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A külföldiek sokszor, sok helyen elmondták már 
egy-egy magyarországi, nyári élmény kapcsán, 
hogy országunk valóban gyönyörű, de az 
emberek többnyire komorak, kedvet-
lenek. Alig van nevetés, vidámság, 
mosolygós arc, olyan szürke min-
denki. Nincsenek kipirult, 
jókedvű, beszélgetésbe merülő 
csoportok, csak egyhangúság, 
közöny, búskomor ábrázatok.
Pedig lehetne örülni és van is 
rá okunk! Karácsony táján örö-
möt, boldogságot, vidám arco-
kat, kisimult tekinteteket 
kellene látnunk. Nekünk, ke-
resztényeknek pedig – jóllehet 
máskor sem indokolt és elfo-
gadható a búskomorság – még 
kötelezettségünk, komoly kül-
detésünk is van az öröm ter-
jesztését illetően.
Ki gondolta volna, hogy igazzá 
válik az, amiről a próféták be-
széltek? Betlehemben, egy 
barlangistállóban megszületik 
a világ Megváltója. Növekszik 
és erősödik lélekben, tanul és 
tanít, gyógyít, számtalan csodát 
tesz, és hirdeti Isten országának 
eljövetelét. Rá nem lehet nem 
figyelni. Hasonlóan Máté 
evangéliuma fent jelzett szaka-
szához amelyben egy írástudó 
a tanítványok egészen szűk 
köréhez akar tartozni és így 
szól: „Mester, követlek, akárhová mégy.” (19. v.) Olyan lelkesen fordul 
Jézushoz ez az írástudó, mégsem azt hallja, amit hallani szeretne. Jézus 
tudtára adja, hogy ha követni akarja őt, nemcsak győzelmeiben, hanem 
győzelmei árában is osztoznia kell: „A rókáknak van barlangjuk, és az égi 
madaraknak van fészkük, de az Emberfiának nincs hova fejét lehajtania.” 
(20. v.) Az fogalmazódik meg itt, amit János evangéliumában is olvasunk: 
„Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt.” ( Jn 1,11)
Karácsony Szentestéjén számunkra is lehangolónak tűnhetnek Jézus 
szavai. Hiszen ezen az estén különösen is vágyunk egy kis fészekre, ahol 
biztonságban érezzük magunkat. Legalább egy kis barlangra, ahol meg-
húzódhatunk. Egy puha párnára, ahová lehajthatjuk fejünket. Nemcsak 
gyermekeink, hanem mi is vágyunk arra, hogy csöngessen az angyalka, 

kopogtasson az ajtónkon Jézus. Várunk arra, hogy 
megérkezzen hozzánk. A világ Megváltója 

már megérkezett, és nagyon komolyan 
szívünkre helyezi, hogy őt követve most 

már nekünk is el kell indulnunk. El 
kell indulnunk vele legalább gon-

dolatban és imádságban azok 
felé, akik ma is úton vannak, 
bajban vannak, szolgálatban 
vannak. Vagy éppen nincsen 
senkijük, akivel együtt ünne-
pelhetnének. Ha igazán követ-
ni akarjuk őt, le kell mondanunk 
némi kényelemről, gyertyafény-
ről, fenyőillatról vagy csengő-
szóról. Azért, hogy azt más- 
oknak elvigyük, és ezáltal mind 
többeknek jusson belőle. Így 
lehet karácsonyunk nemcsak 
kellemes, hanem áldott is.
Jézus az égi madarak fészkéről 
és barlangjáról beszél. Annyi 
minden eszünkbe juthat erről. 
Többek között a „Vuk karácso-
nya” című rajzfilm, amit igénye-
sebb tévécsatornák egy-egy 
nagy és meghitt ünnepen több-
nyire levetítenek. Látunk benne 
embert, rókát és barlangot, ma-
darat és fészket. Szinte mindent, 
amivel e világban találkozha-
tunk. Karácsony ünnepe 
eszünkbe juttatja azt is, hogy a 
betlehemi kisded születésével 
az ég valóban találkozott a föld-

del, mert megszületett Jézus. S ami még nagyon fontos: a világ Megvál-
tója lemondott mindenről – fészekről és barlangról – a saját otthonról, hogy 
nekünk igazi otthonunk legyen. Nemcsak a földön, hanem az égben is.
Urunk! Hálát adunk neked, hogy gyermekké lettél, és életed adtad értünk. 
Hálát adunk neked, hogy vállaltad az otthontalanságot, hogy otthont és 
békességet teremts itt és mennyei Atyánknál. Add, hogy ezt meg tudjuk 
osztani másokkal. Ámen.

Koháry Ferenc
evangélikus lelkész

Isten otthont teremtett nekünk
Mt 8,19-20.



2 Lébény

Visszapillantó

70 év felettieket ünnepeltük

Lébény Nagyközség Önkormányzata és a Vöröskereszt Helyi Szerveze-
te október elején egy szép meghívóval köszöntötte fel és hívta meg 
a község 70 év feletti lakosait az Idősek Világnapja alkalmából rendezett 
ünnepségére. A rendezvénynek a megújult Közösségi Ház adott otthont. 
Már kora reggeltől készülődtünk, asztalokat, székeket rendezgettünk. 
Szerencsére a Nyugdíjasok Lébényi Egyesületének szorgos tagjai idén is 
a segítségünkre voltak ebben. Miután szépen megterítettünk, ünneplőbe 
öltöztettük a ház nagytermét, szeretettel vártuk a szépkorúakat a tiszte-
letükre rendezett ünnepségünkre. Mivel az időjárás is nekünk kedvezett, 

szép, napsütéses idő lett délutánra, így mindenkinek jól esett a kis séta 
a Közösségi Házba. Először Horváth Sándorné, a Vöröskereszt Helyi 
Szervezetének titkára köszöntötte a vendégeket, majd Pálfi Viola 7. osz-
tályos tanuló szavalatát hallhattuk. Ezt követően Kovács Gábor polgár-
mester köszöntötte a résztvevőket. Műsorunkon minden évben igyekszünk 
újítani, így idén a Kimlei Tangoharmonikásokat hívtuk meg, akiknek 
sikerült még dalra is fakasztani a társaságot. A jól ismert dallamok, nóták 
örömet csaltak az arcokra. Jó volt látni az időseket mosolyogni, jóízűt 
beszélgetni. A műsor után egy ízletes vacsorával/estebéddel vendégeltük 
meg a résztvevőket, melyet Molnár Istvánné, Teca készített nekünk. 
A délután folyamán Grádinger István hangulatos zenéje mellett jutott 
idő egy jót beszélgetni, sőt táncolni is. Reméljük örömet tudtunk szerez-
ni és valóban kellemesen telt el ez a néhány óra.
A rendezvény támogatói:
Lébény Nagyközség Önkormányzata, Vöröskereszt Helyi Szervezete, 
Kiszeli Lajos képviselő úr, Kovács Gábor polgármester úr, Szabóné Hécz 
Edit, Lisztes Söröző-Étterem, Grádinger István és a Nyugdíjasok Lébé-
nyi Egyesületének tagjai

K.I.

