mindenki a nyereségre hajt. Úgy tűnik, 
hogy sok pénz kell ide! – hitetlenkedem.

- Ez csak részben van így. Sok a támogatónk, és sok felajánlást kapunk. Az 
önkormányzatra is számíthatunk. De sokat dolgozunk egész évben másoknak, 
és ha eljön a szeptember, ők visszasegítenek. Ezt nem lehet összegben kife-
jezni. Ez a rendezvényünk egyik mozgató rugója.
Közben Jóska bácsiék elköszönnek, újra magunk maradunk. Ismét egy kis 
torokmaratás.

- Tudod Tibor, azon gondolkodom, meddig lehet ennek a versenynek, az egész 
rendezvénynek az ártatlan tisztaságát fenntartani? Hogy ne a pénz mennyisége 
határozza meg a jövőben sem, s ahogy mondod, mégis mindenkinek jó legyen?

- Míg erőm lesz, azon leszek. Törekvésünk, hogy pályázzunk olyan tárgyi 
beruházásokra, melyek évről – évre a rendezvényt szolgálják, s ami az egye-
sület tulajdonát fogja képezni. Ez biztos támpont lehetne. Meg bízom a 

társaimban, a barátaimban, a lovas társadalomban.
- Egy pillanatra szívesen cseréltem volna veled!
- Éspedig?
- Az eredményhirdetés előtt ötven fogat követett téged, induló hangjaira be-
népesítettétek a pályát. Le tudod írni ezt a pillanatot?

- Nem. Csak úgy belülről jön,egy elmagyarázhatatlan érzés, a beteljesülés.
- Igen, felemelő, érzelmes pillanat volt a közönség számára is.
Lehet ezt még fokozni?

- Teszünk érte!
Rápillantok a telefonomra, három órája beszélgetünk.

- Most már mennem kell!
- Maradj még, hiszen most jöttél! Még annyi mindent el kell mesélnem…
-Nem, nem maradok. Elköszönök. Ki tudja, mikorra végzek, mire rendszere-
zem a gondolataimat? Holnap lapzárta. Feladta nekem ez a Tibor jól a leckét! 
Hogy is tudnám megírni teljes hitelességgel mindazt, ami történt. Úgy, hogy 
az mindenkinek jó legyen...

Kné

A rendezvény főtámogatója: Lébény Nagyközség Önkormányzata

Támogatóink, segítőink: Hatos és Társa nyelviskola, Hatos Kálmánné,Varga 
József, Engel Hungária KFT, EKS Hungária KFT, Észak Dunántúli Vízügyi 
mérnökség, Március 15 MGTSZ, Trans Danubia, Rábcamenti Vadásztársaság, 
LKW Horváth, Wandraschek Otto és Zsolt, Limp Ágnes, Frühwirth Zsuzsan-
na, Burián Pálné, Bence István, Csengei Lajosné, Dr.Sragner Mária, Halász 
Sándor, Németh László, Szabó Róbert, Burián Gábor,Szabó Rita, Czank La-
josné, Nátz Zsolt, Varga István, Modrovits István, Kaszás Bálint, Sooki Csaba, 
Hécz Edit, Fülöp Zoltán, Papp László, Kaszás László, Dugó Autó alkatrész, 
Kiss Károly, Gunázer Lajos, Grászli Bernadett és többiek, Sokorai Csaba, Ko-
vács Zsolt, Nátz Attila és cs., Mike József és cs., Csáki Péter és cs., Ludikár Béla, 
Balla Nikolett, Jagadics Öcsi, 8/A állt. Osztály, Fördős Tibor és cs., Wenesz 
Attila és cs., Smitzoffer Péter, Farkas Ferenc, Hunyadi József, Horváth Béla, 
Kaszás József, Szabó Gábor, Stergerits Ferenc, Lakner Péter, Németh Péter, 
Németh József, Stinner Sándor, Rácz Dóra, Gáncs Attila és cs., Klujber Tamás 
és cs., Jászfalusi Roland és cs., ifj.Kovács Tibor és cs., Frühwirth István és cs., 
Becze Fanni, Matsek István és cs., Farkas Istvánné és cs., Rozsonszky Ákos és 
cs., Győri Lajos, Kovács Lajos, Rozsonszky Csaba és cs., Fenyvesi virágbolt, 
Bakk István, Mobil Petrol 2000, Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet, Sroth 
Johán, id.Stinner Sándor, Kovács Árpád, Orosz Lajos, Pozsgai Miklós, Sövény-
házi Szénaház KFT, Bogosics Ferenc, Takács Gábor, Szabó Gábor, Fehérvári 
Fagyizó, Lichammer Csaba, Varga Tivadar ZSÉ-TÉ Bt., Tóth Zoltán és cs., 
Major Krisztián, Szabó Csaba, Kilácskó Attiláné, Farkas Imréné és cs., Béli 
Géza és cs., Takács Szabolcs és cs., Csilla Bolt, Fülöp Zoltán, Németh Péter 
Mosonszentmiklós, Szigetköz Hálózat KFT Forrás bolt, Császár Sándor és cs.
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Köszönet

Az óvodás kisgyermekek életét vé-
gigkíséri az óvodai jel, melyet az 
öltözőben, mosdóban, csoportszo-
bában is használunk. 
Már régóta szerettünk volna egy 
egységes, esztétikus napostáblát 
venni. Ezúton szeretnénk köszöne-
tet mondani a Német Önkormány-
zatnak, hogy 50.000 forintot ajánlott 
fel, amelyből minden csoportszobá-
ba, fából készült, kézzel festett nap-
ostáblát és 30 db óvodai jelet vettünk, 
a gyerekek és az óvó nénik nagy 
örömére.
Köszönettel: A gyermekek és az 
óvó nénik

Első osztályosok leszünk!

Augusztus 31-én búcsúzni jöttek az oviba, az iskolába készülődő nagy-
csoportosok. Már mindenki lázas izgalommal várta az iskolai tanévnyitót 
és az azt követő napok eseményit. A gyülekező a mi Katica és Hóvirág 
csoportunkban volt. Ide mindenkit elkísértek a szülők. A gyerekek még 

egyszer helyet foglaltak a kis székeken, körülnéztek csoportszobájukban. 
Kicsit felelevenítettük az együtt töltött évek élményeit és, hogy mi min-
den történt amíg óvodások voltak. A visszaemlékezés után minden leen-
dő kisiskolásnak egy tarisznyát adtunk át, amiben egy ajándék CD volt 
a meglepetés. Erre képeket gyűjtöttünk amelyek róluk készültek 
az óvodában. A szülők nevében pedig iskolai ajándékcsomagot kaptak 
mindannyian. Köszönjük.
A búcsúztató végén együtt, a vendégek kíséretében, átballagtunk az isko-
lába. Az évnyitón versekkel és dalokkal mutatkoztunk be a közönség előtt. 
Először a Hóvirág, majd a Katica csoport. Az ünnepség végén pedig 
átadtuk gyerekeinket a tanító néniknek, akik már várták őket a saját 

osztályukba tartozók szerint. Együtt megnézték a tantermeket, ahol ta-
nulni fognak. 
Kívánjuk, hogy legyen sok örömük és sikerélményük az iskolában. Gye-
rekeknek és a tanító néniknek is eredményes jó munkát kívánunk!
Búcsúznak a nagycsoportos óvó nénik: Ildikó, Vera, Melitta és Eszti 
óvó néni

Egységes Óvoda-Bölcsőde

A 2011-2012-es nevelési évtől településünkön lehetőség nyílt Egységes 
Óvoda-Bölcsőde létrehozására. A közoktatásról szóló törvény lehetővé 
teszi, hogy 5 olyan kisgyermeket fogadjunk, aki már elmúlt 2 éves, de 
szeptember 1-jén, még nem tölti be a két és fél évet. Szeptembertől már 
működik is a csoport, ahol az 5 bölcsődés korú kisgyermekkel szakképzett 
gondozónő foglalkozik. Mi óvónők, pedig mindketten elvégeztük 
az ehhez szükséges továbbképzést, hogy szakszerűen foglalkozhassunk 
a ránk bízott gyermekekkel.

Óvó nénik
Gesztenyefánk története…

Kedves Óvó nénik!
Gesztenyefánk története még nagycsoportos 
koromban, 2007-ben kezdődött.

„Kinti” ovisként mindig nagyon vártuk 
a szeptember végét, hiszen a Szabadság 
utcai óvodában gyönyörű gesztenyefa állt. 
Bennünket, gyerekeket, lenyűgözött a fa 
termése, előszeretettel gyűjtöttük, mert már 
láttuk a lehetőséget, hogy milyen dolgokat 
készítünk ezekből a meleg, barna, göm-
bölyded termésekből.
Szatyorszámra hordtunk haza a gesztenyét, 
az óvó nénik is nagy szorgalommal ütöget-
ték le nekünk az ágakról még le nem esett 

példányokat, miközben mi gyerekek hangosan énekelgettük a „Héj, héj, 
héj, vadgesztenyehéj…” című mondókát. Miután elkészültek a gyufaszál-
lábú kis állatkák, kiállítást rendeztünk belőlük az óvodában és otthon is a 
hozzánk betérők számára.
Egy októberi napon, mikor hazamentünk az oviból, a szüleim az őszi 
kertet kezdték rendezgetni. Az öcsém és én is kedvet kaptunk a kertész-
kedéshez, ezért megkérdeztem anyát, hogy elültethetek-e egy gesztenyét. 
Anya, a munkája közepette azt válaszolta, hogy igen, bár hozzátette: 

„Gyerekek, nem biztos, hogy ki is fog kelni…”
„Azt már nem!” – gondoltam magamban és kiválasztottam az addigi gyűjte-
ményem legszebb, legnagyobb darabját. Kislapátot és ásót fogtunk a tesóm-



Lébény 23

Óvodai hírek • mindenkinek

mal és elültettük a gesztenyét. Minden nap szorgalmasan öntöztük az 
udvarunk hátsó sarkában elásott kis termést, hogy biztosan gyökeret eresszen.
Jött a hideg tél és mi el is feledkeztünk a kis magról. Ám tavasszal, mikor 
az első napfény és meleg örömére először bejártuk az udvart – megnézni, 
hogy ébredezik a természet – Bertold felkiáltott: „Csoda történt!”. Mind-
annyian odaszaladtunk, hogy meglássuk, mégis milyen csodát talált 
az udvar végén a kisöcsém. Ujjával a földre mutatott, ahol egy erőteljes 
kis barna rügy ágaskodott a napfény felé.

