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Karácsony üzenete: Velünk az Isten. Ember, ne félj, hiszen megváltottalak 
és gyermekemmé fogadtalak! „Gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, 
s az Ő vállára kerül az uralom” (Iz 9). Olyan uralom, amely nem leigáz, 
hanem fölemel.
Templomunk nyugati, főkapuja feletti freskótöredéket nagy örömünkre 
kiegészítették. Így teljes mértékben láthatóvá vált a vízkeresztkor ünnepelt 
bibliai jelenet: a napkeleti bölcsek, messzi tájról érkezett zarándok királyok, 
hódolnak a világ Megváltója előtt. Jézust láthatjuk Mária karjában Szent 
József és a szüzesség jelképét, egy hófehér liliomot tartó angyal társaságában.
Január 6. vízkereszt ünnepe, a keleti egyházban karácsonyt ünnepelnek, 
a nyugati egyházban pedig az egyház katolicitását, egyetemességét ün-
neplik, mely abban gyökerezik, hogy Jézus nem csupán egy nép, a saját 
népe kedvéért született meg erre a világra, hanem minden emberért. Isten 
Krisztusban minden ember felé kitárta karját és szívét. Mi mindannyian: 
férfiak-nők, fehérek-feketék, különböző nemzetiségű és felfogású embe-
rek, Isten gyermekei lehetünk. Szent István királyunk is megértette, hogy 
népe jövője és élete akkor biztosított, ha csatlakozik Isten gyermekeinek 
nagy családjához, befogadó az idegenek, más kultúrák iránt. A különbö-
zőség gazdagságot jelent, de csak akkor, ha nem okoz megosztottságot.
Mi, a földi élet labirintusában, útvesztőin megfáradt zarándokok ünnep-
lőbe öltözötten, szívünk-lelkünk felajánlani kívánt ajándékaival lépünk 
be a templomba, Isten házába, hogy ott bemutassuk áldozatunkat 
a Fölséges Istennek. Jézus áldozata, amit a kereszten mindannyiunkért 

bemutatott, megújul a szentmisében, hogy vele egyesíthessük a magunk 
életáldozatát, felajánlva azt a Mennyei Atyának.
Jézus minden ember világossága, mutatja az Atya Isten felé vezető utat, 
aki szeretetből teremtette a világot és ajándékozott meg létünkkel. Ő 
gondoskodik rólunk földi életünk során, hozzá térünk meg, amikor meg-
halunk majd. Életünk megkezdett örök élet, ha a hitben átadjuk Jézusnak, 
Isten egyszülött Fiának.
Zarándokok vagyunk a földi élet labirintusában, útvesztőin. A napkeleti 
bölcsek nagy áldozatot hoztak, amikor az Írások alapján és a Csillag fényét 
követve útra keltek, hogy találkozzanak a Megváltóval. A gyermek nyi-
tottságával, érdeklődésével és csodálkozásával közelítettek és borultak le 
az Úr előtt. Erényeikkel számunkra is jó példát nyújtanak.

 „Az Ige megtestesült Názáretben, 
kit Mária szűzen szült Betlehemben.
Itt vagyon elrejtve kenyérszínben,
Imádjuk mindnyájan egyetemben.” 
(Hozsanna 18)

Áldott ünnepeket kíván a Lébényi Római Katolikus Egyházközség!

Gőgh Tibor plébános

Ha Isten velünk, ki ellenünk?
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Baba-Mama Klub hírei

Az előző újság óta két alkalommal találkoztunk a babákkal és az édes-
anyákkal a Baba-Mama Klubban. A megszokott beszélgetések mellett, 
jókat játszottunk a kicsikkel, néha elmélázva, hogy mekkorát is nőttek. 
Azóta születtek új kistesók, valaki óvodába ment, tehát sokminden történt. 
A novemberi összejövetelünkön egy kedves vendéget is köszönthettünk 
körünkben, ugyanis dr. Wesztergom Hedvig bőrgyógyász látogatott el 

hozzánk, aki nagyon sok információval látta el az érdeklődőket. Ismer-
tető füzeteket, termékmintákat kaptunk, sőt egy rögtönzött rendelésen 
is részt vehettünk, melyet az újságon keresztül is szeretnénk megköszön-
ni a doktor nőnek.
Reméljük, minél több édesanya ellátogat hozzánk a klubba, hiszen ez 
nemcsak a kisgyermeknek hasznos és kellemes időtöltés, hanem az 
anyukáknak is kitűnő alkalom egy jó beszélgetésre, tapasztalatcserére.

K.I.

Idősek Világnapja

Községünk minden évben felköszönti az Idősek Világnapja alkalmából 
a 70 év feletti lakosokat. Az idősek tiszteletére rendezett ünnepséget 
október 6-án tartottuk meg a tornacsarnokban, melyet a szépen megte-
rített asztalok és az ízléses díszítés varázsolt ünnepélyessé. Ebben nagy 
szerepet vállalt Kilácskó Attiláné, melyet ezúton is köszönünk neki, de 
a Nyugdíjasok Lébényi Egyesületének szorgos tagjait is köszönet illeti. 

Már délelőtt nagy sürgés-forgás volt, hogy a kedves időseket kellően 
tudjuk fogadni délután. Elérkezett 15 óra, így a kellemes, őszi időnek 
köszönhetően nagyon sokan el tudtak jönni az ünnepségre. Először 
Molnár-Kovács Ildikó köszöntötte a megjelenteket, majd Héczné Lébé-
nyi Klára szavalata hangzott el, akit a zeneiskola növendékeinek szép 
műsora követett. Ezután Kovács Gábor polgármester úr köszöntötte 
falunk szépkorú lakosait, majd a Vöröskereszt Helyi Szervezete nevében, 
Horváth Sándorné üdvözölte a megjelenteket. A sok köszöntő után, Burdi 
István vezetésével a Márvány dalkör vidám, zenés műsora szórakoztatta 
a résztvevőket. A kellemes nótaszó után Grádinger István vette át 
a stafétát és estig húzta a kedvenc dalokat, melódiákat. A hangulatos 
délutánhoz hozzátartozott az ízletes uzsonna, melyet az Ördögkonyha 
dolgozóinak köszönhetünk, akik egész délelőtt sütöttek-főztek nekünk.
Lébény Nagyközség Önkormányzatának, a Vöröskereszt Helyi Szerve-
zetének, a Mosoni Kenyér Zrt-nek és a támogatóinknak köszönhetően 
egy szép ajándékcsomaggal is meg tudtuk lepni az ünnepelteket és külön 
köszönettel tartozunk az iskola 7. osztályos tanulóinak, akik dacolva 
az időjárással kihordták a közel 200 csomagot!
Még egyszer szeretnénk megköszönni támogatóinknak a segítséget, hogy 
egy ilyen színvonalas rendezvényt tudtunk megvalósítani.
Támogatóink:
Mosoni Kenyér Zrt., Tóth Gyula, Modrovich István, Matshek István és 
családja, Ördögkonyha Kft. vezetősége: dr. Patonai László és Stoller Imre, 
az Ördögkonyha Kft. dolgozói, Kilácskó Attiláné, Szabóné Hécz Edit, 
Grádinger István, Nyugdíjasok Lébényi Egyesületének tagjai, CBA de-
likát lébényi telephelye, Márvány dalkör

K.I.



Lébény 3

Visszapillantó

Községi megemlékezés

Lébény Nagyközség Önkormányzata szeretettel várta a megemlékezőket 
október 21-én a Közösségi Házba, ahol együtt emlékeztünk az 1956-os 
forradalom és szabadságharc eseményeire. A Himnusz közös éneklésével 
vette kezdetét az ünnepség, majd László Balázs vezetésével az iskola 
énekkarának dalösszeállítása hangzott el, melyet Korda Péter kísért 
zongorán. Ezt követően dr. Angyalics Attila képviselő úr mondta el 
ünnepi beszédét, melyet rendhagyó módon képösszeállítás is kísért. 
A beszéd után az általános iskola 8. osztályos tanulóinak műsora követ-
kezett, melyet az osztályfőnökök Selmecziné Zambó Mária és Bujtás 
László állítottak össze. Megemlékezésünket a Szózattal zártuk.
Október 23-án került sor a koszorúzásokra. 17 órakor a Polgármesteri 
Hivatal falán elhelyezett emléktáblánál róttuk le tiszteletünket, majd 
a Pesti Srác szobrához sétáltunk el. Az emléktáblánál a Himnusz ének-

lése után, Pédl Bettina 8. 
osztályos tanuló szavala-
ta hangzott el, majd 
Kiszeli Lajos alpolgár-
mester úr helyezte el az 
önkormányzat koszorú-
ját az emléktáblánál. 
Ezt követően a részt-
vevőknek is lehetőségük 
nyílt a tisztelet és az 
emlékezés mécseseinek 
meggyújtására. Innen 
a Pesti Srác szobrához 
igyekeztünk, ahol Bony-
nyai Kitti 8. osztályos 
tanuló versét hallgathat-
tuk meg, majd Bujtás 
László és Wandraschek 
Ferenc képviselő urak 
helyezték el az emléke-
zés koszorúját a szo-
bo r  t a l ap z a t áná l . 

Az idei évben három nap emlékeztünk a forradalom eseményeire, a hő-
sökre és a vétlen áldozatokra. A mosonmagyaróvári sortűz vétlen áldo-
zataira október 26-án, a katolikus temetőben, Wesztergom Imre sírjánál 
emlékeztünk meg. Egy rövid történelmi visszatekintés után, Sárvári 
István és Nátz Miklós képviselő urak megkoszorúzták Wesztergom Imre 
sírját, aki szintén a mosonmagyaróvári sortűzben vesztette életét.

K.I.

V. Tökfesztivál avagy Halóvén Lébényben

Bár vannak hazánknak csodálatos népszokásai, de pár éve nem lehet nem 
észrevenni, hogy jó pár, idegen, furcsa szokás is kezd gyökeret verni. 
Persze tehetünk úgy, mintha észre se vennénk az ijesztő tökfigurákat, 
szálldosó boszorkányokat, vigyorgó szellemeket, de mi már jó pár éve 
használjuk ezt a furcsa ünnepet, jó-jó: az igazsághoz hozzátartozik, hogy 
azért ez „kicsit sárgább, kicsit savanyúbb”, de legalább a miénk. 
Október 29-én, szombaton vártuk a gyerekeket és szüleiket a Közösségi 
Házba egy Tökfesztiválos játszóházra. Volt ott „szellemes” alkotás, tök-
fedő-díszítés, jelmezbál és tökverseny és főleg játékok bőven. A kitudjatöbb-
szörvégigfutniatermet verseny abszolút győztesei a gyerekek lettek, mi 

felnőttek bágyadt szemmel követtük őket az uzsonnás asztal mellől, 
amelynek voltak nagy sikernek örvendő termékei: puffasztott kukorica-
pehely, mogyoró, mazsola, dió, alma, de volt kevésbé népszerű finomság 
is úgymint a sült tök. Aztán táncoltunk is kicsit, játszottunk közben 
székeset, söprűset, és fél órás tanakodás után már cd-t is tudtunk cserél-
ni a lejátszóban. A gyerekek sokat játszottak, mi anyukák pedig végre 
tudtunk jó pár dologról beszélni, tanácsot kérni vagy adni, mert nevezzük 
bárminek ezt a programot az a lényeg, hogy együtt vagyunk, jól érezzük 
magunkat és sokat nevetünk! Jövőre ismétlés következik!
Ezúton szeretnénk meghívni mindenkit az elő-Luca napi játszóházunk-
ra, december 9.-én pénteken, 15.30 és 18.30 között a Közösségi Házba, 
ahol hasonló játékos mulatságot szervezünk. Aki nem hiszi, jöjjön el!

Egyesület Lébényért és Óvodai Szülői Munkaközösség

(Ui.: Köszönjük mindenkinek a szervezés során nyújtott segítséget, 
Szilárdnak a hangot, az Önkormányzatnak a helyet és a meleget, Edit-
kének, Mártinak a finomságokat szállítmányozást!)
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Őszi játszóház

Az idei évben egy kicsit kitolódott az őszi játszóházunk időpontja, de 
talán ennek a várakozásnak köszönhetően, elmondhatjuk, hogy teltházzal 
nyithattuk meg a tanév első játszóházát. A gyermeklétszám növekedésé-
vel próbálunk mi, felnőttek is lépést tartani. Így alakult, hogy heten 
igyekeztük kordában tartani a népes gyereksereget. November 4-én, fél 
9-től kezdtek érkezni a lelkes gyerekek, akik 9 óra utánra megtöltötték 
a Közösségi Ház nagytermének minden szegletét. Hogy egy kicsit le-
csöndesítsük a siserehatad, felmentünk a táncterembe egy kis reggeli 
tornára és egy kis futkosásra. Végre elérkezett az az idő is, hogy az „ugi-

bugi” tornához tartozó éneket már jobban tudták a gyerekek, mint mi, 
úgyhogy a nap további részére megmaradt a hangunk is. A torna után 
jöhetett egy kis játék, majd kezdetét vette a „munka”. Két csoportra osz-
tódtunk és ki-ki csinálta a maga dolgát. Elkészültek az elmaradhatatlan 
őszi mécses tartók, kinek szalagosan, kinek szizálosan, de mindenképpen 
aranyszínű szegély matricásan. Nekiláttunk a zsugorka nyaklánc elkészí-
tésének is, hiszen a nyári táborban nagyon népszerű volt ez a technika. 

Először átrajzoltuk a mintát, kiszíneztük, kilyukasztottuk és már mehetett 
is a sütőbe zsugorodni. Talán a sütős része volt most is a legizgalmasabb 
a gyerekeknek. Megpróbálkoztunk a viaszkarc kép készítésével is, mely 
több-kevesebb sikerrel el is készült. Amikor a sok alkotástól elfáradtunk, 
egy kicsit megpihentünk, moziztunk, rágcsáltunk, tízóraiztunk. A játszó-
ház végére jutott idő még egy utolsó mozgásra is, bár jelzem, hogy ez 
a nap a gyerekeket kevésbé fárasztotta le, minket annál inkább, de a lényeg, 
hogy a gyerekek arcán ott volt a mosoly, jól érezték magukat és nekünk 
ez a fontos.
Köszönöm a segítséget a kitartó lánycsapatnak: Csillának, Timinek, Eve-
linnek, Orsinak, Patríciának, Ivettnek és a lánykoszorún túl, természete-
sen köszönet illeti Szilárdot is, a sok segítségért az előkészületeknél.

K.I.

Őszi hangverseny

A Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar november 5-én tartotta hagyományos 
őszi hangversenyét az evangélikus templomban, melyre meghívást kapott 
a Bősi Kék Duna Vegyeskar is, akik elfogadták meghívásunkat, és szép 
számmal érkeztek Lébénybe. Elsőként a bősiek színvonalas műsorát 

hallgathatta meg a közönség. A két kórus fellépése között zeneiskolánk 
tanárai, Kovács Katalin fuvolaművész és Korda Péter orgonaművész 
bűvölte el a közönséget hangszeres művekkel. Végül a Lébényi Liszt 
Ferenc Vegyeskar következett, kiegészülve a Templomi Kórus tagjaival. 
Műsorunk előtt kórusunk egyik tagja, Lenzsérné Andrea szívhez szóló 
versével kedveskedett a hallgatóságnak. Mi, a kórus tagjai nagyon készül-
tünk erre az alkalomra, amire több új dalt is tanultunk. Reméljük, hogy 
sikerült felejthetetlen élményt nyújtanunk vendégeinknek, és kellemes 
pillanatokat töltöttek el velünk ezen a délutánon.

Kókai Eszter
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Eight Singers szülinapi buli

Mindenki életében fontos ünnep egy születésnap. Ez nem lehet másképp 
egy egyesületnél sem. Így esett, hogy az Eight Singers Lébényi Ének-
együttesünk is betöltötte az 5. „életévét” és ennek örömére egy kis ün-
nepséget csaptak a Közösségi Házban. Lázas készülődésük 
eredményeképpen, egy komoly kiállítást is megtekinthettek a meghívot-
tak, melyet az elmúlt évek fellépésiből, ereklyéiből állítottak össze. 17 
órára összegyűlt a vendégsereg és ahogy titkon reméltük, felcsendült az 
első nóta is, a kicsit megsokasodott nyolcaktól. Hiszen még emlékszünk 
rá, hogy 8 taggal indult az énekegyüttes, név szerint: Németh Tamás, 
Sárvári István, Finta Tímea, Sipos Anikó, Holczhammer Anikó, Németh 
Szilvia, Frank György és Lengyel András alapításával. Az idő során 
azonban tovább bővült a kis csapat, 2010-ben Kókai Eszter, Pálinger 
Anna és Németh László csatlakozott, majd 2011-ben Frank Edina is 
beállt erősítésként. Röviden ennyit a tagokról. Kanyarodjunk csak vissza 

a rendezvényhez. Az énekegyüttes képösszeállítással és „mozizással” is 
készült nekünk, nem győztünk csodálkozni! Amíg néhány percre szusz-
szant az „Éti Szingersz”, addig sem maradtunk andalító dallamok nélkül, 
hiszen a győri Sani Singers Énekegyüttes helyettesítette őket, akik egy 
kicsit más stílusban, de mindenképpen örömzenélésbe kezdtek. Öröm 
volt ez nekik is, de legfőképpen nekünk. A Sani Singersről talán annyit 
érdemes tudni, hogy kezdetektől nagyon jó kapcsolatot ápoltak a "mie-
inkkel" és hogy ők is fergeteges hangulatot tudnak csinálni, ahol 
dalrafakadnak. Miután ők kiénekelték magukat, mi pedig kitapsoltuk 
magunkat következett az ünneplés, az ajándékok átadása, gratulációk 
fogadása és az elmaradhatatlan születésnapi torta. Úgy gondolom 
bátran kijelenthetem a résztvevők nevében is, hogy ez egy nagyon jó 
kis este volt!
Köszönjük, hogy bár az egyesületet ünnepeltük, mégis ők készültek 
nekünk ajándékkal!
Remélem, még sok boldog születésnapot ünnepelhettek együtt és velünk 
is! Az egyesület eddigi munkájához szívből gratulálok és a további évek-
hez sok sikert kívánok!

K.I.