Ünnepi megemlékezés

Október 23-án délután, a Polgármesteri Hivatalnál elhelyezett emlék-
tábla megkoszorúzásával vette kezdetét megemlékezésünk, melyet 
az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából szervez-
tünk. Az emléktábla előtt Tamás Lajos versét Orosz Kamilla, Horváth 
Boglárka és Horváth Csenge szavalta el. Ezt követően Kovács Gábor 
polgármester úr helyezte el a tisztelet koszorúját, majd a résztvevők is 
meggyújtották mécseseiket, emlékezve a 56-os eseményekre. A Polgár-
mesteri Hivataltól a Pesti srác felé vettük útunkat, ahol szintén koszorú-
zásra került sor. Először polgármester úr és Nátz Miklós képviselő úr 
helyezte el az önkormányzat koszorúját a szobor talapzatánál, majd 

kedves vendégeink is leróhatták tiszteletüket a szobornál, ahol Kovács 
Petra szavalata hangzott el.

Az ünnepi műsor 16 órakor a Himnusz éneklésével vette kezdetét 
a Közösségi Házban, majd az általános iskola énekkarának dalösszeállí-
tása következett, ahol az iskola citerásai és gitárszakkörösei is közremű-
ködtek. Az ünnepi beszédet Gábor Józsefné, a Mosonmagyaróvári 56-os 
egyesület elnöke mondta el, aki a mosonmagyaróvári sortűz sajnálatos 
eseményeinek is a részese volt 1956-ban. Beszédében így saját élménye-
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it, átélt borzalmait osztotta meg a résztvevőkkel. A 8. osztályosok egy 
nem mindennapi műsorral készültek az alkalomra, melyet Péterné Kele-
men Anna és Folkmayer Csilla tanított be. A Közösségi Házban a Szózat 
dallamaival zártuk ünnepélyünket, majd a katolikus temetőben zártuk az 
56-os megemlékezést. Mint minden évben, Wesztergom Imre sírjánál 
emlékeztünk meg a mosonmagyaróvári sortűz vétlen áldozatairól, azok-
ról a fiatalokról, egyetemistákról, anyákról és gyermekeikről, munkásokról, 
akik 1956. október 26-án életüket vesztették a sortűzben. Egy perces 
néma csenddel róttuk le tiszteletünket. Az önkormányzat koszorúját 
Kiszeli Lajos és Sárvári István képviselő urak helyezték el a sírnál, majd 
számtalan mécses gyúlt a hősi halottak tiszteletére.

K.I.

Kistérségi KI MIT TUD?

Az Idősek Klubja meghívást kapott a Gondoskodás Alapítvány szerve-
zésében lezajlott Kistérségi Ki Mit Tud c. rendezvényre. 
A mosonszentmiklósi és lébényi klub tagjai úgy gondolták, hogy idén 
közös műsorral készülnek, hiszen eddig is jó volt a kapcsolat a két csapat 
között, de a közös munkával az emberi kapcsolatok még tovább mélyül-
tek, a próbák jó hangulatban teltek. A felkészülésre szánt idő gyorsan 
elrepült és eljött a fellépés napja. A Fehér Ló Közösségi Ház adott otthont 
a rendezvénynek. Megérkezésünk után útunk egyenesen a színpadra 
vezetett, így izgulni sem volt időnk. A közös produkcióban két vers 
hangzott el és jól ismert magyar nóták csendültek fel. Díszletünkben 
a régi falusi esték hangulatát és a kukoricafosztás emlékét idéztük meg. 
Fellépésünk óriási sikert aratott mind a nézők, mind a zsűri körében. 
A szünetben finom kávéval és ízletes süteményekkel kínáltak minket. 
Mindenkinek jól esett ez a figyelmesség. A műsor második részét már 
felszabadultan nézhettük végig, drukkolva a többi fellépőért. Reméljük 
jövőre is minél többen részt tudunk venni ezen a rendezvényen. 

Takáts Tímea

Baba-Mama Klub hírei

Az októberi Baba-Mama Klub foglalkozására egy előadót hívtunk meg. 
Varga Lászlóné, Ági volt a vendégünk, aki a mosonmagyaróvári Sziluett 
Stúdióban tart különféle tornákat kismamáknak, nőknek. Előadását a „jó 
nőnek lenni” téma köré építette fel és az AVIVA tornáról is részletesen 
beszélt nekünk. Hallgatva Ágit, átalakult néhány nézet a nővé válásról. 
Természetesen kötetlen beszélgetéssé alakult át az előadás, így mindenki 
feltehette kérdéseit. Amíg mi az előadóval és egymással beszélgettünk a 
gyerkőcök jókat játszottak együtt.
A novemberi klubban családiasabb létszámban voltunk. Csillával 
az édesanyák halloween-ra hangolódhattak, és fekete cicákat, illetve de-
nevér díszeket készíthettek.
Reméljük a következő alkalmakra több édesanya is el tud jönni csemeté-
jével, igaz a tél és a zord idő csak most kezd el beköszönteni, de jó lenne, 
ha minél többen tudnánk együtt beszélgetni egy jót.

K.I.
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Kirándulás a Futurába

Szeptember végén a Cica és Tulipán csoportos óvodásokkal a Mosonma-
gyaróváron található Futura Interaktív Természettudományi Élményköz-
pontba látogattunk el. Mosonmagyaróvárra vonattal érkeztünk, ami már 
önmagában is sok kisgyermeknek nagy élményt jelentett, mivel először 
ülhettek vonaton.
Az élményközpontba érkezve mindenki sárga karszalagot kapott belépő-
ként, miután elindultunk a nagy felfedező útra.
Az épület négyszintes, a négy őselem játékos bemutatásán keresztül (Víz, 
Föld, Levegő, és a Tűz) ismerteti meg a látogatókat a fizika és a természet 
törvényeivel. A legalsó, víz elem szintjén például lehet hallépcsőt tervez-
ni, valamint olyan természeti jelenségeket lehet megismerni, mint példá-
ul a cunami, a mélytengeri vulkántevékenység, de még a Bermuda-háromszög 
titka is elénk tárul. Legnagyobb érdeklődést azonban a Dunakutató 
batiszkáf, azaz egy "tengeralattjáró” keltette a gyermekek számára.
A következő emeletre lépve, azaz a Föld szintjén a gyermekek homokból 

és vízből különböző domborzati formákat alkothattak, és megismerhet-
ték térségünk növény- és állatvilágát.
A levegő birodalmában, a harmadik emeleten a bátrabb gyerekek ráfe-

küdhettek a szöges ágyra, beülhettek a rázófotelbe, és az óriás orgonán 
különböző dallamokat improvizálhattak. Egy Boeing 737 repülőgép 
pilóta fülkéjében is élethű élményeket szerezhettünk, ahol kiderült, mi 
történik a felszálláskor és a landoláskor.
A legfelső emeleten, a tűz szintjén az űrkutatás titkai kerültek előtérbe, ahol 
az égitestek körül keringő műholdakkal és űrhajókkal ismerkedhettünk meg.

Gyorsan eltelt a délutánunk, fáradtan, de sok élménnyel gazdagodva 
tértünk haza.

Nagycsoportos óvodások és óvó nénik

Süteménysütés a Cica csoportban

Óvodánk udvarán áll egy diófa. Ezt a fát még az Anikó óvó néni ültette. 
Ősszel gyakran jártunk ide, felszedtük a lepotyogott diót, megkínáltuk 
belőle a többi gyereket is. A maradékot megszárítottuk, és megbeszéltük, 
hogy süteményt sütünk belőle. Ennek a mozzanatait, a következő képe-
ken megörökítettük.
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Bábszínház az óvodában

Nagy népszerűségnek örvend óvodánkban a soproni Habakuk Bábszinház. 
Több alkalommal őszi, téli, tavaszi időszakban, eljönnek még hozzánk 
előadásaikkal. A két tehetséges előadó színvonalas és bohókás történe-
tekkel szórakoztatta, legutóbb, nov. 15-én is, az ovis közönséget. A leg-
kisebbeknek még újdonság volt a tömeges rendezvény. Közülük még 
többen az óvónéik és dadusnéni közelében érezték jobban és nagyobb 
biztonságban magukat a műsor alatt. Az első és második osztályosokhoz 
is eljutott az előadóművészek jó hírneve. Ők is eljöttek és várhatóan 

a jövőben is eljönnek, hozzánk a bábszínházba. Az őszi két mese: 
- A kelekótya kiskakas és A medve szekere - feldolgozás volt. Az interaktiv 
jelenetek a gyerekeket is megmozgatták. Lelkesen jelentkeztek az óvo-
dások és az iskolások is, hogy szerepelhessenek. Kicsik és nagyobbak 
teljes átéléssel, és a rácsodálkozás örömével élvezték a műsort. Szurkoltak 
a báboknak, tapsoltak, nagyokat kacagtak. Visszavárjuk őket a következő 
repertoárjukkal.