„Hiszen ez a mi gesztenyénk!” Annyira boldog voltam, hogy az ősszel 
elkezdett gondoskodásunkat siker koronázta: a gesztenye megéledt! Attól 
a naptól kezdve minden nap rápillantottam és az apával még ágakból és 
drótból kis kerítést is építettünk köré, nehogy a kajla kutyáink kedvet 
kapjanak a megrágásához. 
Ahogy nőtt a kis magonc, a szüleim többször is mondták, hogy nincs jó 
helyre ültetve, mert ez a fa – igaz, hogy hosszú idő alatt – hatalmasra fog 
megnőni és ez a szomszédokat zavarhatja.
Visszaidéztem, hogy a régi ovim udvarán tényleg milyen magas és tere-
bélyes volt az a fa. 
Azóta eltelt pár év. Bertold nagycsoportos lett, én pedig a negyedik osz-
tályba léptem. A kis magból csemete fejlődött, karcsú törzse és három 
szabályos kis ága annyira bájossá teszi, hogy anyáéknak nincs szíve kiven-
ni onnan és csak úgy eldobni. Már csak azért sem, mert látták, hogy 
milyen szeretettel gondoztuk.
Felmerült az ötlet, hogy ajánljuk fel az új óvoda számára, ahol az épület 
körüli parkosítás még nem fejeződött be teljesen.
Valóban tökéletes helyet kaphatna ott a gesztenyefánk és néhány év múl-
va a leendő ovisok is örömüket lelhetik a termések szedegetésében. Más-
részt ez a kis fa emlékül szolgálhat az azóta megüresedett „kinti” óvodának, 
hiszen a régi épület már soha nem lesz gyerekzsivajtól hangos és az ott-
maradt fa termését sem fogják már gyerekek gyűjtögetni.
Még néhány érv az ültetés mellett, amit környezetórán tanultam: a fáknak 
fontos szerepe van az oxigén termelésében és az ártalmas szén-dioxid 
feldolgozásában, lombkoronájukkal árnyékot adnak és sok madár és rovar 
élőhelyéül szolgálhatnak.
Ilyen sok oka van annak, ami miatt szeretnénk ezt a facsemetét felaján-
lani a lébényi óvoda számára, és bízunk abban, hogy a levelünkben leírt 
kis történet bizonyosságot ad arról, miért is olyan fontos számunkra ez 
a kis gesztenyefa.

Szeretettel: Kósa Norbert és Kósa Bertold

Horgászszakkör Lébényben

A Szigetköz Horgász Egyesület nagy családjában mindig is kiemelt 
szerepet töltött be a lébényi horgászközösség.
Az Egyesületen belül működő körzeti csoportok közül a legkiválóbb if-
júság-nevelő munkát, a lébényi horgászközösségen belül végezték.

Évtizedekkel ezelőtt a Lébényi Általános Iskola tanára -szenvedélyes 
horgász- Várady Zoltán karolta fel az iskola horgász fiataljait és tanítot-
ta őket a horgászat elméleti és gyakorlati ismereteire.
A fiatalokkal való foglalkozás új lendületet kapott, amikor Kaszás József 
lébényi körzeti csoportvezető 15 évvel ezelőtt kezdett foglalkozni a kör-
zet fiataljaival. Igyekezett átadni a horgászat terén szerzett tapasztalatait 
a szakkör tagjainak. Horgászati ismereteit több horgászversenyen elért 
kiváló eredményeivel bizonyította.
A szakkör elméleti óráit az általános iskolában tartották -köszönet az 
iskola mindenkori Igazgatójának- ezeket általában februárban és márci-
usban rendezték. A kora tavasz már a fiatalokat a Rabi tó partján köszön-
tötte, ahol „Józsi bácsi” a gyakorlati foglalkozásokat tartotta.
A szakköri foglalkozásokon a gyerekek megismerkedtek a horgászat 
szabályaival, a horgászkészségek elkészítésével, kezelésével, békés és 
a ragadozó halak horgászatával, horgász módszerekkel, etetőanyagok 
készítésével és alkalmazásukkal és a versenyhorgászattal.
Gyakorolták a célba dobást, amit majd később ifi és felnőttkorban 
a pergető horgászat során a rablóhalak horgászatánál tudnak hasznosítani.
A foglalkozásokon horgásztémájú filmek vetítésével is bővítették a fiata-
lok ismereteit. A foglalkozásokat egy meghatározott tematika szerint 
tartották. Az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon eseti jelleggel jelen 
volt az Egyesület oktatási felelőse Dr. Újvári Miklós, ifj.Ihász József, 
Kovács Péter versenyhorgász, Tímár Gábor négyszeres magyar bajnok.A 
szakköri foglalkozásokon szerzett ismeretanyagból azután versenyeken 
is megmérettették magukat a fiatalok. Házi versenyeken, egyesületi ve-
télkedőkön, megyei vetélkedőkön, Duna Kupán nagyon sokszor jó ered-
ményt értek el a lébényi fiatalok. Arany-, ezüst-, és bronz érmek, valamint 
serlegek, díjak kerültek a családi vitrinekbe. A Duna Kupán Egyesületünk 
csapata végérvényesen elnyerte a vándorserleget, mivel háromszor egymás 
után győzött. A csapatnak tagja volt a lébényi Limp Csaba, Fehér Lénárd, 
Angyalics Tamás, Mihalovits Krisztián. Limp Csaba korosztálya legkivá-
lóbbja volt megyei szinten. Későbbi korosztályúak közül kiemelkedett 
Steininger Dávid, aki már felnőtt horgászként jó eredményeket ért el a 
megyei Amatőr Bajnokságban, és a fiatalok nevelésében is segítségére van 
Kaszás Józsefnek. Korosztályában Molnár Istvánnal, Molnár Lóránttal 
sok értékes kupát nyertek. Korábbi években leányversenyzőink is voltak: 
Mihalovits Anita, Molnár Csilla és Kisfaludy Zsuzsanna, akik a fiúkat 
megszégyenítő ügyességgel horgásztak, és sok értékes kupát, érmet sze-
reztek. A jelenkor legügyesebb lébényi fiatalja, Papp Marcell és Horváth 
Dominik.
A szakkörünk működése most is folyamatos. 
Búcsúzóul mellékelnénk néhány képet a tavalyi iskolai versenyről, amely 
a "Rabi" tavon került megrendezésre.
Köszönjük minden támogató segítségét.

Tisztelettel:

Kaszás József és Steininger Dávid
szakkörvezetők
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Kedves Falubeliek! Nem tudom, Önök hogy vannak vele, de számomra egyszerűen elröpült ez az év. Nem, 
nem 2011-re gondolok – bár abból sincs már sok hátra -, hanem az újabb négyéves ciklus első évére, ami 
október elején telik le. Ahogy eddig minden évben, úgy most is helyénvalónak tartom, ha készítek egy 
vázlatos leltárt: mi történt októbertől-októberig. Ez ildomos Önök felé is, de nekem is nagy érték, mert 
az ember csak teszi a dolgát napról napra, aztán ha időben visszatekint, csak pár dolog jut eszébe…
A tavalyi év vége szinte csak arról szólt, hogy az elkészült beruházások csinosítási munkáival mihamarabb 
végezzünk. Hogy minél előbb be tudjanak költözni az ovisok (és persze az óvónénik, dajkák) új helyükre. 
Tereprendezés, parkosítás, belső kerítések, kapuk, járdák kialakítását kellett megoldanunk. E mellett nem 
kis feladat volt a költöztetés és az új ovi belsejének lakhatóvá, otthonossá tétele sem.
Hasonló, de azért nagyságrendekkel kisebb volumenű feladat várt ránk az ÖNO esetében is.
Ezekkel párhuzamosan folytak a Faluházban a belső átalakítások: villanyszerelés, számítógépes hálózat 
kialakítása, vakolás, festés.
Tavasszal, amint az időjárás engedte, murvázással javítottuk a Tulipán utcát (egy szakaszon szélesítés és 
árokszedés is történt) és a Fűzfás közt. A Kossuth utca padkanyesést és árokszedést „kapott”.
A téli időszak okozta kátyúkat hidegaszfalttal kijavítottuk és a határutak feltöltése, gréderezése is megtörtént.
Az óvoda kerítését felújítottuk, majd tereprendezés, kútfúrás, öntözőrendszer kiépítés és füvesítés 
következett. Átköltöztettük az udvari játékokat (felújítással, festéssel együtt). Két új homokozót is 
beszereztünk a kicsiknek.
Sokszáz fát, cserjét ültettünk a falu közterületeire egy sikeres pályázat eredményeként – ennek most 
ősszel még folytatása következik.
Az iskola tavalyi nagyfelújítása után is volt bőven festeni, javítani való és a múzeum bontása indokolttá 
tette a benne őrzött tárgyak átmenekítését a nagyiskola épületébe (az udvaron őrzött gépek egy kiállító 
színt kaptak szintén a nagyiskola udvarán). És hát a digitális táblák, egyéb pályázaton nyert kütyük fel-
szerelése is időigényes feladat volt…
Nyár elején elkészült egy 8 állásos parkoló a trianoni emlékmű és az iskola épülete között.
Augusztusban több mint 16 millió forintért végeztettünk útjavítást (Gábor Áron, Temető, Liget utcák, 
Patika köz, buszforduló), beleértve a Fő út lokális javítását is. Ebben a hónapban adtuk át a falu közönsé-
gének a Kormos utcai játszóteret.
Szeptember elejére összekötöttük egy szép járdával a Fő utat a katolikus temető melletti közzel; így 
sokkal biztonságosabb gyalogos közlekedés lehetőségét teremtve az ovisoknak és szüleiknek. Az óvoda 
egyik szakterme és az iskola két tanterme új bútorokat kapott.
A nagyiskola tönkrement ereszrendszerét kicseréltettük és a bontott anyagból a Földes ház hiányzó csa-
tornáját pótoljuk – annak ellenére, hogy ez nem a mi feladatunk lenne…
Idén sokat költöttünk a belvízelvezető rendszer – legalább részleges – felújítására. Ennek legfontosabb 
eredménye az, hogy végre újra van lefolyása a falu belvíz főcsatornájának (ez legjobban a Pere közben 
található út alatti áteresznél vagy a zsilipnél látható). 
Talán még nem mindenki hallotta: a Lébényi ÁMK újabb tagintézménnyel bővült. Bezi után immáron 
a Mecséri Tagiskola és Tagóvoda is hozzánk tartozik, emellett a Mecsérrel való körjegyzőség kialakítása 
is folyamatban van. Tesszük mindezt az előremenekülés reményében...
  
