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Az elmúlt hónapokban tovább folytatódott községünk közösségi épü-
leteinek felújítása, rekonstrukciója. Az iskola akadálymentesítése, a 
Faluház, a kisiskola és az egészségház renoválása, az új óvoda építése 
után, a Szent Jakab Templom állagmegóvási és a régi plébánia felújítá-
si munkáit követően tavasszal elkezdődött a Közösségi Ház felújítása 
is. A nagyszabású, energetikai korszerűsítést is tartalmazó beruházás 
lassan a záró szakaszához érkezik.
Lapunk interjút készített Szabó Gyulával, a kivitelezést végző Szabó és 
Társa Belsőépítészeti Kft. ügyvezetőjével, Takács Gábor lébényi vállalko-
zóval, illetve Kovács Gáborral, községünk polgármesterével.

Az elmúlt év decemberében az Önkormányzat – több hasonló profilú 
vállalkozással párhuzamosan – felkérte cégünket, hogy készítsünk ajánlatot 
a Közösségi Ház felújítására. Társaságunk örömmel tett eleget a község 
kérésének, hiszen az Általános Iskola akadálymentesítési beruházása, vala-
mint a Faluház felújítása is a mi kivitelezésünkben készült el. A versenytár-
gyalás során társaságunk ajánlatát fogadta el az Önkormányzat, így nagy 
megtiszteltetés és elismerés volt számunkra az, hogy ismételten részt vál-
lalhatunk a település fejlődésében. Feleségem családja, rokonai Lébényben 
laknak, így nekem személyesen is fontos és kiemelt cél Lébény fejlődése 
– vázolta az előzményeket, kötődéseket lapunknak Szabó Gyula Úr.

A cikk folytatása 19. oldalon.

Épül, szépül a Közösségi Ház
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Anyák napi Ringató

Felemelő élmény volt az Anyák napi Ringató, amivel egy kicsit rendhagyó 
módon és helyen az anyukákat és a nagymamákat ünnepeltük a Faluházban. 
Anyukák, nagymamák, babák, tipegők ültek körben a szőnyegen és várták, 
hogy elkezdődjön a megszokott közös éneklés, játék. Megható pillanat 
volt, amikor a családokból alakult kis kórus énekelte a köszöntő dalban 

„Három véka jó kívánság, áldjon meg az ég!” Voltak újonnan érkező 
anyukák babáikkal, akik hamar bekapcsolódtak a foglalkozásba.

Vendégünk volt Kókai Eszter, aki gitárjátékával tette még hangulatosabbá 
az összejövetelt. Ámulattal figyelték a kicsik a gitár hangját. Az énekek 
mellett jókedvvel játszottuk a lovagoltató, hintáztató, csiklandozó játékokat.
A Ringató foglalkozásokra- szeptemberi folytatással- szeretettel várok 
minden régi és új kisgyermekes családot, akik örömüket lelik a közös 
éneklésben, játékban.

Kovátsné Uray Tímea
Ringató foglalkozásvezető

Gyereknap

Május utolsó vasárnapja, gyereknap. Ebből az apropóból vártuk a kis- és 
nagy gyerekeket, családokat a sportpályára május 26-án. Az időjárás is 
egy kellemes szabadidős programnak kedvezett, hiszen verőfényes nap-
sütésben tölthettük együtt a délutánt. Már 15 órától sokszínű programo-
kat kínáltunk a gyerkőcöknek. Két ugráló várat vehettek birtokba, 
kipróbálhatták ügyességüket az íjászatnál és a merészebbek quadon és 
motoron is száguldozhattak. Fél négytől a hetes rúgó verseny is kezdetét 
vette, ahol több korcsoport mérhette össze tudását, nem beszélve az ügyes 

kapusokról, akiknek nem kevés labda jutott hol a hálóba, hol a kezükbe. 
Az óvodai és iskolai szülői munkaközösség aktív tagjai is bőségesen ki-
vették a részüket a teendőkből, hiszen érdekes feladatokkal, arcfestéssel 
várták a kicsiket és nagyokat egyaránt. Az óvó nénikkel pedig az origami 
rejtelmeiben merülhettünk el, és 17 óra előtt a várva-várt rendőrautó is 
megérkezett a pályára. Miután megbeszéltük a kedves rendőr bácsival, 
hogy a sziréna gombját inkább nem mutatja meg a gyerekeknek, már csak 
a hangzavar végett sem, rájöttünk, hogy ez nem okoz gondot a bent 
ülőknek, hiszen már harsogott is a sportpálya a sziréna hangjától. Sőt, 
még ha csak ettől, de a hangosbemondót is sikeresen megtalálták, és 
minden második szembejövőt le is akartak tartóztatni az „újdonsült 
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rendőreink”. Szó se róla, leleményesek ezek a mai gyerekek. 17 órakor 
a színpad és a két bohóc vonzotta magához a családokat, hiszen kedves 
kis műsorukon jót szórakozhattak a jelenlévők. Volt együtt éneklés, együtt 
táncolás, bohóckodás, nevetés. Az interaktív műsor után sem hagytak el 
minket bohócaink, hiszen rengeteg lufit meghajtogattak a gyerekeknek. 
18 órától aztán a sportpálya vette át a szerepet, hiszen kutyás bemutató 
következett, ahol a trénerek bemutathatták, hogy milyen ügyesen követik 
gazdáik parancsait a vizslák. Gyorsan el is elérkezett az este 7 óra, a nap 

záró programja, ahol Dreddel és Dorrissal bulizhattunk együtt. A színpad 
természetesen megtelt kis táncosokkal, akik együtt táncolhattak a fellé-
pőkkel. Ez után természetesen jöhettek az autogramm kérések, közös 
fotózások. Így telt el a lébényi gyereknap, napsütésben, mosolyogva, 
ugrálástól elfáradva.
Reméljük, minden korosztály talált magának egy-egy érdekes programot 
a délután folyamán.
A rendezvényhez sokan hozzájárultak munkájukkal, ötletükkel, anyagi 
támogatásukkal, melyet köszönünk a gyermekek nevében is.
Külön köszönettel tartozunk a szülői munkaközösségeknek, hiszen nem-
csak munkájukkal, hanem anyagiakkal is nagyban támogatták a rendez-

vényt és természetesen 
köszönjük Steininger 
Imrének ( Jimmynek), 
Enzsöl Szilárdnak, 
a Sport Egyesületnek, 
a Motoros Egyesület-
nek, a Horváth cuk-
rászatnak, a Bábolna 
pékségnek is a támo-
gatást.

K.I.

Hősök Napja

Lébény Nagyközség Önkormányzata pünkösd vasárnap délelőtt emlé-
kezett meg a háborúban elesett hősökről. Az ünnepség a Himnusz közös 
éneklésével vette kezdetét, majd Pálfi Mária 8. osztályos tanuló szavala-
ta következett. A Hősök Napi megemlékezést szinte minden évben 

a Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar dallamai színesítik, akik most is az 
ünnephez méltó dalösszeállítással készültek. Az ünnepi beszédet Kovács 
Gábor polgármester úr mondta el, aki megemlékezett a háborúban el-
esettekről, de nem csak róluk, hanem azokról is, akik árván, özvegyen 
maradtak, vagy épp maradandó sérüléseket szenvedtek, vagy hadifogság-
ban voltak. Ezt a koszorúzás követte, mely alatt Horváth Regina 8. 
osztályos tanuló fuvolajátékát hallhattuk. Az önkormányzat koszorúját 
Wandraschek Ferenc és Bujtás László képviselő urak helyezték el az 
emlékműnél. A Szózattal zártuk műsorunkat, majd közösen elsétáltunk 
az I. világháborús emlékműhöz, ahol Nátz Miklós és Sárvári István kép-
viselő urak helyezték el a szobor talapzatánál az emlékezés koszorúját. 

K.I.
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Azt mondom Hősök Napja.
Mondhatják Önök: igen, mert meghaltak a háborúkban.
Azt mondom hősök.
Mondhatják Önök: igen, akik meghaltak a háborúkban.

Tisztelt Ünneplők, Kedves Lébényiek, Hölgyeim és Uraim!

Eleink, és a mostani ezredfordulón dolgozó elöljárók, az adott kor szel-
lemének megfelelően, három törvényt alkottak, melyekkel méltó módon 
emlékezni lehet és kell a hősökről.
Az elsőt még az első világháború végjátéka előtt (részlet az 1917. évi VIII. 
törvénycikkből):

„… minden község (város) anyagi erejének megfelelő, méltó emléken 
örökítse meg mindazoknak nevét, akik lakói közül a most dúló hábo-
rúban a hazáért életüket áldozták fel.”

A másodikat Trianon után néhány esztendővel (részlet az 1924. évi XIV. 
törvénycikkből):

"A nemzet a jövő nemzedék okulására és a hősi halottainak dicsőségé-
re minden esztendő május hónapjának utolsó vasárnapját nemzeti 
ünneppé avatja. Ezt a napot - mint a hősök emlékünnepét - a magyar 
nemzet mindenkor a hősi halottak számára szenteli."

A törvénycikk megindokolásában a hősi emlékművek rendeltetését a 
következőképpen ecseteli:

„... a magyar csapatok által példátlanul álló, halálmegvetéssel megvívott 
diadalmas harcok egész sorozatát; azokat a hősöket, akiknek nevei, azo-
kat a csapatokat, amelyeknek haditettei aranybetűkkel vannak megörö-
kítve a történelem véres lapjain, és amelyek a napnál fényesebben 
ragyogják be a dicsőség sugarával a múltat és a jövőt.”
Aztán jött a második világégés. Újra szomorúság és könny. Utána rövid-
ke öröm. 
Azt hittük szabadság…
A ’45 utáni kor még itt van a sarkunkban. Önök közül sokan átéltek bi-
zonyos helyzeteket… Sokan, sokféleképpen értékelték is már ezt a kort! 
Egy biztos: amióta létezik könyvnyomtatás, a történelemkönyvet mindig 
a győztesek írják…
És soha sem az számít, hogy mit mondunk mi, ma élők valamiről! Hanem 
az, hogy amit teszünk, azt minek tarják utódaink. Azt, hogy valami 
például forradalom, azt csak a jövőből visszatekintve mondhatjuk egy 
múltbéli eseményre. És ez így is van jól!
Én az elmúlt 60-70 évről csak szavakat sorolnék fel Önöknek, be-
szédes szavakat:

Szóval – mint mondtam  –  azt hittük szabadság… csalódás, szomorúság, 
könny, elnyomás, terror, csönd… ébredés, siker, rövidke boldogság, csönd, 
terror, szomorúság, közöny, langyos félhomály, lassú ébredés és szabadság…
Szabadság. Merem remélni: itt tartunk most. Aztán az utódaink majd 
megírják saját történelemkönyvüket és majd ők megállapítják erről a 
korról, hogy hogyan s miként éltünk mi.

A harmadik törvényt pedig – a hősök emlékezetével kapcsolatban – 2001-
ben fogadta el a Magyar Országgyűlés (megerősítendő a korábbi tör-
vénykezést és a rendszerváltás után hamarosan feléledő közakaratot).
Részlet a 2001. évi LXIII. törvényből:

„A magyarság hosszú, nehéz történelme során, különösen a honfogla-
lás és Szent István király ezer esztendővel ezelőtt történt államalapí-
tása óta a haza megszámlálhatatlan fia és leánya harcolt fegyverrel vagy 
anélkül Magyarország, a magyar nemzet védelmében, illetve vállalt 
vértanúságot a hazáért. Tetteik nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy 
fennmaradt a magyar nemzet és a magyar állam. A Magyar Köztársa-
ság Országgyűlése kötelességének érzi, hogy tisztelettel adózzék azok 
emléke előtt, akik a vérüket ontották, életüket kockáztatták vagy ál-
dozták Magyarországért.”
Azaz a legutóbbi keltezésű, immár 11 éve született törvénycikk kiszéle-
síti a hős fogalmát és így rendelkezik: harcolt fegyverrel vagy anélkül, 
életüket áldozták vagy kockáztatták.

Azt mondhatják Önök: Hősök Napja.
Azt mondom én: igen, mert meghaltak a háborúkban.
Azt mondhatják Önök: hősök.
Azt mondom én: igen, de nem csak azok, akik meghaltak a háborúkban.

Azok, akik nem haltak meg, a katonák, akik túlélték a háborút, hősiesen 
szolgáltak, utána sokszor a hadifogságot is végigszenvedték,  visszajöttek, 
hogy aztán otthon  meg-nem-értést, üldöztetést szenvedjenek el. Azok, 
akiket a Trianoni úgynevezett "béke" elszakított az anyaországtól, de az 
elnyomás, üldözés, nyomor ellenére is megmaradtak magyarnak, és meg-
tartották gyermekeiket is magyarnak. Az apák és anyák, akik a háborúk 
alatt és után sokszor maguktól vonták meg az utolsó falatot,  hogy gyere-
keiknek legyen mit enni, akik a kommunista uralom alatt vállalták a veszélyt, 
a rossz káderlapot, a kevesebb keresetet, rosszabb beosztást, csakhogy be-
csületes magyarrá neveljék gyermekeiket  - ők is mind-mind a szó legszo-
rosabb értelmében hősök voltak. Nem azért, mert meghaltak, hanem mert 
éltek a hazáért és úgy adták életüket. Nem elmenekültek, nem dobták el 
maguktól az életet, hanem ők úgy harcoltak, azzal harcoltak, hogy éltek.
Ma rájuk is emlékeznünk kell, mert a mai ünnep neve hősök napja, 
nem pedig hősi halottak napja.

Hősök Napja
(az elhangzott ünnepi beszéd)



Lébény 5

Visszapillantó

Kedves Ünneplők!

Ha csak azért jöttünk össze, hogy pár szál virágot helyezzünk el a hősök 
emlékműveire, hogy meghallgassunk pár gondolatot a hősökről, talán egy 
kicsit elérzékenyüljünk, aztán majd hazamenjünk, és minden megy tovább, 
holnap vissza kell menni a munkába, iskolába, mert rohan az élet, nincs 
időnk másra és egymásra gondolni, csak a hajszára, megy minden tovább 
a régi mederben…
Hölgyeim és Uraim, ha csak ennyiből áll megemlékezésünk, akkor 
a szomorú igazság az, hogy  hőseink hiába adták életüket, vagy akik 
életükkel harcoltak, hiába vállaltak testi-lelki gyötrelmeket.
Viszont ha úgy igazán meg akarunk emlékezni a hősökről, meg kell ta-
nulnunk a leckét, amit éppen ők tanítanak nekünk. 
Ők azért adták – így vagy úgy – az életüket, hogy a világot szebbé, jobbá 
tegyék. Az igazi hősiesség legtöbbször nem nagyon látványos, nem fel-
tűnő, a legtöbb hős nem kap érte kitüntetést, bár járna neki. Igen, voltak 
a hősök között, akiket ma ünnepelünk, akik valóban valami egyedülálló, 
rendkívüli nagy tettet vittek végbe, de a legtöbbjük, még azok között is, 
akik "hősi halált haltak", egész egyszerűen megtették, ami helyes, amiről 

úgy gondolták, hogy helyes, megtették, amit akkor és ott tenniük kellett. 
Ha szükséges volt, akkor készen voltak meghalni, ha lehetett, túlélték, de 
sohasem az számított, hogy vajon ez nekik mibe kerül. Vagy mi ebből az 
ő személyes hasznuk.
Az ő tanításuk mifelénk két kérdéssel összefoglalható:
Vállaljuk-e mi is, hogy hősök legyünk, vállaljuk-e, hogy tudatosan igyek-
szünk megtenni azt, ami helyes, nem azért, mert az nekünk hasznos, 
hanem, mert valakin segítünk vele, mert az jó a világnak, jó a magyarság-
nak, jó szűkebb hazánknak? 
Vállaljuk-e, hogy igyekszünk minden nap egy kicsit jobb emberek, jobb 
magyarok, esetleg jobb lébényiek lenni, hogy azáltal, amik vagyunk, ahogy 
élünk, amit teszünk, ahogy tanulunk, dolgozunk, hozzájáruljunk ahhoz, 
hogy  szebb, jobb, igazságosabb világ épüljön?
Ha e két kérdésre őszinte szívvel "igent" tudunk mondani, ha mindezt 
napról-napra megvalósítjuk, akkor olyan emlékművet állítunk hőseinknek, 
ami akkor is diadalmasan hirdeti majd emléküket, amikor nevüket és 
a mi nevünket már régen elfelejtette mindenki, és ez a kőbe vésett hősi 
emlékmű, itt, önök előtt már régen elporladt.
Mert ha így teszünk, a világot jobbnak hagyjuk el, mint amilyennek 
megkaptuk.