A lébényi tulipános láda

November 18-án szeretettel vártuk az érdeklődőket a Faluházba, a Mo-
sonmagyaróvári Hanság Múzeum Néprajzi gyűjteményéből válogatott 
Lébényi tulipános láda c. kihelyezett kamara kiállítás megnyitójára. 
Az eseményen köszönthettük Szentkuti Károly urat, a múzeum igazga-
tóját és kollégáit, Szikora Eszter restaurátort és Simon Ervin néprajzos, 
muzeológust is. A megnyitóra a Lébényi ÁMK tanulói egy kedves kis 
műsorral készültek. Először egy népdalcsokrot hallhattunk Horváth 
Attila és Dóra Dániel előadásában, majd egy Délalföldi felelgetőst adtak 
elő a citerások: Novák Kíra, László Fruzsina, Mike Bianka, Póli Anna-
mária, Kovács Panka, valamint Horváth Barnabás. Ezt követően Kovács 
Gábor polgármester úr köszöntötte a megjelenteket és átadta a szót 
Szentkuti Károlynak. A tulipános ládáról, a restaurálási munkáról nagyon 
sok érdekességet tudhattunk meg. A technika ugyan cserben hagyott 
minket és a képanyagot nem tudtuk megtekinteni, de Eszter és Ervin 
lebilincselő előadása kárpótolta a résztvevőket.
A kiállítás egy hétig volt megtekinthető a Faluházban, hétfőn az iskola 
alsó tagozatos tanulói, kedden a felső tagozatosok tekintették meg a ki-
állítást, ahol a múzeum munkatársai várták őket. Különböző eszközöket 
próbálhattak ki, tulipános motívumokat festhettek és örömükre fúrhattak-

faraghattak. Szerdán az óvodások látogattak el a Faluházba.
Szeretnénk megköszönni a múzeum munkatársainak a lelkes munkájukat, 
és hogy lehetőségünk volt megrendezni ezt a kiállítást.

K.I.
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II. Lébényi Focigála

A 2011. november 12-én lezajlott II. Lébényi Gála alkalmából szeretnék 
köszönetet mondani szurkolóknak, illetve Falukupa bajnokságba lévő 
csapatoknak, akik szurkoltak biztatták és ott voltak a 35 év feletti kispá-
lyás válogatott mérkőzésén. 
Külön köszönet jár kitüntető "munkájukért":
Károlyiné Csorba Edina, Hécz Edit, 9 labdarúgó, Horváth Norbert , 
Enzsöl Szilárd és S.D.P., Gősi Péter, Károlyi "Kis" Ati, Lébény U7-U9 
labdarugók, Burián Emil, KÖSZÖNÖM !
Jövőre Ismét !

Lébényi Allstar's - ETO legendák 06 - 14 / 03 - 08 /

Lébény Sportcsarnok
110 néző
Lébény: Limp F. - Heizer Gy. Frank L. Varga R. Böröczki P. Unger L. 
Burián E. Horváth N. Károlyi A Vezetöedző: Horváth Norbert
ETO: Berta E. - Preszeller T. Szijártó L. Madarász J. Puglits G. Horváth 
P. Horváth Cs A. Herceg M. Székely E. Vezetőedző: Verebes József
Annak ellenére, hogy ETO nak szokatlan volt a teremjáték, játékosaik 
hamar ráéreztek az oldalvonal nélküli, „mandiner-megoldások” kínálta 
előnyökre és röpke néhány perc alatt Madarász vezérletével 5-0-ra elhúztak. 
A hazaiak később kiegyenlítettebbé tudták tenni a játékot, sőt, a második 
25 perc elején egészen 8-5-re felzárkóztak - ekkor szükség volt Berta 
kapus néhány bravúrjára is a különbség megőrzéséhez. A hajrában azután 
ismét a Verebes József által irányított ETO legendák voltak a kezdemé-
nyezőbbek, így végül a papírformának megfelelő biztos ETO győzelem-
mel és összességében jó játékkal hálálták meg a lelkes szervezők 
vendégszeretetét.
Gsz: Varga R. (2) Unger L. (2) Burián E. Horváth N. ill.: Preszeller T. 
Szijártó L. Madarász J. (3) Puglits G (2) Horváth P (3) Horváth Cs A. 
Herceg M. (2) öngól
2011 év Mester lövésze, 62 hetes lövő versenyzőből: Nyerges László 
Gratulálunk!

Üdvözlettel: Angyal Lajos

Kigyúlnak advent fényei

A Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete évről-évre elkészíti a község adventi 
koszorúját, melyen szombat délutánonként egy meghitt ünnepség kere-
tén belül meggyújtják a gyertyákat. Az első gyertyát Koháry Ferenc 
tiszteletes úr és Gőgh Tibor plébános úr gyújtotta meg november 26-án, 
a Közösségi Házban. Az egyesület tagjai az advent időszakára készülhet-
tek fel a lelkész úr és a plébános úr szavait hallgatva. Ezt követően ízletes 

kalács és meleg tea mellett egy jó hangulatú beszélgetés vette kezdetét. 
Az egyesület a második gyertya meggyújtására a 4. osztályos tanulókat, 
a harmadik alkalomra a Szent Jakab templom kórusát várja vendégségbe, 
az utolsó gyertya meggyújtásához, pedig egy közös, meghitt ünneplésre 
készülnek, ahol a kultúrcsoportjuk előadásában karácsonyi verseket, da-
lokat hallgathatnak meg.

K.I.
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IV. Mikulás Nap

Az idei évben is szeretettel vártuk a kis- és nagy gyerkőcöket a Mikulás 
napra. Már negyedik éve, hogy megrendezzük ezt a programot és öröm-
mel látjuk, hogy mindig többen és többen leszünk. December 3-án, kora 
reggel érkeztünk a Közösségi Házba, hogy átrendezzük a terepet a gye-
reknek és megfőzzük az üzemi mennyiségű teánkat. A gyerekek fél 9 

után kezdtek érkezni és a későn ébredőkkel együtt negyed 10-re már 
teljes volt a létszám. Elárulhatjuk így utólag, hogy néhány percre kétség-
be estünk, hiszen mi maximum 60 fős létszámra számítottunk, de ezt 
most túlléptük. Vegyes érzelmeink voltak, egyrészt aggódtunk, hogy a 
kézműves foglalkozásokra elegendő alapanyag áll-e a rendelkezésünkre, 
másrészt örültünk, hogy ilyen sokan szeretnek a „mi játszóházunkban”, 
hiszen már az előző alkalmakkor is nagyon sokan részt vettek rajt. Eny-
nyit az elmélkedésről… A napot kivételesen nem a reggeli tornánkkal 
kezdtük, hanem egy kis énekórával, hiszen arra számítottunk, hogy 

meglátogat bennünket a kedves piros ruhás Mikulás is. Miután rájöttünk, 
hogy itt az egész társaságot nyugodt szívvel benevezhetnénk az X fak-
torba, jöhetett a torna. A kis mozgás után visszatértünk a nagyterembe, 
ahol csoportokra osztódva elkezdődtek a kézműves foglalkozások. 
Az egyik asztalnál gipszből kiöntött mécses tartókat festettünk ki arany, 

illetve bornz akrilfestékkel és hogy még ünnepibbé tegyük, míg a festés 
száradt, a mécsesekre ezüst csillagokat és csillámport szórtunk. A követ-
kező asztalnál kis angyalkákat alkothattak a gyerekek, amihez igazán 
sokféle anyagot használhattak fel. Előkerültek az arany szegélydíszek, az 
aranyszínű pipaszár tisztítók, a csillogó pauszpapírok, cserepek, vékony 
göndör dróttincsek, festékek… Talán ez is magyarázhatja, hogy az an-
gyalka elkészítése volt a legnehezebb feladat, de az ügyes kis kezeknek 
természetesen ez sem okozott problémát. A harmadik dolog, pedig egy 
nagyon mutatós organza ajándékzacskó készítése volt, melyet csillámfes-
tékkel és ékszerkövekkel díszítettünk ki. Mondanom sem kell, hogy 
szebbnél-szebb alkotások kerültek ki a gyerekek kezei közül.
A leglényegesebbet, azonban majdnem kifelejtettem. Egyszer csak be-
toppant hozzánk a várva-várt vendég is. Épp egy kis pihenőt tartottunk, 
amikor besétált a színpad mögül a Mikulás, akit nagy örömmel és hangos 
énekszóval fogadtunk. Miután kiosztotta a zsákjából a sok finomságot, 
ahogy érkezett, úgy el is tűnt a szemünk elől, hiszen még nagyon sok 
dolga volt, sok jó gyermeket kellett még meglátogatnia.
A Mikulás napon sokat játszottunk, moziztunk, alkottunk, jól el is fárad-
tunk. Reméljük jól érezték magukat a résztvevők és nemsokára újra ta-
lálkozunk majd a következő játszóházunkban!
Köszönöm a lelkes csapatnak a kitartó munkáját, név szerint: Csillának, 
Timinek, Evelinnek, Orsinak, Ivettnek és Patriciának, köszönjük Szilárnak 
a technika összeállítását, Verának és Erzsike néninek az organza tasakokat.

K.I.
A "kis csapat": Ivett, Patrícia, Mikulás, 
Timi, Evelin, Ildikó, Csilla és Orsi
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Óvodai hírek

Nyílt napok az óvodában

Nyílt napokat tartottunk az óvoda mindkét nagycsoportjában november 
második hetében. A szülők lehetőséget kaptak arra, hogy megnézzék 
gyermekeiket, miként töltik mindennapjaikat az Őzike, illetve a Pillangó 
csoportban. Bepillantást nyerhettek az óvodai nevelés mélységeibe. Remek 
alkalom adódott arra, hogy megnézzék mit tanulnak a nagycsoportosok, 
hogyan zajlanak a foglalkozások, hogyan viszonyul gyermekük a peda-
gógushoz, a társaihoz, milyen mértékben vesz részt a közös tevékenysé-
gekben. Megismerhették az óvó néniket munka közben. Láthattak 

mozgásos foglalkozást, körjátékot, barkácsolást, mondókázást, számlálást. 
Hallgathattak együtt mesét, tanúi lehettek annak, hogyan épül fel egy 
csodálatos palota a szőnyegen. Más szemszögből is megfigyelhették 
gyermekük viselkedését. 
A nyitott foglalkozások célja, hogy erősödjön a szülő és az óvoda kapcso-
lata. Köszönjük a szülőknek az érdeklődést, mert csak így közösen érhe-
tünk el eredményt gyermekeink fejlesztésében.

Állatkertben jártunk

Egy szép őszi nap (szeptember 21-én) mi nagycsoportosok ismét elláto-
gattunk a győri állatkertbe. Előtte már sokat beszélgettünk az állatokról. 
Megbeszéltük, kijárt már ott, és milyen állatokat látott.
Végre eljött a reggel, amit már nagy izgalommal vártunk. Mindenki há-
tizsákkal a hátán gyülekezett az óvodában. A buszra nagy örömmel 

szálltunk fel. Ott már nagyon jó volt a hangulat, jókat nevettünk, beszél-
gettünk, énekeltünk. Amikor odaértünk a szabadban megtízóraiztunk, 
egy kicsit futkároztunk és alig vártuk, hogy végre kinyíljon az állatkert 
kapuja. A jegyek megvétele után mind a két nagycsoport elindult az ál-
latok birodalmába.
Minden kisgyerek megtalálta azt az állatot, amit a legjobban kedvel. 
A legnagyobb öröm az volt, amikor az őzikéket (akikről csoportunk 
kapta a nevét) és a zsiráfokat megetethettük.
A délelőtt hamar eltelt, amit nagyon sajnáltunk. A hazafelé tartó út igaz 
hogy fáradtan, de jókedvűen telt, élveztük a buszozást, közben ismét 
énekeltünk.
Sok hasznos élményben volt részünk. Másnap az óvodában mindenki 
lerajzolhatta mi tetszett neki a legjobban.

Őszi séta

Hosszú sétára indultak egy gyönyörű őszi napon a Cica csoportosok. Úti 
céljuk az autópálya felüljárója volt. Napsütéses időben gyönyörködhettek 
az évszak szépségeiben.

Óvó nénik
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A Zene Világnapja

A zenét a világban mindenütt október 1-jén ünnepeljük 1975 óta Yehu-
di Menuhin világhírű hegedűművész, és az UNESCO zenei tanácsának 
felhívására. Mindennek van már világnapja: dohányzásmentességnek, 
nem vásárlásnak, földnek, víznek, így hát a zenének is, nem kevésbé 

megérdemelten, hiszen úgy érzem, nagy szerepet tölt be az emberek 
életében. A zene előhívja a régi meghitt hangulatokat, felébreszti a ben-
nünk szunnyadó érzelmeket akkor is, ha fáradtak, fásultak vagyunk. 
Az, hogy mit jelent saját életünkben a zenehallgatás, mindenki tudja, van, 
akinek szép emlékeket idéz, van, akinek kapu egy másik, sokkal szebb 
világba. Közelebb visz saját lényünkhöz, segít a pillanat csodáját meglel-
ni zajos életünkben. Figyelni a szólamok egymásba fonódását, hogy 
milyen érzelmeket vált ki belőlünk egy-egy dallam, a feszültség leveze-
tésének egy formája lehet, melyben megnyugszunk, ellazulunk, feloldó-
dunk. A zeneszerzők kapcsolatba lépnek egy olyan világgal, mely alkotás 
közben talál rájuk, ami szorosan összefügg a transzcendentálissal. Hall-
gassunk meg akár egy Bach, Handel, vagy Purcell művet, és rálelünk 
a szférák zenéjére. Megpróbálják lehozni nekünk a mennyország egy 

darabját. Persze nem ugyanolyan, de sejteti azt útmutató táblaként. 
Az ország, hol nincs megosztás, félelem, hol csak nyugalom van, és az 

isteni szeretet. A zene 36 éve érdemelte ki, hogy az egész világon, október 
1-én koncertekkel és rendezvényekkel ünnepeljük. Így tettük ezt mi is 
Lébényben a művész - tanár kolleginákkal, ahol az általános iskola aulá-
jában adott koncertünkkel fejeztük ki a zene és a zeneszerzők iránti 
mélységes tiszteletünket. A közönség bepillantást nyerhetett a főbb ze-
netörténeti korok különböző stílusaiba és a magyar népdalvilágba is, 
egyéni illetve kamara előadásokon keresztül. A hangversenyen fellépett 
Dr. Sipőczné Horváth Eszter, Kovács Katalin, Frank Edina, Horváth 
Brigitta, Horváth Krisztina valamint jómagam. Teltház előtt játszottunk, 
a zeneiskola növendékein és a közismereti tanár kollégákon kívül sok 
zeneszerető lébényivel találkozhattam. A köszönetnyilvánítások, utólagos 
visszajelzések tükrében pedig nem kétséges számomra, hogy elértük cé-
lunkat: Sikerült kaput nyitnunk egy másik, sokkal szebb világba.

Korda Péter

Zeneiskolások őszi hangversenye

November 16-án tartottuk a zeneiskolások őszi hangversenyét az iskola 
aulájában.
Dr. Sipőczné Horváth Eszter zongoratanárnő Kányádi Sándor Valami 
készül című versével nyitotta meg a koncertet.
A zeneiskola 53 tanulójából 24-en szólaltatták meg hangszerüket ezen 
az estén. Elsőnek Sárvári Fanni furulyaszólója köszöntötte a közönséget, 
majd több híres zeneszerző műveiből hallhattunk egy-egy darabot. Így 
pl. Bach, Gurlett, Chopin, Cornik, Mendelson dallamok csendültek fel. 
A hangversenyt a kamaracsoport Dvorak 8. szláv tánca zárta Horváth 
Regina, Kovács Barbara, Mike Dominika és Pálfi Mária előadásában. 
Nagyon örülünk, hogy egyre többen érdeklődnek a zeneiskola által szer-
vezett hangszeres előadások iránt. A legközelebbi hangversenyt január 
13-án tartjuk, melyre szeretettel várjuk a zenét kedvelő közönséget.

R. L-né
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Faültetés a játszótéren

Nemrégiben adták át a Kormos utcai játszóteret a község apraja-nagyja 
legnagyobb örömére, amit naponta sok-sok helybéli keres fel, még a tá-
volabbi utcákból is.
Wenesz Péter kertész folyamatosan szépítgeti a környezetét. Így 
került sor néhány facsemete ültetésére is, amelyből kettőt a kis el-
sősök fogadtak örökbe.

Október 28-án izgatottan vettek részt a kis fák elhelyezésében. Tartották 
a törzsét és lapátot fogva szorgoskodtak az ültetésnél. Az első locsolás 
sem maradt el. Közben beszélgettek a tanító nénikkel és Peti bácsival a 
fák fontosságáról és hasznosságáról. A munka végén büszkén táncolták 
körbe az elültetett fákat.
Megígérték, hogy sokszor kimennek a játszótérre, óvni, védeni fogják az 
osztályok fáit és figyelemmel kísérik növekedésüket.
 Megfogadták, hogy minden évben ezen a napon a két osztály közösen 
meglátogatja a „MI FÁNK”-at.

1.o. ofők

Kormos szavalóverseny Lébényben

A Magyar Versmondók Egyesületének Győr-Moson-Sopron Megyei 
Szervezete idén XIV. alkalommal hirdette meg a Kormos István 
Regionális és Nemzetközi Vers- és Prózamondó Versenyt általános 
iskolások számára.
A tavaszi előválogatókat követően mindig ősszel kerül sor Mosonszent-
miklóson, Mecséren vagy Lébényben a megyei döntőre. Idén mi voltunk 
a házigazdák.
November 4-én reggel a mosonszentmiklósi születésű költő, Kormos 
István emléktáblájának koszorúzása után a lébényi közösségi házba vo-
nultak a résztvevők. Kovács Gábor polgármester úr köszöntő szavai után 
24 tehetséges művészpalánta színvonalas előadását élvezhettük. Hazai 
versenyző is volt közöttük. Nagy várakozással, izgatottan hallgattuk Wass 
Albert: A bujdosó imája című versét, melyet iskolánk jeles diákja, Pálfi 
Mária szavalt el. Büszkék vagyunk kiváló teljesítményére és ezúton is 
gratulálunk neki.
A kora délutánba nyúló program végén a zsűri elismerő szavai kíséretében 
okleveleket és ajándék könyveket vehettek át a versenyzők. 