Itt az ideje, hogy vegyünk egy nagy levegőt … és folytassuk tovább! 

Kovács Gábor

Ismét eltelt egy év
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A gyermekbalesetek és megelőzésük
A gyermeknevelés egész embert igényel. A szülő feladata, hogy gyerme-
kére a nap 24 órájában teljes figyelmet fordítson. Ez elsősorban az anyát 
érinti, mivel leggyakrabban ő van odahaza a kicsivel. A gyermekbalesetek 
többsége elkerülhető. Legfontosabb a megelőzés, vagyis akármit teszünk, 
szemünk mindig legyen a csöppségen, soha ne hagyjuk felügyelet nélkül 
vagy egyedül. 1-2 másodperc...relatív-lehet rövid és lehet hosszú idő, ha 
életmentésről van szó. (A magyarázat kedvéért: 0-1 hónapos kor között 
újszülöttről, 1-12 hónapos kor között csecsemőről, afelett pedig kisgyer-
mekről beszélünk.) 

1. Forgás/Leesés
A csecsemő 3-4 hónapos korában 
már elkezd forogni, először olda-
láról a hátára,majd hátáról az ol-
dalára és legvégül fél évesen 
teljesen átfordul. Fennáll a veszély, 
hogy leesik a földre. Következmé-
nye agyrázkódás, koponyatörés, 
belső sérülés, vérzés lehet. Mit 
tegyek? 
A babát egy pillanatra sem szabad 
egyedül hagyni a pelenkázóasztalon, 
ágyon, etetőszékben vagy maga-
sabban lévő helyen. Mindent ké-
szítsünk a közelbe a pelenkázás 
előtt. Ha mégis elfelejtettünk va-
lamit, vegyük a kicsit ölbe, vigyük 
magunkkal, vagy tegyük a kiságyá-
ba, kérjünk segítséget odahaza lévő személytől. Ha csenget a postás, vagy 
telefonhoz kell mennünk, akkor fektessük le a a babát egy olyan helyre, 
ahonnan nem eshet le, de biztonságban van (kiságy, padló), vagy vigyük 
magunkkal. 
Ha nagyobb a baj, eszméletlenség, görcs vagy törés a következmény, 
azonnal hívjunk mentőt (104). 
Görcs esetén ne fogjuk le a gyermeket, viszont fektessük biztonságos 
alapra (padló), száját tegyük szabaddá, hogy levegőt kapjon és ruházatát 
lazítsuk meg. Törés gyanúja esetén ne mozgassuk a gyermeket, a végta-
gokat hagyjuk nyugalomban, nehogy elmozduljanak a csontok. 

2. Ülés/Félrenyelés:
4-5 hónapos korában a csecsemő megérinti, megfogja a keze ügyébe 
kerülő tárgyakat és nehezen engedi el. 6 hónaposan nézegeti, tapogatja 
és meg is kóstolja, a szájába veszi azokat. Következménye a félrenyelés 
lehet. A nyelőcső és a légcső egymás mellett helyezkedik el, ezért a gége-
bemenet könnyen elzáródik. Az idegentest így jobb esetben a gyomorba, 
rosszabb esetben a tüdőbe kerülhet. 
Mit tegyek? 
Ha a tüdőbe került, vagyis légúti idegentestről van szó, akkor a csecsemőt 
azonnal fogjuk meg a két lábánál és lógassuk fejjel lefelé, miközben hátát 
a két lapocka között erélyesen megütjük. Kisgyermeknél fektessük hasá-
val a térdünkre úgy, hogy a feje lelógjon és a két lapocka között üssünk 
határozottan a hátára, amíg az idegentest el nem távozik. 
Ha nem sikerül és fulladásveszély áll fenn, azonnal hívjuk a mentőket (104). 
Ha a gyomorba került, vagyis biztosan lenyelte az idegentestet a baba, 
itassuk meg, hogy lejusson a tárgy (kivéve ha hegyes, éles dologról van 
szó). Majd figyeljük a székletét pár napig, hogy távozik-e a lenyelt dolog. 

Ha nem sikerül és hasfájás, hányás lép fel, vagy hegyes, éles tárgyat nyelt 
le a gyermek, azonnal forduljunk orvoshoz, ha szükséges hívjuk a men-
tőket (104). 
Megelőzhetjük a bajt, ha nem adunk a csecsemőnek olyan apró tárgyat, 
játékot, ami teljesen befér a szájába. Ebben az időszakban a plüssjáték sem 
megfelelő, mert a szőrt, gombszemet szintén lenyelheti. Mivel a babát 
minden új dolog érdekli, ezért ha valamit leejtünk a földre, azonnal vegyük 
fel (pénzérme, gomb, ékszer).

3. Mászás/Áramütés:
A csecsemő előtt a mászás idősza-
kában, 6-7 hónaposan szinte kitá-
rul a világ. Mit tegyek? A szabadon 
lévő konnektorokat lássuk el "vak-
dugóval". 
Hívjuk a mentőket (104), amíg a 
helyszínre érkeznek, tegyük a kö-
vetkezőket: Kapcsoljuk le az áram-
kör főkapcsolóját. A gyermeket 
próbáljuk meg egy szigetelő esz-
közzel eltávolítani a feszültségfor-
rástól (száraz faeszköz, seprűnyél, 
több réteg textília, gumi, műanyag, 
kerti szék, papír, nagyméretű, vas-
tag könyv, összecsavart újság). A 
segítségnyújtó is gumitalpú lábbe-
lit viseljen, a talaj ne legyen nedves 
és fémmel ne érintkezzen. 
Ha a gyermek nincs feszültség 

alatt, eszméletét vesztette, de lélegzik, akkor lazítsuk meg a ruháját, száját 
tegyük szabaddá. Tegyük stabil oldalfekvésbe: a hozzánk közelebbi karját 
tegyük a testéhez közel, másik karját a mellkasa előtt húzzuk magunk felé. 
A távolabbi lábát tegyük keresztbe a közelebbi fölött. Egyik kezünkkel 
támasszuk meg a fejét, a másikkal a csípőjénél biztosan fogjuk meg és 
görgessük magunk felé. Hajlítsuk be a felül lévő karját úgy, hogy a felső-
testét megtámassza, majd a felül lévő lábával-térdben behajlítva-támasz-
szuk meg az alsótestét. Ezután óvatosan húzzuk ki az alul maradt karját 
és hátul helyezzük a teste mellé. 
A következő leírás nagy gyermekre vonatkozik!!!
Ha légzése nincs, de keringése van (pulzusa tapintható a nyaki verőeren), 
akkor száját tegyük szabaddá és azonnal kezdjük meg a mesterséges lé-
legeztetést. Fejét enyhén hajtsuk hátra, úgy hogy szája csukva legyen és 
orrába fújjunk be percenként 16-szor. Akkor hagyjuk abba, ha visszatért 
a légzés és tegyük stabil oldalfekvésbe. 
Ha nincs keringése sem (pulzusa nem tapintható a nyaki verőeren), akkor 
ez a klinikai halál állapota, ami nem tarthat tovább néhány percnél, ezért 
azonnal kezdjük meg az újraélesztést. Mellkasa mellé térdelünk és egyik 
tenyerünket helyezzük a szegycsont (mellkas) alsó harmadára, ujjaink a fej 
irányába mutassanak, másik tenyerünket pedig erre keresztbe. Kezdjük meg 
a szívmasszázst: a mellkast a szívritmus ütemében nyomjuk be 30-szor, majd 
2 befúvás következik, ami az előző pontban van leírva. Addig folytassuk, 
míg vissza nem tér a keringés, majd tegyük stabil oldalfekvésbe. 
Jó egészséget kívánok minden kedves Olvasónak: 

Tamás Eszter 
dipl. egészségügyi munkatárs

Egészségpercek– IV. rész

Gyerekjáték – I. rész -
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Nyugdíjas Egyesület 2011-ben

Még néhány hónap és véget ér az esztendő, amikor számba vesszük az 
eltelt időszak legjelentősebb eseményeit. Úgy gondolom, a kéthetente 
megtartott találkozások alkalmával sok-sok maradandó élmény részesei 
lehettünk, közülük csupán néhányat említek:
Kultúrcsoportunk (tánc, ének, versmondás) színvonalas fellépésit a közsé-
gi ünnepélyeken, a megyei rendezvényeken, az előadásokat, a házi és megyei 
sportversenyeket, túrákat (gyalogos, kerékpáros), múzeum látogatásokat, 
a gulyás partit, a szalonnasütést, a gyümölcsből készült finomságok bemu-
tatását, kóstolását, a kreatív műhelyt (szalmaalkotások készítését), a vidám, 
zenés, táncos együttléteket és még hosszan sorolhatnám. 
Az év utolsó hónapja is tartogat meglepetést, vetítéssel „Nosztalgia délután” 
keretében felidézzük egyesületi életünk érdekes, értékes állomásait. Majd 
4 héten keresztül ünnepélyes keretek között meggyújtunk egy-egy gyer-
tyát az Adventi koszorún.
Amikor a közösen átélt élményekről beszélünk, szólnunk kell azokról, 
akik nagyban segítik, illetve segítették tevékenységünket, elsőnek említem 
polgármester urat, a képviselőtestület tagjait, a Polgármesteri Hivatal 
valamennyi dolgozóját. Kérésünkkel bármikor felkereshetjük őket, kész-
ségesen, udvariasan állnak rendelkezésünkre!
Köszönjük, hogy foglalkozásainkat a tágas, szép Közösségi Házban 
tarthatjuk!
Anyagiakkal nem bővelkedünk, megpróbálunk okosan gazdálkodni, 
melyek az önkormányzati támogatásból, pályázati pénzből (önkormány-
zati és Nemzeti Civil Alapprogram pályázat) tagdíjból, valamint támo-
gatóink, barátaink adójának 1 %-ából (188.580 forint, melyet hálásan 
köszönünk) tevődik össze.
Az év folyamán Kindili József és Horváth Tibor nagylelkű segítséget 
nyújtottak egyesületünknek azzal, hogy ruha, cipő, édesség és egyéb 
használati eszközök adományozásával és helyszínre szállításával örven-
deztették meg a nagylétszámú közösséget.
Ezúton is köszönjük tevékenységüket!