A kiránduló osztályok

„Október 11. történelmi kiránduláson voltunk Vértesszőlősön, Majkon és 
Tatabányán” (L.F) Hagyománya van annak, hogy minden ötödik osztály 
elmegy már az év elején Vértesszőlősre és testközelből találkozik egy 
felegyenesedett emberrel, Sámuellel. „Beszéltünk arról is, hogy miért ezt 
a nevet kapta, hogy Samu.” (Sz.V.), hiszen amellett, hogy Európában 
egyedülálló ez a lelet, - mert egy helyen megtalálni őskőkori előember 
telephelyét, az előember koponyacsont-darabját, eszközeit és őskori ál-
latnyomokat - még az is csodaszámba megy, hogy honnan kapta a nevét 
ősemberünk. Idézzük fel: mielőtt a munkáknak nekiláttak volna egy 
munkás Dr. Vértes Lászlótól, az ásatás vezetőjétől azt kérte, hogy ha 
találnak leletet, azt Sámuelnek nevezzék el, és augusztus 21.-én tarkó-
csontot találtak, Sámuel napján. „Autóbusszal mentünk, szép volt a kilá-
tás. Két órás volt az út, amikor megérkeztünk Vértesszőlősre.” (S.M.) 
Persze, aki járt a szabadtéri múzeumban az tudja, hogy arról szó sincs, 
hogy dárdával ős-vaddisznót kergető, bogyókat gyűjtögető, szakócát 
pattintgató elődökkel találkozunk, hanem hitelesen így hangzik: „Vér-
tesszőlősön voltunk, ahol megnéztük a Samu tarkócsontját.” (M.R.), 
ráadásul egy másolatot, mert „az eredeti a Magyar Nemzeti Múzeumban 
van” (S.B.), de nem ért minket csalódás, mert „láttunk még ősszarvas 
nyomot, ősmedve nyomot is.” (S.B.) „De mást is néztünk például köveket, 
lábnyomokat. De azért voltak feladatok is, mert ugye ez tanulmányi ki-
rándulás volt.” (H.Á.) Többcsapatos-többfordulós vetélkedőn vettünk 
részt, „amiket láttunk azokból egy verseny lapot kellett kitöltenünk.” 
(Sz.V.) és a vége is „jó volt, mert csoki járt érte.” (S.F.) Az őskor után 
ugrottunk az időben, középkorig, térben pedig Majkra értünk, ahol egy 
éppen felújítás alatt álló, de szintén Európában páratlan értékkel ismer-
kedtünk meg: a kamalduli remeteség műemlék-együttesével. „Megnéztük 
a kolostort. Az idegenvezetőtől sok érdekességet megtudtunk, például, 
hogy az ott élő papok némasági fogadalmat tettek, hajukat leborotválták, 
szakállukat nem lehetett.” (S.B.) A némasági fogadalom komolyságán 
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nagyon megrökönyödtünk, még akkor is, ha egy évben kétszer három 
napot beszélhettek is, de megállapítottuk, mi ezt bizony nem tudnánk 
megtenni, de azért megpróbáltuk: egy teljes percig csendben maradt 
csapatunk, miközben „mindenki kívánt egyet” (M.R.) Majd a horgász-tó 
partján gyorsan bepótoltuk, amit az egy perc alatt nem tudtunk megosz-
tani egymással, a környéken horgászó bácsik határtalan örömére. Majd 
újra térben és időben előreugrottunk: Tatabányára és az újkorba. „A Turul-
madárnál is voltunk, ahol ejtőernyőket csináltak a csapatok.” (M.R.) Pár 
mondatot hallottak a gyerekek a Turulról, de hogy kevesen vannak, akik-
nek ne maradt volna meg a fejében ez a roppant hasznos és fontos tény 
Európa legnagyobb bronzmadaráról: „Mondták, hogy a Turul szárnya 14 
méter fesztávolság.” (M.R.) „A Szelim-barlangba is lementünk. Ott sok 
helyre felmásztunk és elmesélték, hogyan jött rá a török, hogy itt van a 
magyarok rejtekhelye.” (T. M.) Itt azért meg kell állni: a barlang - nekünk 
felnőtteknek - több volt, mint kihívás, kissé megviselte egyensúlyrend-
szerünket, de mi volt ez a Kilátóhoz képest?! Amiről a gyerekek csak 
ennyit mondtak: „utána a Kilátóhoz mentünk, ami óriási volt. Ledobtuk 
az ejtőernyőket, jó pár a fákon ragadt.” (M.R.) „Elmentünk a Kilátóhoz 
is. Soknak tériszonya volt.”(S.F.) Hogy rajtam kívül még kinek volt tér-
iszonya arra már nem emlékszem, mert úgy féltem, de csak mentem 
előre, hiszen visszaút nem volt: L. Marcell jött mögöttem olyan lendület-
tel és olyan örömmel, hogy nem mertem jelezni: én inkább visszafordul-
nék. A lefelé út boldog örömét azt hiszem felesleges leírnom. 
Mi, felnőttek jól éreztük magunkat, jó volt újra szendvicset csomagolni, 
és majszolni, nagyot sétálni, rácsodálkozni arra, hogy milyen szép az or-
szágunk, s kötetlenül beszélgetni a gyerekekkel. S, hogy mit gondoltak 
a gyerekek? Lássuk csak: „nagyon jó kirándulás volt!” (L.F.) „élmény volt 
számomra, hogy ezt az őskori leletet láthattam.” (S.M.) „nagyon jól sike-
rült a kirándulás.” (S.B.) 
A kirándulás résztvevői: a Rettenthetetlen és mindig Vidám ötödik A és 
B kíséretében Folkmayer Csilla - Gyurós Tamara szaktanárok, Sárváriné 
Lénárt Lívia - Zombó Istvánné osztályfőnökök. 
A cikkben közreműködött: Gyurós Tamara, Horváth Ádám, László 
Fruzsina, Mező Roxána, Sárvári Fanni, Steininger Márk, Stinner Balázs, 
Szücs Vivien, Takács Marcell.