F. L-né

Falu karácsonyfája
 

 Szeretettel meghívunk mindenkit a hagyományos 

zenés esti ünnepségünkre, 23-án, pénteken 

17 óra 30 perckor a Fő téren. 

Várjuk a gyermekeket is, akik verssel, 

dallal örvendeztetnek meg bennünket. 

Bővítsük együtt az elmúlt évek Szeretetláncát 

finom italok és ízletes finomságok mellett. 

Várjuk együtt a Szeretet Ünnepét!

Egyesület Lébényért

1. a osztály

1. b osztály
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Német Önkormányzat hírei

Tisztelt Olvasó!

Az év vége közeledtével, készülve az ünnepekre és az újévre, a legtöbben 
hagyunk magunknak egy kis időt, hogy számot vessünk az előző év 
történéseiről. Elgondolkozunk azon, hogy milyen várakozásokkal indulunk 
egy újabb 12 hónap elé, miben szeretnénk változtatni és mi az, amit 
változatlannak szeretnénk.
A gazdálkodó szervezetek is ilyenkor még utoljára felmérik bevételeiket, 
kiadásaikat, így állapítva meg az eltelt év sikerességét, esetleg sikertelen-
ségét. Mindezek jegyében tájékoztatást szeretnénk mi is adni a Lébényi 
Német Önkormányzat működéséről a számok tükrében. Az eredmény 
mindenképpen pozitív, hisz a megszerzett és elköltött bevételek a község 
gyarapodását szolgálták.
Elkeseredve indultunk az évnek, mivel februárban tájékoztatást kaptunk 
arról, hogy az előző év decemberében hozott 342/2010 (XII.28.) számú 
kormányrendelet alapján, mely a kisebbségi önkormányzatok finanszíro-
zását szabályozza, a 2011-es évre járó általános működési támogatás 
209.539,- Ft (egész évi gazdálkodásra járó összeg). Újonnan induló ki-
sebbségi önkormányzatként azonnal láttuk, hogy a működés elindításához 
ez nagyon csekély, ezért a nagyközségi önkormányzat támogatását kértük. 
Tőlük működési támogatásként 200.000,- Ft került hozzánk.
A német Szövetségi Belügyminisztérium (Bundesministerium des Innern 
– BMI) pályázatok útján támogatja a magyarországi német kisebbségi 
önkormányzatokat és szervezeteket. A február végi beadási határidővel 
kiírt pályázatok közül kettőn indultunk – és nyertünk.
Az egyik pályázat német nemzetiségi tábor szervezéséhez nyújtott anya-
gi segítséget. Erre a BMI-től 106.473,- Ft támogatást kaptunk. Emellett 
támogatást nyújtott még a Sopron Bank Burgenland Zrt. 78.938,- Ft 
összeggel, valamit a bank ügyfelei is 26.840,- Ft-tal hozzájárultak a tá-
borszervezéshez. Sárvári István képviselői keretéből 20.000,- Ft-ot adott 
a táborra. Ezen kívül a szülők hozzájárultak a tábor ideje alatt a gyerekek 
étkeztetéséhez. Az egyhetes napközis német nemzetiségi táborra július-
ban került sor. 
A BMI másik pályázata, melyen indultunk, ifjúsági találkozóhelyek fel-
szerelését támogatja. A nagyközségi önkormányzat vállalta, hogy ifjúsá-
gi találkozóhely, úgynevezett Jugendbegegnungsstätte létesítéséhez 
rendelkezésre bocsátja a Faluház középső termét, mely a pályázat benyúj-
tásakor még felújításra várt. (A felújítás mostanra befejeződik.) A Szö-
vetségi Belügyminisztérium 731.072,- Ft összeggel támogatta 
a felszerelést, melyet 3 db számítógép konfiguráció, 3 db íróasztal és 
forgószék, valamint egy hangfalszett megvásárlására költhettünk. 
Az eszközök értéke és a pályázaton elnyert összeg közötti 56.703,- Ft 
összeget a Német Önkormányzat saját erőből finanszírozta. Reméljük, 
a megnyitásról is hamarosan beszámolhatunk.
A már említett 342/2010 (XII.28.) számú kormányrendelet szabályozza 
a kisebbségi önkormányzatok feladatarányos támogatását. A feladatarányos 
támogatás pályázati űrlapon igényelhető, felhasználása a vállalt feladatokhoz 
kötött, elszámolás köteles. Örömmel számolhatok be arról, hogy a megha-
tározott pontrendszer alapján elbírált feladatarányos támogatás Lébény 
számára 1.366.909,- Ft-ot hozott a konyhára. Ez a megyében elnyert 
legnagyobb összeg, összehasonlításképp a megyében támogatást nyert 16 
német kisebbségi önkormányzat átlagosan 739 516,- Ft-ot kapott.
Az összeget teljes egészében a nemzetiségi kultúra felélesztésére, a ha-
gyományok felelevenítésére és megőrzésére, a német nemzetiségi identi-
tás megerősítésére szolgáló feladatok teljesítésére fordítottuk és fordítjuk.
Igyekszünk a lehetőségeket jövőre is maximálisan kihasználni!

Unger Edit
elnök

Lébényi Német Önkormányzat

Die Deutsche Selbstverwaltung Leiden wünscht allen 

Bewohnern der Gemeinde besinnliche Weihnachten 

und ein glückliches neues Jahr!

A Lébényi Német Önkormányzat meghitt karácsonyi 

ünnepeket és boldog új évet kíván a község 

valamennyi lakójának!

Weihnachten 

Markt und Straße steh’n verlassen, 
still erleuchtet jedes Haus; 

sinnend geh ich durch die Gassen, 
alles sieht so festlich aus. 

An den Fenstern haben Frauen
buntes Spielzeug fromm geschmückt, 
tausend Kindlein steh’n und schauen, 

sind so wunderstill beglückt. 

Und ich wandre aus den Mauern
bis hinaus ins freie Feld. 

Hehres Glänzen, heil ’ges Schauern, 
wie so weit und still die Welt! 

Sterne hoch die Kreise schlingen; 
aus des Schnees Einsamkeit

steigt’s wie wunderbares Singen. -
O, du gnadenreiche Zeit!

Joseph von Eichendorff 1788 - 1857
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A Lébényhez kötődő országosan ismert személyiségek sorában rangos 
hely illeti meg az első világháború sokszorosan kitüntetett hősét, a már 
életében legendává lett katonatisztet, Poppr Emilt. 
Az ifjú tartalékos hadnagy egyike volt azoknak a magyar tiszteknek, akik 
a háború éveiben bátorságukért, hazájuknak tett szolgálataikért a legma-
gasabb elismerésekben részesültek, s az ország közvéleménye számára a 
hazáját, nemzetét védelmező háborús hős eszményképének megtestesí-
tőivé lettek. 
A katonai Mária Terézia Rend lovagkeresztjével kitüntetett arany-
sarkantyús vitéz a lébényi katolikus temetőben nyugszik. 
Emlékét a családi sírbolt fekete márványlapján aranybetűs 
felirat őrzi:

POPPR EMIL
a 83. gy. e. tart. hadnagya

Ő felsége IV. Károly király aranysarkantyús vitéze,
a Mária Terézia rend és a vaskoronarend lovagja,
a katonai érdemkereszt, az arany, két nagy ezüst,

kis ezüst, bronz vitézségi érem, a II. osztályú német 
vaskereszt, a Károly csapatkereszt és a sebesülési 

érem tulajdonosa.
Meghalt 1928. évi márc. hó 4-én, 33 éves korában.

Poppr Emil 1895. február 28-án született Lébényben. 
Édesapja a Wenckheim-uradalom főerdésze volt, csa-
ládja – melyben öccsével, a nála egy évvel fiatalabb 
Árpáddal együtt nevelkedett – Lébényben élt.
A felvidéki eredetű, Pozsony megyei születésű ifjú házasok 
– 
az akkor 28 éves id. Poppr Emil s a 25 esztendős Ágh Emma – 1894-ben 
kerültek Lébénybe, három gyermekük, Emil, Árpád (1896) és a csecse-
mőként elhalálozott Béla (1898) már itt született. Kezdetben 
Bormászpusztán éltek, itt kaptak lakást az uradalomtól. Később a faluhoz 
közelebb költöztek, s a ma Erdőházként ismert – akkor a főerdész és 
az uradalmi vadász által lakott – épületcsoport egyik ma is álló lakóháza 
lett a négytagú család otthona.
Poppr Emil kisdiákként a lébényi katolikus iskolába járt. Mintadiák le-
hetett, az osztálynapló szerint magaviselete „példás”, szorgalma „ernye-
detlen”, s csak éneklésből nem kapott jelest. Magyaróváron és Győrben 
folytatott középiskolai tanulmányokat, majd édesapja példáját követve 
az erdészeti szolgálat munkatársa lett.
1914 nyarán kitört az első világháború. A sudár növésű, kisportolt ter-
metű fiatalember, akiről tudott volt, hogy erősen vonzódik a katonai 
pálya iránt, szenvedélyes érdeklődéssel olvasta, hallgatta a harctérről ér-
kező híreket. Rövidesen megérlelődött benne az elhatározás, s 1915 
novemberében önként jelentkezett a hadseregbe. Bevonult, s rövid ki-
képzés után a soproni császári és királyi 83. gyalogezred katonájaként 
Galíciába, az orosz frontra vezényelték. 
Az ifjú hadapródjelölt korán kitűnt kivételes bátorságával, vakmerő fel-
derítő vállalkozások egész sora tette ismertté a nevét. 1916 áprilisában 
soron kívül nevezték ki zászlóssá, mert – miként a kinevezéséről szóló 
parancs fogalmazott – „ezredének ez a dísze egy éjjeli rajtaütésnél rend-
kívül vitézül viselkedett”. Hamarosan az ezred vadászkülönítményének 
parancsnoka lett, majd a 33-as hadosztály rohamszázadának parancsno-

kaként hajtott végre sikeres felderítő akciókat. Főképp az ellenséges 
katonák foglyul ejtésében tűnt ki. Merészsége, elszántsága, félelmet nem 
ismerő, bravúros vállalkozásai gyors egymásutánban szerezték meg szá-
mára az elismeréseket. Már szolgálatának első hat hónapja alatt kitün-
tették az arany, az I. osztályú ezüst (nagyezüst), a II. osztályú ezüst 
(kisezüst) és a bronz vitézségi éremmel.
Az arany vitézségi érmet 1916. április 11-ről 12-re virradó éjszaka érde-
melte ki az oroszországi Novij Alekszinyec település mellett. Ezen az 

éjszakán a 83. gyalogezred egy erős orosz támadást vert vissza. 
Poppr Emil katonái élén üldözőbe vette a visszavonuló ellen-

séget, s kézitusában több orosz foglyot is ejtett. A foglyok-
tól az ezredparancsnokság számos olyan, az ellenséges 

erők nagyságára és elhelyezkedésére vonatkozó értékes 
információhoz jutott, melyek birtokában eredménye-
sen tudta alakítani saját stratégiáját.
1916 nyarán másodszor is a mellére tűzték a nagy-
ezüst vitézségi érmet.
Néhány hónap múltán – 1916. október 3-án – is-
mét kitüntette magát a kelet-galíciai Zwyczyn 
városától mintegy 20 kilométerre fekvő Batków 
falu mellett. Az itt vívott ütközet során a túlerőben 
lévő orosz csapatoknak sikerült visszavetniük a 
soproni gyalogezredet. A harcok során Poppr Emil 

zászlóaljparancsnoka is elesett, s a stratégiailag fon-
tos település már elveszni látszott. Ebben a válságos 

helyzetben a fiatal kadét átvette a parancsnokságot, s 
ellentámadásba ment át. Visszafoglalta az ezred eredeti 

állásait, majd további hátrálásra kényszerítve a túlerőben 
lévő ellenséget, a frontvonal egészére nézve nagyon kedvező 

helyzetet alakított ki.
1916. november 1-jén soron kívül hadnaggyá léptették elő, melyet elöl-
járói az ellenséggel szemben tanúsított, többszöri vitéz magatartásával 
indokoltak. Előléptetése alkalmából ezredparancsnoka, Turba József 
ezredes külön elismerő köszönőiratot intézett hozzá, melyben 
a „Russenfänger” (muszkafogó) jelzővel illette, s ez a jelző a háború vé-
géig elkísérte a lassan élő legendává váló ifjú hőst. 
1916. december 30-án mint a világháború egyik legbátrabb magyar 
tisztjét, IV. Károly király (1916-1918) aranysarkantyús vitézzé avatta 
Poppr Emilt.
Az aranysarkantyús vitézi cím az Anjou-korból ered, elnyerésére saját 
vagy családi érdemek alapján váltak jogosulttá a kiválasztottak. Az ava-
tottak általában régi magyar nemesi családok tag-
jai vagy a háborúk hősei közül kerültek ki. II. 
Lajos király (1516-1526) óta az aranysarkantyús 
vitézek Szent István kardjával történő avatása a 
koronázási szertartás része. IV. Károlyt, az utolsó 
magyar királyt 1916. december 30-án a budai 
Várpalotában koronázták meg. Az általa ekkor 
avatott 40 – más források szerint 50 – aranysar-
kantyús vitéz között az egyik háborús hősként ott 
találjuk az akkor mindössze 21 esztendős Poppr 
Emilt. Társaival együtt erre az alkalomra nyakban 
viselendő, aranysarkantyús vitézi jelvényt kapott, 
mely a Szent István Rend zöld szegélyes vörös 
szalagján függött. 

EGY ELSŐ VILÁGHÁBORÚS HŐS EMLÉKÉRE
POPPR EMIL

(1895-1928)
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Mint többszörösen kitüntetett, hosszú frontszolgálattal rendelkező tiszt, 
a fiatal hadnagy kérhette volna az arcvonalbeli szolgálat alóli felmentését, 
ő azonban nem élt ezzel a lehetőséggel. Némi pihenő után visszatért 
ezredéhez a frontra, s nagyon rövid idő alatt megszerezte a III. osztályú 
Vaskoronarendet a hadidíszítménnyel és a kardokkal, a II. osztályú német 
Vaskeresztet, majd a hadidíszítménnyel és a kardokkal ékesített III. osz-
tályú Katonai Érdemkeresztet.
1917-ben megkapta a tizenkét heti folyamatos arcvonalbeli szolgálat után 
járó Károly csapatkeresztet is.
1917. július 4-én újabb hőstettet hajtott végre. Ezrede, a 83. soproni 
gyalogezred nagy túlerejű ellenséges támadásra számított, ezért rendkívül 
fontossá vált annak felderítése, hogy az orosz csapatok mikor, milyen 
erőkkel támadnak, s a támadás során milyen stratégiát követnek. A két 
szembenálló fél lövészárkai között több mint száz méter széles, aknazár-
ral, drótakadállyal biztosított ütközetzóna húzódott. A feladatra önként 
vállalkozó Poppr Emil az éjszaka leple alatt 35 emberével áthatolt 
a rendkívül nehéz és veszélyes terepen, s az ellenséges állásokba benyo-
mulva foglyokat ejtett, hadianyagot zsákmányolt, majd visszatért saját 
csapataihoz. A foglyoktól szerzett információk birtokában az ezred sike-
resen védte ki az orosz csapatok támadásait, s helytállásának eredménye-
ként az egész arcvonal megtartása lehetővé vált.
Az 1916-os batkówi fegyvertényért és ezért a hőstettéért terjesztették fel 
Poppr Emilt a katonai Mária Terézia Rend lovagkeresztjére, mely 
a nagykereszt és a középkereszt mellett a legmagasabb 
katonai kitüntetés volt az Osztrák-Magyar Monarchiában. 
Az érdemrend kizárólag olyan kiemelkedő, öntevékeny 
bátorsággal és vitézséggel végrehajtott tettekért volt ado-
mányozható, melyek következtében az ütközet kimenetele, 
illetve a saját erők pozíciója jelentős mértékben kedvezően 
változott. A rendet Mária Terézia alapította a Prága mel-
letti Kolinnnál a poroszok felett aratott 1757. június 22-i 
győzelem emlékére. Elnyerése a bárói cím adományozásával, 
s egyéb előjogokkal járt együtt (pl. bejelentés nélkül fogad-
ta őket az uralkodó). A világháború négy és fél éve alatt 
mindössze 122 személynek – köztük Horthy Miklósnak – 
ítélték oda, közülük 32 kitüntetett volt magyar, zömmel a 
tábornoki kar tagjai. A kitüntetés odaítéléséről a rendtagokból álló tes-
tület, a káptalan döntött, s a döntést a Rend nagymestere hagyta jóvá.
Poppr Emil számára a katonai Mária Terézia Rend lovagkeresztjére való 
érdemességet már a háború után, 1922. június 9-én ítélte meg a rendkáp-
talan. Kitüntetése alkalmából hosszabb kihallgatáson fogadta őt Horthy 
Miklós, Magyarország kormányzója is.
Amikor 1917 őszén elnyerte a vaskoronarendet, a harcvonalból belső 
szolgálatra hazarendelte a hadseregparancsnokság. Poppr Emil ekkor 
elhagyta a frontot, s a hátországban rohamcsapatok kiképzőtisztjeként 
működött. A háború utolsó évében a hadügyminisztérium állományában 
szolgált, IV. Károly futártisztje volt.
1918-ban megkapta még az akkor alapított II. osztályú sebesülési érmet is.

A háború után leszerelt, s a polgári életben keresett érvényesülést. Civil 
karrierjének állomásairól keveset tudunk, az azonban bizonyosnak látszik, 
hogy a sikeres és jómegjelenésű fiatalember – aki a győri társasági életnek 
is ismert alakja volt – jellemének büszke, katonás vonásait a polgári életben 
is megőrizte. Bizonysága ennek az az esemény is, melyről a Mosonvármegye 
című megyei lap 1923. decemberében tudósította olvasóit.