Isten adja, hogy így legyen!
Dicsőség, főhajtás és tisztelet a hősöknek!

K. G. 

Egyszerre lélegezni
Június 18-án, délután 5 órakor 40 nyugdíjas társam volt kíváncsi a jóga-
oktatók előadására.
Az egészségünk érdekében meghirdetett előadásra meghívtuk Tóth 
Nórát és Feketéné Takács Juditot, hogy mutassák be nekünk azt a tu-
dományt, ami mindnyájunk birtokában van, de nem biztos, hogy tuda-
tosan használjuk.
Vegyünk egy nagy levegőt! – kezdte Nóra. A tüdőnk megtelik az életet 
adó friss levegővel, majd ezt követően gyűrűs izom, farizom, hasizom és 
kifújjuk az elhasznált levegőt, szinte kipréseljük magunkból. Bár időben 
fél óra jutott a két előadónak, igazán nem unatkoztunk. Nóra elmondta, 
szinte öntudatlanul minden helyzetben lélegzetet veszünk, de ha ezt 
tudatosan tesszük, szinte felturbózzuk az egész szervezetünket. Mielőtt 
jól megmondanánk a magunkét, veszünk egy mély lélegzetet… Mielőtt 
a fájdalom (akár testi, akár lelki) a csontig hatolna, veszünk egy nagy le-
vegőt! Mikor fojtogat a sírás, mély lélegzetet veszünk és elmarad a sírás…
Életünk minden órájában a levegővétellel szabályozzuk a gondolataink 
kiáramlását: az éneknél, a nehéz hajlásoknál, a mérges helyzetekben előbb 
tudatosan, vagy öntudatlanul veszünk egy nagy levegőt!
Feketéné Jutka pedig a nevetés gyógyító erejére hívta fel a figyelmünket. 
Sokaknak talán megbotránkoztató, ha viccesebbnél viccesebb pofikat 
vágva egymást nevettetjük, de aki erre a „gyerekes” dolgokra már nem 
képes, abba mélyen, nagyon mélyen beleégetődött a megbántottság, az az 
ember már nem tud feloldódni.
Nem másokon nevettünk, hanem egymás tükörképei voltunk, mikor tíz 
percre megtanultunk „bohóckodni”. Eszköztelenül, mindenki a saját 
készletével, a saját nagy levegővételével szinte kinevette magából az az-
napi nehézségeit és senkit nem bántott meg vele!
A nevetésnek gyógyító hatása van, melynek mellékterméke a jó napok 
sorozata.

Prémus Péterné

Elhunyt falunk legidősebb lakosa

Fülöp János bácsi Lébényben született 1913. május 4-én. Szülei 
Lébényben éltek és földműveléssel foglalkoztak, az édesapja 
a háborúban halt meg, ezután az édesanyja tartotta el egy fiú 
testvérével együtt, akinek már 13 évesen dolgoznia kellett.
Fülöp bácsi 6 elemit végzett, majd ő is munkába állt. Földműve-
léssel foglalkozott hosszú évekig, 1959-ben beállt a termelőszö-
vetkezetbe, ahonnan 1976-ban, 63 évesen ment nyugdíjba.
Limp Katalinnal kötött házasságot és egy gyermeke született 
1948-ban, Fülöp Sándor.
János bácsi életében nagy törés volt, amikor felesége 2003-ban 
meghalt. Özvegyként is tartotta magát, tevékenyen dolgozott, 
a házban, a kertben és az udvaron. 
2010-től felügyeletet igényelt, majd gondos ápolást. Fia odaadó-
an gondoskodott róla, mindennel ellátta. A szeretetteljes és alapos 
gondozásnak köszönhetően ért meg ilyen szép kort. 
Élete példaértékű volt, mind munkásságát, mind családi életét 
tekintve. 2012. május 26-án 100. életévében csendesen elhunyt. 
Emlékét megőrizzük.
Nyugodjon békében!

Polgármesteri Hivatal
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Visszapillantó

Az idei évben ünnepelte fennállásának 130. évfordulóját a Lébényi Ön-
kéntes Tűzoltó Egyesület. 

A kerek évforduló alkalmából Lébény adott otthont az Önkéntes és lé-
tesítményi tűzoltóversenynek, melyet június 2-án rendeztek meg a sport-
pályán. A versenyre 19 településről, összesen 31 önkéntes és 3 
létesítményi tűzoltó csapat érkezett, illetve még 3 szlovákiai csapat is 
benevezett.
Szombaton kora reggel gyülekeztek a résztvevők a lébényi Tűzoltószer-

tárnál, majd 8 óra előtt a Mosonszentmiklósi Fúvós Zenekar felvezeté-
sével elindultak a sportpályára. Miután felsorakozott a 37 csapat, a 
Himnusz közös éneklésével vette kezdetét a hivatalos megnyitó, melynek 
keretében sor került emléklapok átadására is. Négy „veterán” lébényi 
tűzoltó vehette át az emlékszobrot, Fehérvári János, Horváth Lajos, Buga 
Gyula és Orosz Lajos. Dömény Lajos egy Szent Flóriánt ábrázoló szob-
rot faragott, melyet a Lébényi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek ajándé-
kozott a jubileum alkalmából. A hivatalos megnyitó után kezdetét vette 
a verseny. Az esőnek köszönhetően felázott a pálya, ezért nemcsak a 

gyorsaságra és a pontos célzásra, hanem a csúszásveszélyre is figyelniük 
kellett a versenyzőknek.
Lébénynek 3 csapata indult, női, fiú és férfi. Mindhárom kategóriában 
szép eredményeket értek el. Gratulálunk nekik!

Versenyeredmények:
Ifjúsági Leány kategória (2 csapat):

I. Mosonszolnok
II. Bősárkány

Ifjúsági fiú kategória (8 csapat):
I. Lipót
II. Lébény
III. Jánossomorja

Női kategória (2 csapat):
I. Mosonszolnok
II. Lébény

Férfi kategória (19 csapat):
I. Feketeerdő
II. Lipót
III. Lébény

Létesítményi kategória (3 csapat):
I. BOS Mosonszolnok
II. VERITAS Dunakiliti

A mosonszentmiklósi fiú, illetve férfi csapat az V. helyen végzett.
Ifjúsági csapat tagjai: Szigeti Gábor, Szabó Tamás, Birgán István, Burián 
Csaba, Horváth Attila, Kerekes Tibor, Imre Dávid
Női csapat tagjai: Horváth Regina, Scheier Melinda, Szűcs Dorina, Sza-
bó Fanni, Giczi Petra, Orosz Kamilla, Lenzsér Éva
Férfi csapat tagjai: Angyal Imre, Fehér Gábor, Szigeti Gábor, Burián 
Csaba, Birgán István, Horváth Attila, Fülöp Gergő

K.I.

130 éves a Lébényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
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Budapesten kirándultunk

Reggeltől estig tartó kirándulást szerveztünk fővárosunkba, a Pillangó 
csoportosokkal. 
Már az odautazás is nagy izgalommal töltötte el gyermekeinket. Ahogy 
beértünk Budapestre buszvezetőnk egyben remek idegenvezetőnk bemu-
tatta a város nevezetességeit. Láttuk a pályaudvarokat, a Dunát, a rajta 
átívelő hidakat, a Művészetek Palotáját, a Nemzeti Színházat, a hatalmas 
épületeket és a forgalmas budapesti utcákat, közlekedési eszközöket. 
Amiről eddig csak meséltünk, képeket nézegettünk, az most a valóságban 
is elénk tárult. 
Az elsődleges program a Planetárium gyermekelőadásának megtekinté-
se volt. A Nap családja című műsort néztük meg. Türelmetlenül vártuk, 
hogy a hatalmas kupola fényei kialudjanak, és elénk táruljon a csillagos 
égbolt. Izgalmas pillanatokat élhettünk át a csillagok és a bolygók köze-
lében. Néha úgy éreztük, mintha mi is szállnánk egy űrhajóval az űrben. 
Szinte észrevétlenül telt el az egy óra. Visszatérve a Földre, buszra száll-
tunk és indultunk át Budára a Hűvösvölgybe. Innen a gyermekvasúttal 
robogtunk fel a János-hegyre. Az Erzsébet-kilátóból több mint 500 
méter magasból rápillanthattunk Budapestre.
Hazafelé egy kis kitérővel megpihentünk Tatán a tónál. Körüljártuk 
a várat, fagyiztunk.
Hosszú és tartalmas nap után érkeztünk haza a nagycsoportosok utolsó, 
közös óvodai kirándulásáról.

Veszprémben járt az Őzike csoport

Május 14-én a Veszprémi állatkertbe kirándult az Őzike csoport. Az idő 
nem volt kedvező a számunkra, de ennek ellenére nagyon jól éreztük 
magunkat.
A buszon jókat nevettünk, ettünk, ittunk. Sok új állattal ismerkedtünk 
meg, akikről gondozóik meséltek nekünk. A nap végén még egy jót ját-
szottunk a játszótéren.
Fáradtan, de élményekben gazdag nap után érkeztünk haza Lébénybe.

Szomszédoltunk

Június elején a két középső csoport a mecséri óvodába kirándult.
Az óvó nénik, dadus nénik és a gyerekek már a kapuban várták a buszun-
kat. Az udvaron megterített asztaloknál tízóraiztunk. Üdvözölt bennün-

ket a polgármester bácsi is, és áthívott mindannyiunkat a Faluházba, ahol 
egy szép népművészeti kiállítást nézhettünk meg.
Ezután a Duna partjára sétáltunk el. A gyerekek többsége áhitattal néz-
te a nagy folyót. Séta közben megfigyelhettük a vadkacsákat, felülhettek 
a játszótér falovacskájára és hintájára. Sokféle madárhangot figyelhettünk 
meg. A nap végén a gyerekek kipróbálhatták az óvoda udvari játékait is: 

a trambulint, favonatot, fészekhintát.
Nagyon jól éreztük magunkat és őszre várjuk a mecséri óvodások látogatását.
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Úszásoktatás az óvodásoknak

Úszásoktatásban vettek részt a nagycsoportos és középső csoportos 
óvodások.
Idén sikerült későbbi időpontot kérnünk, így jó időben utazhattunk 10 
alkalommal Győrbe, a Magyar Vilmos Uszodába. Az oktatás árát a szü-
lők fizették, a buszköltséget az önkormányzat finanszírozta.
Első alkalommal egy-két kisgyerek nehezebben viselte a víz alá merülést, 
de a következő úszáson már mindenki könnyen vette az akadályokat. 
Azok a gyerekek, akik már tavaly is voltak úszni, sokkal ügyesebben 
mozogtak a vízben, és közülük páran már a mély vízben fejleszthették 
tovább tudásukat.

Anyák napi- és évzáró ünnepély

Óvodánkban ebben az évben május 11-én és 12-én tartottuk a hagyo-
mányos Anyák napi- és évzáró ünnepélyünket. A tornaszobát a szülők 
által hozott kerti virágokkal tettük még hangulatosabbá. A kiscsoportosok 
ölbeli játékokkal, rövid versekkel, mondókákkal és dalokkal örvendeztet-
ték meg a közönséget. A középsős tulipán csoportosok verseiket, dalaikat 
évszakonként válogatták össze. A cica csoportosok tavaszi verseket, da-
lokat kötöttek egy csokorba. A nagycsoportosok mesedramatizálással 
bővítették műsorukat. A leendő iskolások tarisznyával a vállukon búcsúz-
tak az óvodától, társaiktól, óvó néniktől, dadus néniktől.
Kívánjuk nekik, hogy érezzék jól magukat az iskolában.

2012-0213 tanév I. osztályosai
Limp Boglárka, Limp Levente, Csizmadia Lili, Farkas Kornél, Kozselszky 
Karina, Varga Péter, Harczi Gergő, Börzsei Benedek, Rum Ágota, 

Kovács Lili, Hencz Krisztofer, Angyalics Léna, Varga Ilona, Plachy 
Fanni, Porcslamy Ágnes, Hunyadi Dorka, Steininger Eliza, Bider 
Ramona, Banyó Mirella

Papp Viktor, Lehner Noel, Schmitzhofer Pál, Prémus Vanda, Papp Ádám, 
Mók Bence, Horváht Vanessza, Hricza Renátó, Steininger Lili, Kovács 
Levente, Orosz Luca, Sólyom Bendegúz, Kósa Bertold, Unger Léna, 
Kovács Aida, Preier Zoé, Máté Bettina, Szebik Enikő, Szimeiszter 
Laura, Orbán Gergő, Ferenczi Alíz
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2012. június 15-én délután elköszönt a lébényi iskolától a két nyolcadik 
osztály. Sárvári István igazgató úr az alábbi gondolatokkal búcsúzott 
a diákoktól:

Kedves ballagó nyolcadikosok, tisztelt szülők, vendégeink!
„Azt mondom, játszunk tovább, újra álmodjunk hát…” – így szólt számo-
tokra imént a búcsúdal, s én is éppen arra invitállak most benneteket, hogy 
kicsit álmodjunk, álmodozzunk együtt. Először visszafelé az időben, majd 
azután előre tekintve.
Emlékszik-e még valaki közületek 
arra a pillanatra, amikor elsősként 
állt itt az évnyitón és először kuk-
kanthatott be új osztálytermébe. Arra 
az érzésre, ami akkor járta át a gyor-
sabban dobogó kicsi szíveket, az első 
tanév végére, az anyák napi szerep-
lésekre. Vajon vissza tudtok-e még 
gondolni? Az írás órákra, hogy mi-
lyen nagy feladat volt az a meg a b, s 
milyen nehéz, megoldhatatlannak 
tűnő az s. Ma már tudjátok, hogy 
pontosan olyan jelentős és komoly 
feladatok voltak ezek akkor, mint 
most nyolcadikban, mondjuk a fel-
vételi vizsgák. Hiszen mindig azt kell 
teljesíteni, leküzdeni az akadályok közül, amelyhez elérkezünk, s bízunk 
benne, hogy mindig sikerül felnőni a feladathoz, mire az elkövetkezik. 
Felnőni a feladathoz, persze nem azt jelenti, hogy felnőtté válni. Igen 
találó a búcsúzó nótánk címe: „Felnőtt gyermekek”. Igen, bizonyos érte-
lemben ti is azok vagytok. Maradjatok is mindig felnőtt gyermekek: 
őszinték, szeretni tudók, a világ dolgaira, szépségeire rácsodálkozók, s ne 
legyetek, ne váljatok soha felnőtt gyerekből – gyerekes felnőtté. 
Az ugyanis egész mást jelent!