Egészségnap

Idén első alkalommal került sor az Egészségnap megszervezésre, az isko-
la Szülői Munkaközössége által. November 9-én, délután 14 órára vártuk 
a gyerekeket, a volt gimnázium épületébe. 
Mi, szülők már 13 órától izgatottan készülődtünk a diákok fogadására. 
A munkát felosztottuk egymás között, volt aki gyümölcsöt darabolt, 
szendvicset készített, vagy a kézműves foglalkozásra készült elő. Több 
helyszínen zajlottak a programok. Az aulában Dr. Sragner Mária fogor-
vos tartott előadást az alsó tagozatos gyerekeknek, majd a tornateremben 
a felsősöknek, a helyes fogápolásról. Az iskola védőnője, Horváthné 
Egyházi Veronika a helyes táplálkozásra hívta fel a figyelmet. Zombó 
István mentős tapasztalatairól mesélt a diákoknak, valamint képeket ve-

tített a mentősök mindennapi életéről. A tornateremben Böcskey Zsolt 
és csapata tartottak karatebemutatót, valamint Püspöki Szabina és tanít-
ványai mozgatták meg a fiatalságot. Nyerges-Zombó Katalin, okleveles 
fitneszedző a soft-ball rejtelmeibe vezette be a felső tagozatos lányokat. 
Némethné Kránicz Anikó, enesei kozmetikus a hetedik, nyolcadik osz-
tályos lányoknak tartott előadást a tinédzserkori bőrproblémákról. 

A mecséri és lébényi SZM-es szülők egy része kézműves foglalkozást 
tartott, ahol plakátot, burgonyanyomdát és növényekből készült alkotá-
sokat gyártottak a gyerekekkel. A földszinti termekben a diákok kósto-
láson vettek részt, ahol egészséges finomságokat ehettek, például gyümölcs-, 

és zöldségsalátát, kölesgolyót, sajtokat (trappista, eidami, füstölt és 
pannonia) és különböző szendvicseket, salátaönteteket.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani iskolánk igazgatójának, igazgató-
helyetteseinek, pedagógusainak, a Szülői Munkaközösség tagjainak, hogy 
segítségemre voltak a programok lebonyolításában. Köszönetet mondok 
a Szülői Munkaközösség nevében támogatóinknak, Lébény Nagyközség 
Önkormányzatának, a Gyermekeinkért Alapítványnak, akik nélkül nem 
jöhetett volna létre rendezvényünk. 

Börzseiné Kovács Szilvia
Szülői Munkaközösség elnöke
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Tanári koncert az iskolában

A zeneiskola tanárai második alkalommal emlékeztek ünnepi koncerttel 
a zene világnapjára.

Idén erre a zenei eseményre október 10-én került sor, ami egyben a ze-
neiskolai tanév első hangversenyét is jelentette. Gyermek és felnőtt együtt 
élvezhette a pedagógusok művészi előadását.
Először Chopin és Bach műveiből hallhattunk zongoradarabokat és fu-
volaszólókat, Dr. Sipőczné Horváth Eszter, Korda Péter és Kovács Ka-
talin előadásában. A következő zenei élményt Horváth Krisztina 
nyújtotta moldvai népdalok éneklésével, melyet egyedi előadásban adott 
elő. Ezután Frank Edina az Anasztázia című rajzfilm: Volt egy régi dec-
ember című dalát énekelte.
A hangversenyt Vivaldi g-moll koncert című műve zárta, melyet 
kamaraelőadásban hallhattunk.

R-né

Zeneiskolások őszi hangversenye 

Az októberi tanári koncert után most a diákoké volt a főszerep a lébényi 
általános iskolában.

Pódiumon állni reflektorfényben, amikor minden szem és fül csak 
a fellépőre figyel, előadni hibátlanul, ami otthon vagy az órán jól ment, 
nem könnyű feladat. Még a nagy művészek számára is kihívás.
A tegnapi koncerten büszkén mondhatjuk, kisművészeket hallhattunk.
Már hagyomány az iskolában, hogy életük első fellépésén a gyerekek 
emléklapot kapnak, ezzel örökítve meg ezt a nagy eseményt.
Öröm volt nézni, hogy azok a kicsik, akik két hónapja fogták először 
kezükbe hangszereiket, milyen komoly produkciókat adtak elő.
A nagyobbak már kamaracsoportokat alkotva tapasztalhatják meg 
az együttzenélés örömét. Amikor a zene, tanító, oktató szerepéről beszé-
lünk, itt ennek élő példáját láthattuk. Meg kell tanulni a társas muzsiká-
lás során az egymásra figyelést, az önfeladást, a másik hibáinak 
elfogadását. Biztos vagyok benne, hogy ezek a gyerekek az életben is 
kamatoztatni fogják a kamarazenében tanultakat.
A zsúfolásig megtelt aulában mindenki érezhette, hogy ezek a gyerekek 
adni jöttek, a közönségnek és nekünk, tanároknak.
Mert adni öröm. A mai világban, amikor sokan az anyagi javakat része-
sítik előnyben, meg kell állni néha, hogy megcsodáljuk ezeket a gyereke-
ket, akik szorgalmukkal és tehetségükkel ilyen örömöt szereznek nekünk.

Kovács Katalin
zenetanár
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2012. október 11. és 14. között Nürnberg adott otthont a bajor-magyar 
testvérkapcsolati jubileumi ünnepségnek. A Bajorországi Evangélikus 
Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház által szervezett progra-
mokon hazánkból is sokan vettek részt, gyülekezeti tagok, lelkészek, di-
ákok vegyesen. E négynapos rendezvényre a lébényi evangélikusok egy 
csoportja is elutazott.
Ez a nagyszabású jubileumi ünnepség adott alkalmat arra, hogy 20 fős 

kis csapatunk egy délután alkalmával meglátogassa németországi testvér-
gyülekezetünket a közelben fekvő Alfeldben.
Egy kurta buszozás után megérkeztünk a kicsi faluba. Igazi német falu-
sias dombos vidék ez, szűk, de rendezett utcák, kövekkel szegélyezett 
aszfaltos utak, tisztaság, csend.
Evangélikus testvéreink a gyülekezeti teremben vártak bennünket, ahova 

rövid sétával értünk el, melyen 
egy kis alfeldi küldöttség kísért 
bennünket.
Egy rövidke németes „uzsonna“ 

–mely hagyományosan hosszú 
kávé és sütemény – elfogyasztása 
mellett meghallgathattuk Hel-
mut Gerstner lelkész úr és Karl-
Heinz Niebler polgármester úr 
köszöntőjét Koháry Ferenc lel-
kész úr tolmácsolásában, majd 
Kovács Gábor polgármester úr is 
köszöntötte alfeldi testvéreinket 
a lébényiek nevében.
A szomorú, esős idő nem tartott 
vissza bennünket attól, hogy kör-
besétáljuk a falut. Alfeld megis-
merését a templomban kezdtük, 
majd a templom „feletti“ dom-

bocska utcáján végigvonulva apró pillantást vethettünk felülről a falura. 
Megtudtuk, hogy a települést átszelő patak az 1500-as évek elejétől az 
1800-as évek elejéig egy úgynevezett a falut kettéválasztó határ szerepét 
töltötte be.
Bemutatták nekünk az evangélikus gyülekezet fenntartásában működő 
szépen felújított óvodát, amely családiasságát mutatva a „Haus für Kinder“ 
(Ház gyermekek számára) elnevezést viseli.

Továbbhaladva megtekintettük az önkéntes tűzoltók telephelyét, majd a 
községi hivatalt.
A körséta utolsó állomásaként vendéglátóink megmutatták nekünk a helyi 
általános iskolát. Alfeld kis falu lévén csak alsó tagozatot működtet itt, a 
felsősök a közeli Hersbruck nevű városban járhatnak iskolába. A két-két 
osztályt befogadó tantermek berendezése szegényes, de annál inkább szívet 
melengető. Sajnos Németországban is problémát jelent a településeken az 
egyre kisebb gyermeklétszám, az iskolák, óvodák „elnéptelenedése”.
Habár a sétaút végére már az eső is alábbhagyott, jól esett visszatérni az 

evangélikus gyülekezeti te-
rem melegébe, ahol a szor-
gos asszonykezek már 
felkészültek a vendéglátásra. 
A finom vacsora elfogyasz-
tása után rövid beszélgetés-
sel majd közös énekléssel 
zártuk a látogatást. 
Alfeld egy kis község, lako-
sai szépen lassan megöre-
gednek, a házak kiürülnek. 