„Szerdán, folyó hó 12-én délelőtt Budapesten egy vendéglői összetűzésből kifo-
lyólag megyénk szülötte, báró Poppr Emil aranysarkantyus vitéz a Mária 
Terézia-rend lovagja kardpárbajt vivott a Rákosi-féle vivóteremben Pethő 
Emil huszárszázadossal. Segédek Poppr részéről Collas Tibor báró és Mezey 
Gedeon, Pethő százados részéről pedig Korláth Eörs ezredes és Leidenfrost Pál 
voltak. A felek négyszer csaptak össze, és Pethő százados több lapos vágáson 

kívül homlokán súlyos élesvágást kapott, mire a párbajt beszüntették. Poppr 
Emil sértetlen maradt.”
Az Osztrák-Magyar Monarchia egyik leggazdagabban kitüntetett hábo-
rús hőse tragikusan fiatalon halt meg. Alig múlt 33 éves, mikor – 1928. 
március 4-én – autószerencsétlenség áldozata lett. 

„Megdöbbentően fájdalmas gyászhír súlyosodott megyénkre e hét kezde-
tén” – adta hírül március 8-án a Mosonvármegye. A közlemény így 
folytatódott:

„Poppr Emil báró, megyénk kiváló fia, legtöbb kitüntetéssel ékeskedő hősünk és 
aranysarkantyús vitézünk: id. Poppr Emil mosonszentmiklósi uradalmi főer-
dész fia vasárnap Csanádmegyében autószerencsétlenség áldozata lett.
Mint a Blumenaui Olajkereskedelmi Részvénytársaság magyarországi ve-
zérképviselő-igazgatója országos körútja keretében Békéscsabán és környékén 
tartózkodott. Onnét indult vasárnap délelőtt 11 órakor autóján egyedül 
Dombegyházára dr. Török Ferenc földbirtokoshoz, kihez ebédre volt hivatalos. 
Csanádapáca közelében egy szembe jövő szénásszekeret akart hirtelen kikerül-
ni, s gépkocsija felfutott az útmenti kavicskupacra, minek következtében a 
hirtelen zökkenő kocsiból nagy ívben kiesett az úttestre. A gép felfordult, Poppr 
Emil pedig koponyaalapi zúzódást szenvedett. Eszméletlen állapotban szál-
lították Csanádapáca községházára, hol este 8 órakor meghalt… A holttestet 
katonai pompával Csanádapáca községházán ravatalozták fel a békéscsabai 
gyalogezred tiszteletadása mellett.”
Gyászoló családja közleményben tudatta a hírt a Dunántúli Hírlap ol-

vasóival:
„Mély fájdalomtól megrendülve, de Isten akaratában megnyu-
godva tudatjuk, hogy forrón szeretett fiunk, testvérünk és roko-
nunk ifj. Poppr Emil, a R. Pennsol Ásványolaj Import Társaság 
igazgatója, tart. hadnagy, a Mária Terézia-rend lovagja, 
aranysarkantyus vitéz, a III. osztályu vaskorona rend, a III. 
osztályu katonai érdemkereszt, legfelső dícsérő elismerések a 
kardokkal, arany, két nagyezüst, kisezüst, bronz vitézségi érmek, 
Károly-csapatkereszt, a II. osztályu sebesülési érem, német vas-
kereszt tulajdonosa folyó hó 4-én, életének 34. évében váratlanul 
elhunyt. A megboldogult hült teteme folyó hó 7én érkezik Lé-
bénybe, ahol folyó hó 8án délután fél négy órakor a róm. kath. 
templomból kísérjük örök nyugvó helyére a lébényi családi sír-

boltba. Az engesztelő szentmise-áldozat folyó hó 9én fog a megboldogult 
lelkiüdvéért a lébényi plébániatemplomban bemutattatni. – Az örök világos-
ság fényeskedjék neki. Id. Poppr Emil, édesatyja. Poppr Emilné szül. ns. Ágh 
Emilia, édesanyja. Poppr Árpád, testvére. Poppr János, nagybátyja. Poppr 
Jánosné szül. szedlicsnai Szilágyi Janka, nagynénje. Poppr Mihály, Poppr 
Janka, unokatestvérei.”

Poppr Emil holttestét – katonai pompával történt beszentelése után – ha-
zaszállították, s március 8-án hantolták el a lébényi katolikus temetőben.

„Csütörtökön, folyó hó 8-án helyezték örök nyugalomra Lébényben báró Poppr 
Emil aranysarkantyús vitéznek, a világháború egyik legnagyobb hősének kihült 
porait óriási részvét mellett. A tragikus véget ért fiatal hős holttestét a törté-
nelmi építészeti műkincsnek, a lébényi templomnak komor bolthajtásai alatt 
ravatalozták fel, s úgy a templomot, mint annak környékét egészen megtöltöt-
te a gyászoló sokaság. Ott volt a temetésen Klempa Kálmán ezredes a Mária 
Terézia-rend képviseletében s a rend hatalmas koszorújával, számos tiszt 
ugyancsak Győrből és a környékről, sokan Magyaróvárról és Mosonból, a 
teljes Wenckheim-uradalmi tisztikar, s a lébényi és mosonszentmiklósi hadvi-
seltek testületileg. A tüzoltótestület, a leventeegyesület sorfala és a helybeli 
egyesületek zászlók alatt kísérték ki a község kiváló fiát. A temetési szertartást 
dr. Kokas János plébános végezte. A tüzoltóság és a leventék végtisztességet adó 
kürtjele mellett adták át a holttestet az anyaföldnek, s a koszorúk egész erdeje 
borította az új, szomorú sírhantot.”
Hat évvel a tragikus esemény után – Halottak Napja közeledvén – Storcz 
Albert hazafias költeményével áldozott Poppr Emil emlékének a megyei lap.
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Emlékezzünk!

Fekete márványra aranyos betúkkel
Egy hős nevét írta fel a kegyelet.

Ezredéves múltunk nagy történetének
Lapjain őseit nem dicséri ének…

Üstökösként tűnt fel szép hazánk felett.

Üstökös voltál Te! – Harci tetteidnek
Dicsfénye övezte reménytelt honunk, 
És mikor utadra pontot tett a Végzet,

Vezéreiden kívül alig pár vitézed
Tudja, hol nyugszik ma porló tetemed.

Piramist a sírra, égretörőt, bátrat,
Mely a nagyvilágon büszkén széttekint,

S bizakodón kémlel a magyar jövőbe,
Hitet, reménységet önt a csüggedőbe…
Hol sok ily halott van, ott az élet int.

Piramist a sírra, büszke hír kövéből,
S rajta lángbetűkkel: hazaszeretet!
Minél sötétebben borul ránk az éjjel,

Annál élénkebben kell, hogy bennünk éljen
Az emlékezés s a honfi kegyelet.

Lébény, 1934. október hó 9.

Halálának tizedik évfordulóján is a hősiesség és az önfeláldozó hazasze-
retet példájaként emlékezett meg Poppr Emilről a Mosonvármegye. 
A róla szóló írás felidézte katonai pályafutását, felsorolta rangos kitünte-
téseit, s elismerő szavakkal méltatta legendássá vált tetteit. A rövid, ám 
mégis oly dicső életút állomásait felidéző sorokat a következő – a ma 
embere számára is üzenetértékű – gondolatokkal zárta:

„Emlékezzünk reá kegyelettel, ne homályosítsa el legendás hírnevét az évek 
szürke porrétege, amely ráhull lassan-lassan mindenre. Zarándokoljunk el 
lélekben sírjához a lébényi temetőbe, és koszorúzzuk meg azt halálának évfor-
dulóján az emlékezés és a kegyelet virágaival.”

Aki ma ellátogat a lébényi temetőbe, hogy egy szál virággal tisztelegjen 
az első világháború hősének emléke előtt, szomorúan tapasztalja, hogy 
síremléke – karbantartásáról gondoskodó leszármazottak híján – bizony, 
nagyon rossz állapotban van. Gyökerektől átszőtt talapzata megbillent, 
megsüllyedt, kövei lassan elporladnak, néhány elemében már-már leom-
lással fenyeget. Félő, hogy ha megmentése érdekében a közeli jövőben 
nem teszünk valamit, az emlékmű tönkremegy, elpusztul, s vele Poppr 
Emil emléke is a feledésbe merül.
Talán még nincsen késő, talán még megmenthető!
A helyi önkormányzat az arra érdemessé vált lébényi polgárok emlékének 
ápolását, szellemi és tárgyi örökségük megőrzését fontos feladatának tekin-
ti. Dingráff Gáspár síremlékének helyreállítása – azt gondolom – az ügy 
iránti elkötelezettségének meggyőző bizonysága volt. A testület pénzügyi 
mozgástere azonban erősen behatárolt, anyagi lehetőségei végesek. 
Jó lenne hinni, hogy ez a Poppr Emil életútját méltató írás ráirányítja az 
itt élő emberek figyelmét a Poppr-család sírboltjára, községünknek erre 
a különleges értékére.
Jó lenne hinni, hogy lesz majd valaki – egy, a község múltja iránt érdek-
lődő magánszemély, talán egy intézmény, gazdálkodó szervezet, munka-
helyi közösség vagy egyesület képviselője – akiben az írás olvastán 
megérlelődik az elhatározás, s történelmünk e tanújának megmentése 
érdekében kezdeményezi, s a község lakóinak támogatásával végig is viszi 
a síremlék felújítását.

Forrás:
Doromby József: A volt cs. és kir. 83-as és 106-os gyalogezredek törté-
nete és emlékkönyve, 1934.
Felszeghy Ferenc: A rendjelek és kitüntetések történelmünkben, Budapest, 
1943.
Dunántúli Hírlap, 1928. március 7., március 9.
Mosonvármegye, 1916. február 13., 1917. május 20., 1922. november 12., 
1923. december 16., 1928. március 8., március 11., 1934. október 21., 1938. 
március 3.
Baracskai András: Egy biográfiakutatás nehézségei – Poppr Emil arany-
sarkantyús vitéz élete (Előadás – elhangzott a XIII. Győri Levéltári 
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Kiszeli Lajos

Újraalakulásának 225. évfordulóját ünnepelte 
az Evangélikus Gyülekezet 

A gyülekezet jeles évfordulóját ünnepelték a lébényi és a környékbeli 
evangélikusok 2011. október 9-én, vasárnap délután. Az ünnepi istentisz-
teleten Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházke-
rület püspöke hirdette az igét. A liturgiában Koháry Ferenc helyi lelkész, 
Kiss Miklós esperes, valamint Tubán József csornai lelkész működött 
közre. A meghívón szereplő Zsolt 105,1. verse alapján a püspök három 
szóban foglalta össze mondanivalóját: örökség, lehetőség, felelősség. „Örök-
ség hordozói vagyunk: nemcsak a templomé, hanem a hité, amelyért az 
ősök oly sok áldozatot hoztak” – mondta. Az örökséget átvevő ember 
ugyanakkor lehetőséget kap, amelyet szabadon felhasználhat, de felelős-
ségünk is van: felelnünk kell azért az értékért, amelyet átvettünk. Nem 
csak megőrizni kell, az értékeket, hanem tovább is kell adni.
Az istentisztelet utáni ünnepi közgyűlésen Hatos István felügyelő kö-
szöntötte a gyülekezetbe először ellátogató Szemerei János püspököt, 
akinek megköszönte az igehirdetés szolgálatát. Ezután köszöntötte 
a meghívott vendégeket: Szabó György egyházkerületi felügyelőt, Kiss 
Miklós esperest, Gőgh Tibor plébánost, Kovács Gábor polgármestert, 
Marianna Hubl felügyelő asszonyt az alfeldi testvérgyülekezet képvise-
letében, Unger Edit német kisebbségi önkormányzati elnököt, Szabó 
Kálmán lelkész leszármazottait, a megjelent lelkészeket és a környékbeli 
gyülekezetek képviselőit. 
Ezután felkérte Koháry Ferenc lelkészt a gyülekezettörténeti visszatekin-
tés megtartására.
Lébényben, hasonlóan sok dunántúli városhoz és községhez, már az 
1500-as évek második felére a magyar és a német lakosok nagy része 
önként áttért a lutheránus hitre, a horvátok viszont nem. Ekkor kapták 
meg az evangélikusok a Szent Margit plébániatemplomot, amely kőből 
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épült, de fából volt a tornya. Ez a Fő út és a Damjanich u. elágazásánál 
állt. A bécsi béke, amelyet Bocskai István kötött a császárral 1606-ban, 
egy ideig még vallásszabadságot nyújtott. A harangot és a temetőt is 
közösen használták a katolikusokkal. A németek ekkortájt kezdtek na-
gyobb számban betelepedni.
1629-ben, az ellenreformáció idején Zichy Pál földesúr, országbíró ezt 
a templomot is visszavette, és Eőry György lelkészt valamint a tanítót 
elűzte. Kérelmet írtak gróf Eszterházy Miklós nádorhoz, de annak nem 
lett eredménye. I. Rákóczi György erdélyi fejedelem harcainak köszön-
hetően, az 1647. évi VI. tv. alapján visszaadták, amit Musai Gergely is 
említ krónikájában 1659-ig Maris György, majd utoljára Osváth András 
volt a lelkész. A tanítót Donsa Mátyásnak hívták. 1659-ben Zily Márton 
kanonok, főesperes akart egyházlátogatást tartani, de nem engedték be. 
1663-ban, I. Lipót császár idején a templomot végleg elvették, a lelkészt 
és a tanítót elűzték. (Ez a templom már nincs meg, mivel 1841-ben leégett 
és 1878-ban, már romos állapotában lebontották.) Nehéz idők következ-
tek az evangélikusokra. Egy ideig csak titokban gyakorolhatták a hitüket. 
A pozsonyi vésztörvényszék 1673-ban számos lelkészt gályarabságra ítélt. 
Végre az 1681-es soproni országgyűlés megengedte, hogy minden 
megyében épülhet két un. artikuláris templom. Ezek több-
nyire félreeső helyen lettek kijelölve. Mivel Moson me-
gyében, elérhető távolságban nem jelöltek ki ilyet, ezért 
több mint 100 éven át a 30 km-re levő Tétre jártak 
templomba. Ha az időjárás ezt nem engedte meg, 
akkor otthon a házaknál olvasták fel az igét és 
hozzá az ún. posztillás könyvből a prédikációt, 
az énekeskönyvből pedig énekeltek. 
II. József császár 1781-es Türelmi Rendeletében 
megengedte, hogy mindenütt, ahol legalább 
száz evangélikus család él, ott építhetnek ma-
guknak templomot és iskolát, hívhatnak lelkészt 
és tanítót. A Moson vármegyei hatóság a kérelmet 
az adótartozásra hivatkozva meg akarta tagadni. 
A Helytartótanácshoz fellebbeztek, amely az enge-
délyt végül megadta. Így alakulhatott újra 1786-ban 
Öttevénnyel, Magyarkimlével és Halászival összefogva 
a lébényi gyülekezet. Meghívták az első lelkészt, Semmelweis 
Sámuelt és az első tanítót Stoller Jánost. Az első felügyelő Enesei Torkos 
István halászi birtokos nemes volt. 
Engedélyt kértek gróf Zichy Károly földesúrtól, hogy megvehessék a bíró 
házát és telkét. A nagyobbik ház lett a lelkészé, a kisebbik a tanítóé. 
Az istentiszteletet kezdetben egy fából épült, nagy pajtában tartották. 
Sajnos az első lelkész egy év múlva meghalt, a magyar és a német hívek 
között pedig viszály támadt a magyar, ill. német nyelvű istentiszteletek 
számában A templomépítés az anyagi gondokon kívül emiatt is halasz-
tódott, mivel a pénztárt is külön kezelték. 1795-ben azonban Zeles Imre 
lelkész idején néhány hónap alatt elkészült és augusztus 20-án fel is 
szentelték. A templom építésekor Kiss Mihály volt a gondnok. A temp-
lom a rendelet szerint nem nyílhatott közvetlenül utcáról, ezért van 
előtte a kis udvar. Oldalról olyannak kellett lennie mint egy magtárnak, 
ezért vannak két sorban az ablakok. Ekkor már megengedték a toronyépí-
tést. Az eredeti torony hengersüveges volt, tetején a kettős kereszttel, amely 
most a homlokzati falon látható. Ezt a süveget 1895-ben lebontották és he-
lyette egy barokkos toronysisakot építettek. Ezt a toronysisakot 1987-ben rossz 
állapota miatt le kellett bontani, de eredeti formájában újra fel lett építve. 
A későbbi időszakokból Németh Károly esperes, püspökhelyettes 42 évi 
kiemelkedő tevékenységéről és Szabó Kálmán lelkész nehéz időkben 
végzett 25 évi szolgálatáról szólt részletesebben. 
Németh Károly lelkész szolgálatának ideje a gyülekezet kiemelkedő 
korszaka lett. Az építkezéseken túl lelki ébredés és megújulás következett 
be. Neves igehirdető volt, aki az egyházi sajtóban is ismertté vált. Nőegy-

let, majd Legényegylet és Olvasókör alakult. Rendszeresek lettek a val-
lásos esték és a színdarab előadások. Ebben Seebach Ágoston tanító volt 
nagy segítségére. 1927-ben Kapi Béla püspök tartott egyházlátogatást. 
Németh Károly 1924-ben esperesnek lett megválasztva, amit 1954-ig 
töltött be, majd a zsinat egyik lelkészi jegyzője lett. Később egyházkerü-
leti főjegyző azaz püspökhelyettes és főrendiházi tag lett. Hét nyelven 
tudott, egy időben lelkészi szaklapot is szerkesztett, számos külföldi 
misszionáriust hívott meg. Részt vett az egyházi iskolák államosításáról 
folytatott tárgyalásokban. Évtizedeken át vezetett naplója sok fontos 
helyi és országos eseményt és azzal kapcsolatos véleményét örökíti meg 
stílusos formában, több nyelven írott idézetekkel. Többekkel együtt 
megalakította a Hangya szövetkezetet, amelynek vezetője is volt. Elsőként 
bevezette a rádiót, amit felhasznált a gyülekezetben is. 1954-ben vonult 
nyugdíjba. 
1955-ben a gyülekezet Szabó Kálmán lébényi származású gyomai lel-
készt választotta meg. Szabó Kálmán tanulmányait Sopronban és Tü-
bingenben végezte. Nehéz idők következtek, a gyülekezetnek 
létalapjától megfosztva is működnie kellett. A hitoktatás az erős tiltás 
ellenére is szinte az összes gyermeket átfogta. A gyermekek szívesen 

jártak, mivel Szabó Kálmán nagyon jó hitoktató volt. Ebben 
a helyzetben a pásztori munkára és a vigasztalásra is 

nagy szükség volt, de építkeznie is kellett. 1957-ben 
megtiltották a háztól való temetést, ezért ravata-

lozót kellett építeni. A templom 1967. évi reno-
válása is az ő ideje alatt történt. 25 évi szolgálat 
után 1980-ban vonult nyugdíjba. 
Az előadás után Koháry Ferenc lelkész egy 
ajándék könyvet adott át Szemerei János 
püspöknek, amely Németh Károly esperes dr. 
Ferenczi Zoltán által feldolgozott naplóját 