Amikor az egyik utolsó óránkon percekig néma csöndben – játékból – 
hallgattuk a nyitott ablakon át beszűrődő szöcske-ciripelést, s azután 
megint csöndet akartatok, hogy ismételjük meg ezt a játékot, higgyétek 
el, hogy ez volt az egyik legbeszédesebb pillanat. Ez a csönd. Felnőtt 
gyermekek játéka, melyben benne volt kiskorotok tudattalansága, de már 
benne volt az a felnőttes tudatosság, hogy érezni akartátok: jó együtt 
lenni, együtt örülni annak, hogy majdnem felnőttként, talán még szebb 

a játék, mint valaha. A játék. Ha egy 
dolgot kellene mondanom, hogy 
miért voltatok az egyik legjobb év-
folyam az utóbbi években – mert el 
kell árulnom, hogy ez tényleg így is 
van –, akkor azt mondanám, azért, 
mert lehetett veletek, nálatok, közöt-
tetek játszani és persze ti is tudtatok 

- egymással. Játszani szavakkal, mon-
datokkal, apró gesztusokkal. Hogy 
miért? Talán azért, mert az átlagosnál 
jobban figyeltetek egymásra. Persze 
túlzásokba ne essünk, mindig voltak 
nézeteltérések, irigykedések, ahogy 
mondani szoktam: kisebb törzsi vil-
longások. Talán legszerencsésebb így 
fogalmazni: ahhoz képest, ami mos-

tanában szokásos, ahhoz az átlaghoz képest, úgy érzem, sokkal jobban 
tudtátok jól érezni egymást. S ez ugye a legnagyszerűbb kulcs ahhoz, hogy 
jól érezzük magunkat. Persze ezt tanulni, gyakorolni kell, s tanítani is 
kellene…-Ahogy a költő mondja: „…jó szóval oktasd, játszani is engedd 
szép, komoly fiadat!” 
Benneteket szerencsére lehetett jó szóval oktatni, nevelni, és játszani is 
engedhettünk. A jó szóval oktatásnak a kézzelfogható eredményeit is 
átélhettük veletek. Sok egyéni eredményt tudhattok magatokénak külön-

Elballagtak a nyolcadikosok
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böző versenyeken, de csapatban elért eredményeitekre is büszkék lehetünk. 
S a nevelés eredménye is érzékelhető volt, láthatóvá vált rajtatok az évek 
során. Talán megkomolyodtatok, s kicsit csendesedtetek is. Mert azért 
nem voltatok mindig ilyen szelídek, mint mostanában. Előfordult példá-
ul, hogy az egyik osztály tanulói annyira nem akartak valamiről lemarad-
ni, hogy egy alkalommal szó 
szerint ajtóstul, de legalábbis 
ajtótokostul rontottak a terem-
be. A másik törzs tagjai - még 
zsengébb ifjú korukban - fené-
ken csúszó gyorsulási bajnoksá-
gokat rendeztek a folyosón, s 
ezen aktushoz olyan hanghatá-
sok társultak, hogy a tanári kar 
részére füldugók beszerzését 
kellett kilátásba helyezni. De 
mindez már a múlt. Szép lassan 
beérett a munka gyümölcse. S 
ezért a munkáért köszönettel 
tartozunk, tartoztok. Elsősorban 
szüleiteknek kell majd a nektek 
szóló gratuláció után köszönetet 
mondanotok. Jómagam is ezt 
teszem most az iskolavezetés 
nevében. Köszönjük, hogy az 
esetek nagy többségében érezhettük a szülői háttér támogatását, amely 
nélkül munkánk nem lehetne sikeres. 
Azután az osztályfőnököknek tartozunk és tartozom én is köszönettel, 
a több éves munkáért, amit veletek végeztek. Alsós tanítóitoknak: Pozs-
gainé Makkos Mária, Krascsenics Lajosné és Czankné Horváth Lilla 
tanítónőknek. Ők fogták a kezeteket képletesen és sokszor a valóságban 
is, hogy a kezdeti nehézségeken 
átsegítsenek, s a legfontosabb 
alapismereteket megtanítsák 
nektek. Azután a felső tagozat-
ban Selmeciné Zámbó Mária 
tanárnőtől láthattátok, hogy 
a kitartó, következetes munká-
nak mindig meglesz a gyümöl-
cse, s ha minden nap kicsit 
hozzátesztek eddigi teljesítmé-
nyetekhez, akkor a végén biztos 
lesz a célba érkezésetek. Bujtás 
László tanár úr, ha tréfált veletek 
önfeledten nevethettetek, ha 
morcosan kurjantott egyet ösz-
szerezzentetek, s bár a két osz-
tályfőnök közül nem ő 
a matematikus, mégis megta-
nulhattátok tőle az egyik leg-
fontosabb alaptételt, miszerint 
két pont között a legrövidebb út mindig az egyenes. De higgyétek el, 
minden tanárotok – minden kollégám – hozzátett valamit ahhoz, ami-
lyenné mostanra váltatok. 

„Azt mondom játszunk tovább, újra álmodjunk hát..” – fülünkbe cseng 
még a dal – álmodjunk hát most kicsit előrefelé. A következő évek leg-
meghatározóbb élménye számotokra az, hogy megtaláljátok helyeteket 
a világban. „Ne légy más, ha önmagad lehetsz.” – így szól egy ókori bölcs 
üzenete, s egy másik nem kevésbé híres keleti bölcs szavaival teszem 
hozzá a következőt: „Akinek a külső túlságosan fontos, az a belsőt már 
el is veszítette.” Igen, talán ez a gondolat irányítja rá figyelmünket az 

egyik legnagyobb veszélyre, amely rátok leselkedik. Egyre inkább minden 
a külsőről, a körítésről szól, az üres csilli-villiről. Hogy pár ezer évet 
ugorva az időben, egy néhány héttel ezelőtti tehetségkutató verseny el-
híresült zsűritagjának szavait idézzem: „Kedves barátom, úgy tűnik rövid 
idő alatt Plazmából plázává változtál.” Igen, így van ez, ha gyorsan elfogy 

a muníció. Azt pedig ingyen 
nem adják. Ahhoz nem lehet 
akciósan hozzájutni, azért dol-
gozni, tanulni kell. 
A zen mestert egyszer megkér-
dezte a tanítványa: Van-e az 
életnek értelme? A mester így 
válaszolt: Képzeld el, hogy 
szomjas vagy és szeretnél egy 
csésze teát. Nekem van teám és 
öntenék is szívesen, de neked 
nincs csészéd. Nem önthetem 
a markodba, mert megégetné-
lek vele. Kell, hogy legyen csé-
széd, amit magad formálsz ki 
önmagadban az itt megtanul-
tak által.” Remélem, hogy az 
elmúlt 8 évben kisebb-nagyobb 
csészét, poharat mindenki ki 
tudott magának alakítani, ki 

tudott magában formálni tanulásával, igyekezetével. Így el tudja majd 
fogadni azt a teát, amit valahol felszolgálnak számára. Ez azt jelenti, hogy 
tudsz majd élni azzal a segítséggel, lehetőséggel, amit az élet számodra 
felkínál. Igazából ezért tanulsz. Az élet ajándékait is csak az tudja elfo-
gadni, akinek már valami van a tarsolyában, vagy legalábbis van tarsolya. 
Szüleid, tanáraid azon fáradoztak, hogy erre készen állj. Hogy építhess 

azokra az alapokra, amiket itt 
kaptál. És természetesen nem 
csak szaktárgyi tudásban, hanem 
emberségben, becsületben, sze-
retetben. Reméljük így a követ-
kező években, évtizedekben 
mások is építhetnek majd rátok. 
A ballagási meghívótokon, amit 
tőletek kaptam, egy nagyon 
szép idézet olvasható Kodály 
Zoltántól, aki születésének 130. 
évfordulóját ünnepeljük az idén. 
Így szól: „Életed útját ma-
gad választod, válassz hát 
úgy, ha egyszer elindulsz, 
nincs már visszaút.”
Én ezt a meghívói ajándékot, 
most egy másik Kodály idézet-
tel viszonzom, melyet útrava-
lóul küldök minden ballagó 

nyolcadikosnak, hogy jól emlékezetébe vésse a következő szavakat: „Olyan 
kevesen vagyunk, hogy a műveletlenség luxusát nem engedhetjük meg 
magunknak.” Ez természetesen rólunk, egyre fogyó nemzetünkről, s 
hozzánk, magyarokhoz szól. Ma aktuálisabb, mint valaha. Szeretném, 
hogy ti, akik most elhagyjátok a lébényi iskola kapuját, mindannyian 
pontosan így érezzétek. „Olyan kevesen vagyunk, hogy a műveletlenség 
luxusát nem engedhetjük meg magunknak.”

Kedves ballagó nyolcadikosok! Isten áldjon meg benneteket utatokon!
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Vizsgáztak citerás diákjaink

A tehetséges lébényi citerás fiataljaink június 6-án adtak számot tudásukról.

Egy rövid ismertető erről a népi hangszerről: A citera húros, pengetős 
hangszer. Magyarországra valószínűleg Franciaországon és a mai Auszt-
rián keresztül érkezett, származására utaló hangszerek a mai napig meg-
találhatók az említett országokban. Két fő típusa alakult ki: az alföldön a 
keskenyebb vályúcitera, a dunántúlon pedig a hasas citera. Elsősorban 
bálokban, mulatságokban szerepelt mint zeneszerszám, bár akkori igény-
telen és egyszerű kivitele miatt inkább csak "ütemadóként" funkcionál-
hatott. Az elmúlt húsz év minőségi változást hozott a hangszer életében: 
megjelentek a sok főből álló zenekarok, illetve szép hangú, igényesen 
elkészített, színpadképes citerák. Ennek, illetve sok lelkes népművelő 
hatásának köszönhetően fiatalok is elsajátították a hangszer rejtelmeit. 
Ma száznál is több aktív citerazenekar működik az országban, többségük 
főleg fiatalokból áll. A zenekarok többsége mára több szólamban, igénye-
sen feldolgozva szólaltatja meg a magyarság értékes zenei hagyományait 
őrző népdalokat. 

Taki
Debreceni élményem

Az Apáczai Kiadó levelezős helyesírási versenyén az Arany fokozat kü-
löndíjasaként a könyvjutalom mellé egy debreceni kirándulást nyertem.
Az útra a szüleim kísértek el.
Idegenvezetőnk és vendéglátónk Széplaki Erzsébet (Csöpi néni) tan-
könyvíró volt. 
A városnézés során először a Református Nagytemplomot néztük meg, 
mely a város főterén emelkedik a magasba. Férőhelye közel 3000 fő, 
csaknem Lébény egész lakossága beférne oda. A vállalkozó szelleműek 
felmentek a toronyba, hogy közelről is megnézzék a templom tetején 
található órát és a nagyharangot. 
Ezt követően a Református Kollégium iskolatörténeti múzeumát és 
Magyarország második legnagyobb, mintegy hatszázezer kötetes könyv-
tárát néztük meg. 
Nagyon szép volt, de minket gyerekeket a következő program jobban 
érdekelt. Villamossal a város Nagyerdei Kultúrparkjába mentünk, ahol 
állatkert és vidámpark található. Itt Csöpi néni férje, Öcsi bácsi kalauzolt 
minket és sok érdekességet mondott az állatokról. Megtudtuk például, 
hogy a szép rózsaszínű kócsagoknak azért marad meg a színük, mert 
kalocsai paprikát is tesznek az ételükbe. A zsiráfokat rossz idő esetén nem 
engedik ki a szabadba, mert ha elcsúsznak nagyon kicsi az esély, hogy újra 
lábra tudják őket állítani. 
Kiváltságos helyzetben voltunk, olyan helyekre is bemehettünk, ahová 
mások nem. Mazsolával és falevéllel etettünk gyűrűsfarkú makikat, simo-
gathattunk tapírt, botsáskát adtunk a majmoknak. Ami nagyon tetszett 

még, hogy rengeteg virág, növény teszi szebbé az állatkertet. 
A vidámparkban az egy hónapja megnyílt Toldi-panoptikumot tekintet-
tük meg, ahol interaktív játékokat is ki lehetett próbálni. Ezt követően 
szüleimmel megnéztük a Csónakázó-tavat is. 
Másnap hazafelé a Hortobágyon a kilenclyukú híd felé vettük az irányt.
Nagyon jól éreztem magam. Debrecen csodálatos város.

Fülöp Virág 
5.osztályos tanuló

Érettségi újratöltve 
- több mint 30 év után ismét érettségi a volt gimnázium épületében -

Június minden diák kedvenc hónapja, főleg a közepe, hiszen elkezdődik 
a vakáció, de a mi volt gimnáziumi épületünk (amit még mindig így hívunk, 
bár 35 éve nincs már gimnáziumi oktatás Lébényben) hetek óta feszült 
vizsgalázban ég. Na, ne ijedjenek meg kedves szülők, nem arról van szó, 
hogy a gyerekek titkoltak volna el egy utolsó dolgozatot, hanem érettsé-
gi folyik a vén, sokat próbált és érettségit is sokat látott falak között: 
Lébényben érettségiztek most a rajkai, jánossomorjai és lébényi végzősök. 
Az előbbi mondatomat kiigazítva tehát: 35 év után újra van középfokú 
oktatás településünkön, hol máshol: mint a volt gimnázium épületében?! 
A Mezőföldi Gimnázium és Szakiskola szervezésében esti gimnáziumi 
osztály indult 2009-ben, amelynek tanulói (42 fő) a napokban maturáltak, 
őket hallottuk, és őket láttuk ünneplőben távozni felszabadult mosollyal, 
vagy résnyire nyitott szemmel. (Azért az is a témához tartozik, hogy 1966. 
október elsejével 25 fős esti gimnáziumi osztály kezdte meg működését 
Lébényben, ugye, hogy nincs új a Nap alatt?!) 
Nagy György tagigazgató úrral és iskolánk igazgatójával Sárvári Istvánnal 
beszélgettem arról, milyen feladatokkal küzdöttek meg a tanulók. Hétfőn 
és szerdán délutánonként folyt az oktatás a lébényi iskola tetőtéri terme-
iben, ahol jelentős a napi, de az éves hőingadozás is.  A tanórákon való 
megjelenés is ingadozó néha – de ez érthető, ha munka mellett kell tel-
jesíteni. Az esti gimnazisták fegyelmezettek voltak, vigyáztak az egyre 
szépülő iskolára. A dohányzási szabályok betartása okozott kezdetben 
kisebb gondot, de mára, - miután az iskola egész területén tilos, beleért-
ve az udvart is, ez a kérdés is megoldódott-, emiatt már csak néhányan 
füstölögnek...- jegyezte meg Sárvári István. Írásbeli és szóbeli vizsgák 
vártak a hallgatókra magyarból, matematikából, idegen nyelvből: német-
ből, történelemből és a választható tantárgyakból: biológiából, vagy föld-
rajzból. Az osztályokba Beziről, Győrsövényházról, Lébényből, 
Mosonszentmiklósról érkeztek a tanulók, az oktatók a tagiskola emberei. 
Emellett van néhány helyben lakó kolléga is a tanárok között: pl. matek 
Pálfi Csabáné (Folkmayer Mária), német Németh Szilvia. Sárvári István 
igazgató kiemelte: hatalmas előny az, hogy helyben van a gimnáziumi 
tanulás lehetősége, közvetlen kapcsolata is volt a diákokkal: kémiára 
oktatta őket. Hozzátette Nagy György tagigazgató úrral kiváló az együtt-
működésünk, rendszeres a kapcsolatunk. 
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Néhány vélemény az írásbelik után:
Csányi Norbert (Hegyeshalom) számára az volt a legnehezebb, hogy 
sokat kellett tanulni, talán a magyart találta legnehezebbnek, különösen 
az összehasonlító elemzéseket.
Klein Alexandra nappalin kezdte el korábban a gimnáziumot, de miután 
munkába állt, levelezőn fejezte be. A legtöbb nehézséget számára a ma-
tematika jelentette, nem kedveli ezt a tárgyat, de az írásbeli után azért 
bizakodó. Nagy György tagintézmény vezető bíztatására választott tárgy-
ként földrajzból érettségizett. Elegendőnek találta a rendelkezésre álló 
időt, mely a föcinél ugyan csak 2 óra. Nem bánta meg, hogy belefogott, 
reméli, hogy sikerül és utána a banketten nagy buli várható.
Bertalan Katalint (lébényi) egyik barátnője íratta be a tudta nélkül, de 
örült neki, hiszen régóta gondolkodott már, hogy leérettségizik, s most, 
hogy helyben volt erre lehetőség örömmel élt az alkalommal. Így a leg-
kényelmesebb, – mondta - össze tudom egyeztetni a munkát a tanulással. 
Csak jó élményekkel gazdagodott, ajánlani tudja mindenkinek, bár kitar-
tás az nagyon kell hozzá. Töri volt számára a mumus, de úgy érzi talán 
az lett az egyik legjobb… Németből emelt szintű érettségit tett ő egye-
düliként ebből az iskolából. A győri Deákban volt az írásbelije, szóbeliz-
ni is oda megy – németből, hogy ezt merte vállalni az annak köszönhető, 
hogy általános iskolában kiváló alapokat kapott, sokat köszönhet német-
tanárának Zombó Istvánnénak. 
A véleményeket, tapasztalatokat hallva én még arra voltam kíváncsi: hogy 
ugyan mi visz rá valakit, hogy azért tanuljon, amitől nem lesz több, gon-
dolok arra, hogy nem változik a munkaköre, nem lesz több a bére, mert 
ugye ezek a legfontosabbak manapság?! Volt alkalmam bent tölteni egy 
kis időt a vizsgázók között, de ne gondolja senki, hogy eszembe jutott 
feltenni a kérdésemet. Először is azért, mert a jelenlévők élménybeszá-
molója eltérített ettől, hiszen csupa megkönnyebbült, mosolygó DIÁK, 
nem felnőtt volt ott. Lelkesen mesélték, hogy mennyit tanultak, miközben 
szegény család zsíros kenyéren élt, mert anyának nem volt ideje főzni, vagy 
a fűnyírás is várhatott egy-két tételnyi időt. Vagy az utolsó pillanatban 
megkapott tételekről is vannak emlékek, amiket már elolvasni nem volt 
idő, nemhogy megtanulni… Milyen jó volt hétről hétre összejárni, tanul-
ni, volt, aki itt az iskolában pihente ki az aznapi munka fáradalmait és 
kivétel nélkül mindenki egyetértett abban, hogy hiányozni fog az életéből 
az iskola, a társaság. Végül pedig azért felejtettem el végképp a kérdésemet, 
mert szó nem volt arról ki miért járta ki az iskolát, mennyivel kap majd 
többet, hanem a jól végzett munka örömét, a megérdemelt pihenés per-
ceit élvezték, azt, hogy van egy közösség, amibe beletartoznak, és ezt már 
soha senki nem veheti el tőlük és pénzben sem fejezhető ki a mértéke. Ez 