Vendégszeretetük és összetartásuk azonban semmihez nem fogható. A 
falu méretéhez képest meglepő számú egyesület működik itt: sport, ének-
kar, fúvósok, evangélikus ifjúság mind az aktív közösségi életet képviselik, 
s a közösség tagjain nem a kötelességből tett fáradozás, hanem az együtt-
lét öröme látszik. Véleményem szerint ebből tanulnunk kell.

Die Deutsche Selbstverwaltung Leiden wünscht allen
Bewohnern der Gemeinde besinnliche Weihnachten und ein glückliches neues Jahr!
A Lébényi Német Önkormányzat meghitt karácsonyi
ünnepeket és boldog új évet kíván a község valamennyi lakójának!

Kirándulás Alfeldben
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Őszi rendezvény a Nyugdíjasok Lébényi Egyesületében
„Olyan a dal, hogy a bú hozza, kedv hordozza”

2012. okt. 8., a 10 órára meghirdetett „Olyan a dal,hogy a bú hozza, kedv 
hordozza” c. rendezvényünkre, melyen megzenésített versek szólaltak meg, 
egymás után érkeztek a szépen felújított és kibővített Közösségi Házba 
(Lébény, Akácfa u. 76.) a megyei klubok szereplői és a vendégek.
A termek díszítése ízléses volt, Kilácskó Attiláné virágkötő és a nyugdíjas 
társak igényességét dicsérte.

A bejárati ajtónál a helyi egyesület tagjai (a rendezők) szeretettel és egy 
kis kupica pálinkával fogadták az érkezőket. Örömünkre szolgált, hogy 
a programon 14 klub képviseltette magát.

Az „ünnepet” jelenlétével megtisztelte Rubina Sándor, a Nyugdíjas klubok 
és Idősek „Életet az éveknek” Fejér megyei elnöke, Dunántúl referense, 
aki Wesztergom Viktorné elnök és Kovács Gábor Lébény Nagyközség 
polgármestere köszöntője után megnyitotta a rendezvényt.
Ugyancsak szép gondolatokkal üdvözölte a jelenlévőket Pozsgai Balázs, 
a Pannon Nyugdíjas Szövetség elnöke, aki 20 db értékes könyvvel aján-
dékozta meg egyesületünket.

Körünkben köszönthettük a Leader-csoport tagjait Grundtner Gábort, 
Susovits Verát, Szabó Anitát, Sárvári István önkormányzati képviselőt-, 
iskolaigazgatót, Wandraschek Ferenc önkormányzati képviselőt, az I. 
Lokálpatrióta Egyesület elnökét, Kovács Ildikó művelődésszervezőt, 
Pálinger Béla tiszteletbeli tagunkat, valamint Dr. Sipőczné Horváth 
Eszter zenetanárt, aki zongorajátékával szintén üdvözölte a megjelenteket.
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöttük a fellépőket:
- a Mórichidai Kultúrház Marcalmenti Kórusát,
- „Életet az éveknek” Nyugdíjas Klubot Vitnyédről,
- Győr-Bácsai „Gyöngyvirág” Nyugdíjas Klubot,
- „Szigetgyöngye” Nyugdíjas Klubot Kunszigetről,
- „Másodvirágzás” Nyugdíjas Klubot Bakonyszentlászlóról,
- „Jázminvirág” Nyugdíjas Klubot Koroncóról,
- Rába Győri Nyugdíjas Egyesületet,
- Mosonszentmiklósi Nyugdíjas Egyesületet,
- „Életet az éveknek” Balassi Bálint Nyugdíjas Klubot Jánossomorjáról,
- Győr- Moson- Sopron Megyei Nótaegyesületet,
-„Orchidea” Hagyományőrző Nyugdíjas Klubot Lébényből,
-„Rozmaring” Nyugdíjas Klubot Mosonszentmiklós-Gyártelepről,
- Kapuvári Hagyományőrző Nyugdíjas Klubot,
- Nyugdíjasok Lébényi Egyesületét.

Felejthetetlen napunk volt!
Szinte lehetetlen felsorolni a produkciókat.
A hosszú és rendkívül színvonalas délelőtt után jól esett a finom rántott 
szelet és fasírozott körettel, az ízletes, mutatós sütemény. Csúszott a ba-
latoni bor és fogyott a kávé. A rendezvény végén megköszönve minden-
ki munkáját, szereplését, a támogatók önzetlenségét, a fellépők szép 
emléklapot kaptak, a klubok pedig egy kis csomagot, mely egy tányért, 
Egyesületünk Hírlevelét, valamint „Lébény könyvé”-t tartalmazta.
Zárásként zongorakísérettel elénekeltük a „Régi dal”-t.
Fakultatív programként kb. 30-an, ellátogattak a híres lébényi Szent Jakab 
Katolikus Templomba és Látogatóközpontba, ahol Gulyásné Kaszás 
Marianna igényesen, szakszerűen bemutatta községünk büszkeségét.
Rendezvényünk a Leader pályázat nélkül nem valósulhatott volna meg! 
Köszönjük a Leader-csoport jóindulatú támogatását, Szabó Anita bízta-
tását, nagyszerű segítségét! Programunkat támogatta: Lébény Nagyköz-
ség Önkormányzata és Kovács Gábor polgármester, aki 20 db értékes 
könyvet ajánlott fel, Kindili József, „Lisztes” Söröző és Étterem, Sárvári 
István iskolaigazgató, Pálinger Béla és még sokan mások.

Wesztergom Viktorné
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Tökfesztivál

Sok éve annak, hogy először öltöttük magunkra a boszorkány-jelmezün-
ket és támasztottuk az ajtónak a söprűnket. Azóta eltelt időszakban 
a fekete ruhát felváltotta a kismamaruha és most már az ajtó előtt 
a gyerekeink állnak. A két mulatság nagyban különbözik egymástól, de 
az érzés közös: együtt mulatunk egy jót így ősszel, alkotunk egyet a 

magunk és családunk örömére és sokat nevetünk! Nem volt ez másként 
idén sem, voltunk kicsik és nagyok, babák-felnőttek, a sütőtök idén sem 
fogyott… volna ha mi anyukák nem áldozzuk fel magunkat. Szellemes-
kedtünk, tökösködtünk, denevéreskedtünk is, születtek is képek erről, de 
megtartjuk magunknak nem szeretnénk borzolni az olvasók idegeit! 
A többit megosztjuk és azt is, hogy jövőre is várunk mindenkit ősszel egy 
vidám mulatságra. 

GyT

Elkészült a volt evangélikus tanítólakások 
tetőzetének felújítása

Alapos előkészületek után megvalósult a volt evangélikus tanítólakások 
tetőzetének felújítása.
Az épület jelenleg három fiatal családnak nyújt otthont.
A munkát az tette indokolttá, hogy a régi palatető a rárakódott mohától 
tejesen tönkre ment.
A presbitérium többször tárgyalta a megoldási lehetőségeket. Szak-
emberek javaslatára tisztítás, fóliázás és lécezés után cserepes lemez 
került a régi palatetőre, mivel ez gazdaságos megoldás és súlyával nem 
terheli a tetőt. 
Ez megoldás megszünteti a korábbi beázásokat és a moha sem tud meg-
tapadni rajta. Az új tetőhöz új esőcsatorna is készült. A cserepes lemez 
a maga meggypiros színével szépen illeszkedik a környezetbe.
A tető felújítását Szabó Zoltán, a kémények felújítását Szabó Gábor 
helybeli vállalkozók végezték kedvező áron és jó minőségben. Ezen kívül 
az ablakok cseréje is megtörtént.
A felújítás több mint 3 millió Ft-ba került, amelyhez az Önkormányzat 
300 ezer Ft támogatást nyújtott.