és a gyülekezet történetét tartalmazza. 
Kiss Miklós esperes köszöntőjében arra biztat-

ta a gyülekezetet: hogy egyrészt legyenek büsz-
kék a 225 éves történetükre, másrészt legyenek 

méltóak az elődökhöz, akik hitüket a nehéz időkben 
is megőrizték. Gőgh Tibor plébános köszöntőjében a két 

egyházközség közötti jó, testvéri kapcsolatról beszélt, amelynek 
évenkénti kiemelkedő alkalma az ökumenikus imahét, végül Isten 
áldását kérte a gyülekezetre. 
Kovács Gábor polgármester köszöntőjében szintén az evangélikus 
egyházközséggel fennálló jó kapcsolatokra helyezte a hangsúlyt és 
örömét fejezte ki a legutóbb megvalósult eredmények, így pl. a teme-
tő teljes felújítása, ill. a parkoló elkészülte felett. Arra kért mindenkit, 
hogy tudjon örülni a helyi eredményeknek és ne a hibákat keresse. 
Koháry Ferenc lelkésznek külön megköszönte, hogy gyülekezeti 
szolgálatán túl a nagyobb közösség érdekében is sokat tesz. 
Az alfeldi testvérgyülekezet jókívánságait Marianne Hubl felügyelő 
asszony tolmácsolta. Kifejezte örömét a két egyházközség között 18 
éve fennálló partnerkapcsolat felett, amely kölcsönös látogatásokban 
és a családok közötti baráti kapcsolatban valósul meg. Tavasszal 
a lébényi gyülekezet meghívására egy csoporttal készülnek látogató-
ba jönni. Szabó György egyházkerületi felügyelő Szemerei János 
püspök nevében is szólva elmondta, hogy nagy örömmel jöttek 
a gyülekezetbe. Köszöntését így zárta: Kívánom, hogy az utódok 
ugyanolyan büszkék legyenek erre a templomra, mint a mostani 
gyülekezeti tagok. Végezetül Hatos István felügyelő bezárta a köz-
gyűlést, amely a Himnusz eléneklésével ért véget. A vendégek és a 
vendéglátók ezután az iskola étkezdéjébe vonultak át, ahol a vacsora 
után még hosszasan beszélgettek az elmúlt idők eseményeiről.

Koháry Ferenc 
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4. Állás/mérgezés:
8-9 hónapos korban elérkezik az idő, amikor a csecsemő feláll, megteszi 
első lépéseit. Mivel ilyenkor már magasabbra fellát, újabb dolgokat fedez 
fel. Veszélybe kerülnek az alacsonyabban lévő polcok, asztalok. Elérheti 
az ajtókilincset, szekrényfogantyút, magára ránthat dolgokat. A konyha 
rejti magában mégis a legnagyobb veszélyt, gázpalack csapja, tűzhely 
gombjai, ha a gyermek mégis elcsavarja azo-
kat, vagy ha a talált vegyszert (sav-lúg) meg-
kóstolja. Következménye robbanásveszély, tűz, 
szén-monoxid (CO) mérgezés, vagy sav-, lúg-, 
gyógyszer- esetleg alkoholmérgezés lehet.
Mit tegyek?
Az alacsonyabban lévő pocokról pakolunk 
feljebb, ha megoldható. A konyhától tartsuk 
távol gyermekünket, ez amúgy is „veszélyes 
üzem” számára. Ha mégis bekövetkezett a baj, 
azonnal cselekedjünk. Szén-monoxid mérge-
zés esetén azonnal vigyük ki a gyermeket a 
helységből, majd szellőztessünk.
Sav- és lúgmérgezés esetén próbáljuk kideríteni, mi és mennyi kerülhetett 
a szervezetbe a kérdéses szerből. Háztartási sav: vízkőoldó, sósav, WC 
tisztító szer, hidrogén-peroxid (fodrászat). Ne hánytassuk, mert felmar-
hatja a gyomrot, nyelőcsövet, a gőzök tüdőgyulladást okozhatnak. Ugyan-
így görcsölő, vagy eszméletlen gyermeket se hánytassunk, ne itassunk, 
mert félremehet tüdejébe a váladék. Savmérgezés esetén szódabikarbónás, 
vagy sütőporos oldattal próbájuk meg közömbösíteni a mérget. A maró 
anyagok közömbösítéséhez általános szer az aktív szén, vagy paraffinolaj. 
Háztartási lúg: lefolyótisztítószer, hypo, klór, fehérítőszer. Lúgmérgezés 
esetén leghatásosabb szer a víz és a tej ivása. Gyógyszer- és alkoholmérge-
zés esetén őrizzük meg a csomagolást, hogy oda tudjuk adni az orvosnak. 
A veszély abban rejlik, hogy a baba teste kicsi és gyorsan eloszlik a méreg.
Mindegyik esetben azonnal értesítsük a mentőket (104)!

5. Járás/Vágás, vérzés, égés:
A csecsemő 9-12 hónapos kora körül elkezd járni, általában az első szü-
letésnapi gyertyáját saját lábán álldogálva fújja el. A csillogó és tiltott 
dolgok nagyon érdeklik, mint például a gyertya, olló, kés, ami ugyebár 
nem gyerek kezébe való. Általában a lakásokban van üvegajtó, ez külö-
nösen veszélyes, ha a gyermek az üvegnek támaszkodik, vagy nekiesik az 
ajtónak. Mivel a kicsik villámgyorsan közlekednek, az esés következtében 
orrvérzés is bekövetkezhet.
Következmény összességében vágás, vérzés, égés lehet.
Mit tegyek?
Biztonságos helyre tegyünk el mindent a gyermek elől, hogy ne essen 
kísértésbe. Legjobb, ha nem is látja hová tesszük a dolgokat, így ha lehet-
séges, ne a szeme előtt pakoljunk. A szekrényeket, fiókokat elláthatjuk 
biztonsági „gyerekzárral”.
Ne gyermekünkkel a kezünkben főzzünk, kávézzunk, vagy készítsünk 
tápszert, teát, melegítsünk vizet. 
Vágás, vérzés esetén a sebet amennyire lehet, akár nyomkodás segítségé-
vel ki kell véreztetni. A sérült résznek a szív szintje fölé emelésével 
csökkenthetjük a vérzést. A nagyobb, vágott sebbel keressük fel a sebé-
szetet, előfordulhat, hogy a sebet össze kell varrni. El kell dönteni 
a vérzés fajtáját. A kapilláris, vagy hajszáleres vérzés színe piros, erősen 
szivárog, ezért ijesztő lehet. Le kell mosni, majd sterilen fedni. A vénás, 
vagy visszeres vérzés színe sötétpiros, nagyon vérzik, de nem lüktet. 
A gyermeket le kell fektetni, a vérző végtagot felemelni, felpolcolni, de 

szorítani nem szabad! Az artériás, vagy verőeres vérzés színe világos piros, 
lüktetve és nagyon vérzik. A gyermeket fektessük le, a vérző végtagot 
emeljük fel. Ujjnyomással csillapíthatjuk a vérzést, ehhez keressük meg 
a szív és a seb közötti testszakaszon a főartériát (a vastag, erősen lüktető 
eret) és ezt szorítsuk pár percre az ér közelében lévő csonthoz. Ezután 
artériás nyomókötést készítünk, vagyis steril gézt kell tenni a sebbe, majd 

gézzel körbetekerni és nyomva tartani, időkö-
zönként felengedni.
Égés esetén azonnal távolítsuk el a gyermek 
ruházatát, hideg, folyó vízzel mossuk le 
a sebet kb. 10 percig és hagyjuk szabadon a 
sebet, vagy steril gézzel fedjük (ez lehet kiva-
salt textilpelenka, vagy lepedő is), a sebre 
kenőcsöt tenni nem szabad!
Orrvérzés esetén a gyermeket ültessük le és 
fejét hajtsuk előre, közben orrszárnyait szorít-
suk össze kb. 10 percig, a levegőt a száján ke-
resztül tudja venni közben. Ha elállt a vérzés, 
pár óráig ne fújja ki az orrát ha lehetséges, mert 

a vérzés újra elindulhat. Súlyos esetben hívjuk a mentőket (104)!

Jó egészséget kívánok minden kedves Olvasónak:

Tamás Eszter
dipl. egészségügyi munkatárs

Egészségpercek - V. rész

Gyerekjáték II. rész - A gyermekbalesetek és megelőzésük

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

Jászfalusi Dominik Kovács Beáta és Jászfalusi Roland 2011. június 30.

Nagy Bence Major Krisztina és Nagy Richárd 2011. szeptember 29.

Móricz Milán Bognár Adrienn és Móricz József 2011. október 5.

Ludovics Réka Menyhárt Mónika és Ludovics Albert 2011. október 18.

Szűts Martin Kovács Anita és Szűts Richárd 2011. december 1.

Makai Júlia Kun Bernadett és Makai Gábor 2011. december 1.

Gratulálunk és
jó egészséget kívánunk!
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Mindenkinek

Miért is írok erről?! Mondjuk, hogy mi (a családom) szelektíven gyűjtjük 
a szemetet. Ez a „sarki szelektív hulladékgyűjtő sziget” adottságait figye-
lembe véve azt jelenti, hogy külön rakjuk a papírt, üveget, alu-dobozokat 
(sörös doboz, de ha lehet, inkább visszaválthatót vásárolunk), és a PET 
palackokat (ásványvizes, üdítős flakon). Higgyék 
el, nem azért írok erről, hogy bizonygassam, milyen 
frankó srác vagyok, hanem mert újra és újra meg-
döbbenek a hulladékgyűjtők tartalmán, mikor 
odaballagok a gyerekekkel.
Elvileg az üvegekről, flakonokról le kellene venni 
a kupakokat, sőt még a címkét is. Ezt szinte sen-
ki nem teszi meg, de ez még nem a legnagyobb 
baj, mivel elég körülményes. Néhányan az üvege-
ket egy laza mozdulattal táskával együtt teszik 
a kukába. A sörös dobozt egy kalap alatt dobják 
be az üvegekkel az üvegesbe (gondolván régen 
a sör is üvegben volt). Azt, hogy néhányan a vegy-
szeres és olajos flakonokat is beleteszik a tiszta 
üdítős és ásványvizesek közé, inkább tekintsük 
jóindulatú tudatlanságnak, hiszen az is műanyag. 
Amin még inkább kiborulok, hogy autóüveg hever a földön, vagy hogy 
hungarocellel van tele a papíros kuka, mert ugye „abba is a hűtő volt 
csomagolva”. Ezek csak kiragadott példák, mindenki tudna még szörnyűbb 
eseteket is említeni. Az ugye nem olyan bonyolult, hogy csak a papír 
papír, és csak az üveg üveg?
Lehet, hogy akad olyan is, aki még „cikinek” találja, hogy ő is kezd kör-
nyezettudatos lenni és nehogy meglássa valaki, hogy a „szelektívbe” 

hordja a szemetet, igyekszik minél keve-
sebb időt tölteni mellette és egyszerűen 
táskától, dobozostól, csak kidobja a ko-
csiból a tárolók mellé. Ez csak egy eset-
ben megbocsájtható, ha az összes kuka 
tele van. Sajnos ez is gyakran előfordul. 
Elég nehéz átnevelni az embereket, hogy 
új szokásokat vegyenek fel. A szelektív 
gyűjtésre „korábban nem volt szükség”, 
de egyre többen törekednek a környezet-
tudatosságra. Viszik a szemetet, de az 

összes tároló púpig pakolva, és már jócskán van mellette is. Ez első lépésben 
nem egy megerősítés számukra, hogy ez jó dolog, és még az utcából is 
szeméttelep lesz. Lehet, hogy legközelebb már nem próbálkoznak.
Az utolsó fokozatot azok a polgártársaink valósítják meg, akik mindent 

idehoznak, ami otthon nem fért a kukába, és ezt válogatás nélkül abba 
a tárolóba teszik, amelyikbe belefér, vagy mellé. Bár talán még ez is jobb, 
mintha az erdőbe vinnék!
Zárásként az erdőről és a falu környéki utakról csak annyit, még sokakban 

él az a tudat, hogy az építési/bontási törmelék 
megfelelő anyag az utak feltöltésére. Ez részben 
igaz, de ha válogatás nélkül tartalmaz cserepet, 
csempét, meszeszsákot, nagyobb beton darabokat, 
némi szeget, és vasat, így már nem az igazi, sőt 
a biciklisek és a motorosok útját már a téglatör-
melék is eléggé megnehezíti.
Szóval a legtöbbjüknek sajnos még mindig mind-
egy, hogy hol van a szemét, csak ne otthon legyen 
és ne kerüljön pénzbe az eltüntetése.
Vissza az elejére: A szelektívbe csak azt vigyék, 
ami oda való, és válogatva! Vagy inkább dobják 
az egészet vegyesen a kukába, de hagyják, hogy 
aki szelektíven gyűjt, az lássa az értelmét!
Röviden a lényeg: a papírosba csak papír, az üve-
gesbe csak üveg (kupak, dugó és táska nélkül). 

A PET palackosba: tiszta üdítős, ásványvizes palackok, alumínium doboz, 
kiöblített kozmetikai és tisztítószeres flakonok, NE rakjunk bele olajos 
és fertőtlenítőszeres flakont, és egyéb műanyagot! A zsákos PET palack 

gyűjtésre is ez vonatkozik. Továbbá a palackokat összenyomott állapotban 
(laposra taposva) kéretik gyűjteni.

Z.

Környezettudatosság – II. rész

Mi is az a szelektív?
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Tájékoztató a Lébény név, valamint 
az Önkormányzat jelképeinek 

használatáról szóló önkormányzati rendeletről
Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete 1991-ben, az első rendeletei között alkotta 
meg a nagyközség címeréről és annak használatáról 
szóló 8/1991.(XII.5.) rendeletét. Az azóta eltelt mint-
egy húsz év alatt viszont nemcsak a címer, hanem 
a nagyközség fehér színű, címerrel ellátott arany rojtos 
zászlaja is általánosan használatossá vált. Félreértések 
adódtak továbbá abból, hogy a hatályos rendelet 

a címernek csak a leírását tartalmazza, a képi megjelenítését nem, ezért 
sok helyen nem megfelelő ábrázolással került feltüntetésre. A címer és 
zászló használatához hasonlóan szabályozási igény mutatkozik a ,,Lébény” 
név használata tekintetében is. 
A képviselő-testület nemrégiben elfogadott rendelete, amellett, hogy 
ezeket a hiányosságokat orvosolja, részletesen szabályozza a név, címer és 
zászlóhasználat engedélyezési eljárását, valamint szankcióval sújtja 
az engedély nélküli, vagy attól eltérő használatot. 
A rendelet teljes szövege megtalálható az önkormányzat honlapján, az 
Önkormányzat/Dokumentumtár/Rendeletek elérési út szerint, vagy 
a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján megtekinthető. 
A rendelet legfontosabb szabályai a következők: 
A rendelet személyi hatálya mindenkire kiterjed, akik a ,,Lébény” nevet, 
valamint az Önkormányzat jelképeit használni kívánják. 
A rendelet II. fejezete engedélykötelessé teszi a ,,Lébény” név haszná-
latát, és meghatározza azokat a feltételeket, amelyek fennállása esetén 
az engedélyt kiadható: 
,, A névhasználat csak akkor engedélyezhető, ha a kérelmező 

a)  lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye, telephelye, működési helye 
Lébény nagyközség közigazgatási területén van,

b) a tevékenysége Lébény nagyközséghez kötődik vagy
c)  Lébény nagyközséggel kapcsolatos termékeken, kiadványokon kí-

vánja használni.”
Ezen feltételek közül elegendő az egyiknek teljesülnie. A névhasználatért 
díjat fizetni nem kell. A rendelet megalkotásával tehát nem az önkor-
mányzati bevételek növelése a cél, hanem az, hogy meghatározott keretek 
közé terelje a Lébény név használatát és megtiltsa, hogy az nem megfe-
lelő, vagy a településre nézve hátrányos legyen. Előírja azt is, hogy mit 
kell tartalmaznia a névhasználat iránti kérelemnek. Rögzíti továbbá, hogy 
mikor kell, illetve lehet megtagadni az engedély kiadását, mikor kell, il-
letve lehet visszavonni a kiadott névhasználati engedélyt. Az engedély 
kiadása a polgármester hatásköre. 
A rendelet III. fejezete Lébény címerével foglalkozik. Elsőként annak 
részletes leírását tartalmazza, utalva arra is, hogy a címerben található 
egyes motívumok milyen jelentést hordoznak. A címer hivatalos megje-
lenítését a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza, ennek megfelelően 
került feltüntetésre itt, a Lébény Újságban, illetve tölthető le az önkor-
mányzat honlapjáról is. A rendelet lehetővé teszi a címernek a Lébény 
felirattal történő használatát, de csak a mellékletben meghatározott mó-
don és rajzi megjelenítés szerint. A címerhasználat az alábbi felhasználá-
sok esetére engedélyezhető:

a)  nem az Önkormányzat fenntartásában működő intézmény és tár-
sadalmi szervezet által kiadott, és az intézményről vagy társadalmi 
szervezetről szóló kiadványokon, 

b) Lébényt érintő kiadványokon,
c)  kulturális és szakmai rendezvényeken, sportrendezvényeken, baj-

nokságokon vagy
d) a településre utaló ajándék-, emlék- és dísztárgyakon. 