„jó mulatság, férfi munka volt”! Gratulálunk!
Akarom mondani: a mulatság-bankett majd szombaton lesz, amit min-
denki nagyon vár, és amire mindenki készül, de még fontos leírni, mert 
megkértek rá, hogy emeljem ki (erről ugyan személyesen is meggyőződ-
tem: bombasztikus szendvicsek voltak  a vizsgázók ellátása tökéletes 
volt, finom falatokkal, italokkal segítettek a szervezők, hogy mindenki 
a maximumot tudja nyújtani. Ami pedig a jó hír: 2012 szeptemberétől 
 a Mezőföldi Gimnázium nem tanköteles korúak számára újra indít 

gimnáziumi képzést, a jelentkezésnek egyetlen feltétele van a befejezett 
általános iskola (8 osztály) és a tankötelezettségi kor betöltése (16 év). 
Vagyis azok a szakmunkásképzőben tanuló fiatalok is jelentkezhetnek, 
akik szeretnének érettségit tenni, de az intézmény, ahova járnak, ezt nem 
teszi lehetővé. Az érettségit 2 vagy 3 év alatt lehet megszerezni, és ami 
nagyon nagy előny a városi esti iskolákkal szemben, hogy helyben van 
lehetőség a tanulásra heti két alkalommal és azt is érdemes tudni, hogy 
az esti tagozatos diákigazolvány kedvezményei megegyeznek a nappali 
tagozatosokéval. Bővebb felvilágosítás, jelentkezés: Nagy György tagin-
tézmény-vezető: 06-30-366-9104 

Gyurós Tamara
Forrás: Kiszeli Lajos: Lébény könyve

A Gyermekeinkért Alapítvány díjazottjai 
a 2011-12. tanévben

Az immár két évtizede működő Gyermekeinkért Alapítvány – melyet 
1991-ben az iskola tantestülete, szülői munkaközössége és diákönkor-
mányzata hozott létre – az alapítók szándéka szerint azt tekinti feladatá-
nak, hogy a lébényi általános iskola növendékeinek tanulmányi, 
kulturális és sporteredményeit elismerje, jutalmazza, hogy az arra érdemes 
gyermekközösségek rendezvényeit, közösségi programjait anyagilag tá-
mogassa, s ily módon a további sikerek, eredmények eléréséhez ösztönzést, 
indíttatást adjon.
Az alapítványi díjakat és jutalmakat – mint minden évben – az iskola 
tanévzáró ünnepélyén adta át Tóth Lászlóné, az alapítvány kuratóriumá-
nak elnöke.

A beérkezett kérelmek és javaslatok alapján az alapítvány 57.500 forinttal 
járult hozzá a 4. osztályosok, s 65.000 forinttal a 7. osztályosok tanév végi 
osztálykirándulásának költségeihez. 
50.000 forinttal támogatta a kuratórium azoknak az alsó tagozatos tanu-
lóknak a közös kirándulását, akik – osztályfőnökük javaslata alapján – a 
tanév során végzett munkájukkal ezt kiérdemelték.
57.500 forintos támogatásban részesítette a kuratórium a 6. a és 6. b 
osztályos tanulók háromnapos táborozását.
45.000 forinttal segítette az alsó tagozatos napközis tanulók közös kirán-
dulását.
35.000 forinttal járult hozzá az énekkar tagjai számára szervezett program 
költségeihez.
20.000 forinttal támogatta a kuratórium az alsó tagozatos néptánc szak-
kör tagjainak a győri táncfesztiválon való részvételét.
40.000 forinttal segíti az alapítvány a diákönkormányzat és a Szülői 
Munkaközösség által közösen szervezett – a jövő tanév novemberében 
sorra kerülő – egészségnapi program rendezvényeit.
A legjobb alsó tagozatos osztályközösség 50.000 forintos jutalmát a 4. 
osztály érdemelte ki (osztályfőnökük Balla Ferencné), a legjobb felső 
tagozatos osztályközösség címet, s a vele járó 50.000 forintot a 8. a osztály 
nyerte el (osztályfőnökük Selmeciné Zambó Mária) .
A német nyelv tanulása terén legjobb tanulmányi és versenyeredményeket elért 
tanuló 15.000 forintos jutalmát Bonnyai Kitti 8. a osztályos tanuló kapta.
Az alapítvány legrangosabb elismerését a PRO SCHOLA DÍJ bronz 
emlékplakettje s a vele járó 25.000 forintos pénzjutalom jelenti. A díj 
annak az általános iskolai tanulónak adományozható, aki tanulmányi 
munkáját tartósan kiemelkedő szorgalommal végzi, kimagasló tanulmá-
nyi vagy versenyeredményeket ér el, s magaviselete, tanáraihoz, társaihoz, 
az iskola közösségéhez való viszonya is példamutató.
A díjat ebben az évben Pálfi Mária 8. b, és Schmitzhofer Márk 8. a osz-
tályos tanulóknak ítélte oda az alapítvány kuratóriuma.
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Apáczai Kiadó és a Szivárvány újság országos versenye

komplex (magyar, matematika, természetismeret) Pálfi Csaba, Limp Marcell, Stinner Balázs 4. 12.
Kovács Boglárka, Szebik Levente, Szabó Zsolt 3. 28.

komplex egyéni Mike Bianka 5. 25.

matematikából Sárvári Fanni 4. 3.
Pálfi Tünde 1. 18.

kis nyelvész Horváth Alexandra 3. 14.
Duna Ismerettár 2011/2012. Németh Csilla, Pálfi Mária, Réger Patrik 8. 6.

Kozma László Országos Informatika Verseny Hálám Roland, Orosz Barnabás, Schmitzhofer Márk 8. 12.
Odüsszeusz történelem levelezős verseny Pálfi Mária 8. 2.

TITOK történelem levelezős csapatverseny Mike Bianka, Nagy Csenge, Fülöp Virág Fanni 5. 17.
Kalmár Virág, Pálfi Viola 6. 11.

Ne felejtsek! országos levelezős helyesírási verseny

Fülöp Virág Fanni 5. arany/különdíj
Nagy Csenge 5. arany
Mike Bianka 5. arany
Dóra Dániel 5. ezüst
Simon Erik 5. ezüst
Takács Botond 5. ezüst
Wenesz Dominik 5. ezüst
Sokorai Richárd 5. bronz

Teki totó országos levelezős verseny matematikából

Sárvári Bori 1. arany
Pálfi Tünde 1. ezüst
Dornai Patrik 1. ezüst
Bokor Balázs 3. ezüst
Szebik Levente 3. ezüst
Sárvári Fanni 4. arany
Mező Roxána 4. ezüst
Pálfi Csaba 4. ezüst
Takács Marcell 4. ezüst

Varga Tamás Országos Matematika Verseny Pálfi Mária 8. 3. 14.

Marót Rezső Matematika Verseny
Kovács Panka 5. 9.
Wenesz Dominik 5. 13.
Takács Botond 5. 14.

Logo Országos Programozási Verseny

Wenesz Dominik 5. 12.
Pozsgai Péter 7. 14.
Holchammer Kitti 8. 11.
Horváth Patrik 8. 15.

Öveges József Országos Fizika Verseny Schmitzhofer Márk 8. 6.
Hálám Roland 8. 8.

Holenda Barnabás Matematika Verseny

Limp Mirella 2. 18.
Rum Veronika 2. 19.
Szebik Levente 3. 16.
Halász Kristóf 3. 17.
Horváth Zsombor 3. 18.
Sárvári Fanni 4. 18.

Kalmár László Országos Matematika Verseny

Kovács Barna 3. 3.
Sárvári Fanni 4. 7.
Kovács Panka 5. 2.
Wenesz Dominik 5. 4.
Kalmár Virág 6. 10.
Schmitzhofer Márk 8. 10.
Pálfi Mária 8. 13.

Országos Közlekedésismereti V. Kocsis Márk 8. 7.
Novák Kíra 4. 8.

Kormos István vers és prózamondó verseny Pálfi Mária 8. döntőbe jutott

"Hétmérföldes csizmában hetedhét határon át" országos 
mesevetélkedő

Banyó Korina, Limp Mirella, Papp Zsófia, 
Rum Veronika L. 2. 2. 2.

Börzsei Kristóf Z., Horváth Zsombor M., 
Kalmár Luca, Sipos Hunor 3. 1. 6.

Simonyi Zsigmond Országos Helyesírási Verseny Pálfi Mária 8. 6.

Gerencsér Éva magyar nyelvi verseny Sárvári Fanni 4. 4.
Horváth Ádám 4. 7.

"Túl az Óperenciás - tengeren" mesemondó verseny Mészáros Mihály 5. 2.
Rum Veronika Luca 2. 3.

Kisbajcsi Ált. Isk. német verseny
Dóra Dániel 5. 1.
Kalmár Virág 6. 7.
Bonnyai Kitti 8. 8.

A 2011/2012-es tanév legjobb versenyeredményei
Verseny megnevezése Tanuló neve osztálya Eredmények (helyezés)

területi megyei országos
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Vers- mese- és novellaíró verseny Mosonmagyaróvár
Kilácskó Máté 5. 1.
Kovács Panka 5. 1.
Halász Kristóf 3. különdíj

Helyesíró és hangos olvasás verseny Öttevény

Banyó Korina 2. 2.
Wenesz Tamara 2. 5.
Horváth Alexandra 3. 3.
Szabó Zsolt 3. 5.
Szíj Regina 4. 1.

Meseismerő verseny Öttevény

Kovács Boglárka 3. 1.
Szebik Levente 3. 2.
Kovács Barna 3. 3.
Stinner Balázs 4. 3.

Helyesírási és nyelvhelyességi verseny Mosonszolnok

Wenesz Domink 5. 1.
Kovács Panka 5. 2.
Nagy Csenge 5. 10.
Kalmár Virág 6. 4.
Halász Dóra 6. 4.
Pálfi Mária 8. 1.
Takács Alexa 8. 7.
Schmitzhofer Márk 8. 9.

Szövegértési verseny Ménfőcsanak

Rum Veronika Luca 2. 2.
Wenesz Dominik 5. 4.
Kovács Panka 5. 8.
Kalmár Virág 6. 5.
Német Attila 6. 10.

Petőfi és kora komplex irodalmi vetélkedő Ménfőcsanak Wenesz Dominik, Kovács Panka, 
Német Attila, Kalmár Virág 5-6. 4.

Kompetencia alapú irodalmi vetélkedő Mosonmagyaróvár Kalmár Virág, Pálfi Viola, Kovács Panka 5-6. 1.
Németh Csilla, Pálfi Mária, Bonnyai Kitti 8. 4.

Halászi Körzeti Matematika Verseny

Takács Botond 5. 1./csapat 1.
Kovács Panka 5. 4./csapat 1.
Wenesz Dominik 5. 4./csapat 1.
Kalmár Virág 6. 1./csapat 2.
Pálfi Viola 6. 7./csapat 2.
Lajvort René 6. 10./csapat 2.
Pozsgai Péter 7. 7.
Pálfi Mária 8. 3./csapat 2.
Schmitzhofer Márk 8. 4./csapat 2.
Holchammer Kitti 8. 10./csapat 2.

Weöres S. Országos Gyermekszínjátszó Találkozó Lébényi Gyermekszínjátszók ezüst fokozat

Mosonmagyaróvári Városi Népdaléneklési Verseny
Horváth Attila, Novák Kíra, Pédl Bettina arany fokozat
Dóra Dániel ezüst fokozat
Mók Zsolt bronz fokozat

Pilinszky Napok, Nyúl Dóra Dániel, Horváth Attila, Pédl Bettina különdíj

Ifjú muzsikusok találkozója Pannonhalma

Horváth Csenge, Kalmár Virág, Stinner Melitta arany fokozat
Kovács Boglárka ezüst fokozat
Kovács Panka, Mező Roxána bronz fokozat
Horváth Regina, Pálfi Mária, Mike Domini-
ka, Kovács Barbara nívódíj

Ifjú muzsikusok fesztiválja Győr Nagy Csenge bronz fokozat

Kistérségi Fuvolaverseny Mosonmagyaróvár
Kalmár Virág arany fokozat
Nagy Csenge ezüst fokozat
Klujber Dorina, Stinner Melitta bronz fokozat

Rajzpályázatok
Közlekedj okosan! Horváth Barnabás 5. különdíj

Generali rajzpályázat Horváth Barnabás 5. 1.
Aquaworld országos rajzpályázat Vida Nikolett 8. 1.

"Szívem csücske" országos pályázat
Bereczky Natália, Bokor Balázs, Dornai Patrik, 
Limp Mirella, Pálfi Csaba, Pálfi Tünde ezüst

Wenesz Tamara bronz
Itt jártam, visszavágyom Kovács Margit Ált. Isk. Győr Horváth Barnabás 5. 1.

Pannon Kertész Horváth Barnabás 5. különdíj

Radnóti M. Ált. Iskola rajzpályázatai
Unger András 4. 2.
Sárvári Fanni 4. 3.
Vida Nikolett 8. 2.

Te mit látsz az erdőben? KAEG Zrt. Horváth Barnabás 5. 1.

Vöröskereszt, Mosonmagyaróvár
Német Csilla 8. 1.
Kósa Adrienn 8. 3.
Vida Nikolett 8. különdíj

Verseny megnevezése Tanuló neve osztálya Eredmények (helyezés)
területi megyei országos
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Szomszédolunk

32 fok árnyékban, sok-sok érdeklődő, hideg sör, forró és finom ételek, 
pergő ritmusú programok jellemezték az idei mosonszentmiklósi faluna-
pot, melyet június 
16-án tartottunk a 
focipályán. Dél-
után Vastag Csaba 
és Tamás, este a 
Két zsivány szóra-
koztatta a közön-
séget, de volt 
néptánc műsor, 
fúvószene és küz-
dősport bemutató 
is. 18 órakor Haj-

nal Nikolett ma-
gyar nóta énekes 
adott élő koncer-
tet. Osztrák ven-
dégek vaddisznót 
sütöttek, pónifo-
gat szállította 
a gyerekeket és 
lehetett kézzel 
hajtott fa körhin-
tán is száguldani. 

A szokásos légvár, lufibohóc és az arcfestés sem hiányzott. 8 kondérban 
rotyogott a finomabbnál finomabb étel 
és nagy sikere volt a frissen sütött pa-
lacsintának is. A falunap szépségkirály-
nőjének Fehér Katalint választották, a 
tombola fődíját, egy videojátékot, Mol-
nár Józsefné nyerte.

Bedő Csaba

Köszönet
Lébény Nagyközség 
Önkormányzatához 
az elmúlt időszak-
ban több adomány is 
érkezett.
Tavasz folyamán a 
Gyermekétkeztetési 
Alapítványhoz nyúj-
tottunk be pályázatot, 
melyen kakaó italt és 
tejet nyertünk. Május 

31-én, a Szabadság utcában lévő volt óvoda épületébe vártuk a létminimu-
mon élőket, nagycsaládosokat, kisnyugdíjasokat. A tartós tej és kakaó ital 
nagy segítséget nyújtott a rászorulóknak, különösen a nagycsaládosoknak.
A Lébényi Motoros Egyesület tagjai is összefogtak falunk lakóiért és júni-
usban három napon keresztül ruhaosztást tartottak a Művelődési Klubban.
Ezt követően június 20-21-én, ruhaneműk osztására került sor, melyet 
Kindili József és barátai, illetve helyi lakosok gyűjtöttek össze és ajánlot-
tak fel községünknek.
Ezúton szeretnénk megköszönni a segítségeket, felajánlásokat és külön 
szeretnénk köszönetet mondani a Lébényi Motoros Egyesültnek, valamint 
Kindili Józsefnek és holland barátainak a Lébénybe szállított adományért.