K. F.

Évfordulók
Minden ember életének fontos része az évforduló. Legyen kicsi - legyen 
idősebb, vagy bármilyen korú. Aztán az évfordulók, mint fontos, vagy 
kevésbé fontos eseménye, átmennek közösségi -családi -társadalmi -po-
litikai -egyházi -születésnapinévnapi és sorolhatnám, sorába. Egy biztos, 
hogy egy személytől, egy bizonyos személytől kell kiindulnia, és válik 
értelmes, figyelemfelkeltő - megtartó eseménnyé. Azután csatlakozik, az 
évforduló tartalmától függően, az egyetértők, az azonosulók köre az év-
fordulóhoz. Sajnos bizonyos évfordulós szokások változnak. 
A mindenkori jó szokások, bizony divattá- tartalom nélkülivé, súlytalan-
ná, eszmei érték nélkülivé váltak. Úgy gondolom, nekünk érző- értő 
embereknek kellene bátran fölvállalni, hogy a rohanó anyagias világban, 
a személyes évfordulókon kívül, megtartsuk a magyar hagyományokon 
alapuló évfordulókat. Azokat, amelyek az egységes nemzeti - kulturális 

- helyi szokásjogon, alapulóvá váltak. Azokat, amelyeket a történelem 
hosszú, ugyanakkor rövid ideje alatt kialakultak. Büszkén kell vállalni 
azokat az évfordulókat, amelyeknél az évszámok már adják magukat, 
lényegesek vagy kevésbé azok, de azért jó ha ismerjük őket. Különbséget 
kell tenni az örömteli és a gyászos évfordulók között. Ki kell hangsúlyoz-
ni ünnepélyesség - ünnepség - és a megemlékezés tartalmát, amelyet, 
mostanában többször elhibáznak, vagy véletlenül vagy szándékosan. 
A nyitott közösségi évfordulókra pedig, amelyek országosak és a lébényi 
lakosok számára is egyértelmű, helyben meg kell tartani és részt kell-
kellene hogy vegyen. Fel lehetne sorolni jó egy párat pl. 907-1848 már-
cius 15., aradi vértanuk napja, trianon, 1956-os események, lehetne 
folytatni. A községi rendezvényeken pedig még több polgárnak kellene 
jelen lenni. Régóta figyelem, hogy a helyi évfordulós megemlékezéseken 
szinte mindig ugyan azok az emberek vesznek részt. Vajon miért? Merjük 
vállalni a múlt, a jelen és a jövő évfordulóit, mert a gyerekeink, történel-
münk és hagyományaink, kultúránk tartalmát fogják elfelejteni. Ez igazán 
nagy veszteség lenne mindannyiunk számára. Az évfordulók megtartá-
sának ideje nem akkor, hogy abba anyagilag tönkre megy a résztvevő. Egy 
szál virág, egy gyertya, ezt mindenki meg tudná oldani. Sőt, inkább lel-
kileg gazdagodna minden részt vevő és több erőt adna a mindennapokra 
a következő időszakra.

Wandraschek Ferenc
Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület elnöke
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Ez év tavaszán érkezett a meghívás azokba gyülekezetekbe és iskolákba, 
amelyeknek bajor egyházi kapcsolataik vannak, hogy október 11-14. 
között Nürnbergben kerül sor a szerződés 20. évfordulójának megünnep-
lésére. Az elmúlt húsz év nagyon sokat jelentett a mintegy húsz érintett 
gyülekezet és iskola számára. Számtalan látogatás történt ezen idő alatt, 
amelynek révén a két egyház és a két nép tagjai megismerhették egymást. 
A bajorok ezen idő alatt nagyon sok segítséget is nyújtottak a gyülekeze-
teknek és az iskoláknak.

A gyülekezet számára biztosított húsz fős keret hamar megtelt, egyformán 
jelentkeztek idősek és fiatalok, olyanok akik már jártak Németországban 
és aki még nem. Az alfeldi testvérgyülekezetünk tavaszi látogatása alkal-
mával kialakult jó kapcsolat elmélyítésére nagy örömünkre Kovács Gábor 
polgármester úr is velünk tartott. 
Az utazás megszervezése nagy feladat volt, hiszen országosan több 
száz főről kellett gondoskodni. Mi a győriekkel és a mezőberényiekkel 
együtt utaztunk.
A megérkezés estéjén egy vitafórumon vehettünk részt, ahol a magyaror-
szági társadalmi és politikai viszonyokról volt szó. Ezen Prőhle Gergely 
országos felügyelő képviselte egyházunkat. Másnap délelőtt a városi fő-
templomban a Szent Sebald-ban volt a nyitó istentisztelet, amely után 
mindenki a saját érdeklődésének megfelelő fakultatív városnézésen vehe-
tett részt. Bajorország északi része a Frankföld a reformáció erős bástyá-
ja volt, ezért is maradtak evangélikus kézen a régi templomok, megtartva 
eredeti nevüket. A délután folyamán az alfeldi testvérgyülekezetünket 
látogattuk meg.
A találkozó helyszíne a Wilhelm Lőhe Gimnázium tágas csarnoka volt, 
ahol a gyülekezeti kiállítások is helyet kaptak. Már jó előre felkészültünk, 
Lébényt bemutató prospektusokat, képeslapokat, falra függeszthető nagy-
méretű képeket vittünk, amelyeket a Polgármesteri Hivatal és az Általá-

nos Iskola adott erre az alkalomra, továbbá az elmúlt időszak 
találkozóiról készült tablókat is kiállítottuk sőt képeket is vetítettünk, 
amelyeket nagy érdeklődéssel szemlélt mindenki.
Ezen kívül a Lébényre jellemző kukoricalevélből készült használati és 
dísztárgyakat vittünk, amelyeket főként Németh Mihályné készített. 
Mindezeken kívül pedig az asszonyok által készített sok süteményt, amit 
kóstolóként szintén kiosztottunk.

A kiállítás érdekességét nagyban növelte Unger Edit a Lébényi Német 
Önkormányzat elnöke által hozott anyag, amely a helyi régi német nép-
viseletet mutatta be tablókon illetve babákon keresztül.
Ugyancsak sokan érdeklődtek Kókai Eszter óvónő papírból hajtogatott 
dísztárgyai iránt, amelyek végül mind gazdáikra leltek. 
Az ünnepség hivatalos részén köszöntőt mondott Gáncs Péter elnök 
püspök. Több kitüntetést is átnyújtottak. A jó hangulatú est folyamán 
több magyar és német kórus énekelt, ill. néptánc csoport is bemutatkozott.
Vasárnap a záró istentiszteleten Heinrich Bedford-Strohm bajor elnök-
püspök hirdette az igét. A reformáció közelgő 500. évfordulója alkalmá-
ból a bajor és a magyar gyülekezetek szívére helyezte a hit megújításából 
eredő feladatokat, a naponkénti megtérést a testvéri kapcsolatok megőr-
zését és fejlesztését.
A három nap után kicsit fáradtan, de élményekben gazdagon indultunk 
el a hazafelé vezető hosszú útra. Jó volt megtapasztalni a bajor evangéli-
kusok nagyvonalú vendégszeretetét, látni az ottani hagyományok ápolá-
sát a modern körülmények között, amelyek révén megerősödtünk 
hitünkben és a testvéri összetartozás érzésében.