Indokolt volt szabályozni azokat az esetköröket is, amikor a címer haszná-

latához nincs szükség külön engedélyre, ezek többnyire az önkormányzat-
hoz szorosan kötődő épületekkel, tárgyakkal, dokumentumokkal és 
eseményekkel, illetve a kisebbségi önkormányzattal hozhatók kapcsolatba. 
Fontos szabály, hogy a címert csak hiteles alakban, az ábrázolás hűségének, 
a mérettartományok és színek pontos megtartása mellett lehet használni 
vagy alkalmazni, de a rendelet indokolt esetben megengedi a címernek 
a hordozó tárgy anyagában történő vagy egyszínű ábrázolással történő 
megjelenítését a heraldika általános szabályainak megtartásával.
A címerhasználat esetében elmondható, hogy az engedélyezési lehetőség 
viszonylag szűk körű. Ezt egyrészről az indokolja, hogy célszerű a címer-
nek, mint Lébény jelképének felhasználást csak korlátozott körben en-
gedélyezni, másrészről az elmúlt 20 év alatt sem merült fel a fentieken túl 
bármilyen más méltányolható felhasználási igény. 
A címerhasználatra vonatkozó engedélyezési eljárás lényegében megegye-
zik a névhasználat hasonló szabályaival. 
A rendelet IV. fejezetének témája a Lébény zászló és annak használata. 
Tartalmazza a jelenleg is használatos Lébény zászló részletes leírását, 
amelynek hivatalos megjelenítése a címerhez hasonlóan a rendelet mel-
léklete szerint történik. 
A szabályozás a zászlóhasználattal szemben azt a követelményt támaszt-
ja, hogy a zászló használatának célja, módja kötődjön Lébényhez és ne 
legyen méltatlan az Önkormányzathoz. Az engedély nélküli használat 
esetkörei és az engedélyezi eljárás részletes szabályai a névhasználatnál 
megismert előírásokhoz hasonlóak. 
Az engedély nélküli, vagy az engedélytől eltérő név és jelképhasználat 
szabálysértésnek minősül és 50.000,-forintos pénzbírsággal sújtható. 
Erre a rendelkezésre, a szabálysértési rendelkezéseket tartalmazó más 
önkormányzati rendeletekhez hasonlóan, a rendelet betartatása érdekében 
van szükség. 
Garanciális jelentősége van továbbá annak, hogy a rendelet előírásait 
csak a 2011. december 1-i hatályba lépését követően indult ügyekben 
kell alkalmazni, a hatályba lépése előtt jogszerűen keletkezett név-, 
címer-, zászlóhasználatot nem érintik.

Tájékoztató az állattartás helyi szabályairól szóló 
önkormányzati rendeletről

Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. ok-
tóber 27-i ülésén új rendeletet alkotott az állattartás helyi szabályait 
érintően. Ilyen tárgyú rendelete az önkormányzatnak korábban is volt, 
a 2006-ban megalkotott szabályozás azonban módosításra szorult. Ennek 
legfőbb indoka az, hogy több ponton módosultak az állattartást érintő 
magasabb szintű jogszabályok, amelyeknek a helyi rendeletnek meg kell 
felelni. A megfelelést a helyi szabályozás átfogó felülvizsgálatával, új 
rendelet megalkotásával valósította meg a képviselő-testület. A széles körű 
magasabb szintű szabályozás ellenére továbbra is van létjogosultsága az 
állattartást érintő helyi, speciális szabályoknak, hiszen ezek megalkotásá-
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val lehet az olyan az állattartás során jelentkező helyi problémáknak 
elejét venni, amelyekkel gyakran fordulnak a polgármesteri hivatalhoz 
megoldásért. Fontos kiemelni, hogy a rendelet a korábban hatályos 
rendelethez képest nem tartalmaz szigorítást a tartható állatok darab-
számát illetően, sőt, néhány esetben inkább könnyítést jelent. 
A rendeletet, tekintettel arra, hogy közérdeklődésre tarthat számot, teljes 
terjedelmében közzétesszük, előtte azonban, a könnyebb érthetőség ér-
dekében, annak egyes rendelkezéseihez rövid magyarázatot fűzünk. 
A célok között olyan általános előírások kerülnek megfogalmazásra, 
melyeket valamennyi állattartónak szem előtt kell tartani. A rendelet 
hatálya a Lébény nagyközség területén folytatott állattartásra terjed ki. 
Kivételt képez ez alól a veszélyes állatok tartása, valamint a nagy létszá-
mú állattartó telep létesítése, amelyekre külön jogszabályok rendelke-
zései az irányadók. 
A 3.§ az állatok tipizálására állít fel kategóriákat: nagyhaszonállat, 
közepes haszonállat és kistestű haszonállat között tesz különbséget.
A 4.§ az állattartás egyik legfontosabb helyi szabályát tartalmazza: meg-
határozza, hogy ingatlanonként hány darab állat tartható külön engedély 
nélkül. A darabszámok meghatározásánál a helyi, falusi viszonyokat 
vette figyelembe a testület, de ugyanakkor igyekezett megtiltani, hogy 
valaki olyan mennyiségben tartson állatot, amely másokat, különösen 
a szomszédjait, zavarna. A külterületi állattartásra ez a korlátozás nem 
vonatkozik. A hivatásszerűen állattartásból élők tevékenységét sem akar-
ják ugyanakkor ellehetetleníteni, hiszen a polgármester engedélyével 
indokolt esetben ennél nagyobb számban is tarthatók haszonállatok. 
A kedvtelésből tartott állatok száma is korlátozásra került, kutyák és 
macskák esetén 2-2, egyéb kedvtelésből tartott állat esetén ingatlanonként 
10 darabban. A haszonállatokat illetően indokolt tiltást, illetve korlátozást 
tartalmaznak a 4.§ (5) és a (6) bekezdései, melyek a közösség, a tulajdo-
nostársaik érdekeit védik, illetve az állatok jólétét szolgálják. 
A haszonállatok tartására vonatkozó különböző előírások egyaránt 
szolgálják az állatok kíméletét, illetve mások, különösen a szomszédos 
ingatlan tulajdonosainak érdekeit. Kiemelten fontos a kötelezően betar-
tandó legkisebb távolságok, azaz a védőtávolságok meghatározása, me-
lyek mértékét a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. 
A rendelet 6-7.§-ai a haszonállatok legeltetésére vonatkozó szabályokat 
tartalmaznak, amely tevékenység a közterületet is érintheti. Noha a legel-
tetés gyakorlati jelentősége napjainkban egyre csökken, mégis, az esetle-
ges problémák elkerülése érdekében, a korábbi rendelethez hasonlóan 
indokolt volt e kérdéskör szabályozását. 
Méhtartásra vonatkozó részletes rendelkezések megalkotására nem volt 
szükség, tekintettel arra, hogy a tevékenységet valamint a méhészetek 
elhelyezésére vonatkozó előírásokat a méhészetről szóló 15/1969. (XI. 6.) 
MÉM rendelet részletesen szabályozza. A méhtartás esetén is indokolt 
volt azonban egyrészt védőtávolság beiktatása az egészségügyi, oktatási 
és más közösségi intézményektől, másrészt a méhkaptárok maximális 
számának meghatározása, amit a 4.§ (1) d) pontja tartalmaz. 
Talán a legtöbb állattartással kapcsolatos probléma a nem megfelelő 
kutyatartásból ered, és a háziállatok számát tekintve is minden bizony-
nyal az ebek vannak többségben. A 9.§ előírásai jórészt az ebek általi 
baleset és károkozás elkerülésére irányulnak, az ebek felügyelet nélküli 
közterületre, szomszédos ingatlanra jutásának, bizonyos intézmények 
területére való beengedésének tilalmával, figyelmeztető táblák kihelye-
zésének előírásával. 
A rendelet 4.§ (1) bekezdésben foglalt mértéket meghaladó állattartáshoz 
külön engedély szükséges, az állattartó köteles bejelenteni ez irányú te-
vékenységét a polgármesterhez. A hivatkozott bekezdés b) pontja szerint 
pedig a közművelődési, egészségügyi létesítmény, egyéb közintézmény, 
temető telekhatárától számított 50 méteres körzetén belül nagy haszon-
állatot tartani szintén csak engedéllyel lehet. Az engedélyezés szabályait 

a 10.§ tartalmazza. A meghatározott mértéket meghaladó állattartási 
szándékot a polgármesterhez kell bejelenteni, a rendeletben meghatározott 
adattartalmú kérelemben. Az engedély kiadása a polgármester hatásköre. 
Szintén a polgármester hatáskörébe került a tenyésztési és munkavég-
zési céllal tartott állatok tartásának engedélyezése. 
A rendelet meghatározott előírásainak be nem tartását szabálysértéssé 
minősíti és 50.000,-forintos pénzbírsággal fenyegeti. Erre a rendelkezés-
re, a szabálysértési rendelkezéseket tartalmazó önkormányzati rendele-
tekhez hasonlóan, a rendelet betartatása érdekében van szükség. 
A záró rendelkezések közül garanciális jelentősége van annak, hogy 
a rendelet hatálybalépését követően még három hónap áll rendelkezésre 
a jogszabályi előírásoknak való megfelelésre. Az állattartó épületet érintő 
védőtávolságokra vonatkozó szabályokat viszont csak új létesítmény 
építése, vagy meglévő bővítése esetére kell alkalmazni. 

Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testületének 20/2011. (X.28.) önkormányzati 

rendelete az állattartás helyi szabályairól

Lébény Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkor-
mányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében, a 
szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 1.§ (1) és a hulladék-
gazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 31.§ (2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján az állattartás helyi szabályairól az alábbi 
rendeletet alkotja:

I. fejezet
Általános rendelkezések

1. A rendelet célja

1.§ (1) E rendelet célja azon szabályok meghatározása, amelyek elősegí-
tik az állattartók, valamint az állattartással érintett lakosok érdekeinek 
érvényesülését, s egyúttal biztosítják, hogy az állattartás mások – a szom-
szédos ingatlan használóinak, közterületen tartózkodó polgároknak– 
nyugalmát, biztonságát és testi épségét ne veszélyeztesse, mások értékeit 
ne károsítsa, és mindenkor feleljen meg az állategészségügyi, állatvédelmi, 
építésügyi és környezetvédelmi előírásoknak.
(2) A nagyközség területén állat csak akkor tartható, ha az állatok elhe-
lyezésére szolgáló épület, építmény megfelel a hatályos építésügyi, köz-
egészségügyi, állategészségügyi, állatvédelmi és tűzvédelmi előírásoknak.
(3) Az állattartó a jó gazda gondosságával köteles gondoskodni állatainak 
az állatvédelmi jogszabályokban előírt megfelelő tartásáról, biztonságos 
elhelyezéséről, etetéséről, szakszerű gondozásáról, szökésének megakadá-
lyozásáról, az állatok megbetegedése esetén állatorvos igénybevételéről.

2. A rendelet hatálya

2.§ (1) E rendelet hatálya – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – Lébény 
nagyközség közigazgatási területén folytatott állattartásra terjed ki.
(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a veszélyes illetve veszélyesnek mi-
nősített – állatok tartására és a nagy létszámú állattartó telep létesítésére. 

3. Értelmező rendelkezések

3.§ E rendelet alkalmazásában:
(1) Nagyhaszonállat: ló, szarvasmarha, bivaly, szamár, öszvér, strucc
(2) Közepes haszonállat: sertés, juh, kecske
(3)  Kistestű haszonállat: baromfifélék, szárnyasok, galamb, házinyúl, 

prémes állatok. 
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II. fejezet
Az állattartás szabályai

4. Az állattartás rendje

4.§ (1) Egy belterületi ingatlanon külön engedély nélkül:
a) nagy haszonállatból legfeljebb 5 db
b) közepes haszonállatból legfeljebb 25 db
c) kistestű haszonállatból legfeljebb 100 db
d) méh legfeljebb 20 kaptár
e) kedvtelésből tartott állatból – eb, macska kivételével – legfeljebb 10 db
f ) eb: legfeljebb 2 db 
g) macska: legfeljebb 2 db tartható.
(2)  Az (1) bekezdésben meghatározott állatlétszámon felül az állatok 

szaporulata azok elválaszthatóságáig tartható.
(3)  Külterületen a belterületi határtól számított 600 m-re az állattartásra 

vonatkozó szabályok és a rendelet előírásainak betartása mellett lét-
számkorlátozás nélkül valamennyi haszonállat tartható.

(4) Külön engedély szükséges:
a)  az (1) bekezdésben foglalt mértéket meghaladó állattartáshoz és
b)  az (5) bekezdés a) pontjában foglalt intézmények telekhatárától szá-

mított 50 méteres körzetén belül nagy haszonállat tartásához. Az ál-
lattartó az engedélykérelmet a 10.§-ban foglaltak szerint nyújtja be 
a polgármesterhez. 

(5) Tilos haszonállatot tartani: 
a)  a közművelődési, egészségügyi létesítmény, egyéb közintézmény, te-

mető területén és
b)  lakóházakban és egyéb célú nem állattartásra szolgáló épületben (pl. 

pince, garázs stb.). 
(6)  Közös használatban lévő udvarok esetében haszonállatot tartani csak 

a tulajdonostársak írásos hozzájárulásával lehet.

5. A haszonállat tartásra vonatkozó szabályok

5.§ (1) Az állatok tartására szolgáló új építmények és az ezekhez tartozó 
kiszolgáló létesítmények kialakítása az építésügyi szabályok szerint tör-
ténhet. Az állatok tartására szolgáló építmények létesítésekor be kell 
tartani az e rendelet 1. mellékletében előírt védőtávolságokat.
(2)  Az állatok elhelyezésére szolgáló létesítményeknek meg kell felelnie 

az építésügyi, az állategészségügyi, a közegészségügyi, a környezetvé-
delmi valamint állatvédelmi előírásoknak.

(3)  Trágyát – beleértve a hígtrágyát is -, trágyalevet a közegészségügyi, az 
állategészségügyi, a környezetvédelmi és vízügyi szabályok betartásá-
val kell kezelni és tárolni.

6.§ (1) Állatot legeltetni csak felügyelet mellett, az állattartó tulajdonában, 
illetve jogszerű használatában lévő területeken, a legeltetésre vonatkozó 
egészségügyi előírások betartásával lehet. 
(2) Állatot a közterületen legeltetni, közterületen hagyni tilos.

7.§ (1) Közúton és közterületen állatot hajtani csak a közúti közlekedési 
szabályok betartásával lehet úgy, hogy a fákban, bokrokban, más tárgyak-
ban valamint az emberek testi épségében kárt ne okozzon.
(2) A szarvasmarhák az alábbi útvonalon hajthatók a legelőre: 
a)  a nagyközség újtelepi részéről a Vasvári utca - Bormászi út - Pere köz 

- Damjanich utca útvonal
b)  a nagyközség többi részéről a Patika köz - Temető utca - Damjanich 

utca útvonal. 
(3)  Ünnepi rendezvények, futballmérkőzések alkalmával a szarvasmarhá-

kat 12-13 óra között be kell hajtani.

(4)  Az állatokat a május 1. és október 31. közötti időszakban lehet kihaj-
tani a legelőre.

(5)  Amennyiben az állat a közterületen történő áthajtása során a közte-
rületet szennyezi, az állattartó köteles azt haladéktalanul eltávolítani.

6. A méhtartásra vonatkozó szabályok

8.§ Egészségügyi, oktatási, és más közösségi intézmény telekhatárától 
számított 50 méteres védőtávolság betartása mellett tarthatók méhek.

7. A kedvtelésből tartott állatokra vonatkozó szabályok

9.§ (1) Az állattartó köteles az ebet úgy tartani, hogy más életét, testi 
épségét, tulajdonát ne veszélyeztesse, anyagi kárt ne okozzon. Az állat-
tartó köteles gondoskodni arról, hogy az eb a közterületet ne szennyezze. 
Az eb által a közterületen okozott szennyeződés azonnali eltávolításáról 
az állattartó köteles gondoskodni.
(2)  Az állattartó az ebet úgy köteles tartani, hogy az elkóborolni, közte-

rületre felügyelet nélkül kijutni ne tudjon. 
(3)  Bekerítetlen ingatlanon ebet szabadon tartani tilos. 
(4)  Bekerített ingatlanon eb szabadon tartható, azonban a kerítést úgy 

kell kialakítani, hogy az eb közterületre való kijutását, szomszédos 
ingatlanokra történő bejutását, valamint a kerítés résein történő kiha-
rapását megakadályozza.

(5)  Harapós, támadó vagy kiszámíthatatlan természetű eb tartása esetén 
az ingatlan vagy a ház bejáratán szembetűnő módon erre utaló figyel-
meztető táblát kell elhelyezni.

(6)  Tilos ebet beengedni, bevinni, illetve tartani a vakvezető és jelzőkutya, 
valamint az intézmény őrzését szolgáló eb kivételével:

a) egészségügyi, szociális, kulturális létesítmény területére
b) ügyfélforgalmat lebonyolító közintézmény épületébe
c) közpark, sportpálya és játszóterek területére és 
d) temető területére.

8. Engedélyezés

10.§ (1) Az e rendelet 4.§ (4) bekezdése szerinti engedélyköteles állat-
tartás esetén a tevékenység megkezdése előtt az állattartó köteles beje-
lenteni a polgármesterhez az ilyen irányú szándékát.
(2)  A kérelemben fel kell tüntetni, hogy a településen belül mely helyszí-

nen, hány darab és milyen fajtájú állatot kíván tartani, ehhez milyen 
védőtávolság biztosított, az állatok részére a minimális férőhelyet 
módjában áll-e biztosítani, továbbá be kell mutatni a tartási techno-
lógia (takarmányozás, takarítás, trágyakezelés) rövid leírását is. 

(3)  Az engedély kiadása a polgármester hatáskörébe tartozik. A polgár-
mester akkor engedélyezheti az állattartást, ha a kérelem megfelel az 
(1) bekezdésben foglalt követelményeknek. A védőtávolságra az 1. 
számú melléklet szabályait kell alkalmazni.

(4)  A polgármester által kiadott engedély határozatlan időre szól, és mind-
addig érvényes, amíg az engedély kiadásának feltételei fennállnak. 
Az engedély visszavonható, ha az engedély kiadásának feltételeiben olyan 
változás következik be, amely az engedély kiadását nem teszi lehetővé 
vagy az állattartó az állatok tartására vonatkozó szabályokat megszegi. 