Polgármesteri Hivatal

Játszótér

A Kormos István utcai játszótéren is felkészültünk a kánikulára és termé-
szetesen a víz utánpótlásra. A Pannon Víz Zrt-nek köszönhetően egy 
ivókút került kihelyezésre, ahol a gyerekek felfrissíthetik magukat és jó 
minőségű vizet ihatnak.

Polgármesteri Hivatal

VI. Miklósi Falunap
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KÉPVISELŐI KERET FELOSZTÁSA 2012. ÉVBEN
Dr. Angyalics 

Attila Bujtás László Kiszeli Lajos Nátz Miklós Sárvári István Wandraschek 
Ferenc Antal Kovács Gábor Összesen

Katolikus Egyházközség 20 000 10 000 30 000
Evangélikus Egyházközség 10 000 10 000 20 000

Lébény SE 40 000 10 000 50 000
Első Lébényi LokálpatriótaEgyesület 20 000 30 000 50 000

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

Lébényi ÁMK 20 000 20 000
Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete 20 000 20 000   10 000   10 000   10 000   70 000

Regner kereszt felújítása 15 000   10 000   25 000
I.világháborús emlékmű felújítása 15 000   10 000   10 000   35 000

Vöröskereszt Helyi Szervezete 20 000   10 000   30 000
Iskola számára szakköri anyag 20 000   20 000
Lébényi Motoros Egyesület 5 000   10 000   15 000

Eight Singers 5 000   5 000
Orchidea Klub 10 000   10 000   10 000   10 000   40 000

Nyári német tábor 10 000   10 000
Tűzoltó Egyesület 10 000   10 000   5 000   25 000

Lébényi Operett Gála 10 000   10 000
Lébényi Horágszegyesület 5 000   10 000   15 000

"Itt a nyár" kézművestábor 5 000   10 000   10 000   10 000   35 000
Nyári focitábor 10 000   10 000   20 000

Hagyományőrző múzeumi tábor 10 000   10 000
Nyári olvasótábor 5 000   10 000   15 000

Tornaterem térelválasztó háló 50 000   50 000
Lovas Egyesület 5 000   5 000

Evangélikus Egyházközség: alfeldi 
kapcsolattartásra 15 000   15 000

Katolikus Egyházközség: Regner 
kereszt felújítása: 25 000   25 000

Liszt Ferenc Vegyeskar 10 000   10 000   20 000
Összesen 100 000   100 000   100 000   100 000   100 000   100 000   100 000   700 000

F E L H Í V Á S
Felhívjuk Lébény Nagyközség területén élő ebet tartó polgárok figyelmét arra, hogy az állatok védelméről és kíméletéről 

szóló 1998. évi XXVIII. törvény kötelező feladatként írja elő három évente az ebek szükség szerinti összeírását, ezért kérjük 
az eb/ebek tulajdonosát, hogy 

2012. augusztus 31-ig a
A mellékelt nyomtatványon a háztartásukban lévő ebet/ebeket jelentsék be. 

A bejelentési kötelezettség teljesítése minden ebtartóra nézve 
kötelező!!!

Plusz nyomtatvány az ügyfélszolgálton kérhető, valamint a honlapról letölthető.
A kitöltött nyomtatványt fent jelzett határidőig az ügyfélszolgálaton kell leadni.

Egyben felhívjuk az eb tulajdonosok, illetve eb tartók figyelmét arra, hogy kötelesek bejelenteni, ha az eb elhullott, 
vagy az ebet eladták, vagy, ha az eb elveszett.

           Polgármesteri Hivatal  



BEJELENTÉS EBTARTÁSRÓL
1.) Az eb tulajdonosának neve: ..........................................................................................................................

 Címe: .........................................................................................................................................................

2.) Az ebtartó neve: ..........................................................................................................................................
 lakcíme:  .....................................................................................................................................................
 telefonszáma: ..............................................................................................................................................
 elektronikus levélcíme: ................................................................................................................................

3.) Az eb tartós egyedi megjelölése, egyedi jellemzői:

 Fajtája:.............................................      neme:.................................................
 Születési ideje::................................      Színe:.................................................
 Törzsk.sz.:........................................      Tet.sz.:...............................................

 Hívó neve: ………………………………….......…………………………….

4.) Az eb tartásának helye: 

 Cím: ...........................................................................................................................................................................
 (családi ház, hétvégi telek, többlakásos lakóépület, társasház)

5.) A beültetett transzponder sorszáma: ..........................................................................................................................
 A beültetés időpontja: ................................................................................................................................................
 A beültetést végző magánállatorvos neve: ..................................................................................................................
 Kamarai bélyegzője száma:  .......................................................................................................................................
 
6.) Ivartalanítás esetén az ivartalanítás időpontja: .......................................................................................................
 Ivartalanítást végző állatorvos neve:  ..........................................................................................................................
 Kamarai bélyegzője száma:  .......................................................................................................................................

7.) Az eb oltási könyvének száma:  .....................................................................................................................
 Könyvet kiadó állatorvos neve: ..................................................................................................................................
 Kamarai bélyegzője száma:  .......................................................................................................................................

Az utolsó oltási dátum:  20......év .............hó........nap

Lébény, 20…...év .............hó........nap

                                                                                                                             ...................................................
                                                                                                                                         ebtartó aláírása

Záradék:

Az ebet .......................szám alatt nyilvántartásba vettem.

Lébény, ........................................................

                                                                                                                                ..............................................
                                                                                                                                         ügyintéző

TÁJÉKOZTATÁS

1. Az eb tartásában bekövetkező változásokat (elhullott, elveszett, eladták) 5 napon belül be kell jelenteni.

2. A bejelentés illetékmentes.

3. Minden ebről külön bejelentést kell kitölteni.
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Kérjük, foglalja össze, mit kell tudnunk a felújításról?
A beruházást kettő részre kell bontanunk. Egyrészről a Közösségi Ház 
épületét kívülről és belülről egyaránt felújítjuk. Kicseréljük az elhaszná-
lódott padló és csempeburkolatokat, korszerűsítjük az épület elektromos 
vezetékeit, új belső és külső nyílászárókat helyezünk el, valamint termé-
szetesen a falfelületek festése sem maradhat el. Az energiaárak rohamos 
emelkedése miatt kiemelten fontos az épület külső szigetelése. A 12 cm 
vastagságú homlokzati- és a 20 cm vastagságú tetőszigetelés jelentős 
energia megtakarítást eredményez a község számára. Elmondhatom, hogy 
az Önkormányzat a környezettudatos gondolkodás elvét követve a fűtési 
rendszer korszerűsítését is kérte, így 
jó hatásfokú pelletkazán fogja ezen-
túl biztosítani a ház fűtését valamint 
napkollektorok állítják elő a meleg 
vizet. Kiemelem, hogy az Önkor-
mányzat kérte, hogy lehetőség sze-
rint minél több helyi vállalkozást 
vonjunk be a munkába. Ennek 
a kérésnek eleget téve a kiváló mi-
nőségű kazánt is Lébényből vásárol-
tuk, sőt a pellettüzelési rendszert, 
mint megújuló energiaforrást is 
a lébényi tüzeléstechnikai társaság 
fogja beüzemelni.

A beruházás másik fő részében a ház 
padlásterét építjük be, amelyben a községi könyvtár kap helyet illetve 
a meglévő épületet kibővítjük egy 150 négyzetméteres résszel. Ezen új 
szárnyban kezdi meg működését az úgynevezett IKSZT, amelyben modern 
technikai felszerelés, internet kapcsolat biztosítja a hasznos időtöltést 
a település lakóinak.

Milyen stádiumban áll a kivitelezés?
A felújítási munkákat március végén kezdtük el. Jelenleg a beruházás 
a záró szakaszához érkezett. A ház belső festése, csinosítása folyik napja-
inkban. Az építési és a külső munkákkal gyakorlatilag készen vagyunk. 
Augusztusban teljesen biztos, hogy átadjuk a község, a közösség részére 
a kész épületet.

Mint mondta, ahogy a Közösségi Ház is, több lébényi épület az Önök 
keze munkájával újult meg. Gratulálunk a magas minőségű munkákért!
Köszönjük, ám feltétlen el kell mondanunk azt, hogy a Közösségi Ház 
felújításában számos helyi alvállalkozó vesz részt. A minőségi munka az 
ő érdemük is. A gratuláció őket is maximálisan megilleti. Társaságunk 
mindig is törekedett arra, hogy a helyi alvállalkozóknak munkát biztosít-
son. A helyi vállalkozók, szakmunkások alázattal és tisztelettel végzik 
munkájukat, hiszen ők tudják legjobban, hogy munkájukat naponta lát-
hatják, a közösség elismerését kivívhatják. A község fejlesztése nem állhat 
meg az építmények felújításánál, a szakma helyi képviselőinek a munka 
biztosítása is hozzá tartozik a fejlődéshez.

A társaság neve – Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft. – tervezői mun-
kára utal. Kérjük, mondjon pár szót a tevékenységükről.
A Kft. közel 20 éves múltra tekint vissza. A belsőépítészet inkább szak-
ipari festés, mázolás, tapétázási munkákat takar. A cég fő profilja is ez, 
illetve az utóbbi 7-8 évben épület energetikai felújításokat is széles körben 
végzünk. Az energiaracionalizálási tevékenységünk kiterjed a hőszigete-
lési munkákra – homlokzaton és tetőszerkezeten egyaránt –, fűtéskorsze-
rűsítésre, nyílászárócserékre. Természetesen – mint a lébényi Közösségi 
Ház esetében is – teljes körű épületfelújításban is otthonosan mozgunk.

Takács Gábor lébényi vállalkozó is a Közösségi Ház felújításán dolgozik 
szakembereivel együtt. Lapunk őt is megkérdezte a kivitelezésről.

A Szabó és Társa Belsőépítészeti Kft-vel évek óta kiváló üzleti kapcso-
latban állok. A Kft. elsők között keresett meg, hogy vegyek részt a Kö-
zösségi Ház felújításának munkáiban. Mint helyi vállalkozó azonnal igent 
mondtam, hiszen Lébény fejlődése a kollégáim és az én személyes ügyem 
is, és kötelességem erőforrásaimat biztosítani a cél érdekében.

Milyen munkával járulnak hozzá a Közösségi Ház megszépítéséhez?
Vállalkozásunk festéssel, hőszigete-
léssel és állványozással foglalkozik. 
A Közösségi Ház megújításánál is 
ezen tevékenységeket végezzük.

Ki kell emelnem azt, hogy a Szabó és 
Társa Belsőépítészeti Kft. kivitelezé-
sében elkészült Általános Iskola, va-
lamint a Faluház felújításban is részt 
vettünk. Lébényi vállalkozóként fon-
tos szempont a helyi munkákban való 
részvétel. Kisebb költséggel lehet 
kalkulálni az árajánlatoknál, illetve az 
iparűzési adónk is helyben marad, 
amelyet új fejlesztésekre lehet felhasz-
nálni. Remélem, a közeljövőben is 

több építési beruházás indul el községünkben.

Igen, ebben mi is bízunk, továbbá munkájával erősítheti a közösségi 
összetartást.
Valóban. 9 szakember áll alkalmazásomban, többségük helybéli. Mind-
egyikünk szeretné, ha a település arculati megújításában megjelenhetnénk, 
dolgozhatnánk. Ez formálja igazából a közösségi szellemet, és mutatja 
meg leginkább községünk erejét.

Polgármester Úr, mi is ez az új név, hogy IKSZT?
Napjainkban egyre szaporodnak a kimondhatatlanul hosszú intézmény-
nevek, melyeket egyszerűen mozaikszóval helyettesíthetünk. Ebben az 
esetben is hosszasan találgathatnánk, hogy mit is takar az IKSZT. Fel-
fedjük a titkot, Integrált Közösségi Szolgáltató Tér a megfejtés, de javas-
lom, használjuk inkább a továbbiakban a Közösségi Ház megnevezést 
(hanyagolva a volt SZÜV kifejezést)... Még annyit, hogy ezt a csodaszép 
„műszót” nem mi találtuk ki, erre volt kiírva a pályázat!
Az Akácfa utcában járva kívülről is bizonyára mindenkinek feltűnt a nagy 
változás, hát még belülről micsoda megújulás, felújítás folyik! Köszönhető 
ezt a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz benyújtott és nyertes-
sé nyilvánított pályázatunknak, amellyel 53.171.418 forint támogatást nyert 
az önkormányzat. A munkálatok nagy részével már elkészültek a kivitelezők. 
Funkcióját tekintve sokkal többet tud majd nyújtani a lakosságnak, hiszen 
számos klubhelyiséggel bővül a ház, melynek a gyerekek, az ifjúság, a nyug-
díjasok illetve a civil szervezetek egyaránt élvezhetik majd az előnyeit. A 
szinte teljesen megújuló és kibővített épület igazi, élettel teli, közösségi térré 
alakulhat, számos rendezvénynek, szervezetnek otthont adva. A kivitelezési 
munkálatok befejeződése után jöhet majd a ház otthonossá tétele, belakása.

Mikor tekintheti meg belülről is a falu közönsége a Közösségi Házat?
Azon vagyunk, hogy mihamarabb újra használatba adhassuk, de amit 
bizton ígérhetek, hogy az idei október 23-i ünnepet már ide tervezzük…

Köszönjük az interjút!

Folytatás a címoldalról.
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Német önkormányzat hírei

Hetedikesek német nyelvi versenye

A Lébényi Német Önkormányzat május 30-án másodszor rendezte meg 
a hetedikesek körében a német nyelvi versenyt, melyen a diákok otthoni 
felkészülést igénylő és írásbeli játékos feladatok kitöltésével adhattak 
számot német nyelvismeretükről. A páros verseny 11 diák részvételével a 
következő eredménnyel zárult:

I. hely  Deribó Liliána és Kovács Petra
II. hely Horváth Csenge és Szabó Fanni
III. hely Harczi Zsolt és Pozsgai Péter

Gratulálunk a díjazottaknak és köszönjük Zombó Istvánné tanárnőnek 
a tanulók felkészítését. 

Két kiváló nyolcadikos diák
– Bonnyai Kitti és Kovács Fanni – a következő feljegyzéssel járultak 
hozzá, hogy megőrizzünk, továbbvigyünk egy szeletet a helybéli németek 
mindennapjaiból.
A német önkormányzat köszöni ezt a példás munkát Kittinek és Fanni-
nak, és Olga néninek, hogy emlékeit megosztotta velünk. 

Knödel und Eintopf,
avagy

a lébényi német családok étkezési szokásai

Roehner Károlyné, Olga néni arról mesélt nekünk, hogyan étkeztek, mit 
főztek a lébényi németek a két világháború között.
 Reggelire legtöbbször kását ettek, vagy valamilyen kiadós levest. Min-
denkinek járt egy bögre tej (kecske- vagy tehéntej).
Ebédre levesekhez gyakran fogyasztottak gombócot (Knödel, Klösse). 
A gombócot nagyon változatosan tudták elkészíteni. Leggyakrabban 
a következő változatot készítették:
Nyers és főtt krumplit lereszeltek fele-fele arányban (halb und halb). 
Lisztet, sót, tojást és zsírt tettek hozzá, összedolgozták és nagy gombó-
cokat formáltak. Mindegyik gombócba egy nádszálat szúrtak, így főzték 
ki. A nádba belement a forró víz, és belül sem maradt nyers a gombóc. 
A kifőtt gombócot tepsibe rakták, zsírral meglocsolták. Nyáron salátával, 
legtöbbször uborkasalátával ették. Télen lekvárral, esetleg valamilyen 
befőttel fogyasztották.
A falusi emberek nagyon takarékosan bántak az élelmiszerrel, minden 
megtermett gyümölcsöt felhasználtak. Természetes volt, hogy nyáron 
lekvárt kell főzni. Legtöbbször szilvából, mert ebből sok volt, és nem 
kellett bele cukor. Ebben az időben nagyon kevés cukrot használtak. 