Koháry Ferenc
 lelkész

20 éves a bajor-magyar evangélikus testvéregyházi kapcsolat
Nürnbergben járt az evangélikus gyülekezet küldöttsége
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A Schola Gregoriana Budapestiensis Lébényben

Szeptember 9-én vasárnap a Római Katolikus Egyházközség és a temp-
lom Vox Angelica kórusának meghívására hozzánk érkezett és részt vett 
a szentmisén a Schola Gregoriana Budapestiensis kórus.
Nagy várakozással tekintettünk a találkozó elé, hiszen nemzetközi ismertségű, 
magas művészi tevékenységet végző kórust láthattunk vendégül.
A kórus az 1990-ben Béres György atya kezdeményezésére alakult és 
a mára nemzetközi elismertséget szerzett Magyar Gregorián Társaság 
keretében működik. Céljuk a gregorián hagyományok őrzése, tanítása, 
közkinccsé tétele. Rendszeresen vesznek részt magyar és nemzetközi 
gregorián kongresszusokon és fesztiválokon. Emellett fontosnak tartják 
a liturgiában való részvételt, heti rendszerességgel szolgálnak gregorián 
mise éneklésével a budapesti Ferences templomban, minden év március 
elsején pedig a Mátyás templomban. Szolgálatukkal hozzájárulnak a li-
turgiába épült gregorián hagyomány megmaradásához.
A társaság tevékenységéért 2007-ben megkapta a Magyar Püspöki Kon-
ferencia Pro Cultura Christiana díját, 2008-ban pedig Budapest Belváros 
Lipótváros Önkormányzatának Pilinszky díját.
Most először énekeltek gyönyörű román kori templomunkban, melynek 
méltóságteljes, elmélyülésre késztető templombelsője, mindenkit meg-
érintő nemes egyszerűsége, és a középkori építőmesteri tudásnak köszön-
hető kitűnő akusztikája méltó keretet nyújtott hozzá. 
A kórus gregorián mise énekszolgálatával, valamint a szentmisét követő, 
Máriát dicsérő áhítatával csodálatos lelki élménnyel ajándékozott meg 
bennünket, lébényi híveket.
A szentmise után kedves vendégeinket megismertettük templomunk 
történetével, értékeivel, az újonnan elkészült Szent Jakab Látogatóköz-
pontban pedig a templomi kórus tagjai látták vendégül őket.
Köszönet a szervezőknek az értékes programért, Dr.Táborszkyné Ruthner 
Juditnak, a Schola Gregoriana titkárának és Nyerges-Zombó Katalinnak, 
a Vox Angelica kórus vezetőjének, valamint a kórus tagjainak.

Gulyásné Kaszás Mariann

Kórustalálkozó
"Ne csak külsőségekben legyen magyar a mi kis világunk, hanem a lelkek 
mélyéig, mert csak így lesz igazán a mienk. A lelkek mélye pedig különös-
képpen a zene országa." (Kodály Zoltán)

A fenti mottó zászlaja alatt tartottunk kórustalálkozót Lébényben szept-
ember 22-én. 2012-ben országszerte sok helyen emlékeztek Kodály 
Zoltán születésének 130. évfordulójára, mi is az ő szellemét idéztük 
a szent zene segítségével. A rendezvénynek a lébényi Szent Jakab temp-
lom adott otthont.
A kórustalálkozón részt vett a kiskunfélegyházi Szent István templom 
Palestrina Kamarakórusa Szatmári Imre karnagy vezetésével, a peresznyei 
Szent Egyed templom kórusa Galavits Erzsébet vezetésével, szervezőként és 
házigazdaként pedig a lébényi Szent Jakab templom „Vox Angelica” kórusa.
A koncert változatos kórusművekkel gyönyörködtette a hallgatóságot, 
Kodály ismertebb és rejtett kincsei mellett betekintést nyerhettünk 
a középkori, a reneszánsz, a romantikus, de még a kortárs egyházi zene 
dallamvilágába is. Szatmári Imre kiskunfélegyházi karnagy úr saját szer-
zeményét is vezényelte, a peresznyei kórus pedig a szárnyaló olaszos 
dallamokkal lepte meg a lébényi közönséget.

A kórusok előzetes otthoni munkával közös éneklésre is készültek: 
a koncertet követő szentmisén – melyet Gőgh Tibor lébényi plébános 
celebrált - további kórusművek és Kodály Zoltán Magyar miséje csendült 
fel a három kórus együttes előadásában.
Az est további része a lébényi Faluházban már az önfeledt szórakozásé 
volt. Köszönetet mondunk mindenkinek, aki munkájával segített a szer-
vezésben és a lebonyolításban, illetve anyagi támogatóinknak: 

Gőgh Tibor lébényi plébánosnak
Lébényi Önkormányzatnak
Nátz Miklósnak
Wandraschek Ottónak és Zsoltnak
Dr. Benke Tamásnak
Lébényi Csillának 
Horváth Cukrászatnak
Grádinger Istvánnak
Együtt énekelni mindig különös élményt és örömet jelent. Reméljük, 
a lébényi hallgatóság is zenei élménnyel gazdagodott, nekünk, éneklőknek 
felejthetetlen élmény volt.

Nyerges-Zombó Katalin 

Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület
2012 december 21-22-23-án hagyományos jótékonysági 

forralt bor kínálást tartunk, a szokott helyen. 
Szeretettel várunk mindenkit.

Áldott, Békés Karácsonyt és Egészségben-, Erőben-, 
Sikerekben Gazdag Újévet Kíván az

ELSŐ LÉBÉN YI LOK ÁLPATRIÓTA EGYESÜLET
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Félidő

A Lébény SE Felnőtt csapata a Duna Takarék Megyei I. osztály bajnok-
ságban a 2012-13-as bajnoki évben is jól szerepel, 14 mérkőzést játszott, 
ebből 8-at nyert meg, 3 döntetlen lett és 3-szor maradt alul ellenfelével 

szemben. Ezzel az eredményével 
1 pontal van csak lemaradva a 2 
helyen álló csapat mögött, így 
éremesélyesként kezdheti majd 
a tavaszi fordulót
Utánpótlás csapataink sem tét-
lenkedtek. U19-es (ifi) csapatunk 
a 15. helyen, U16-os serdülős 
fiaink a 6. helyen állnak az őszi 
fordulók után. U13-as csapatunk 
is a 6. helyen fejezte be az őszi 
szezont, és kezdheti a felkészülést 
a tavaszi idényre.

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, és edzőink kitartó munkájának 
nagyon jól szerepeltek.
A munka nem csak a pályán az egyesületben is folytatódott. A játékos 
kijáró térköves felújítása mellett, a kispadok beton oldalfalainak újrabe-
tonozásán keresztül az új labdafogó hálók felszereléséig jónéhány fejlesz-
tésre sikerült sort keríteni. Mindezek mellett, egyesületünk utánpótlás 
toborzó tevékenységének hatására több, mint 20 fővel növeltük játékos-
keretünket az U-s korosztályokban. Ezen felül, a Mosonszetmiklós SE-vel 
való együttműködés eredményeként U-13-as korosztályos játékosok is 
kerültek hozzánk.
Egyesületünk az idén megalakult Lébényi Öreg Fiúk csapat mellé is 
odaállt, és hazai meccseik lebonyolításához biztosítja az infrastruktúrális 
feltételeket. Ezzel is támogatva az egyesület keretein kívüli sporttevé-
kenységek megvalósulását.
Mindezt összefoglalva egy eredményekben bővelkedő őszi szezont tudhatunk 
magunk mögött, amelyért nagyon hálásak vagyunk, és köszönetet mondunk. 
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 szur-
kolóinknak a támogatást és a csapat iránt érzett mély elkötelezettséget, 
amiért a csapatunk örömmel játszik a mérkőzéseken. Köszönjük a szülők-
nek, hogy bíznak edzőink szakértelmében és segítik munkánkat. Köszönjük 
támogatóinknak, hogy segítik egyesületünk működését. Köszönjük a Kép-
viselő testületnek, hogy érdemesnek találják az egyesületünkben végzett 
munkát arra, hogy a falu ehhez anyagi támogatást nyújtson. Köszönjük 
mindenkinek, aki tett azért, hogy elérhessük céljainkat.
Hajrá Lébény!