WVné

Vers mindenkinek

Július végén az Óvári Idősek Klubjának tagjai voltak nálunk látogatóba. 
Mi tavaly már vendégeskedtünk náluk, így az idősek már ismerősként 
üdvözölték egymást. Sajnos az időjárás nem fogadott kegyeibe minket, 
de jó hangulatban telt az idő. A nap lezárásaként az Óvári klubból Irma 
néni felolvasta nekünk versét, mely mosolyt csalt arcunkra, mert ez egy 
örök emlék lesz a mindnyájunknak erről a napról.

Egy kis köszöntő a lébényi kirándulás alkalmából
Eljött a nagy nap, mikor idejöttünk
a lébényi idősek klubját köszönthetjük.
Ámulunk, bámulunk, elájulunk,
hogy milyen szép itt, csodálkozunk.
Kedvesen fogadtak bennünket,
elfoglaltuk körbe a helyünket.
Még reggel van, előttünk van a nap,
biztosan hoz valami újat, szokatlant.
Elfogyasztottuk a reggelit, az jó volt,
már nem éhesen folytatjuk a programot.
Örvendünk, hogy e látogatást megtehettük,
mint idősek klubja egymáshoz közeledtünk.
Jó is ez a klub lakói közti kapcsolat,
erősíti a felebaráti összetartozásokat.
Reggeli után megnéztük a templomot,
ez aztán értékes élményt hozott.
Idegenvezető elmondta a történetét,
lenyűgöző volt ez az ódon építmény.
A díszítés nem mindennapi csoda,
időt-álló, visszatekint századokra.
Időközben elmentünk a hentesboltba,
megvettük az ebédrevalót vasárnapra.
Vonzott a töpörtyű, majd otthon megízleljük,
majd visszagondolunk mindenre, amikor esszük.
No, nem éppen ez emlékeztet bennünket
minden jó és hasznos volt, igazán tetszett.
Csak az idő nem idomult hozzánk,
nem sütött ránk az áldott napsugár.
Esőcsöppök között mentünk ebédelni,
bizony az esernyőt kellett használni.
Csak odaértünk, kanyar erre, kanyar arra,
jelzett étterembe, éppen harangszóra.
Az ebéd eléggé jó és izletes volt,
rántott szeletet, egyiket bepakoltuk.
Visszatérve kaptuk a szokásos kávét,
méghozzá ingyen, bérmentve, ráadásként.
Na, most pedig nótázunk egy keveset,
hogy a hangulat emelkedve legyen.
Kis társasjáték is adódott melléje,
jól hatott ebéd-utáni kedélyünkre.
Summa-summárum, jó ez a kis kiruccanás,
reméljük, hogy lesz majd viszonzás.
Megköszönjük a vezetőségnek a vendéglátást,
fejlesszük tovább a klubok társaságát.
Hazamegyünk, lesz holnap mit mesélni,
akik nem jöttek el, fogják irigyelni.
A lébényi klub tagjai örvendhetnek,
hogy ilyen szép hangulatos helyen élhetnek.

Zimmerer Albinné
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Kezdjük rögtön a definícióval, hogy tudjuk, miről is beszélünk. 
A folytatás pedig arról szól, hogy miért is érdekes ez számunkra.
A hővisszanyerős szellőztető egy olyan központi lakásszellőzető be-
rendezés, ami a lakás elhasznált, meleg levegőjével felmelegíti a kint-
ről beszívott hideg friss levegőt, és így folyamatosan friss, oxigéndús, 
de nem hideg levegőt juttat lakásunkba. A bentről elszívott (elhasznált) 
meleg levegő egy lemezes hőcseré-
lőn halad át és eközben átadja 
a hőjének (melegének) ~90%-át a 
kintről beszívott friss levegőnek. 
A két levegő természetesen nem 
keveredik, csak a hőcserélő lemeze-
in keresztül “hőt cserélnek”. Rövi-
den ez a berendezés bent tartja 
a szellőztetéssel kiengedett meleg 
nagy részét, akár 90-92%-t!
 
Miért is érdekelhet ez bennünket, ha 
eddig is jól megvoltunk nélküle?! 
Kezdjük a napjainkban szerencsére 
egyre gyakrabban előforduló esettel. 
Szigetelik a házat, ez lehet egy régi 
ház utólagos hőszigetelése, vagy egy 
új ház szigetelése, ami ma már előírás. 
Ezt jó esetben megelőzte jó minősé-
gű, szigetelt ablakok beépítése. Talán 
néhányan találkoztak még a szigete-
lés és ablakcsere fázisában néhány 
elbizonytalanító megjegyzéssel: „Hogy ez így nem jó, vagy fölösleges, mert 
úgyis penészesedni fog. Mert a Pistiék is szigeteltek, és náluk is így lett.” 
Persze próbál az ember ilyenkor türelmes lenni, és cáfolni, hogy az nem 
úgy van. Pedig az a helyzet, hogy az esetek nagy részében valóban pené-
szesedni fog, ott is ahol, eddig soha. „Majd többet szellőztetünk.” Mond-
ja a megoldást, és ez igaz is. Ezentúl többet és gyakrabban kell 
szellőztetni, hogy elkerüljük a problémákat. De akkor meg minek csinál-
tuk az egészet?! Jó sok pénzt költöttünk a szigetelésre, meg az új ablakok-
ra, hogy spóroljunk a fűtésszámlán, aztán az egészet kiengedjük az 
ablakon. Az a helyzet, hogy a szigetelés és a jól záró nyílászáró, egy három 
elemből álló komplett rendszer első két eleme. Gondolom kitalálták, hogy 
a rendszer harmadik, kevésbé ismert eleme a hővisszanyerős szellőztetés.
Tehát bezártuk a meleget, bezártuk a párát, és kizártuk a friss levegőt. Ha 
meg nyitjuk az ablakot, megy a meleg is, igaz csak szakaszosan, de friss 
levegőt is csak szakaszosan a szellőztetés idején kapunk. Aztán amint 
becsukjuk az ablakot folyamatosan romlik a belső levegő minősége, (fogy 
az oxigén, és nő a páratartalom), míg újra nem szellőztetünk, ami a bent 
tartózkodók részére felér egy újabb és újabb hidegzuhannyal. Eddig 
a rosszul záródó ajtók, ablakok résein megoldott volt a folyamatos légcse-
re. Csak fűteni kellett, de az ajtók és ablakok közelében senki sem szere-
tett tartózkodni.
A megoldás tehát a hővisszanyerős szellőztető berendezés, ami lassú, 
folyamatos és egyenletes légcserét biztosít, és a meleget is bent tartja. 
A lassú azt jelenti, hogy nem érezhető a légáramlás, nincs huzathatás 
(egészen kicsi sem!). Folyamatos, mert a berendezés 24 órában üzemel, 
egész télen, sőt még nyáron is. Néhány óránként a lakás teljes levegője 
kicserélődik, és ezzel együtt a pára is távozik.
Mit tudnak ezek a berendezések:

Ezek a gépek rendkívül csendesek és energiatakarékosak. Konkrétan:
Hangnyomásszint: max. 40-50dB(A). Ez a gép mellett értendő, a szobák-
ban, megfelelö hangcsillapító beépítése esetén, már semmit sem hallani.
Felvett teljesítmény: min.: 15 W (!!!), max. 150 W (99 %-ban a minimu-
mon üzemel.)
Térfogatáram tartomány: 50-400 m3/h. Ez azt jelenti, hogy legkisebb 

fokozaton is 5-6 óránként kicseréli 
a teljes légmennyiséget, azaz naponta 
4-szer történik teljes légcsere. Maxi-
mumon pedig akár óránként teljes 
légcsere. Ekkor már kicsit hallani 
a levegőt, de erre csak akkor van szük-
ség, ha 20 fős bulit tartunk, vagy oda-
égett az ebéd, és még mindig nem 
akarunk ablakot nyitni.

Beszerelés, elhelyezés:
Magát a szellőztető gépet célszerű 
minél jobban a ház közepén elhelyez-
ni, mert így rövidebb csővezeték ele-
gendő. Ez nem csak a szerelésnél 
fontos, hanem a rövidebb csővezeték-
nek kisebb az ellenállása, és 
a hőveszteség is kisebb. Viszont a 
gépből 2db Ø125-160 mm-es csövet 
ki kell vezetni a szabadba, így előny 
ha közvetlen külső fallal rendelkező 
helyiségben van.

A gép mérete kb. 650 mm széles, 600 mm magas, és 300 mm mély, de 
van álmennyezet alá szerelhető, és konyhabútorba építhető változat is. Ha 
elhelyezésileg praktikus a konyhabútorba építhető típus, az össze van 
kombinálva a tűzhely elszívóval. De elhelyezhető a fürdőszobában, ház-
tartási helyiségben a mosógép felett, bárhol.
Beépítésnél minden helyiségben 1 db Ø120 mm-es lyukra van szükség 
távol az ajtótól. A gépnél pedig 2 db cső megy a padlásra, és 2 db cső megy 
a szabadba. Új ház esetén ezeket már födém betonozásánál ki lehet hagy-
ni, ez a legegyszerűbb. Meglévő ház esetén a födém fajtájától függ, hogy 
mennyire bonyolult a lyukak fúrása. A csövek vezethetők a lakótérben is, 
ez esetben burkolható gipszkartonnal, vagy ha van álmennyezet, akkor 
már meg is van oldva a helyzet. Ezek csak kiragadott példák, de minden 
ház, lakás egyedi megoldást kíván.

Röviden mégegyszer a lényeg:
Folyamatos friss levegő, hidegérzet és huzathatás nélkül;
Nincs pára, nincs penész;
Nem kell ablakot nyitni, nincs zaj;
Nincs por, pollen;
Hővisszanyerés, a szellőztetéssel kiengedett hőmennyiség 92%-a a házban 
marad,
ezáltal csökken a fűtési költség.