A befőtteket mézzel édesítették, hiszen minden nagyobb parasztgazda-
ságban foglalkoztak méhészettel is.
A német családokban gyakran került egytálétel az asztalra (Eintopf ). 
Az elkészítésük nem igényelt sok munkát és időt, hiszen az asszonyoknak 
is kellett a földeken dolgozniuk.
Egyik változata a „káposztás Eintopf ”: A savanyú káposztába füstölt 
kolbászt vagy oldalast és szalonnát (legtöbbször tokaszalonnát) raktak. 
Került bele jócskán hagyma és fokhagyma is. Tettek bele egy réteg krump-
lit. Vízzel felengedték, majd a kemencébe tették, ahol néhány órán át 
párolódott.

A „babos Eintopf ” is népszerű volt. A babhoz hagymát, fokhagymát, 
sárgarépát, petrezselyemgyökeret tettek, rozmaringgal ízesítették. Eh-
hez jött a füstölt disznóbőrke, amitől jó ízt kapott. Kenyérrel fogyasz-
tották. Az is előfordult, hogy a káposztát babbal keverve főzték meg 
a füstölt hússal.
Babból sokat termeltek, a szőlő végébe ültették, így abból mindig volt 
bőven. A német háziasszonyok sokféle ételt készítettek babból. Még 
tortát és pogácsát is sütöttek belőle.

Babpogácsa: A fehér babot megfőzték, héjastól ledarálták, zsírt, tojást, 
lisztet tettek hozzá, aludttejjel összegyúrták. Eleinte szódabikarbónával, 
később élesztővel sütötték. 
Olga néni egyik kedvence a sváb kalács, még ma is gyakran süt ilyet. 
Minket is arra bíztatott, próbáljuk ki, mert nagyon finom. Íme a recept.

„Sváb kalács”: 
5 dkg élesztő tejben felfuttatva
1 kg liszt
2 kanál zsír
2-3 kanál cukor
pici só
2 – 3 egész tojás
A hozzávalókat tejjel összegyúrni, meleg helyen kelni hagyni.
Míg kel a tészta, 15 deka pucolt diót serpenyőben rázogatva megpirítani, 
amíg a vékony héj le nem jön a gerezdekről. A diót durvára vágni. A diót 
és egy csomag borba áztatott mazsolát a megkelt tésztába gyúrni, újra 
pihentetni. A tésztából fonatot készíteni, a tepsiben ismét pihentetni. 
A tetejét tojással vagy cukros tejjel megkenni, vastagon megszórni cuk-
rozott (egész, nem darált) mákkal.

Bonnyai Kitti és Kovács Fanni
8.a osztályos tanulók
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A Dal Ünnepére készültünk idén is, mint ahogy az június közepe táján 
lenni szokott. A kerek évforduló azonban mindig erősebb számadásra is 
készteti az embert. Meddig is tud visszamenni a mai, aktív kórus élő 
emlékezete, s mi az, ami már csak Fűrész Ferenc dalostársunk legendás 
krónikás-könyveiből lehet ismerős számunkra? Kórusunkban a legré-
gebb óta éneklő barátaink által „szétosztott”emlékezet alaprétege körülbe-
lül a hetvenes évek időszaka, annak is inkább a második fele. Az, a Borka 
Ferenc tanár úr által elindított építkezés, ami máig hat. S ha a hetvenes 
évek a gyökér a mai kórus életfáján, akkor a nyolcvanas évek a törzs, amely 
kiszélesedve, megerősödve tartja a kilencvenes és kétezres évek lombko-
ronáját, virágzatát. Köszönjük az elődöknek, hogy e fa gyümölcseiből mi 
is szakíthatunk. 
Az említett krónikás könyvek oldalaiból kiragadott részleteket szerkeszt-
getve, s a dalosok által összegyűjtött sok-sok képet rendszerezve, olyan 
élményben lehetett részünk, ami megsokszorozta erőinket a jubileumi 
felkészüléshez. Az erre az alkalomra ünneplőbe öltöztetett tornatermünk 
nem csak hangzásában (akusztikájában) lett „templomi”, - ahogy Szom-
bathelyi Szaniszló karnagyunk a főpróbán megjegyezte -, hanem ennél 
mélyebb értelemben is: fölszentelődött általunk az ünnepre. Mert min-
denki hozott egy-egy darabot a közös múltunkból. A KÓRUS múltjából, 
amely mintegy 20 éve bejegyzett egyesületként nem csak „jogi személy”, 
hanem tényleg létező, önálló arccal, lelkiséggel bíró élő-lény. Változik, 
fejlődik, sorsa fordulatokat vesz, válságban van, kivirágzik, elapad, megárad, 
örül, bánkódik, s az évfordulón leginkább: emlékezik. Elsősorban baráta-
ira, kapcsolataira. Vezetőire, akiket meghívott e jeles napra. Az előző évek, 
évtizedek karnagyaira – tapsviharral, hipp-hipp hurrával. S néma felál-
lással azokra a tagokra, akik már egy égi kórusban éneklik: „A zene az kell…”

Együtt énekleltek ezen a délutánon azok a lébényi dalosok, akik az elmúlt 
években esetleg már kimaradtak a kórusból, de tudják, érzik, hogy az ott 
töltött évek alatt szerzett „jótékony fertőzés” már a génekig hatolt, nem 
gyógyítható, s tüneti kezeléssel is csak ideig-óráig tartható titokban. 
Együtt énekeltek az ünnepen azok a lébényiek is, akik vendégként – 
mondjuk a Templomi Kórus tagjaként – beálltak egy-egy közös nótára. 
Legtöbbjük azután kiállni már „elfelejtett”, mert ismét egy volt az, ami 
mindig is egy tőről fakadt. Eggyé vált, mint a végén az „Áradj zene”. 
Egyszerre csendült, együtt lélegzett a LÉBÉNYI ÉNEK. S a vendég 
kórusok? Szépnek hallhattuk az ő éneküket is? Nagyon. Egyrészt mert 
gyönyörű dallamok csendültek fel, meggyőző kivitelben, nagyszerű elő-
adásmódban a pozsonyeperjesi és a nagymegyeri barátainktól. Másrészt 
pedig azért, mert mindannyian tudjuk, hogy: „… akinek szép a lelkében 
az ének, az hallja mások énekét is szépnek!”. 
Kovács Gábor polgármester úr ünnepi köszöntője végén jelképesen egy 
nagyobb követ adott át kórusunk elnökének, kiemelve, hogy a vegyeskar 
fontos, meghatározó eleme, építőköve településünknek. 

Szeretnénk a jövőben is ilyen kövekként helytállni, s nem csak sodródni az idő 
folyamában. Megmaradni kőnek, ellenállni rossz időnek. Wass Albert szavaival: 

„és miként hirdeti a Biblia:
megméretik az embernek fia
s ki mint vetett, azonképpen arat.
Mert elfut a víz és csak a kő marad,
de a kő marad.”

Sárvári István

90 éves a Liszt Ferenc Vegyeskar

Trianoni megemlékezés

Az Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület tagjai szeretettel várták 
a megemlékezőket a 2012. június 4-én tartandó ünnepségre. A rossz 
időjárás ellenére is szép számmal gyűltek össze a résztvevők. 
A megemlékezés harangzúgással vette kezdetét, mely után a Himnusz 
hangzott el. Az ünnepi beszédet dr. Bakay Kornél professzor úr 
mondta el. A műsorban közreműködött Horváth György a Magyar 
Kultúra Lovagja, illetve a lébényi ÁMK tanulói.
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Pünkösdi főzőcskézés

Nagy izgalommal vártuk már a pünkösdi ünnepeket. Mi az Orchidea 
nyugdíjas klub főzni szerető asszonyai, az ünnepi hétvégén szombaton 
csomagokkal felpakolva elindultunk a Balaton partjára. Győrből induló 
járattal, 2 óra alatt értünk le Fövenyes fürdőhelyre. Az utazás közben az 

idő is gyorsan elrepült, mert már a vasárnapi főzőcskézést tervezgettük. 
Fövenyesre érve, már várt bennünket Éva, a klub barátjává fogadott, jó-
kedvű, vidám asszony. Nagyon örült a találkozásnak. Ő hívott meg ben-
nünket a Fövenyesi Pincepörkölt Főzőversenyre.
Vasárnap reggel korán ébredtünk. Az időjárás kedvező volt, hétágra sütött 
a nap, a Balaton gyönyörű volt. Leérve a partra, felállítottuk a bográcsainkat.
Lassan megtelt a part résztvevőkkel, és vendégekkel. 16 csapat várakozott 
a versenyre, de az alapanyag még nem érkezett meg. Hogy az idő vidá-
mabban teljen, a csapatok férfi résztvevői finom birspálinkával kínálták 
az asszonyokat, bízva a saját győzelmükben. Volt ám tréfa, viccelődés…
A hozzávalók megérkeztek és kiosztásra kerültek. A verseny elkezdődött, 
amit az illatokból is érezhettek a vendégek. Mi két csapattal indultunk. 
Az első csapat tokaji ragut főzött, finom tokaji borral öntözgetve. A má-
sodik csapat jóízű, csípős, körömpörköltet készített.
E közben a műsoroktól, zenétől, még vidámabb lett a hangulat, volt, hogy 
még táncra is perdültünk. Akinek nem jutott férfi táncos, annak ott volt 
a nagy főzőkanala, azt pördítette táncba.
Közben az ételek lassan rotyogva, de elkészültek, és a bírák elé kerültek. 

Nagy izgalommal vártuk a zsűri értékelését, mert annyi finom étel készült, 
hogy időbe telt, mire döntésre jutottak. Végre sikerült és megkezdték az 
eredményhirdetést. A zsűrizést az utolsó helyről kezdték. Amikor nagyon 
sokáig nem szólítottak bennünket, már bíztunk, hogy dobogóra kerülünk. 
Így is lett. A tokaji raguval bronz minősítést, a körömpörkölttel pedig 
ezüst minősítést kaptunk. Nagy volt az örömünk! Annak a férfi csapatnak, 
akik ízletes pálinkával akartak valamit elérni, azoknak bizony bejött a 
számításuk, mert ők vitték el az arany serleget, pedig az asszonyok nem 
lettek pityókásak…
Ezzel még nem ért véget ez a jó hangulatú nap, mert még két társunknak 
tartogatott meglepetést ez este. Születésnaposokat köszöntöttünk. Ven-
déglátónkat, Évát és Élőné Magdit. A meglepetés nagyon jól sikerült, 
nem számítottak rá.
Este kicsit fáradtan, de boldogan ültünk a Balaton partján és csodáltuk 
a feljövő hold fényénél a hullámzó vizet.
Elhatároztuk, hogy jövőre újra együtt megyünk és kifőzzük az első díjat.

Horváthné Szüts Marika

Tűzoltós sikerek

Az idei évben, 2012. május 11-én, Mosonmagyaróváron került megrende-
zésre a hagyományos, gyermek tűzoltó verseny. Ezen a megmérettetésen 
két gyermekcsapat indult Lébényből, ahol ezek az eredmények születtek.
Összesített eredmény alapján: Lébény I. fiú csapata a III. helyezést, Lébény 
II. fiú csapata a VI. helyezést, staféta váltófutáson, pedgi Lébény I. fiú 
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csapata az I. helyezést érte el.
A Peredi Károly vándorkupát Lébény csapata kapta meg.

Csapatok tagjai: Lébény I.  Lébény II.
Horváth Martin   Steininger Ákos
Rózsa Béla   Steininger Péter
Varga Erik   Klujber Bálint
Réger Patrik   Kovács Gergő
Horváth Bálint   Schmitzhofer Zoltán
Szabó Tamás   Folkmayer Márton
Csepi Martin   Fehérvári Márk

Lébényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

LKSE hírek
Női kézilabda csapatunk a megyei II. osztály bajnokságában a hetedik 
helyezést szerezte meg. Négy győzelem, egy döntetlen, tizenhárom ve-
reség a csapat mérlege. Steiningerné Horváth Csilla 76 góljával volt 
a legeredményesebb játékosunk, Tóth Alexandra 63, Mihalovits Anita 35 
találattal követte a házi góllövő versenyben.
A csapat dicséretet érdemel az egész évben nyújtott teljesítményéért, 
a mérkőzéseken nyújtott csupa szív játékáért!
Köszönet a támogatóinknak, szurkolóinknak, hogy újra van női kézilab-
da Lébényben.
Reméljük, hogy sikerült meghálálni a belénk vetett bizalmukat és a kö-
vetkező bajnoki szezonban is támogatják egyesületünket!
A csapat új edzővel, Balogh Imrével fogja megkezdeni a felkészülést 
augusztus 8-án.

HN

Lezártunk egy sikeres bajnoki évet

A Lébény SE Felnőtt csapata a Duna Takarék Megyei I. osztály bajnok-
ságban 30 mérkőzést játszott, ebből 20 mérkőzést nyert meg, 3 döntetlen 
lett és 7-szer maradt alul ellenfelével szemben. Mindez alatt 69 lőtt 
góllal örvendeztette meg közönségét, és 44 gólt kapott, aminél keveseb-
bet a bajnokságban csak az első helyezett mutathat fel. Ezek az eredmé-
nyek hozták el a csapatnak az előkelő III. helyezést. 
Utánpótlás csapataink sem tétlenkedtek a 2011/2012-es év bajnoki 
fordulóiban. U19-es csapatunk az ifi, 14 győzelem 1 döntetlen és 15 
vereséggel a szerzett 74 góllal, és a kapott 82-vel, 43 pontot elérve a 9. 
helyet szerezték meg a bajnokságban. 
U16-os korosztályban kiemelkedő teljesítményt nyújtottak serdülős fiaink. 
26 mérkőzésből 23-at megnyertek, 2 döntetlent játszottak és 1 alkalommal 
bizonyult csak sikeresebbnek az ellenfél náluk. 171 lőtt góllal kimagaslóan 
a mezőny felett szerepeltek 28 kapott gól is kevés volt ahhoz, hogy a baj-
nokság ideje alatt 71 pontot szerező csapatot bárki is megelőzze. 
U13-as csapatunk 15 mérkőzésen szerepelt, ahol 6 győzelem, 1 döntetlen 
és 8 vereség volt a mérlegük. 42 lőtt gól, 58 kapott gól és 19 pont jellem-
zi a csapat teljesítményét az elmúlt bajnokságban, mely az 5. helyre jut-
tatta versenyzőinket. A Károlyházán megrendezett Thermoplex kupán 
viszont az 1. helyet szerezték meg. 
Az U7, U9, U11 korosztályokban induló versenyzőink egy-egy napos 
kupákon, tornákon mérhették össze ügyességüket és tudásukat a többi 
csapattal és hála az alapos felkészülésnek, nagyon jól szerepeltek, ahogy 
arról az előző tudósításunkban is beszámoltunk.
A tavaszi szezon lezárult és elért eredményeink bemutatása után nincs is 
más hátra, mint köszönetet mondani mindazoknak, akik nélkül sikereink 
csak álmok maradtak volna. 
Köszönjük edzőinknek a kitartó munkát, amellyel minden korosztályban 
játékosainkat segítették. 
Köszönjük játékosaink kitartását és lelkesedését, amivel az edzéseken és 
a mérkőzéseken is jól teljesítettek. 
Köszönjük szurkolóinknak a támogatást és a csapat iránt érzett mély 
elkötelezettséget, ami miatt mindig részt vettek mérkőzéseinken. 
Köszönjük a szülőknek, hogy bíznak edzőink szakértelmében és segítik 
munkánkat. 
Köszönjük Polgármester úrnak, a Képviselő testületnek, hogy érdemesnek 
találják az egyesületünkben végzett munkát arra, hogy a falu ehhez 
anyagi támogatást nyújtson. 
Köszönjük Támogatóinknak, Baráti Kör tagjainak és Mindenkinek, aki 
tett azért, hogy elérhessük céljainkat.

Hajrá Lébény!