9. Tenyésztési és munkavégzési céllal tartott állatok 

11.§ (1) Tenyésztési és munkavégzési céllal engedély alapján, a jelen 
rendeletben foglalt szabályok betartásával tarthatók állatok. Az engedély 
kiadása a polgármester hatáskörébe tartozik. 
(2)  Tenyésztési céllal belterületen ingatlanonként - az almot nem számít-

va - legfeljebb egy kan és négy szuka kutya tartható. 
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(3)  Munkavégzési céllal belterületen ingatlanonként - az almot nem 
számítva - legfeljebb öt kutya tartható. 

(4)  Tenyésztési és munkavégzési céllal kizárólag törzskönyvezett, fajta-
tiszta kutyát lehet tartani. Az állat tartója köteles a kutyákat 

a) biztos módon megkötve vagy a kiszabadulását biztosan megakadályo-
zó módon bekerített, illetve bezárt helyen
b) a kutyák számára legjobb tartástechnológiát alkalmazva és 
c) a jó gazda gondosságával tartani.
(5)  Az almot lehetőség szerint a nyolchetes életkor elérését követően 

értékesíteni kell.

10. Szabálysértési rendelkezések

12.§ Szabálysértést követ el és 50.000,- Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújt-
ható, aki:
a)  belterületi ingatlanon külön engedély nélkül e rendelet 4.§ (1) bekez-

désében meghatározott számú állatnál többet tart, 
b)  e rendelet 4.§ (5) bekezdésében meghatározott helyen állatot vagy 

a rendelet 4.§ (4) b) pontjában meghatározott helyen, külön engedély 
nélkül nagyhaszonállatot tart, 

c)  e rendelet 1. számú mellékletében foglalt védőtávolságokat nem tartja be, 
d)  az állatok legeltetésére vonatkozó, e rendelet 6-7.§ szakaszába foglalt 

szabályokat megszegi, 
e)  e rendelet 8.§ szakaszába foglalt, méhtartásra vonatkozó védőtá-

volságot nem tarja be, 
f )  e rendelet 9.§ szakaszába foglalt, a kedvtelésből tartott állatok tartásá-

ra vonatkozó szabályokat megszegi vagy 
g)  e rendelet 11.§ szakasza szerinti engedély nélkül tenyésztési vagy 

munkavégzési céllal állatot tart. 

III. Fejezet
Záró rendelkezések

13.§ (1) Ez a rendelet 2011. december 1-jén lép hatályba.
(2)  Ahol a rendelet hozzájárulás, engedély, beszerzését írja elő, ott azt az 

állattartó a rendelet hatályba lépését követő három hónapon belül 
köteles beszerezni, amennyiben azzal még nem rendelkezik.

(3)  Ahol korábban megengedett volt az állattartás, de e rendelet azt 
korlátozza, vagy tiltja, az állattartó legkésőbb a rendelet hatálybalépé-
sét követő három hónapon belül köteles az előírt számra korlátozni, 
az állattartás feltételeit biztosítani, illetve az állattartást megszűntetni.

(4)  E rendelet védőtávolságokra vonatkozó rendelkezéseit csak az e ren-
delet hatálybalépését követően történő állattartás céljára szolgáló lé-
tesítmény építése, bővítése során kell alkalmazni. 

(5)  E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Lébény Ön-
kormányzat az állattartásról szóló 11/2006.(III.31.) rendelete. 

(6)  E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament 
és a Tanács 2006/123/EK irányelvnek való megfelelést szolgálja.

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

Kihirdetve:
Lébény, 2011. október 28. 
 Dr. Lascsikné dr. Bozi Sarolta s.k. 
 jegyző

1. számú melléklet
 

Az állattartás céljára szolgáló létesítmény építése, bővítése esetén 
betartandó védőtávolságok

a)  Nagy haszonállat: lakóépülettől 10 m, ásott kúttól, fúrt kúttól, kerti 
csaptól 15 m

b)  Közepes haszonállat: lakóépülettől 6 m ásott kúttól, fúrt kúttól, kerti 
csaptól 15 m

c) Kis haszonállat lakóépülettől: 6 m ásott kúttól, fúrt kúttól, kerti csaptól 10 m
d) Trágyatároló: lakóépülettől 10 m ásott kúttól, fúrt kúttól, kerti csaptól 15 m

Tájékoztató a fogászati ügyeleti ellátásról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakossá-
got, hogy a felmerülő igényeknek 
megfelelően a fogászati ügyeleti 
ellátást 2011. október 1-jétől már 
két városban, Győrben és Moson-
magyaróváron is igénybe vehetik 
a lébényiek. 
A Győr, Liezen-Mayer utca 57. 
szám alatti fogorvosi rendelőt hét-
főtől péntekig 20.00-22.00 óra 
között, szombat vasárnap és ün-
nepnapokon 8.00-11.00 és 20.00-
23.00 óra között kereshetik fel 
a sürgős ellátásra szorulók. 

A mosonmagyaróvári ügyeleti ellátásban közreműködő fogorvosok neve 
és címe: dr. Schrempf-Kuta Danuta, Mosonmagyaróvár, Terv utca 31., dr. 
Bonifert Ferenc, Mosonmagyaróvár, Szent István út 126., dr. Kovács 
János, Mosonmagyaróvár, Károly u. 3. dr. Móritz Csilla, Mosonmagyar-
óvár, Fő u. 41., dr. Somodi Pál Mosonmagyaróvár, Kórház u. 34., dr. 
Hegel Zsuzsanna Mosonmagyaróvár, Károly u. 7. és dr. Jones Eduard 
Mosonmagyaróvár, Gulyás Lajos u. 14. Az ellátást végző fogorvosok 
szombat, vasárnap és munkaszüneti napokon 8.00-10.00 óráig, illetve 
18.00-20.00 óráig ügyeleti ellátást, 10.00-18.00 óráig, illetve 20.00-8.00 
óráig készenléti ellátást biztosítanak. Az ellátás helyszínéről a 20/982-
4645-ös telefonszámon érdeklődhetnek. 
Felhívjuk a figyelmüket, hogy az önkormányzat csak a lébényi lakosok 
fogászati ügyeleti ellátására szerződött a fenti fogorvosokkal, ezért 
a lakcímet az ellátás igénybevételét megelőzően érvényes lakcímkártyá-
val igazolni kell. 
Felhívjuk a figyelmüket továbbá, hogy az ellátás mindkét városban csak 
a vonatkozó rendelet szerinti sürgősségi beavatkozások elvégzésére 
terjed ki, melyek az alábbiak: fogeltávolítás, vérzéscsillapítás, idegentest-
eltávolítás, törött fog lecsiszolása, gyökércsatorna megnyitása, valamint 
az előzőekhez szükséges érzéstelenítés. Más ellátás igénybevételére 
a fogászati ügyelet keretén belül nincs lehetőség. 
Kérjük, hogy a továbbiakban a fentiekre szíveskedjenek figyelemmel lenni!

A Polgármesteri Hivatal híreit összeállította: dr. Tóth Tünde

Lébény Nagyközség Önkormányzata
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Az elmúlt évtől lehetőség nyílt arra, hogy a Nitrát adatszolgáltatást 
a gazdálkodók elektronikus formában is benyújthatják ügyfélkapun ke-
resztül. Ez jelenleg még nem kötelező, az adatszolgáltatás papír alapon 
is lehetséges. 
Kinek is kell adatot szolgáltatnia ? 
Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet „nitrát rendelet” alapján adatszol-
gáltatásra kötelezettek:
1.  Az ország egész területén háztartás igényeit meghaladó mértékben 

állattartást folytatók. /Magánszemélyek háztartási igényeit meghaladó 
állattartás: vegyes állattartás esetében 5 számosállat/ingatlan, baromfi 
esetében 3 számosállat./ingatlan felett. Ezen termelőknek a 78/2007. 
(IV.24.) Korm. rendelet szerinti KÜJ, KTJ számok szükségesek.

2.  Mindenki, aki állattartással nem foglakozik, de a mezőgazdasági tevé-
kenysége során nitrát érzékeny területen gazdálkodik (az egyes állat-
tartó telepeken kívül nitrát érzékeny területek a 43/2007.(VI.1.) FVM 
rendelet szerinti nitrát érzékeny blokkok, belterület, kivéve, ha a felszín 
alatti víz nitrát tartalma nem haladja meg az 50 mg/l értéket, és állat-
tartás folytatható; bányatavak 300 méteres parti sávja)

Az adatszolgáltatást a hatályos 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 6. 
számú mellékletében lévő adatlap kitöltésével – vagy az említett elekt-
ronikus felületen - kell végrehajtani.
Az adatszolgáltatási kötelezettség az elmúlt gazdálkodási évre, tehát 
a 2010. szeptember 1. és 2011. augusztus 31. közötti időszakra vonatko-
zik. A kitöltött papírformátumú adatlapot 2011. december 31-ig kell a 
telephely/székhely szerint illetékes megyei Kormányhivatal Növény- és 
Talajvédelmi Igazgatóságra elküldeni. Az elektronikus kitöltő felület az 
MgSzH honlapján elérhető, s az ügyfélkapus azonosítást követően az 
adatlap kitölthető elérhető. 
Fontos, hogy amennyiben az xml kitöltést választja a gazdálkodó, úgy meg-
hatalmazás beküldése is kötelező, melyet ugyancsak a kitöltő felületen érhet 
el, s onnan nyomtathat a gazdálkodó, vagy meghatalmazottja. A kinyomtatott 
és aláírt, vagy ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott meghatalmazást az MgSzH. 
1525. Budapest, Pf. 30. postacímre kell eljuttatni. Ez évben a jogi személyek-
től, jogi személyiséggel nem rendelkező ügyfelektől elvárt az 1 hónap-
nál nem régebbi cégkivonat és az aláírási címpéldány csatolása is. 
Fontos, hogy amennyiben hígtrágya, egyéb nem veszélyes hulladék, vagy 
szennyvíziszap, szennyvíziszap komposzt nevesítésre kerül az adatlapon, 
úgy ahhoz a talajvédelmi hatóság engedélye szükséges, s a helyszíni el-
lenőrzéshez be kell tudni mutatni. Ugyancsak szükséges, hogy műtrágya 

felhasználása talajvizsgálatra alapozottan történjen. Így az akkreditált 
talajlaboratórium által, 5 évente 5 ha-ként begyűjtött talajminta alapján 
kell, hogy sor kerüljön a szántóföldi növények tápanyagpótlásának terve-
zésére és megvalósítására az 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 3., illetve 4. 
számú mellékletében lévő növényi tápanyagigény- talajellátottság függ-
vényében. (Maximum korlát figyelembevételével.)
Fontos nyomon követni továbbá a szerves trágya kijuttatás hasznosulási 
értékét a rendelet 2. melléklete szerint, különösen azon esetben, ha 
ugyanazon tábla több éven keresztüli trágyázása történik. 
A szerves trágyák átlagos beltartalmi mutatói – legeltetéssel történő 
kijuttatás, valamint különböző tárolási formák esetében – a rendelet 
1. mellékletéből olvashatók ki, s nitrogén esetében attól eltérni nem 
lehet (kivéve engedélyköteles anyagok használatát).. 
Pl. Tejelő tehén (650 kg) egész évre vonatkoztatott legeltetés esetén 125 kg/
ha N hatóanyagot juttat ki. A tárolt szerves trágya vonatkozásában 6,1 kg/t, 
mélyalomnál 7,1 kg/t N hatóanyagot kell figyelembe venni. 
Fontos, hogy a legeltetetés során, illetve az egyéb trágyázási eljárásokkal 
kijuttatott szerves trágya/szerves eredetű trágyázó szer esetében se kerül-
jön a 170 kg/ha N hatóanyag túllépésre a nitrát érzékeny területeken. 
A trágya (szerves/ásványi) kijuttatásra vonatkozó november 15-feb-
ruár 15 közötti tilalmi időszakot – a téli legeltetési korlátot, valamint 
az ideiglenes trágyadepók ez időterminusra történő felszámolását is 
beleértve – figyelembe kell venni (kalászosok fejtrágyázása esetén 
február 1-ig tart). 
Az istállózott időszak tekintetében a keletkező trágya mennyiségét, 
csak erre az időszakra vonatkoztatva kell kiszámolni a rendelet 5. 
számú mellékletében szereplő irányszámok alapján. Ugyanakkor az 
adatlap 3.1. pontjában lévő legeltetéssel hasznosított terület kerüljön 
feltüntetésre összhangban a 2.2. és a 2.3. fejezetekben rögzített kelet-
kező szerves trágya és tárolt szerves trágya meghatározásokkal. 
Fontos ugyanakkor, hogy amennyiben az állattartó nem rendelkezik 
a trágya elhelyezéshez szükséges földterülettel, vagy egyéb módon törté-
nő hasznosítás nem igazolható – pl. saját biogáz előállítás stb. -, úgy fel 
kell tüntetni az 3.3. pontjában az átvevő adatait (név, cím, regisztrációs 
szám). Amennyiben más gazdálkodótól átvett trágya kerül felhasználás-
ra, a trágyát átadó gazdálkodó adatait kell megadni.
Ez esetben a megjelölt gazdálkodó is szerepeltesse az átvett mennyiséget, 
ha a felhasználás nitrát érzékeny területen történt.
Figyelem! Az ellenőrző talajvédelmi hatóság az alapbizonylatokat 
(átadás, átvétel, stb…) is ellenőrizheti egy helyszíni ellenőrzés során.
Az adatlap beszerezhető:

- megyei Kormányhivatalok Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságain 
(elérhetőségeik a www.mgszh.gov.hu honlapon)

- Gazdálkodói Információs Szolgálat kamarai tanácsadóinál (http://umvp.
agrarkamara.hu ).

- www.kolcsonosmegfeleltetes.eu honlapon a JFGK4 menüpont alatt – ahol 
a még hiányzó KÜJ, KTJ igénylőlapok is letölthetők a kitöltési útmuta-
tókkal együtt. 
Az elektronikus kitöltőfelület az MgSzH honlapján érhető el az alábbi linken: 
http://www.mgszh.gov.hu/nyomtatvanyok/e_nyomtatvanyok

A 43/2007.(VI.1.) FVM rendelet szerinti nitrát érzékeny blokkok beazo-
nosításához, valamint az adatlap értelmezésében a kamarai tanácsadók 
segítséget nyújtanak.
e-mail: info@agrarkamara.hu 

Magyar Agrárkamara Gazdálkodói Információ Szolgálata

Kötelező adatszolgáltatás 2011. december 31-ig

 Forrás: MVH-FÖMI
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1. melléklet
A felszín alatti víz és a földtani közeg környezetvédelmi nyilvántartási 
rendszer (FAVI) adatszolgáltatásáról szóló 18/2007. (V. 10.) KvVM 
rendelet szerinti adatlapok kitöltési útmutatója szerint a háztartási igényt 
meghaladó állatlétszám:

Állatfaj
1 számosállat 

(500 kg)
(db)

5, ill. 3 
számos állat 

(db)
ló 1 5
szarvasmarha 1 5
növendék marha, vagy csikó 
(idösebb 1 évesnél)/ szarvas 2 10

növendék marha, vagy csikó 
(fiatalabb 1 évesnél)/ őz 4 20

sertés/vaddisznó 5 25
strucc 6 18
süldő 10 50
juh 10 50
bárány 20 100
tojótyúk/kacsa/liba/fácán 167 501
broiler 333 999

Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület

2011. október 6-án, az Aradi vértanúk napján, ismét koszorúztunk 
a lébényi temetőben.
Az 1956-os megemlékezés keretében, Wesztergom Imre lébényi vétlen 
áldozat nyughelyén koszorúztunk.
A napján történő megemlékezésen szép számmal részt vettek helyi és 
vidéki tisztelgők.
Tájékoztatásul adjuk a lakosság tudtára, hogy az adójuk 1%-a megérkezett 
számlánkra (42.598 Ft), köszönet érte!
Szintén tájékoztatásul hirdetjük, hogy ez év karácsonya előtt is lesz forralt 
bor akció.

Wandraschek Ferenc
Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület

Mesélj nagyanyó, nagyapó! 

A kunszigeti Szigetgyöngye nyugdíjas klub szervezésében az idén már 
hatodik alkalommal került sor az időskorúak mese- és anekdotamondó 
versenyére. A rendezvénynek az újonnan felavatott Integrált Közösségi 
Szolgáltató Tér adott helyet, ahová 10 községből 13 versmondó és 4 
anekdotázó érkezett. A megjelenteket Lendvai Ivánné polgármester 
köszöntötte, aki hangsúlyozta, hogy a múlt megőrzésében milyen fontos 
szerepük van a meséknek, amelyek tanulságokat, bölcsességet, élettapasz-
talatot hordoznak, és gazdagabbak leszünk hallgatásakor. Szép számú 
közönség előtt kezdődött a verseny, az egymás követő fellépők tolmácso-
lásában mesét hallgattunk a kurta farkú kismalacról, a tizenkét zsiványról, 
az aranykutyáról, Mátyás királyról, az udvari bolondról. Élményt jelentett 
Móricz Zsigmond, Gyulai Pál, Krúdy Gyula, Kóka Rozália, Wass Albert, 
Varró Dániel egy-egy meséjének hallgatása.
Az anekdotázók saját élményeikből sok vidám történetet adtak elő, így 
a disznóölés tréfáiról, a katonaság kalandjairól, a nyugdíjasok számítás-
technikai tanfolyamáról, a jogosítványszerzés megpróbáltatásairól.  
Az elhangzott produkciókat zsüri értékelte, melynek tagja volt Kovács 
Kornélia tanárnő, a Nyugdíjasok Lébényi Egyesületének kultúrfelelőse. 
A versenyen különdíjat kapott Gruber Miklós, aki saját meséjét mondta 
el. A jelenlévők - egy írásának felolvasásával - emlékeztek az 5 éve mo-
torbalesetben meghalt Szabó Emőkére, aki a Kisalföld munkatársa volt, 
édesanyja, Szabó Károlyné óvónő pedig állandó résztvevője, díjazottja 
a kunszigeti versenyeknek.
Ezen a rendezvényen a nagyanyók és nagyapók egymásnak is bemutatták, 
hogy milyen meséket mondanak odahaza unokáiknak, így ünnepelték 
meg a Magyar Népmese Napját, és tisztelegtek a nagy meseíró, Benedek 
Elek emléke előtt. 