Horváth Zoltán
Okleveles gépészmérnök, épületenergetikai szakértő

Környezettudatosság– I. rész

Hővisszanyerős szellőztető berendezések és előnyei
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Mindenkinek

Október végén, november elején Mindenszentek és Halottak napja al-
kalmából óriási tömegek keresik fel országszerte a temetőket, kisebb-
nagyobb virágkoszorúkat, gyertyákat, kerti szerszámokat cipelve, hogy 
rendbe tegyék szeretett hozzátartozóik sírját. Mindent megtesznek, amit 
fontosnak tartanak, de a lényegeset, többnyire nem teszik meg. Mi a 
fontos és mi a lényeges? A sír rendbe tétele fontos, ami egyben a sír tu-
lajdonosának kötelessége is, de nem ez a lényegeges!
Mi az, ami fontos és egyben lényeges is?
Elgondolkodni a mulandóság felett! Felelni arra a kérdésre, hogy nekünk 
embereknek miért kell tudnunk erről a félelmetes tényről. „Mert az egész 
teremtett világ a hiábavalóságnak vette-
tett alá” (Róm 8,20); Az anyagi világ, a 
növény és állatvilág teljes egészében alá 
van vetve a mulandóságnak. Egyedül csak 
az ember kénytelen tudatosan szembe-
sülni ezzel a ténnyel! Mindennek oka, 
célja és értelme van! Annak a ténynek is, 
hogy csak az embernek kell átélnie tuda-
tosan a fájdalmat! Miért kellene ezt 
egyébként tudnia, ha csak az értelmetlen 
megsemmisülésnek lenne a várományosa? 
Az ember azért kapta e fájdalmas kitün-
tetést, hogy szerettei koporsója mellett, 
vagy temetői látogatáskor elgondolkodva 
magába szálljon. Fontos a sír rendezése, 
de lényeges Istentől értelmes választ kap-
ni a nagy miértre: „Én pedig tudom, hogy 
az ő parancsolata örök élet.” (Az Úr Jézus mondta ezt: Jn 12,50.) Jézus 
kedvenc apostola pedig ezt írta: „Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért 
nekünk, az örök élet.” (1Jn 2,25) Kitől kaptuk az ígéretet? „ Istentől, aki 
nem hazudik, aki az örök idők előtt megígérte az örök életet!” (Tit 1,2)
Szabad-e Istent meghazudtolni? Mi az, ami fontos, és mi az, ami lényeges?
Átgondolni a szenvedés jelenségét az életben és a halál közelében! Értel-
mes embernek érdemes szembesülnie a szenvedés háromdimenziós va-
lóságával: van fizikai szenvedés, lelki vagy emocionális szenvedés, valamint 
morális, vagy erkölcsi szenvedés. Érdemes mind a háromra egy-egy pil-
lantást vetni.
1. Közismert jelenség a fizikai fájdalom. Nem könnyű vele együtt élni, és 
nem is mindig lehet gyorsan eloszlatni. Kétségtelen, hogy kitűnő fájda-
lomcsillapítók vannak, ám a fájdalmat mégsem kerülhetjük el teljesen; 
a fog-, fej- vagy gyomorfájás szintjén ismerős az élmény. A fájdalom 
a korlátainkra figyelmeztet. Arra, hogy mennyire esendőek vagyunk, 
mennyire hajszálon függ az életünk! Ez a tény alázatra akar tanítani 
minket! Alázatra Isten és ember előtt!
2. A lelki vagy emocionális szenvedés lényege a negatív érzelmi élmény: 
amikor úgy érezzük, hogy elhanyagolnak, kerülnek, nem szeretnek, 
sőt esetleg kinevetnek, megvetnek bennünket. Hatalmas érzelmi hiány 
ez, és nagyon nagy feszültséget, fájdalmat okoz a lélekben; olyan 
nagyot, hogy az ilyen ember van leginkább kitéve az önkéntes halál 
veszélyének. Az elhagyatottság érzése nagyon rászakad a szívre. Erre 
nehéz gyógyszert adni, mert a szeretet és az elrejtettség érzése gyógy-
szerrel nehezen állítható elő.
3. Talán a legsúlyosabb szenvedés különösen a halál közelében a harma-
dik: a morális vagy erkölcsi szenvedés. Vagyis az a félelmetes lelki élmény, 
amelynek során azzal szembesülök, hogy talán nem úgy éltem le az éle-
temet, ahogyan kellett volna. Hátha elmulasztottam teljesíteni a tőlem 
várt feladatokat. Erre híres irodalmi példa Tolsztoj regénye, az Ivan Iljics 
halála. Ivan Iljics szenvedésének hatalmas és kikerülhetetlen erkölcsi 

dimenziója van: Talán nem úgy éltem, ahogy kellett volna - hasított bele 
a főhős elméjébe a sejtelem. Ettől a pillanattól kezdve gyakorta eszébe 
ötlött a gondolat, hogy mindennek ez az oka. Iván Iljics eleinte hevesen 
elutasítja ezt a képtelen gondolatot, hiszen ő egész életében csak megfe-
lelni akart! Feletteseinek, családjának, kártyapartnereinek, környezetének 
semmi más nem érdekelte, csak az, hogy megfeleljen!
Mi az, ami fontos és lényeges a sír körül, a temetőben?
Legyen rendben a sír ez fontos. Nagyon lényeges ugyanakkor elgon-
dolkodni a szenvedés kérdésén, már akkor, amikor még nincs is jelen 
bár nem csak hírből ismerjük. Nem méltó az emberhez az a gondolko-

dásmód, hogy ahogy lesz, úgy lesz, hi-
szen azért kaptunk értelmes észt, 
gondolkodni tudást, hogy életünk során 
felkészüljünk a szenvedés hármas di-
menziójának megélésére. Igazán nagy 
felelősségünk amelyen lényeges elgon-
dolkodni a temetőben is.
Az érzelmi magányosságért és a belőle 
fakadó szenvedésért mi magunk is fe-
lelősek vagyunk, vagyis tehetünk róla. 
Ahogy sorjáztak az évek, talán nem 
hallottuk meg eléggé, hogy nemcsak 
várni, hanem adni is kell a szeretetet. 
Lehet, hogy többet vártunk el, mint 
amennyit adtunk, s így lassan elfogyott 
a visszajelzés lehetősége. Talán ott a 
sírnál, kapálgatás, gyomlálás közben 

elgondolkodhatunk azon, hogy szeretetet csak úgy kaphatok, ha én is 
akár gondolkodás nélkül is adok. Ennek az ideje a földi életben van. 
Utána már nem lehet bepótolni, jóvátenni. A halottal nem szabad 
beszélgetni még a temetőben sem, azért hogy a bocsánatát kérjük, 
vagy esetleg tanácsot kérjünk tőle. 
A morális szenvedés magját nem szívesen gondoljuk át, pedig nagyon 
lényeges. Temetőkerítésen innen és túl is! Úgy éltem-e, ahogy kellett 
volna? Ott a temetőben jelen időben is feltehető a kérdés: úgy élek-e, 
ahogy kell? Kitérési kísérlet a következő kérdés: ki mondja meg, hogy 
hogyan kell? Egyszerű. Ezért van Tízparancsolat, a Hegyi beszéd, a házi 
táblák! Isten igéje az értelmes, tartalmas élet zsinórmértéke. S ha a jelen-
ben szembesülünk elrontott, ha fájdalmasan ránk szakad a súlya, és 
mégis újat szeretnénk kezdeni, akkor akár a temetőkapun belül, akár 
otthon, akár egy istentiszteleten hallhatóvá válik számunkra Jézus hívása: 
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok 
terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” (Mt 11,28). Jézusnál múlik 
a kín. Nála, vele itt az újrakezdés, mint ahogyan ezt a szombaton a Bet-
hesda tónál meggyógyított beteg megtapasztalhatta. Amikor Jézus más-
nap találkozott vele a templomban, ezt mondta neki: „Íme, 
meggyógyultál, többé ne vétkezz, hogy valami rosszabb ne történjék 
veled!” ( Jn 5,14) A megkövezéstől megmentett házasságtörő asszonynak 
pedig Jézus ezt mondta: „Én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól 
fogva többé ne vétkezz!” ( Jn 8,11)
Jézus a szenvedésével magára vette bűneink büntetését, feltámadásával 
pedig legyőzte a halált. Ezért van sok temető kapuja fölé kiírva, hogy: 
Feltámadunk! Ez a mi reménységünk de egyben hitvallásunk is Istenről, 
aki majd üdvözít bennünket és örök élettel ajándékoz meg.
Mindezekről érdemes a temetőben is elgondolkodni. 

Koháry Ferenc
evangélikus lelkész

A Halottak napja és az örök élet
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Polgármesteri Hivatal hírei