Mike József
Elnök, Lébény SE
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2012-ben immár negyedik alkalommal indulnak csoportosan zarándokok 
Budapestről, hogy július 25-ére, Szent Jakab apostol napjára Lébénybe 
érkezzenek. Ahány zarándok, annyi sors, vágy, szándék. Ami közös bennük, 
hogy kereső emberek, és hogy a béke, a szeretet útját járják. A zarándoklás 
lényegéről így ír Nemeshegyi Péter, jezsuita szerzetes:

"Mindenütt jó, de legjobb otthon" - tartja a közmon-
dás. De azért mégis jó az is, ha az ember néha el-
hagyja otthonát és vándorútra kel. Az otthon 
megszokott kényelme jó, kellemes. De megvan 
a veszélye is. Aki szellemileg csak otthonába zárkó-
zik, begubózik, annak minden ’véges’, minden kor-
látolt. Minden, ami a ’házában’ van, az ő ’tulajdona’. 
Az ilyen ember teljesen berendezkedett. Tele az 
éléskamra, tele a pince. Nem érheti meglepetés, léte 
biztosítva van. De ha ez az ember nem tör ki gubó-
jából, ha nem látja meg a másik ember arcát, ha nem 
ébred rá arra, hogy mit jelent az ilyen találkozás és 
milyen végtelen kalandba sodródik az, aki rálép a 
szeretet útjára, akkor soha kereső emberré nem lesz. 
Ezért jó néha vándorútra kelni, hogy bele ne gubancolódjunk a birtoklás, 
megszokás, önérdek hálójába.
Amikor útnak indulunk, új világ nyílik meg számunkra: új tájak, új arcok, 
új helyzetek. Nincs hátunkon a csigaház, amelybe belebújhatnánk. Védte-
lenek vagyunk, csupaszok. Mennyi táj, mennyi város, mennyi 
falu, mennyi ember, mennyi élet, mennyi sors! Mindegyik 
titok, mindegyik talány. Nem az én házam hát az egyetlen 
ház, nem az én életem az egyetlen élet. Nem én vagyok 
az egyetlen ember, milliónyian vagyunk. És mind együtt 
utazunk a Föld nevű űrhajón, valahonnan valahová.
Keskeny ösvény kanyarog előttünk. Nem gőgös, beto-
nozott autóút, fű lepte erdei ösvény csupán. De milyen 
jó, hogy van ez az út! Rábízhatjuk magunkat az ösvény-
re. Mások is már megjárták. Mi is majd csak megjárjuk. 
Ha szakadékhoz ér, lesz rajta híd, ha sziklához ér, lesz rajta 
nyílás. Az út jó vezér, jó pajtás.
Amint járjuk, mindig új és új tájak nyílnak meg előttünk: hegyek, völgyek, 
ormok, patakok. És az út mentén fű, fa, virág. Ott virít a szamárkóró, ibo-
lya, nefelejcs. Ott áll valamennyi az út szélén, és rámosolyog minden arra 
járó vándorra. Nem hivalkodik, nem izgágáskodik, nem csalfa és nem hazug. 
Az, ami. Van, és ránk mosolyog. 
Kanyarog az út, tovább, tovább. Nincs megállás, megalkuvás. Vezet valaho-
vá, ahol még nem jártunk. Valahová, ahová érdemes elmenni. Valahová, 
ahol meglepetés vár ránk, ahol kitárul előttünk egy új világ.
Az utat együtt járjuk, útitársak. Egyikünk sem gondol csak saját magára. 
Nemcsak magunk hágunk fel a sziklára: kezünket nyújtjuk annak, aki 

utánunk kapaszkodik. Jó a barát a hegyekben: ha elcsúsznék, elkapja karom; 
ha kifáradnék, átveszi hátizsákom. A vándorúton egymással vagyunk, 
egymásért vagyunk. Senki sem magányos. Még ha egy vadidegennel talál-
kozunk is, megoldódik a nyelvünk, köszöntjük, bíztatjuk egymást.
A vándorúton minden bizonytalan: lehet, hogy elázunk, lehet, hogy meg-

sebesülünk, lehet, hogy eltévedünk, még az is lehet, 
hogy ott pusztulunk; de mégis a vándorlás a bizalom 
életformája: bizalom az útban, bizalom a társakban, 
bizalom saját erőmben. Meg tudom én tenni ezt az 
utat, mert van ösvény, van cél, vannak társaim.
A Szentírás sokat beszél utakról, vándorokról. Áb-
rahámot az Isten vándorlásra hívta. El a megszokott 
városból! Ki a szokások hálójából! Bízva a titokza-
tos, hívó szóban vándorolni, és nem tudni, hogy 
hová: ez Ábrahám élete. Vándorol egy jövő felé, 
amelynek értelmét alig sejti, de amelyért kezeskedik 
az ígéret. Vándorol, bolyong idegen népek, idegen 
királyok között. De Ábrahám nem habozik, hisz 
bízik abban, aki útra hívta. 

Ábrahám sarja, Jézus szintén vándor volt. Mióta elhagyta a názáreti otthont, 
nincs háza, fészke, nincs párnája, ahová lehajtsa fejét. Járja egyre Izrael 
poros útjait, nyomában a tanítványok kis csoportjával. Jézus nem rendez-
kedik be, nem köti le magát. Szabad, mint az égi madár. De ennek a sza-

badságnak iránya van: az Atyától az emberekhez és az 
emberekkel az Atyához.

Jézust csak követni lehet, utánozni nem, mert Ő az egyet-
len út, amely túlvezet hegyen, tengeren, felhőkön, csil-
lagokon, oda egészen az Atyához. Ennek az Atyának 
a háza pedig mindennél messzebb van, mert senki, 
legyen bár űrrakéta utasa, a maga erejéből odáig el nem 
juthat; és ugyanakkor mindennél közelebb van, mert 

aki Jézusba kapaszkodik, már haza is ért az atyai házba. 
Jézus az a csodálatos út, amely egyben otthon is. Aki 

nyomában jár, azt a szeretet mindig új, meg új tájakra veze-
ti. Nincs megállás, nincs megnyugvás. Járunk vele az emberekhez, 

akiket Jézus a mi szívünkkel akar szeretni. Fogjuk egymás kezét, hogy 
egyikünk se maradjon el az úton. Minden nap van valami újság, valami 
meglepetés. Végtelen az Isten, akinek mélységeibe Jézus vezet, és végtelenek 
a szeretet új meg új feladatai, amelyekre embertársaink léte hív. Jézus az út, 
megbízható, jó út. Ha néha keskenynek, meredeknek tűnik is. Ha néha fel 
is töri lábunkat a kavics, ha néha meg is tépázza ruhánkat, testünket, lel-
künket a tövis. Keskeny az út és meredek, de az életre vezet. 

(Részletek Nemeshegyi Péter S.J.: A vándorlás titkai című írásából)

Szent Jakab Baráti Kör

Útra kelni, úton lenni
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IV. Szent Jakab nap
Lébényi programok

Július 24. (kedd)

Délután: zarándokok fogadása

16.00  Zarándokok "búcsúzkodása"

17.00  Idegenvezetés a Szent Jakab templomban

18.00 Szentmise

19.30  A Thullner testvérek gobelin és tűgobelin kiállításának 
megnyitója a Faluházban

Július 25. (szerda)

A Thullner testvérek kiállítása 15-19 óráig 
tekinthető meg a Faluházban

16.00 Zarándokok "búcsúzkodása"

17.00 Idegenvezetés a templomban

17.30  A Szent Jakab Templom Vox Angelica 
kórusának koncertje

18.00 Szentmise

19.15  A Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar 
koncertje



26 Lébény

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

Tisztelt Lakosság!
Kedvező kamatozású, támogatott lakáscélú hitelek

Takarékszövetkezetünknél!
10 millió Ft-ig, akár 20 éves állami kamattámogatás mellett.

HITELÉNEK KIEGÉSZÍTÉSÉHEZ LAKÁSÉPÍTÉSI KEDVEZMÉNYT 
(„Szocpolt”) IS IGÉNYELHET ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉS ÉS VÁSÁRLÁS ESETÉN!

• Induló vállalkozásoknak ideális választás
• Ingyenes számlanyitás
• Havi 490 Ft számlavezetési díj

 Új lakás építésére, vásárlásra
 Lakáskorszerűsítésre

THM: 8,9 %
(5.000.000 Ft lakásépítési hitel két eltartott gyermekkel 20 éves futamidőre)

Kamat: 5,66 %

A számlához ezen felül további szolgáltatások is igénybe vehetők:
(Mastercard Business bankkártya, Netbank és/vagy SMS szolgáltatás)

Az Üzleti Alapszámlával Ön a vállalkozása igényeihez rugalmasan alkalmazkodva 
intézheti pénzügyeit, kihasználva az összes nélkülözhetetlen számlavezetési szolgáltatás 

előnyeit alacsony havidíj mellett. 

Tájékoztatjuk kedves Ügyfeleinket, hogy Július 2-től felgyorsult Takarék- 
szövetkezetünknél az élet, lehetősége van akár 4 órán belül átutalásának teljesítésére!

Bővebb felvilágosításért keressenek minket kirendeltségeinken!

Üzleti Alap Számla
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Kedves Dalostársaim!

Lélekemelő, szép ünnepség keretében ünnepeltük a Liszt Ferenc Vegyeskar 
90. évfordulóját. Ez egy egyesület életében nagyon magas szám! Ezt 
a közösséget mindig melegszívű, egymásra figyelő, jóakaratú emberek 
alkották, akiknek a dal, a zene, életük fontos része!
Régi karnagyunk immár elhiresült mondását idézem: „Ti egyszívű, száz-
hangú csapat vagytok!”

Én ennek az „egyszívű” kórus minden tagjának, vezetőinek köszönöm 
meg – mint régi énekkaros- azt a figyelmességet, megtisztelő meghívást, 
hogy együtt ünnepelhettünk, emlékezhettünk az elmúlt évtizedekre!
Pár éve nem vagyok aktív tagja a kórusnak, de több, mint 40 évet énekel-
tem, a mindig vidám emberek között. Sok-sok kedves, szívet melengető 
emléket őrzök ezekből az időkből. Persze, mint minden közösség életében, 
voltak nehezebb periódusok is, de a dal, az ének, mindig szárnyalt és erőt 

adott a további munkára.
Mindnyájan – régi dalosok – köszönjük Nektek ezt a szép délutánt! 
Köszönjük a megemlékezést azokról a réges régi dalosokról, karnagyok-
ról, akik a dalárda megalakulásától kezdve tiszta szívvel énekeltek!
Kedves jelenlegi és leendő fiatal dalostársaim!
Kérlek Benneteket, hogy daloljatok tovább lelkesen és tartsátok életben 
még nagyon sokáig ezt a nagy múltú, patinás „Lébényi Vegyeskart”!
Kívánom az Égiek segítségét, hogy a 100 éves évfordulót is mindnyájan 
együtt ünnepelhessük!

Dalostársi szeretettel:
Zsike

Országos siker
Eddig is igyekeztünk megosztani a lakossággal a gyerekek, az ifjúság és 
a civil egyesületek sikereit. Az iskolai híreknél látható is egy táblázat, mely 
az általános iskolai diákok versenyeredményeit tartalmazza, de most egy 
középiskolai hírről is tájékoztatást kaptunk.
Buga Andrea a 2012. április 11-13-ig tartó Szakma Kiváló Tanulója 
Versenyen országos IV. helyezést ért el műszakicikk eladó szakon. 
A család nagyon büszke volt lányuk sikerére, és ezt meg szerették volna 
osztani Lébény lakosságával is.
Köszönjük, hogy eljuttatták hozzánk ezt a jó hírt és mi is szívből gratu-
lálunk a szép eredményhez!

A szerkesztőség

Meghívó
 

Szeretettel meghívjuk a lakosságot és Szent Jakab zarándokait 
a Thullner testvérek gobelin és tűgobelin kiállítására.

Helyszín: Faluház
Megnyitó: 2012. július 24. (kedd), 19 óra 30 perc

A kiállítás megtekinthető: július 25-27-ig, 15-19 óráig
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Beköszönt a nyár, megkezdődik az iskolaszünet, itt a jól megérdemelt 
szabadság ideje, odakinn tombol a kánikula. Irány a szabad levegő, kert, 
játszótér, strand, kirándulás, nyaralás. E sok szép dolog csúfosan is vég-
ződhet, ezért fontos a megelőzés. A kánikula a kiszáradás, napszúrás, 
leégés veszélyét rejti magában, az úszómedence a fulladás kockázatát, de 
a játszótéri baleset is gyakoribb ilyenkor, nem beszélve a csípésekről. 
Elengedhetetlen a gyermekek állandó felügyelete. Ilyenkor a rokonoknál 
vagy táborban, nyaralás esetén idegen helyen, vagy nyelvterületen is több 
időt töltünk. A szokatlan, új helyzet bizonytalanságot kelthet, ami tovább 
növeli a balesetek kockázatát. 
Napszúrás: 
Akár a rövidebb ideig tűző napon való tartózkodás is járhat napszúrással. 
Vízparton gyakoribb, mivel a vízfelszínről a napsugarak visszaverődnek, 
így a sugárzás még erősebb. Jellemző tünetei a fejfájás, hidegrázás, láz, 
hányás, hasmenés. Mit tegyek? Általában pár nap alatt magától 
rendeződik. Árnyékon, hűvös helységben pihenjünk, fon-
tos a bőséges folyadékpótlás (szénsavmentes ásványvíz). 
Ha tervezzük, hogy hosszabb ideig a napon tartóz-
kodunk, mindig viseljünk kalapot, napellenzős 
sapkát, vagy világos színű kendőt. Ha lehetsé-
ges, délelőtt 11 és délután 15 óra között ne 
menjünk ki a napra. 
Leégés: 
A gyerekek és a világos szőrzetű felnőttek 
bőre vékonyabb és érzékenyebb, könnyen 
megégnek, ezért fokozott fényvédelem 
szükséges. Használjunk magas faktorszámú 
naptejet!
Túlmelegedés: 
A túlzásba vitt napozás, vagy hosszabb ideig 
napon tartózkodás hőgutához vezethet. 
Kiszáradás: 
Kisgyermekek és idős emberek esetében veszélyesebb, 
mivel a folyadékháztartás a szervezetükben hamarabb 
felborul, vagyis kimelegednek, de nem szomjaznak meg, így 
nem is isznak elegendőt. Felnőtteknél is előfordul, ha a nagy melegben 
fokozott a verejtékezés és csökkent a vízfogyasztás. Tünete a szédülés, 
ájulás, zavartság, kiszáradt nyelv, sötét színű és kevés vizelet, rossz bőrturgor 
(ha összecsípjük a kézfej bőrét és nehezen simul ki). Mit tegyek? Rend-
szeres folyadékpótlás, mégha kortyonként is adagoljuk. Legjobb a hideg 
csapvíz, vagy a lehűtött gyümölcstea. Ideális mennyiség egész napra el-
osztva a 2-3 liter. 
Méh-, darázscsípés: 
Allergiás reakciót válthat ki a méreganyagra érzékeny személynél, akár 
sokkos állapothoz is vezethet. Tünetei a szúrás helyén duzzanat, pirosság, 
melegség, fájdalom, a fullánk méhcsípésnél bent marad, darázscsípésnél 
nem. Súlyos esetben gégeduzzanathoz vezet, fulladásveszély áll fenn. Mit 
tegyek? Ha bent maradt, akkor el kell távolítani a fullánkot, helyileg 
hűteni a csípés helyét, allergia elleni krémmel bekenni a területet (Fenis-
til). Ha a légvétel nehezítetté válik, fulladás kockázata áll fenn, vagy ha 
ismert az allergiás reakció, akkor azonnal mentő hívása (104). Jó tanács, 
hogy ha gyümölcsöt eszünk, figyeljünk mielőtt beleharapnánk, nehogy 
egy méh, vagy darázs rászálljon és bekapjuk!
Szúnyogcsípés: 
Kellemetlen a viszketés miatt, de nem szabad vakarni. Hűsítő krémmel 
kell bekenni.