Fülöp Anna 

Töltsön velünk egy kellemes estét!
A Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar szervezésében 
2011. december 18-án vasárnap délután 16 órakor kerül 
megrendezésre az Adventi hangverseny, ahol falunk 
valamennyi kórusa fellép. Szeretettel várunk mindenkit 
a katolikus templomba, azt követően pedig 
a volt gimnázium épületébe, egy baráti beszélgetésre, 
természetesen forralt bor mellett.

Tisztelettel:
Szervezők

M
E

G
H

ÍV
Ó
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Hirdetés

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 vezetői és munkatársai 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 

Eredményekben Gazdag Boldog Új Évet kíván, 
minden kedves Ügyfelének és Tagjának.

Sajátforrású forintalapú Devizakiváltó hitellel 
várunk minden kedves Devizahitelt kiváltó 

ügyfelet, és az Új évben is új szolgáltatásokkal, 
kedvező kondíciókkal állunk 

a lakosság rendelkezésére.

Keressen kirendeltségeinken:

HÁLÓZAT TAGJAA
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Közérdekű

Állatorvos
dr. Angyalics Attila 96/360-012

Nemzeti Adó és Vámhivatal (APEH)
Győri Kirendeltség
9021 Győr, Szent István u. 15-17.
Tel.: 96/616-000, Fax.: 96/616-033
Nyitvatartás:
Hétfő:    8-18h
Kedd, Szerda, Csütörtök: 8-12h
Péntek:   8-11h
Ügyféltájékoztató telefonszámok:
Kék szám: 40/42-42-42 (mobilhálózatokból is hívható)
Mobilhálózatokból: 20/33-95-888, 30/33-95-888, 
70/33-95-888
Ügyfélkapuval kapcsolatos kérdések esetén kor-
mányzati kék szám: 189
Mosomnagyaróvári kirendeltség
9200 Mosommagyaróvár, Deák tér 1., Tel.: 96/215-817
Nyitvatartás:
Hétfő:   8-17h
Kedd, Szerda, Csütörök: 8-13h
Ügyféltájékoztató telefonszámok:
Kék szám: 40/42-42-42 (mobilhálózatokból is hívható)
Mobilhálózatokból: 20/33-95-888, 30/33-95-888, 
70/33-95-888
Ügyfélkapuval kapcsolatos kérdések esetén kor-
mányzati kék szám: 189

GDF SUEZ Zrt. (Égáz-Dégáz Zrt.)
Levélcím:
GDF SUEZ Zrt. Ügyfélszolgálat 6701 Szeged, Pf. 2320.
Győri Ügyfélszolgálati Iroda
9024 Győr, Czuczor G. u. 24.
Ügyfélfogadás:
Hétfő, Kedd, Csütörtök: 8-14h
Szerda:   8-20h
Péntek:   8-14h
Pénztári órák:
Hétfő, Kedd, Csütörtök: 8-14h
Szerda:   8-17.30h
Péntek:    8-12h
Mosonmagyaróvári Ügyfélszolgálati Iroda
9200 Mosonmagyaróvár, Erkel F. u. 10.
Ügyfélfogadás:
Szerda:   16-20h
Csütörtök:    8-12h
Telefonos ügyfélszolgálat:
Munkanapokon   7-19h
Tel.: +36 40/824-825, ugyfel@gdfsuez.hu
Díjmentes mérőóra állás bejelentő automata: 
+36 80/820-055

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
9021 Győr, Árpád út 32.
Tel.: 96/507-200
Fax.: 96/507-205
e-mail cím: hivatal@gyorkozig.hu
levélcím: 9002 Győr, Pf.: 415
Ügyfélfogadás:
Hétfőtől csütörtökig:  8-16h
Pénteken:   8-13.30h

Kéményseprő KÉTÜSZ-Moson Kft.
9200 Mosonmagyaróvár, Kossuth Lajos út 16.
Tel.: 96/566-467, Fax: 96/217-123
e-mail: moson@ketusz.hu

Körzeti Földhivatal Mosonmagyaróvár
9201 Mosonmagyaróvár, Pozsonyi u. 87.
Tel.: 96/577-630, Fax: 96/577-639
e-mail: mosonmagyarovar@takarnet.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő:   8-11.30 és 13-15.30
Szerda:  8-11.30 és 13-16.30
Csütörtök:  8-11.30 és 13-15.30
Kedd, Péntek:   szünnap

Karolina Kórház Rendelőintézet
9200 Mosonmagyaróvár, Régi Vámház tér 2-4.
Tel.: 96/574-600, Fax: 96/574-793
www.karolinakorhaz.hu
Mentőállomás segélyhívószám: 104, 215-335
9200 Mosonmagyaróvár, Csaba u. 1/a

Vas Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja
Mosonmagyaróvári Kirendeltség
9200 Mosonmagyaróvár, Lucsony u. 4.
Tel.: 96/219-852, Fax: 96/219-855, www.nyugatrmk.hu
Ügyfélfogadás:
Hétfő, Kedd, Csütörtök: 8-12h és 13-15h
Péntek:   8-12h
Szerda:   szünnap

Okmányiroda
Győri Okmányiroda I.
9021 Győr, Áprád út 36.
Tel.: 96/500-301, Fax: 96/500-381
Kezelt ügytipusok:
járműigazgatás, vezetői engedély, mozgáskorlá-
tozottak parkolási igazolványa
Interneten is kezdeményezhető ügytipusok:
anyakönyvi ügyek, egyéni vállalkozói igazolvány 
ügyek, járműigazgatási ügyek, lakcím igazolvány 
ügyek, lakcím változási ügyek, mozgáskorlátozot-
tak parkolási igazolványa, személyi igazolvány 
ügyek, útlevél ügyek, ügyfélkapu, vezetői enge-
dély ügyek
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő, Kedd, Szerda:   8-15h
Csütörtök:   11-17.30h
Péntek:   szünetel
Győri Okmányiroda II.
9021 Győr, Czuczor Gergely u. 40.
Tel.: 96/500-368, Fax: 96/500-392
Kezelt ügytipusok:
személyazonosító igazolvány, útlevél, ügyfélkapu 
regisztráció, lakcím igazolvány
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő, Kedd, Csütörtök: 8-15h
Csütörök:   11-17.30h
Péntek:    szünetel
Győri Okmányiroda III.
9021 Győr, Honvéd liget 1.
Tel.: 96/500-481, Fax: 96/500-485
Kezelt ügytipusok:
egyéni vállalkozói igazolvány
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő, Kedd, Szerda:   8-15h
Csütörtök:    11-17.30
Péntek:   szünetel
Győri Okmányiroda IV. 
9000 Győr, Nagysándor József u. 31. (ETO Park)
Tel.: 96/815-959
Kezelt ügytipusok:
lakcímigazolvány ügyek, személyi igazolvány 
ügyek, útlevél ügyek, ügyfélkapu, vezetői engedély 
ügyek
Ügyfélfogadási idő:
Hétfőtől Vasárnapig:  10-19h
Mosonmagyaróvári Okmányiroda
9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.
Tel.: 96/577-800, Fax: 96/211-764
e-mail: okmany@mosonmagyarovar.hu
Ügyfélszolgálat:
anyakönyvi ügyek, egyéni vállalkozás, ügyfélkapu 
regisztráció: 96/577-835
járműigazgatás: 96/577-838, 96/577-839
lakcímigazolvány, mozgáskorlátozottak 
parkolási igazolványa, vezetői engedély, útlevél: 
96/577-800/230
Ügyfélfogadási idő:
Közlekedés igazgatás:
Hétfő:   13-15.30h
Szerda:  8-12 és 13-17h
Péntek:  8-11.30h
Kedd, Csütörtök:  szünetel
Minden egyéb:
Hétfő, Kedd:  13-15.30h
Szerda, Csütörtök: 8-12 és 13-17h
Péntek:  8-11.30h

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

Nyitva tartás:
Hétfő, Kedd, Szerda: 8-15.30h
Csütörtök:  13-18h
Péntek:  7-12h
www.pannon-viz.hu
ügyfélszolgálati elektronikus levélcím: 
ugyfelszolgalat@pannon-viz.hu
Telefonos ügyfélszolgálat: 96/329-922
Hívható: Hétfő-Csütörtök: 7.30-15.30, Péntek: 7.30-13h

Rekultív Környezetvédeli és Hulladékhasznosító Kft.
9200 Mosonmagyaróvár, Barátság út 8.
Ügyfélfogadás:
Hétfő, Csütörtök:  7-15h
Ügyfélszolgálat: 96/579-584, Fax: 96/579-583,
Konténeres megrendelés: 96/579-467

Rendőrség
Városi Rendőrkapitányság, Mosonmagyaróvár
9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc út 8.
Tel.: 96/215-433
Ügyfélfogadás:
Panaszfelvétel: Hétfő-Csütörtök: 8-15.30, Péntek: 8-13h
Kapitányságvezető fogadóórája: minden hónap 
első szerdája: 10-11h
Segélyhívás:107
Helyi körzeti megbízott: 30/339-9022

Vidanet Kábelteleíziós Szolgáltató Zrt.
9024 Győr, Orgona u. 10. 
Számlázással, szolgáltatással kapcsolatos ügyintézés: 
9024 Győr, Vasvári Pál u. 1/A
Telefon: 1203, Fax: 06(96) 514 724 
E-mail: gyor@vidanet.hu
Nyitvatartás: H, K, Sz, P: 10-18, Cs: 10-20

Tűzoltóság
Városi Tűzoltóság – Mosonmagyaróvár
9200 Mosonmagyaróvár, Alkotmány u. 16.
Tel.: 96/215-633, Segélyhívás: 105
Lébényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
9155 Lébény Fő u. 60.
Rózsa Béla: 20/3140-245

Orvosi rendelő
9155 Lébény, Iskola u. 42., Tel.: 96/360-090
dr. Kiszelka Judit háziorvos
Rendelési idő: 
Hétfő:   13-15h
Kedd:   10-11h
Szerda:   8-12h
Csütörtök:   13-16h
Péntek:   8-12h
dr. Porpáczy Krisztina háziorvos
Rendelési idő:
Hétfő, Szerda, Péntek: 8-12h
Kedd: 8-11, tanácsadás 14-15h
Csütörtök:   8-10h
Rendelkezésre álló idő: Hétfőtől péntekig: 8-16h
dr. Sragner Mária fogorvos
Rendelési idő:
Hétfő:  7.30-13h
Kedd:  13.30-17.30
Szerda:  13-18h
Csütörtök:  8-12h
Péntek:  7.30-13h

Hétköznapi és hétvégi orvosi ügyelet rendje:
9200 Mosonmagyaróvár, Rémi Vámház tér 2-4. 
(A mentőállomással szemben.) Tel.: 96/217-712
Hétköznap és munkanapon: délután 16 órától 
másnap reggel 7 óráig
Hétvégén és ünnepnapokon: péntek délután 13 
órától hétfő reggel 7 óráig
Ambuláns rendelés: szombat, vasárnap: 9-13h

Mosonmagyaróvári Városi Bíróság
9200 Mosonmagyaróvár, Városkapu tér 4.
Postacím: 9200 Mosonmagyaróvár, Pf. 53.
Tel.: 96/566-210, Fax: 96/215-635
e-mail: birosag@movar.birosag.hu
Panasznapi ügyintézés: páratlan hét csütörtök: 8-16h
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December
December 17. szombat 15 óra IV. adventi gyertyagyújtás – Karácsonyvárás – Dalok , versek 

az egyesület tagjainak szereplésével - Helyszín: Közösségi Ház Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

December 18. vasárnap 16 óra Adventi hangverseny a lébényi kórusokkal 
Helyszín: Szent Jakab katolikus templom Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar

December 18-24. Jótékonysági forralt bor árusítás - Helyszín: Templom tér Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület

December 21. szerda 16 óra Karácsonyi ünnepély - Helyszín: Tornacsarnok Lébényi Általános Művelődési Központ

December 23. péntek 17 óra 30 perc Falu karácsonyfájának feldíszítése - Helyszín: Fő tér Egyesület Lébényért

December 24. szombat 16 óra Pásztorjáték a templomi kórus koncertjével  
Helyszín: Szent Jakab templom Római Katolikus Egyházközség

December 24. szombat 14 óra Gyermekek karácsonya - Helyszín: evangélikus templom Evangélikus Egyházközség

December 24. szombat 18 óra Szenteste istentisztelet - Helyszín: evangélikus templom Evangélikus Egyházközség

December 25. vasárnap 8 óra 30 perc Ünnepi szentmise - Helyszín: Szent Jakab templom Római Katolikus Egyházközség

December 25. vasárnap 9 óra 30 perc Karácsony ünnepi istentisztelet úrvacsorával 
Helyszín: evangélikus templom Evangélikus Egyházközség

December 26. hétfő 9 óra 30 perc Ünnepi szentmise - Helyszín: Szent Jakab templom Római Katolikus Egyházközség

December 26. hétfő 9 óra 30 perc Karácsony 2. napi istentisztelet - Helyszín: evangélikus templom Evangélikus Egyházközség

December 30. péntek 15 óra Évbúcsúztató - Helyszín: Közösségi Ház Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

December 31. szombat 18 óra Óév esti hálaadás - Helyszín: evangélikus templom Evangélikus Egyházközség

Rendezvények

Békés, meghitt karácsonyi 
ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

Kovács Gábor polgármester 
és a Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozója
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Hirdetés

Horváth Cukrászat

9155 Lébény, Dózsa György út 86.

Előrendelést felveszünk: 96/460-163, 06-30/846-4447

Kellemes karácsonyi 
ünnepeket és boldog 
új esztendőt kíván

Lébény lakosságának 
a Horváth cukrászat!

Nézzen be hozzám, hátha megtalálja 
a megfelelő ajándékot!
Folyamatosan bővülő árukészlettel várom vásárlóimat, 
a Fő út 70. sz. alatti butikomban.

Nyitva tartás:
Hétfő-péntek: 8-12-ig és 13-17-ig
Szombat: 8-12 -ig

Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikeres, 
boldog új esztendőt kívánok 

a község lakosainak!
F. Sipos Krisztina

Kriszti Divat

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 
Sikerekben Gazdag Boldog Új Esztendõt 

kíván Mindenkinek 
a Fehérvári Fagyizó nevében: 

Andi&Móni

Advent

Itt az Advent, és az első gyertya ég,
Az ajándékok már gyűlnek rég.
Odakint a hó még várat magára,
Három hét még a szeretet karácsonya.

Itt az Advent, és ég a második gyertya,
Pattogó tűz lángja, a házat bevilágítja.
Leng a fahéj, s a forralt bor illata,
Kettő hét még a szeretet karácsonya.

Itt az Advent, ég a harmadik gyertya,
Készül a karácsony mézeskalács háza.
A szív már szeretettel csordultig vala,
Egy hét még a szeretet karácsonya.

Itt az Advent, s ég mind a négy gyertya,
A fenyő feldíszítve, rajta legszebb ruhája.
Pompázik a fa, alatta gyermek s felnőtt ajándéka,
Itt a szeretet szent Karácsonya! 

Lenzsérné Andrea 
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Mindenkinek

Hozzávalók:
25 dkg eper vagy 1 doboz eperbefőtt
1 doboz sárga- vagy őszibarackbefőtt (kb. 50 dkg)
10 g zselatin
4 db tojássárgája
20 dkg porcukor
50 dkg mascarpone
1 kávésk. őrölt fahéj
3 dl tejszín
30 dkg babapiskóta (kb. 36 db)
2 evők. instant kávégranulátum
1/2 dl rum
2 evők. kakaópor
Az eperszemekről leitatjuk a nedvességet, 
majd nagyságuktól függően félbe-negyedbe 
vágjuk. A sárga- vagy őszibarackbefőttet 
leszűrjük, alaposan lecsöpögtetjük. 1 dl be-
főttlét félreteszünk. 1/2 dl hideg vízben fel-
puhítjuk a zselatint. A tojássárgákat és a 
porcukrot meleg vízfürdőben csak addig 
keverjük-habosítjuk, amíg a cukor teljesen 
el nem olvad, aztán jéghideg vízbe állítva kihűtjük. A mascarponét 
habosra keverjük, majd kanalanként hozzáadjuk a tojáskrémet és a fa-
héjat. A zselatint a félretett befőttlével, mérsékelt tűzön éppen csak 
felolvasztjuk. Belekeverünk egy és még egy kis merőkanál krémet, majd 

gyors mozdulatokkal a krém egészéhez keverjük, végül lazán-óvatosan 
beledolgozzuk a kemény habbá vert tejszínt. Egy 26 cm átmérőjű kap-
csos tortaforma alját és oldalát kibéleljük sütőpapírral. 1 dl hideg vízben 
feloldjuk a kávégranulátomot, aztán hozzáadjuk a rumot. Egyenként 

megmártjuk benne a babapiskóták fe-
lét, és kibéleljük velük a tortaforma 
alját. Tetejükre simítjuk a krém egy-
harmadát, majd magházukkal lefelé 
belenyomjuk a felezett barackokat, 
a forma oldalára pedig vágott felükkel 
kifelé, rátapasztjuk az eperszemeket 
(a maradékot a barackok közé szórjuk). 
A gyümölcs tetejére simítjuk a mara-
dék krém felét, majd az előző sorra 
merőlegesen még egy sor rumos kávé-
ba mártogatott babapiskóta következik, 
végül a maradék krém. 12 órára behűt-
jük (legjobb, ha előző nap készítjük el). 
Tálaláskor lehúzzuk a tortáról a karikát 
és a sütőpapírt, majd 2 hús- vagy tor-
talapáttal alányúlva óvatosan lapos 

tálra csúsztatjuk. Vastagon megszórjuk kakaóval, néhány szem eperrel, 
citromfű- vagy mentalevélkével díszíthetjük.

Köszönjük a receptet dr. Tóth Tündének!

Gyümölcsös tiramisutorta

Recept klub

Benkó Tímea: Karácsony

Fenyőfa illata lengi be a házat,  
Csillogó hópihék díszítik a tájat.  

Gyönyörű fények szikráznak az éjben,  
Boldogság tündököl mindenki szemében.  

Karácsonyi angyalok járnak házról-házra,  
Békét hozva ezzel a világra. 

Meghittség, boldogság, öröm és béke  
Legyen a családod karácsonyi vendége.  

Boldog Karácsonyt! 

Meghitt, örömteli ünnepeket 
kívánunk minden kedves olvasónknak!
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