A szomszédos ingatlanokról átlógó növényzetből eredő kellemetlenségek 
gyakran képezik különböző szomszédjogi viták, birtokháborítási ügyek 
tárgyát. Különösen a nagyra nőtt fák esetében merülnek fel az árnyéko-
lásból vagy ősszel a nagy mennyiségű lehulló falevélből eredő problémák. 
Így mind a képviselő-testület, mind a lakosság részéről jogos igény merült 
fel olyan szabályozásra, amely a település belterületén a fák és cserjék 
ültetésére, azon belül is a szomszédos ingatlan határától való ültetési 
távolságra vonatkozóan fogalmaz meg előírásokat. 
A képviselő-testület, hogy a jövőre nézve elejét vegye a hasonló nézetelté-
réseknek, 2011. június 30-i ülésén rendeletet alkotott a fák és cserjék tele-
pítési (ültetési) távolságáról. A rendelet képviselő-testület általi elfogadása 
előtt azt megtárgyalta a környezetvédelmi feladatokat is ellátó Pénzügyi és 
Gazdasági Bizottság, az egyes fatípusokra jellemző ültetési távolságok 
meghatározásánál pedig szakember véleményét kérte ki az önkormányzat. 
A rendeletet, tekintettel arra, hogy a helyi viszonyok rendezésében a jö-
vőre nézve nagy jelentőséggel bír, teljes terjedelmében közzétesszük, 
előtte azonban, a könnyebb érthetőség érdekében, annak egyes rendelke-
zéseihez rövid magyarázatot fűzünk. 
Ahogy az a fenti bevezetőből is kiderül, a rendeleti szabályozás célja 
azon szabályok meghatározása, amelyek elősegítik a község belterületén 
a fák és cserjék telepítését, ültetését, a helyi előírások betartása mellett 
olyan módon, hogy a várható lombkorona és gyökérzet figyelembevéte-
lével elkerülhetők legyenek a későbbi jogviták a szomszédok között.
A rendelet hatálya a település belterületén történő fás szárú növények 
telepítésére terjed ki, függetlenül a növény fajtájától.
A rendelet legfontosabb szabályai maguk a fák és cserjék telepítési 
(ültetési) távolságára vonatkozó előírások, amelyek a 3.§-ban kerültek 
meghatározásra. 
A további szakaszokban indokolt volt előírni a közművek és a közlekedés 
miatti biztonsági előírásokat, amelyek szintén problémaforrást jelenthetnek. 
A jelen rendelet hatálybalépése előtt telepített fák és cserjék esetében 
természetesen nem lehet előírni, hogy a telepítési távolság feleljen meg 
a rendeletben foglaltaknak. Arra azonban jelen szabályozás is felhívja a 
tulajdonos figyelmét, hogy azokat köteles úgy kezelni, hogy másokat ne 
zavarjon, más tulajdonában kárt ne okozzon. 
A képviselő-testület az önkormányzati rendelet előírásainak megsértését 
szabálysértéssé nyilváníthatja. Jelen rendelet hatékony alkalmazásható-
sága érdekében a képviselő-testület élt a számára biztosított lehetőséggel 
és a telepítési előírások be nem tartását szabálysértéssé nyilvánította. 
A kiszabható pénzbírság maximumát 30.000,- Ft-ban állapította meg. 
A rendelet hatálybalépését szabályozó szakasz garanciális jelleggel rög-
zíti, hogy rendelkezéseit a hatálybalépést követően történő fa és cser-
je ültetésekre, telepítésekre kell alkalmazni. Fontos tehát hangsúlyozni, 
hogy a megengedett telepítési távolságok a már meglévő növényzetre 
nem, viszont a rendelet 2011. augusztus 1-jei hatálybalépése óta történő 
fa és cserjetelepítésekre már vonatkoznak, így azt az érintett ingatlantu-
lajdonosoknak azokat a jövőben szem előtt kell tartani. 
A rendelet kihirdetett, hatályos szövege a következő: 

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

13/2011.(VII.4.) önkormányzati rendelete a fák és cserjék telepítési 
(ültetési) távolságáról

Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésben kapott 
felhatalmazás alapján a fák és cserjék belterületi ültetési, telepítési távol-
ságára vonatkozóan az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet
Általános rendelkezések

A rendelet célja
1.§ Jelen rendelet célja azon szabályok meghatározása, amelyek elősegí-
tik a község belterületén a fák és cserjék telepítését, ültetését, a helyi 
előírások betartása mellett olyan módon, hogy a várható lombkorona és 
gyökérzet figyelembevételével elkerülhetők legyenek a későbbi jogviták 
a szomszédok között.

A rendelet hatálya
2.§ (1) A rendelet hatálya kiterjed Lébény nagyközség belterületén 
történő fás szárú növények, lombhullató és örökzöld fák, cserjék (legyen 
az dísznövény, gyümölcsfa, gyümölcstermő bokor vagy más, ide sorolha-
tó növény) telepítésére. 
(2) A rendelet hatálya nem terjed ki az erdőről, az erdő védelméről és az 
erdőgazdálkodásról szóló törvényben és végrehajtási rendeleteiben sza-
bályozott fatelepítésekre. 

II. fejezet
A fák, cserjék telepítési (ültetési) távolságára vonatkozó előírások

3.§ A legkisebb telepítési (ültetési) távolságok a szomszédos ingatlan 
határától vagy a szomszédos ingatlan épületeitől:
a) 2 m-nél magasabbra nem növő gyümölcsfa, egyéb oszlopos örökzöld, 
lombhullató fafaj és cserje (bokor), valamint élő sövény telepítése esetén 1 m,
b) 2 m-nél magasabbra növő gyümölcs-és egyéb fa, cserje esetén legalább 
3 m, de:
ba) az 5- 6 m növekedési magasságot elérő fa esetén 5 m,
bb) 6 m-nél magasabbra növő gyümölcs- és egyéb, terebélyes fa esetén 6 m.

III. Fejezet
Vegyes rendelkezések

4.§ (1) A fák, cserjék telepítését a közművek figyelembevételével kell vé-
gezni, s az erre vonatkozó külön szabályokat (biztonsági övezet előírásai) 
be kell tartani, továbbá közlekedésbiztonsági okok miatt a beláthatóságot 
is biztosítani kell.
(2) Az e rendelet hatályba lépését megelőzően telepített fák, cserjék esetében, 
amennyiben az eltér az e rendeletben meghatározottaktól, annak tulajdono-
sa köteles úgy gondozni illetve nyírni a növényt, hogy az a szomszédokat, 
érintetteket ne zavarja, más tulajdonában kárt ne okozzon. 

Szabálysértés
5.§ Aki e rendelet 3.§ szakaszába foglalt telepítésre vonatkozó előíráso-
kat megszegi, szabálysértést követ el és 30 000 Ft-ig terjedő pénzbírság-
gal sújtható. 

IV. Fejezet
Záró rendelkezések

6.§ Ez a rendelet 2011. augusztus 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit 
a hatálybalépést követően történő fa és cserje ültetésekre, telepítések-
re kell alkalmazni.

 Kovács Gábor s.k.  Dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta s.k. 
 polgármester jegyző

Kihirdetve:
Lébény, 2011. július 4.
  Dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta s.k. 
  jegyző

Tájékoztató a fák és cserjék telepítési (ültetési) 
távolságáról szóló önkormányzati rendeletről
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Civil szervezetek 2011. évi támogatása

A képviselő-testület az idei évben a már megszokott támogatás mellett 
más forrásból is támogatta a helyi civileket és a különböző közösségi 
kezdeményezéseket. A pályázati alapról szóló 7/2011.(III.28.) önkor-
mányzati rendelet alapján pályázatot írt ki civil szervezetek és magánsze-
mélyek részére a község életéhez szervesen kapcsolódó tevékenységek, 
helyi kezdeményezésű programok támogatására. Erre a célra összesen 
2.215.000,- Ft-ot különített el. A felhívásra 19 pályázat érkezett be. A 
testület valamennyi pályázatot támogatásban részesítette. A támogatási 
szerződések ünnepélyes aláírására 2011. augusztus 20-án került sor.
Az egyes szervezeteknek, magánszemélyeknek nyújtott támogatások 
a képviselő-testület 67/2011. (VI. 30.) határozata értelmében az alábbiak 
szerint alakultak: 
1./  Lébényi Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület pályázata: 500.000,- Ft 

támogatási összeggel, azzal, hogy 250.000,- Ft a 2011. évben, a fenn-
maradó 250.000,- Ft pedig a 2012. évi költségvetéséből kerüljön kifi-
zetésre, azt az önkormányzat 2012. évi költségvetésébe be kell tervezni. 

2./  Lébényi Lovasok Lébényért Egyesület pályázata: 100.000,-Ft támo-
gatási összeggel, 

3./  Steiningerné Horváth Csilla Anna pályázata, 25.000,-Ft támogatási 
összeggel,

4./  ÁMK Szülői Munkaközösségének pályázata: 40.000,-Ft támogatási 
összeggel, 

5./  Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület pályázata: 100.000,-Ft támo-
gatási összeggel, 

6./  Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete pályázata: 80.000,-Ft támogatási 
összeggel, 

7./ Molnár-Kovács Ildikó pályázata 35.000,-Ft támogatási összeggel, 
8./ Prémus Eszter Mária pályázata 20.000,-Ft támogatási összeggel, 
9./ Takács Roland pályázata: 200.000,-Ft támogatási összeggel, 
10./ Kovátsné Uray Tímea pályázata: 20.000,-Ft támogatási összeggel, 

11./ Egyesület Lébényért pályázata: 60.000,-Ft támogatási összeggel, 
12./  Szigetköz Horgász Egyesület pályázata: 50.000,-Ft támogatási 

összeggel,
13./  Vöröskereszt Lébényi Szervezete pályázata: 225.000,-Ft támogatási 

összeggel, 
14./  Liszt Ferenc Vegyeskar pályázata, 270.000,-Ft támogatási összeggel, 
15./  Eight Singers Lébényi Énekegyüttes pályázata, 30.000,-Ft támoga-

tási összeggel, 
16./ Lébény Sportegyesület pályázata: 400.000,-Ft támogatási összeggel, 
17./  Lébényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület pályázata: 250.000,-Ft támo-

gatási összeggel és 
18./ Németh Zoltán pályázata 35.000,-Ft támogatási összeggel
19./  Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ pá-

lyázata: 25.000,-Ft támogatási összeggel.

Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. június 
30-i ülésén az alábbiak szerint határozott a rendelkezésre álló, képvise-
lőnkénti 100.000 Ft-os összeg felosztásáról: 

KÉPVISELŐI KERET FELOSZTÁSA 2011. ÉVBEN

Képviselői keret Dr. Angyalics 
Attila Bujtás László Kiszeli Lajos Nátz Miklós Sárvári István Wandraschek 

Ferenc Antal Kovács Gábor Összesen

Katolikus Egyházközség 10 000 20 000 10 000 40 000 
Evangélikus Egyházközség 5 000 5 000 10 000 

Lébény SE 60 000 10 000 70 000 
Első Lébényi Lokálp. Egy. 10 000 30 000 40 000 

Galambász Egyesület 5 000 5 000 10 000 
Lébényi Kézilabda Egyesület 10 000 10 000 10 000 25 000 55 000 

Lébényi ÁMK 60 000 60 000 
Nyugdíjasok Lébényi Egy. 20 000 35 000 10 000 5 000 70 000 
Vöröskereszt Helyi Szerv. 35 000 10 000 75 000 120 000 

Iskola számára szakköri anyag 30 000 30 000 
Lébényi Motoros Egyesület 10 000 5 000 15 000 
Lébényi Lovasok Egyesület 10 000 10 000 

Orchidea Klub 10 000 20 000 30 000 
Egyesület Lébényért 10 000 10 000 
Tűzoltó Egyesület 10 000 10 000 

Lébényi Operett Gála 10 000 10 000 
Nyári Német Tábor 20 000 20 000 

Nyári focitábor 20 000 20 000 
Hagyományőrző múzeumi tábor 20 000 20 000 

Nyári alkotótábor 20 000 20 000 
Nyári olvasótábor 20 000 20 000 

Eight Singers 5 000 5 000 
Liszt Ferenc Vegyeskar 5 000 5 000 

Összesen 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 700 000 
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Változások Lébény utcáin

Bizonyára észrevette a lakosság, hogy településünk több pontján is 
munkálatok folytak. Az önkormányzat több utcát, útszakaszt újíttatott 
fel, ezek a Patika köz, Temető utca a Faiskola becsatlakozásáig, Gábor 
Áron utca és a Liget utca első része. Az óvoda mellett is elkészült 
a járda, melyre már nagy szükség volt a biztonságos gyalogos közle-
kedés miatt, ezen felül a gimnázium épülete mellett is kialakításra 
került egy nagyobb parkoló. 