Vágás-szúrás/sebek:
Kint a természetben könnyen beleléphetünk zokni nélkül, nyitott lábbe-
liben vagy mezítláb hegyes, szúrós tárgyba, pl. folyóparton sziklába, ka-
vicsba, kagylóba, üvegszilánkba, a füvön méhre, vagy eldobott 
cigarettacsikkre. Közvetlenül utána véreztessük ki a sebet, vagyis nyom-
kodjuk ki, mossuk le és mihamarabb kérjünk elsősegélyt, kössék be, 
lássák el a sebet. 
Ételmérgezés, szalmonellafertőzés: 
A nagy melegben hamarabb romlik az élelmiszer és gyorsan elszaporod-
nak benne a baktériumok. Különösen veszélyes a tojással készült étel, 
tejtermékek, nyers húsok, habok és krémek, fagylalt. Tünete hogy általá-
ban több ember betegszik meg egyszerre, láz, hasi görcs, hányás, hasme-
nés jelentkezik. Mit tegyek? Tartsuk hűtőben az ennivalót, ha hosszabb 
ideig áll melegben, vagy gyanús a szaga, színe, ne együk meg! Figyeljünk 

a bő folyadékpótlásra.
Vízbe fúlás: 

Legtöbb esetben abból adódik a baj, hogy az ember 
nem tud úszni, vagy felhevült testtel megy be 

a vízbe. Fontos hogy ismerjük a vizet amiben 
fürdünk, pl. a folyóvíz és bányató ismeretlen 

terep, míg egy kerti medencét vagy uszo-
dát, strandot biztonságosnak mondha-
tunk. Mártózzunk meg, tusoljunk le, 
dörzsöljük be a szívtájat hideg vízzel, 
mielőtt egész testünk vízbe kerül! Mély 
vízbe csak jó úszó merészkedjen! Sekély 
vízben is kell gyermekre úszógumi, kar-
úszó, vagy mentőmellény! Gyermek 

mellett mindig legyen felnőtt felügyelet! 
Tanuljunk meg úszni! Kerüljük a nagy hul-

lámokat! Mit tegyek? Ha beállt a klinikai 
halál állapota (nincs légzés, nincs vérkeringés), 

kezdjük meg az újraélesztést: 30 levegőbefújás: 2 
mellkasbenyomás. Hívjuk a mentőket (104).

Játszótér: 
Akármennyire is biztonságos egy játszótér, nem lehetünk eléggé 

óvatosak. Gyermeket felügyelet nélkül ne hagyjunk játszani. Nem kell 
tiltani, csak figyelni rá. Fontos szempont a játékok állapota, hogy bizton-
ságos legyen; ne hiányozzon belőle csavar, ne legyen leszakadva, letörve; 
és nem utolsó sorban körbe legyen kerítve. Türelemmel használja a 
gyermek a játékokat, várja meg, míg az egyik végez, akkor következhet a 
másik. Lébényben a játszóterek biztonságosak, nyugodt szívvel játszhat 
a szünidőben mindenki. 
Ne csak saját magunkra, hanem környezetünkre is fokozottabban figyel-
jünk, nézzünk rá szomszédainkra és ha szükséges, ne késlekedjünk a 
segítségnyújtással!
Nyári jó tanács: Viselkedj okosan, cselekedj helyesen, hogy a nyarad szép 
legyen!

Minden kedves Olvasónak jó egészséget és pihentető nyarat kívánok: 

Tamás Eszter
dipl.egészségügyi munkatárs

Egészségpercek – VII. rész
HA VÉGRE ITT A NYÁR 
(Nyári balesetek és megelőzésük)
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Magyar Agrárkamara hírei

A jogalkotó a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áru-
szállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és 
a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá ezekkel összefüggő 
jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII.7.) kormányrendeletet (rész-
ben) kiterjesztette a mezőgazdasági vontatóra, a lassú járműre, a mezőgazda-
sági vontatóból, valamint lassú járműből és általuk vontatott pótkocsiból, álló 
járműszerelvényekre is, 3,5 tonna feletti megengedett legnagyobb össztömeg 
esetén. A szabályozás különbséget tesz a saját számlás közúti áruszállítás és 
a díj ellenében végzett áruszállítás, azaz a közúti árufuvarozás között.
A saját számlás áruszállítás: lényege, hogy a szállított áru a szállítást végző 
tulajdona és a szállítást az általa üzemben tartott, vagy bérelt teherjárművel 
végzik (saját áruszállítás).
Teherjármű: a tehergépjármű, továbbá a mezőgazdasági vontató, a lassú jármű, 
a mezőgazdasági vontatóból, valamint a lassú járműből és általuk vontatott 
pótkocsiból (félpótkocsiból) álló járműszerelvény. 

1.)  Saját áru szállítása:
  Amikor a termelő saját terményét, áruját szállítja, a közúti forgalomban 

való részvétel feltétele, a saját számlás menetlevél vezetése, megléte. 
 A menetlevélnek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
 a.) az üzembentartó megnevezése, székhelye, és a gépjárművezető neve,
 b.) a jármű rendszáma, telephelye,
 c.)  a rakományra vonatkozó adatok (az árutulajdonos által kiállított 

szállítólevél száma, a szállítmány megnevezése, mennyisége, szár-
mazása, a csomagolás módja, veszélyes áruknál az ADR szerinti 
adatok) továbbá,

 d.)  az indulás, a megállások és az érkezés helye ideje, a km óra állása, 
valamint a megtett km teljesítmények,

  A sajátszámlás menetlevél szigorú számadású nyomtatványnak minő-
sül. A jármű vezetője köteles azt a szállítás során eseményszerűen ve-
zetni és aláírásával hitelesíteni.

A jogszabály a saját számlás szállítás esetén közvetlenül nem határozza meg 
a jármű tömegbizonylat (szállítólevél vezetését), de a menetlevél tartalmi feltételei 
között előírja a rakományra vonatkozó adatok, információk részletes feltüntetését. 
Ha a menetlevélen nincs mód a rakomány adatainak megfelelő rögzítésére kiala-
kult gyakorlat a szállítólevél alkalmazása, amely a menetlevél elválaszthatatlan 
részét képezi. Tehát ily módon lehet szükség a szállítólevél vezetésére, melyet 
ajánlunk vezetni az ellenőrzések során elkerülendő jogviták érdekében!!
1.a) Saját áru szállítása bérelt járművel:
Ha valaki nem a saját tulajdonában lévő teherjárművel szállítja terményét, áruját, 
azt minden esetben a jármű tulajdonosának, üzemben tartójának engedélyével, 
írásban megkötött bérleti szerződéssel teheti meg. Bérleti szerződés akkor is kell, 
ha a járművet ingyenesen használja. Ha valaki bérelt teherjárművel saját számlás 
szállítást végez, a szállítás közben a járművezetőnek a közúti forgalomban magá-
nál kell tartania a következő iratokat is a fentebb felsoroltakon kívül:
 a)  a teherjármű bérletére vonatkozó szerződést, vagy annak hitelesített 

másolatát,
 b) a teherjárművet vezetőnek:
   ba) a bérlő gazdálkodó szervezetre vonatkozó tagsági vagy részese-

dési jogviszonyát igazoló iratot, vagy
   bb) a járművezető foglalkoztatására vonatkozó szerződést, vagy ezek 

hitelesített kivonatát, vagy három hónapnál nem régebbi fizetési 
jegyzéket. Ezeket az iratokat akkor is magánál kell tartania a jármű 
vezetőjének, ha a teherjármű használatba adása ingyenesen történt.

2.) Más tulajdonában lévő áru szállítása:
Amennyiben valaki más tulajdonában lévő árut szállít (pl. betakarított terményt 
más gazdálkodónak), ahhoz a menetlevélen kívül fuvarlevélre is szüksége van. 
A menetlevél és a fuvarlevél szigorú számadású nyomtatvány, ennek megfele-
lően kell vezetni és megőrizni. Ezen túl pedig a tevékenység (3,5 tonna 
feletti megengedett legnagyobb össztömeg esetén) tevékenységi engedély 
birtokában végezhető, ami megfelel a sárga rendszámnak. 
Ennek oka, hogy a jogalkotó a szolgáltatásként végzett tevékenységet akár 
ingyenesen, akár díj ellenében végzik, azt megegyezőnek tekinti a díj elle-
nében végzett közúti árufuvarozás előírásaival. Ily módon terjesztette ki 

a jogszabály hatályát a mezőgazdasági vontatóra, a lassú járműre, a mező-
gazdasági vontatóból, valamint lassú járműből és általuk vontatott pótko-
csiból, álló járműszerelvényekre is, 3,5 tonna feletti megengedett legnagyobb 
össztömeg esetén.
A tevékenységi engedély a vállalkozás székhelye szerinti közlekedési 
hatóságnál szerezhető be. 
Fuvarlevélként olyan okmány használható, amely legalább a következő 
adatokat tartalmazza:
 a)  az árutovábbítás jellege (fuvarozás, rendelkezésre bocsátás, díj 

ellenében végzett vontatás),
 b)  az üzemben tartó és a fuvaroztató megnevezése, címe,
 c)  a jármű rendszáma, a gépjárművezető neve,
 d)  az árura vonatkozó adatok,
 e)  a jármű kiállításának valamint indulásának helye, ideje, a jármű 

útvonala, km óra állás, megtett út rakománnyal és anélkül,
 f ) az áru, vagy vontatott jármű átvételének helye, ideje,
 g) az áru kiszolgáltatásának, illetve a vontatott jármű átadásának helye, ideje.
 3.)  Ömlesztett árut szállító tehergépjármű forgalomban való 

részvételének feltétele:
Az olyan 10 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergép-
járműnek a forgalomban való részvételéhez, amelyet ömlesztett áruval raktak meg, 
a menetlevélen kívül jármű-tömegbizonylat /közismertebb nevén szállítólevél/ 
is szükséges. A szállítólevelet az ömlesztett áru feladójának, vagy 
az áru felrakását végzőnek a rakomány súlyának mérlegelése alapján kell kiállítani.
Ha a feladó, vagy a felrakást végző szállítólevél kiállítási kötelezettségének 
valami miatt nem tud eleget tenni, a bizonylat helyett, írásbeli nyilatkozat-
tal is élhet, melyet a gépjárművezető részére kell, átadni. Tipikusan ezt az 
esetet példázza a gabona betakarítás, ahol a táblán mérlegelés nem végez-
hető, ezért a szállítólevél helyett a felrakás helyszínén a felrakást végzőnek 
kell nyilatkoznia az áruval kapcsolatos adatokról. 
A jármű tömegbizonylatnak (szállítólevél), illetve az írásbeli nyilatko-
zatnak a következőket kell tartalmaznia:
 a) a kiállító neve címe, a kiadás sorszáma, a kiadás helye,
 b) a felrakott áru megnevezése, tömege (kg)
 c) a felrakás dátuma (év. hó, nap, perc),
 d)  a járműmérlegelés, vagy tengelyterhelés mérés alapján megállapított 

tömege, ezt az adatot mérlegelés hiányában becslés alapján kell a 
nyilatkozatban kitölteni,

 e) a jármű rendszáma, a fuvarlevél száma,
 f ) a felrakást végző aláírása és - amennyiben van – bélyegzője.
A szállítólevelet a szállítási tevékenységet megelőzően kell kitölteni. A szállító-
levél, vagy az írásbeli nyilatkozat a szállítás időtartama alatt a fuvarlevél* mel-
lékletét is képezi, amely iratokat az ellenőrzést végző hatóság képviselőjének 
felszólításra be kell mutatni.
/*Fuvarlevélre a saját számlás áruszállításnál nincs szükség, csak díj ellenében 
végzett áruszállításhoz kell alkalmazni./
Az ömlesztett áru szállítására előzőekben leírt kötelezettségek nem minden 
tekintetben vonatkoznak a mezőgazdasági vontatóra, a lassú járműre, a mező-
gazdasági vontatóból, valamint lassú járműből és általuk vontatott pótkocsiból, 
(félpótkocsiból) álló járműszerelvényekre. Ezekkel a járművekkel saját ömlesz-
tett áru szállítása esetén is a saját számlás szállítás szabályai az irányadók. Ennek 
megfelelően a menetlevél vezetése kötelező. A menetlevélen túl a rakományról 
szállítólevelet, vagy az írásbeli nyilatkozatot ki kell állítani a szállítás megkez-
dése előtt. Fuvarlevelet nem kell kitölteni. 
A Magyar Agrárkamara kezdeményezése alapján – szakmai MA, MAGOSZ, 
MOSZ egyetértésével - folynak az egyeztetések a jogszabály módosítására a 
szállítások egyszerűsítése érdekében. Mindaddig, amíg a változások engedélye-
zéséről hivatalos információnk nincsen, kérünk mindenkit a fentiekből követ-
kező jogkövető magatartásra. 
Készítette: 
Magyar Agrárkamara Központi Szakmai és Koordinációs 

Iroda, Fogarasiné Bodnár Mária

A közúti árufuvarozás egyes szabályainak változása érinti a mezőgazdasági termelőket is
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Tészta:
40 dkg liszt
fél csomag sütőpor
12 dkg margarin
1 tojás
kis tej
12 dkg cukor

A hozzávalókat alaposan összegyúrjuk, 3 lapot nyújtunk belőle, majd 
sütjük őket.

Krém:
1 tojást 2 evőkanál liszttel 1 csomag csokoládé pudingporral és 5 dl tejjel 
felfőzünk. 20 dkg margarint és 20 dkg porcukrot, 1 vaníliás cukrot ha-
bosra keverünk, majd ha kihűlt a két krém összekeverjük. Megkenjük 
a krémmel a lapokat, tetejére csokimázat simítunk. 

Köszönjük a receptet Gyurós Tamarának!

Kedvenc elefántos süti - avagy a Kedvenc szelet és az Elefántkönnycsepp összehangolása

Recept klub
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Szolárium, kozmetikai kezelések, füllyukasztás, 
3D műszempilla, kozmetiai tetoválás, keratinos 

hajkiegyenesítés, divatos színek-formák, frizurák, 
mankür, pedikür, műkörömépítés (zselés, porcelán)

ÁGI SZÉPSÉGSZALON100 éves a Regner Kereszt

Lébény határában, a 
Győrsövényház felé ve-
zető út mentén álló kő-
keresztet 1912-ben 
állítatta Johann Regner 
(1826-1912). A község 
német nyelvű keresztény 
emléke felújításra szorul, 
melyhez még július hó-
napban (augusztusban már 
el kell kezdeni a felújítást) 
várom a lakosság segítségét, 
adományát a következő 
banksz ámla sz ámr a : 
59000040-15075059

A Regner Kereszt szentmisével egybekötött újraszentelé-
sére szeretettel várjuk a lakosságot, melynek várható idő-
pontja: 2012. szeptember 14. (péntek).

Tisztelettel és köszönettel:

Nátz Miklós 
Önkormányzati és Egyházközségi képviselő 

Limp Ágnes kozmetikus mester
tel.: 70/539-1202

Modrovich Petra fodrász
tel.: 30/390-3524

Takács Alexandra kéz- és láb ápoló
tel.: 20/621-4845 

Cím: 9155 Lébény, Iskola utca 18.

Nyitva tartás:
Hétfő: szünnap
Kedd:  9-18
Szerda:  13-20
Csütörtök: 9-12
Péntek:  9-18
Szombat:  9-12
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A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!
Lébény Nagyközség Önkormányzata

AUGUSZTUS 11. (szombat) - Sportpálya

14.00 Ünnepélyes megnyitó, partnerek, támogatók ismertetése
14.15 Érkezik a Nyári Mikulás
14.15  Gyermekprogramok kezdete
  ugrálóvár, quadozási lehetőség, Motorozás a Lébényi Motoros 

Egyesület tagjaival, arcfestés
15.00 „Múltunk és a jelen” c. kiállítás megnyitója
 Kiállítás a Nyugdíjasok Lébényi Egyesületének munkáiból
15.00 Egészségünk és a környezettudatosság – Zöld sátor nyitása
  „Láss zölden!” – A Zöld Tanácsadó Iroda programja 

gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt
16.00 Kimlei tangoharmonika együttes műsora
16.45 Interaktív, vidám gyermekműsor Ricsi bohóccal
17.15 Pulzus TSE táncbemutatója
17.30 Kangoo bemutató
18.00 Sztárvendégünk Vastag Csaba
18.45 Tombola sorsolás
19.15  Ismerős dallamok egy kicsit másképp 

– a győri Sani Singers Énekegyüttes műsora
20.00 Mulatós mix – Sztárvendég: Matyi és a Hegedűs
20.30 Tombola sorsolás
21.00 Az est sztárvendége: Dolly Roll
21.45 Tűzijáték

„Egy nap értünk, egy nap Lébényért”