Óvjuk a játszótereinket és ezzel is védjük 
gyermekeink egészségét!

Többen jelezték a Polgármesteri Hivatal felé, 
hogy a Kormos István utca sarkán nemrégiben 
átadott játszóteret néhányan nem rendelte-
tésszerűen használják. Ahhoz, hogy az új, 
modern játszótér még hosszú ideig a gyerekek 
örömére szolgálhasson, meg kell óvni és a 
használata során bizonyos szabályokat be kell 
tartani. A játszótér gyermekek számára ké-
szült, a játszóeszközöket, padokat, csak 
rendeltetésszerűen lehet használni. A rugós 
játékot csak 6 éven aluli gyermekek vehetik 
igénybe. Felhívjuk a figyelmet, hogy a játszótér szabálytalan használa-
tából eredő károkat az okozónak kell megtéríteni. 

Szintén problémák forrása a szülők vagy a játszóteret találkozóhelyként 
használó fiatalok dohányozása. Ezzel a játszóteret használó gyermekeket 
a passzív dohányzás veszélyeinek teszik ki, 
akik egyben rossz példát is látnak szüleiktől, 
vagy a nagyobb gyermekektől. De az eldobott 
cigarettacsikkek is sok bosszúságot okoznak, 
arról nem is beszélve, hogy a homokozóba 
kerülő csikkek mérgezésveszélyt jelentenek az 
ott játszó kisebb gyermekek számára. A fen-
tiek miatt a település játszóterein tilos a 
dohányzás. A dohányzási tilalom bevezeté-
séről Lébény Nagyközség Önkormányzat 
Képviselő-testülete önkormányzati rendelet-
ben döntött. Aki a játszótéri dohányzás ti-
lalmát megszegi, szabálysértést követ el, és harmincezer forintig 
terjedő pénzbírsággal sújtható. A tilalom a játszóterek tisztaságának 
megóvása mellett a gyermekek egészségét is szolgálja. 
Kérjük, hogy a játszóterek használata során a fentiekre szíveskedjenek 
figyelemmel lenni!

Lébény Nagyközség Önkormányzata

Térfelújítás Mosonszentmiklóson

Pályázati forrásból újul meg a templom előtti Zichy tér Mosonszentmik-
lóson. A teret övező utak mentén új fák kerülnek elültetésre. A régiek 
kivágásában a helyi önkéntes tűzoltók mellett a Mosonmagyaróvári 
Tűzoltóság szakemberei is segítettek. A munkálatok a végéhez közelíte-
nek, a napokban kezdődik a gömb kőrisfák ültetése és a gyepszőnyeg 
fektetése. Eddig 510 m2 térburkolat került lerakásra, és a templom is új 
díszkivilágítást fog kapni.

Bedő Csaba

A játszótér gyerekek számára 
készült, a játékokat, padokat, 

csak rendeltetésszerűen 
lehet használni. 

A rugós játékot csak 6 éven 
aluli gyerekek vehetik igénybe.

A játszótér 
területén 

dohányozni 
tilos! 

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

Kisbabáink:
Gyermek neve Szülők neve Születési dátum

Farkas Áron Czank Nikoletta és Farkas Péter 2011. július 25.

Kovács Dávid Németh Eszter és Kovács Tibor 2011. július 26.

Scheier Ákos Bakk Anikó és Scheier Csaba 2011. augusztus 25.

Sólyom Zétény Pausits Katalin és Sólyom Gábor 2011. szeptember 5.

Csepi Levente Bertalan Alexandra és Csepi László 2011. szeptember 26.

Gratulálunk és
jó egészséget kívánunk!
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A Lébényi Német Önkormányzat által 2011. májusban megrendezett 
német nyelvi verseny győztesei, Pálfi Mária és Németh Csilla egy ötnapos 
baranyai német nemzetiségi táborban vehettek részt. Élménybeszámo-
lójukat az alábbiakban olvashatják:

Liptódi jutalomtábor

Július 4-én, hétfőn indultunk különbusszal Liptódra. Rajkai felsősökkel, 
igazgatójukkal és négy győri lánnyal töltöttük el ezt a hetet. Útközben 
megálltunk Mecseknádasdon egy német nemzetiségi tájháznál. Bemen-
tünk Pécsen az arborétumba, a mésztufabarlangba, sétáltunk a főtéren.
Liptód egy 300 fős, kis baranyai sváb falu. A szállást egy régi parasztház-
ból alakították át. Többször is alkalmunk nyílt a német nyelv gyakorlá-
sára. Például az első este németül mutatkoztunk be egymásnak.
Kedden délelőtt gyertyát öntöttünk és rétest sütöttünk két odavalósi 
asszonnyal. Délután elmentünk Mohácsra egy maszkfaragóhoz, egy fe-
ketekerámiáshoz és tutajoztunk a Dunán.
Szerdán Orfűre utaztunk, ahol megtekintettük a malommúzeumot. 

Utána estig az Aquaparkban strandoltunk.
Csütörtökön délelőtt koszorút készítettünk és hímeztünk. Délután német 
foglalkozáson csoportokban rejtvényeket fejtettünk. Közben jött egy TV-s 
stáb és filmet készítettek a táborról. Utána egy hangulatos traktoros vagy 
lovas kocsis kiránduláson vehettünk részt. Este sváb népdalt tanultunk.
Pénteken reggel indultunk a Mecsextrém kalandparkba. Végigmásztuk a 
kötélpályákat, boboztunk. 4-kor indultunk haza, de még megálltunk 
Siófokon fagyizni. 10 körül értünk haza.
Köszönjük a német önkormányzatnak, hogy Liptódon táborozhattunk, 
hazánk gyönyörű tájain járhattunk és új barátokat szerezhettünk.

Pálfi Mária és Németh Csilla
8.b osztályos tanulók

Az akció az ügyfél 2011. március 16-án a Sopron Banknál lévő megtakarításait meghaladóan (azaz az ügyfél lekötött betétei, 
megtakarítási számlái, fizetési számlái összesített egyenlegét) elhelyezett betétekre vonatkozik, ideértve a fedezeti számlákat 
is. Az időszaki állományok kiértékelése a 2011. március 16-i MNB devizaárfolyamon történik. A leköthető legkisebb összeg 300 
EUR. Egy ügyfél a megtakarításnövekményt, de legfeljebb 50.000.000 Forintot, vagy annak megfelelő Eurot helyezhet el hat 
hónapos akciós Forint, illetve Euro betétben együttesen. A betétet természetes személyek és vállalati ügyfelek is igénybe vehe-
tik. Ez a hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy tájékoztatónak. A betéti szerződés további szerződési feltételeit a 
Sopron Bank Betéti Ügyletekre Vonatkozó Üzletszabályzata és a Sopron Bank Általános Üzletszabályzata tartalmazza. A Bank a 
kamatváltoztatás jogát fenntartja. Az akció visszavonásig érvényes.

Meglévő forrásokra is igénybe 

vehető egy kombinált termékkel!

Euro betéti akció

 6 hónapos futamidővel új forrásokra
A nem akciós 6 hónapos betéti kamat jelenleg: 1,00%, EBKM 1,01%

 MOSONMAGYARÓVÁRI fiók  Deák F. tér 3. , Tel.: 96/577-580  
 www.sopronbank.hu

Tudjuk, mi számít.

Ausztriai bank magyarországi leányvállalata

www.sopronbank.hu
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Alig egy évvel a megalakulás után a Lébényi Német Önkormányzat 
komoly megmérettetés előtt áll. A 2011. októberi népszámlálás sors-
döntő fordulatokat tartogat minden nemzetiség számára. 

Idén Magyarországon újra népszámlálás lesz, melyet a Központi 
Statisztikai Hivatal október 1-31.
között bonyolít le. Egy sikeres 
népszámlálásnak nem csak fontos 
politikai és gazdasági, hanem kul-
turális és identitásbeli hatásai is 
lehetnek, amelyek a nemzetisé-
geket is érintik.
Magyarországon 13 jogszabály-
ban is elismert kisebbség él - bol-
gár, cigány/roma, görög, horvát 
lengyel, német, örmény, román, 
ruszin, szerb, szlovák, szlovén, 
ukrán. A nemzetiségi hovatar-
tozásra vonatkozó kérdésekre 
a válaszadás önkéntes. A válasz-
adással azonban kifejezhetjük 
német nemzetiségi identitásun-
kat, kötődésünket. Az idei nép-
számlálás során lehetőség van 
arra, hogy a német nemzetiségek 
úgy vallják meg szabadon nem-
zetiségi identitásukat, hogy ket-
tős kötődésüket is kifejezhetik. 
Egyszerre vallhatjuk magunkat 
magyarnak és német nemzeti-
séginek.
Nemzetiség, kötődés, nyelv – ez 
a három kifejezés talán a legfon-
tosabb a kisebbségek, a német 
kisebbség kérdésében is. Gon-
doljuk csak meg, ha valaki a 
magyarországi német kisebbség-
hez tartozónak érzi magát, ezzel 
a német nemzetiség történelméhez és örökségéhez való kötődését is 
deklarálja. „Melyik nyelvet beszéli? Melyik nyelv az anyanyelve?”, olvas-
ható az adatlapon. Ha valaki nem beszéli tökéletesen a német nyelvet, 
ettől még lehet magyarországi német, hiszen a nemzetiség kérdése olyan 
dolog, amit „kap”, örököl az ember szülei, nagyszülei által.
Több száz éve együtt élünk a közös hazában. Kultúránk, hagyomá-
nyaink átszövik mindennapjainkat, közös tudásunk elválaszthatatlan 
részét képezi mindannak, amit magyar kultúrának nevezünk. Egyedi 
értékeink az egészben nyernek értelmet, így járulunk hozzá nemzeti 
kulturális értékeink és az európai kultúra megőrzéséhez, sokszínűsé-
gének fenntartásához. Büszkén vállalhatjuk hovatartozásunkat, hiszen 

elődeink sokat tettek közös hazánkért. A nemzetiségek ott voltak a 
legnehezebb pillanatokban is, kivették részüket a haza védelmében 
és felvirágoztatásában egyaránt, büszkén vállalva magyarságukat is. 
Magyarország jeles tudósai és művészei közül sokat a kisebbségek 
adtak, felsorolásuk is sok időbe telne. Napjaink jeles művészei, tudó-
sai és közszereplői közül is sokan nemzetiségi származásúak. Német 
származású többek között Erkel Ferenc, Munkácsy Mihály, Mind-
szenty József, Puskás Ferenc.
A nemzetiségi önkormányzatok célja, hogy egységbe fogják a tele-
pülésen a nemzetiségi identitás megtartásának és erősítésének érde-
kében tett intézkedéseket. Nem szabad, hogy egy nemzetiségi 
önkormányzat kizárólag gazdasági alapon működjön. Azzal azonban, 
hogy a településen nemzetiségi önkormányzat működik, kibővülnek 
a lehetőségek. A teljesség igénye nélkül példaként említeném a nem-

zetiségi oktatást, és a szélesebb 
körben igényelhető pályázati 
forrásokat. Az első lépéseket azt 
hiszem, megtettük… Most nem 
csak rajtunk múlik, hogy lesz-e 
folytatás. A népszámlálás során 
senkinek sem kötelező – német 
– nemzetiségi kötődését meg-
vallania, mi azonban arra báto-
rítjuk a nemzetiségi közösségek 
tagjait, hogy az anonim nép-
számlálás során bátran vállalják 
– német – identitásukat. 
Ezt a személyi kérdőív 34 és 35-
ös pontjában feltett kérdésekre 
való válaszadással tehetik meg.
Az idei népszámlálás a nemzeti-
ségek szempontjából rendkívül 
fontos, hiszen a kisebbségek ér-
dekei érvényesítéséhez ismerni 
kell azok létszámbeli súlyát is. A 
jövő évtől változik a kisebbségi 
törvény. Ha a népszámlálás pozi-
tív eredménnyel zárul, akkor több 
joga és anyagi támogatása lesz a 
magyarországi német kisebbség-
nek. A 2011. októberi népszám-
lálás ezért egy fontos lehetőség 
számunkra. Saját érdekünk, hogy 
részt vegyünk rajta, a magyaror-
szági német nemzetiséghez tar-
tozónak valljuk magunkat és 

megbízható, pozitív eredményeket érjünk el. Sok függ ettől a nép-
számlálástól: gyermekeink jövője az óvodákban és iskolákban, egye-
sületek, intézetek, múzeumok munkájának az anyagi támogatása és 
kisebbségi önkormányzatok segítése. Saját érdekünk, hogy az októ-
beri népszámláláskor jó eredményeket érjünk el. A sikeres részvétel 
későbbi sikereink kulcsa. Ha jogainkért harcolunk, fel kell tudnunk 
mutatni, hogy létezünk.

Unger Edit
Lébényi Német Önkormányzat

Népszámlálás 
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Hirdetés

HÁLÓZAT TAGJAA

Győrben: Bajcsy-Zs. u. 13. Tel: 96/618-650, Jókai u. 12. Tel: 96/319-359, 

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

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

A Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet fizetési, 
megtakarítási és hitelezési formái minden korosztály részére:

Részteles felvilágosításért várunk minden kedves érdeklődőt kirendeltségeinken!

• Babakötvény
• Számlacsomagok bankkártyával, Pay Pass karórával
• Kamatózó betétek, Takarékszelvény
• Devizaszámla-vezetés és hozzá kapcsolódó szolgáltatások
•  Lakáshitel akár évi 9%-os kamatra, forint alapon, akár 20 millió forintig, 

maximum 20 éves futamidőre
• Új lakás építési és vásárlási hitel állami támogatással
•  Korszerűsítési hitel 40%-os állami kamattámogatással: ha időszerű az 

ablakcsere, tetőcsere, fűtéskorszerűsítés, szigetelés…
• Széchenyi kártya, Széchenyi Forgóeszköz és Beruházási Hitel
• Gazdahitel – gazdakártya
• Terület alapú támogatások előfinanszírozása
• Adófaragó Befektetési számla: 5 év megtakarítás után 0% kamatadó
•  TakarékInvest Kötvények és Alapok hosszú távú befektetések, maga-

sabb hozam elérésének lehetőségét kínáljuk
• TakarékInvest Nyugdíj-előtakarékossági számla
•  TakarékPlus Lakástakarékpénztári termékek – Fundamenta lakás 

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

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

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

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

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

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

szerda:  1300-1400 óráig
Dr. Porpáczy Krisztina: 

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

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

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

Állatorvos
dr. Angyalics Attila 96/360-012

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sport

Kézis lányok elérkeztek a felkészülés utolsó fázisába. Túl vannak már két 
edzőmérkőzésen és jó pár izzadságszagú edzésen! Mindenki óriási lelkese-
déssel várja a bajnoki mérkőzéseket. Játékosok, edzők, vezetők, támogatók, 
családtagok és nem utolsó sorban a szurkolók. Remélhetőleg mindenki szurkol 
majd a sikerekért! Mivel a múltat sem akarjuk, hogy feledésbe merüljön, tekint-
sünk vissza egy kicsit a lébényi kézilabda kezdetére, eredményeire.
1998-ban alakult Ifjúsági Egyesület Lébényért 1999 tavaszán alakította 
meg a női Kézilabda Szakosztályt. 1999 őszétől a megyei I.osztály baj-
nokságában indultak, az akkori korelnök Steininger Róbert vezetésével.

Legfontosabb eredmények, dicsőségeik:
2001-2002-es bajnokság bronzérem
2002. Kisalföld Kupa első helyezett
2003-2004-es bajnokság bronzérem
A csapat 2005-től hivatalosan kivált az Ifjúsági Egyesület színeiből, és 

mint szakosztály működött tovább a LÉBÉNY SE égisze alatt. 2011 
tavaszán teljesen önálló egyesületként, különálló civil szervezetként kezd-
te meg működését Lébényi Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület (LKSE) 
néven. Jelenleg a csapat heti két alkalommal - keddi és csütörtöki napokon 

- tartja edzéseit a tornateremben.
Köszönjük polgármester úrnak és a képviselőtestületnek, hogy biztosítják 
a csapat számára a terem egész éves ingyenes használatát, ez valóban nagy 
segítséget jelent. Valamint köszönjük a beadott pályázatunk támogatását, 
amivel nagyban hozzájárult az önkormányzat ahhoz, hogy a kézilabda-
csapat újból indulni tudjon a megyei bajnokságban. Továbbá köszönet 
Mike József és családjának, Enzsöl Szilárd és családjának, Hécz Edit és 
családjának a támogatást.
A régi eredmények és a csapat ambíciója is megköveteli a továbbiakban 
a jó szereplést. A siker érdekében minél több szurkolót várunk a lébényi 
tornaterembe, ahol a következő időpontokban játszanak a kézis lányok:

Lébényi Kézilabda Sport Egyesület hírei

Sorsolás (megyei női II.o.)
2011/2012 bajnokság őszi szezon

Forduló Időpont Hazai Vendég

1. 2011. szeptember 24. (szombat) 16.00 Kóny SE Lébény KSE

2. 2011. október 02. (vasárnap) 16.00 Lébény KSE Győrszemere KSK 

3. 2011. október 08. (szombat) 14.00 Rábapordány KSK (Kóny) Lébény KSE

4. 2011. október 16. (vasárnap) 10.00 Lébény KSE Bősárkány SE

5. 2011. október 29. (szombat) 18.00 Győrzámoly SE Lébény KSE

6. 2011. november 06. (vasárnap) 18.00 Koroncó SE Lébény KSE

7. 2011. november 10. (csütörtök) 19.00 Lébény KSE Dunaszeg SE

8. 2011. november 20. (vasárnap) 14.30 Öttevény SE Lébény KSE

9. 2011. november 22. (kedd) 19.00 Lébény KSE Kapuvár SE
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Mindenkinek

Hozzávalók: 75 dkg kiszt, 5 kanál cukor, fél liter tej, 20 db édeske, 1 egész 
csomag élesztő, 1,5 dl olaj

Elkészítés: A tejben felfuttatjuk az élesztőt 1 kanál cukorral és a 20 db 
összetört édeskével. Kelesztő tálba rakjuk a lisztet és ráöntjük a felfuttatott 
élesztőt, hozzáadjuk az olajat és a 4 kanál cukrot. Fél órát kelni hagyjuk 
a tésztát. Miután szépen megkelt kétfelé vesszük és az egyik cipóhoz két 
kanál kakaót adunk és csöppnyi tejjel összedolgozzuk. A cipókat letakarjuk 
ruhával és 5-10 percet pihentetjük. Közben elkészítjük a tölteléket. 
Van egy fehér és egy kakaós cipónk. Ezeket még 4 egyenlő részre osztjuk. 
Először kisodrunk lehetőleg kör alakúra egy fehér cipót, félretesszük és 
kisodrunk egy kakaós cipót. Most jön a trükk, amitől csíkos lesz. A kisodort 
fehér körre rátesszük a kakaósat és összenyomjuk. Ezt követően nyolc 
szeletre vágjuk, mintha tortát szeletelnénk. A csúccsal szembeni oldalra 
tesszük a tölteléket és felcsavarjuk. Egy picit formázzuk és már hasonlít is 
egy kiflire. A többit is így készítjük. A tepsiben távolra helyezzük el egy-
mástól őket, mert jól megdagadnak. A kiflik tetejét megkenjük tojássárgával, 
majd előmelegített sütőben közepes lángon kb. 20 percig sütjük.

Töltelék: Kétféle tölteléket is készíthetünk. (Ha csak egyféle töltelékkel 
szeretnénk elkészíteni, akkor az alábbiaknak a duplája kell a kiflibe.)
Diós: 10 dkg dió, fél cs. vaníliás cukor, fél citrom leve és héja
Mákos: 10 dkg mák, fél cs. vaníliás cukor, fél citrom leve és héja (ebbe 
kevesebb citromlé is elég)
Elsőre kicsit bonyolultnak tűnhet az elkészítés, de megéri.

K.I.

Csíkos, töltött kifli

Recept klub
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