Mike József
Elnök, Lébény SE

Kedves olvasó!

Lassan a végéhez közeledik a 2012-2013-as Megyei II. o. női kézilabda 
bajnokság őszi szezonja.
Csapatunk a vártnál gyengébben szerepel, de a vezetőség és az edző is 
optimista, mert az edzéseken látja, hogy milyen keményen és elszántan 
dolgoznak a lányok.

Sajnos a tavalyi bajnoksághoz képest nyolc távozó ellenében, négy érke-
ző játékosa volt a csapatnak. Új edzővel kezdtük el a bajnokságot, ami 
nem volt mindig zökkenőmentes. Egy teljesen új csapatot kellett össze-
állítani és megtanulni azt a stílust, játék szituációkat, amit a tréner sze-
retne viszontlátni a mérkőzéseken. Ahogy Imre bá mondaná ”győztes 
csapat leszünk”. Ennek megfelelően dolgoznak az edzéseken.
Reméljük, mielőbb jönnek majd a sikerek, hisz egyre többen látogatnak 
el a hazai mérkőzéseinkre, buzdítani a csapatunkat.
Egyesületünket továbbra is támogatásáról biztosította Lébény Nagyköz-
ség Polgármesteri Hivatala, aki a sportcsarnokot és az új kisbuszt nyújtja 

segítségül, amivel az idegenbeli 
mérkőzésekre tudunk eljutni. 
Szorosabbra fűztük kapcsola-
tunkat a Lébény-Kunsziget 
Takarékszövetkezettel, aki az 
idei évben egy márkás utazó 
melegítőkkel ajándékozta meg 
csapatunkat.
Az LKSE megtette az első lé-
péseket, hogy a helyi iskolával 

együtt működve, minél többen szeressék meg a kézilabdázást és a későb-
biekben a helyi csapatunkat erősítsék.
Bízunk az eredményesebb szereplésben, mert tudjuk, hogy sok magán-
személy és vállalkozó is mellettünk áll.
A kézilabdás lányok jövőre megújult erővel, még nagyobb ambícióval 
lépnek majd pályára.
Zárásképpen az egyesület nevében minden támogatónknak és szurkolónknak 
Békés Boldog Karácsonyt és sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk!

Tisztelettel:

Horváth Norbert
LKSE elnök 
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Egy kora őszi szombaton immár negyedszerre került megrendezésre 
a Sajtos-Rét Fogathajtó Kupa. Az idő most is kedvezett a versenynek. 
A falu apraja-nagyja szívesen töltötte idejét az egész napos rendezvényen. 
A fogatok már kora reggel hosszú konvojban robogtak végig Lébény 
utcáin, számos régióból, még Budapest mellől is érkeztek. A fogatok 
száma idén elérte az 51-et, melyből 7 helyi hajtó jeleskedett. A nézők 
között nem csak magyar szót lehetett hallani, hanem közeli szomszédaink 
is tiszteletüket tették e nívós eseményen, mely idén számos nehézségbe 

ütközött, de a Lébényi Lovasok Lébényért Egyesület tagjai, és jó néhány 
támogatónak, segítőnek köszönhetően mégis sikerült eleget tenni, 
a sokszor megvalósíthatatlannak tűnő szabályoknak. 
A kétfordulós kombinált akadályhajtáson egyes-, kettes- és négyesfogattal, 

valamint póni egyes-, kettes- és négyesfogattal lehetett indulni. A szer-
vezők a kiérkezők biztonságos parkolásától a gyermekek foglalkoztatá-
sáig mindenre gondoltak. 
Az idei rendezvényen a színvonal emelésére, még hortobágyi csikós be-
mutatót is láthattak, és egy különleges „cukorszóró baráti” fogat is meg-
lepte a nézőket. 
A versenyzők sem távoztak üres kézzel, helyezéstől függetlenül minden 
fogat ajándékot kapott. 

Kiemelném még a pálya nehézségét, mely évről-évre nagyobb odafigyelést 
igényel a hajtók részéről, melyet a nézők véleménye alapján a régió leg-
szebben díszített és legnehezebben teljesíthető pályáján tehették meg.
A rendezvény biztosítását a katasztrófa-védelem, a rendőrség és az egész-
ségügyi szolgálat együttesen felügyelte. A rendezvény főtámogatója Lébény 
Nagyközség Önkormányzata volt.
Külön köszönet illeti a Nyugdíjasok Lébényi Egyesületének csapatát, akik 
kitartással, odaadással készítették a nagy népszerűségre szert tett pala-
csintákat. Köszönet illeti még azt a pár embert, akik évről-évre ízletes 
főztjükkel járulnak hozzá az eseményekhez.
A rendezvény záró elemeit a tombolahúzás követte, melyen értékes nye-
remények találtak gazdára, s a fődíjat, egy csődör pónit ismételten egy 
helyi nyerte meg, mely a lébényi lovasdinasztiát erősíti tovább.
A hagyományos lovasbált a lébényi lányok, asszonyok Zumba bemutató-
ja nyitotta meg, s a talp alá valót falubéli húzta reggelig.
Szeretnénk megköszönni a támogatók és segítők önzetlen munkáját!
Reméljük, mindenki jól érezte magát, s bízunk a folytatásban! 

LLLE, P. 

IV. Sajtos-rét Fogathajó Kupa
„Ha egy ló társává fogad neked adja mindenét: erejét, kitartását, vad szellemét. 

De cserébe nem kéri el mindened, elég neki megbecsülő szereteted!”
2012. szeptember 29.
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Hirdetés

Győrben: Bajcsy-Zs. u. 13. Tel: 96/618-650, Jókai u. 12. Tel: 96/319-359, Várorét - Gyóni Géza sétány 4.

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

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

Kedves Ügyfeleink, Tisztelt Lakosság, 
Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy pénzügyeik kezeléséhez  

Takarékszövetkezetünket választották.

A Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet vezetői és munkatársai 
szeretne Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Eredményekben 

Gazdag Boldog Új Évet kívánni, 
minden kedves Ügyfelének és Tagjának. 

A jövőben is elkötelezetten törekszünk arra, hogy kiérdemeljük megtisztelő bizalmukat, 
és megbízható partnerként álljunk rendelkezésükre, akár megtakarítási céljaik elérésében, 

akár napi pénzügyeik intézésében. 

Valutában rendelkezésre álló pénze elhelyezésére, 
euró, svájci frank, amerikai dollár és angol font 
pénznemekben végzett pénzügyi műveleteinek 
bonyolítására kínáljuk Önnek 
Takarékszövetkezetünk legújabb szolgáltatását!

2013-ban is folyamatosan bővülő új szolgáltatásokkal állunk a Lakosság és 
a Vállalkozások rendelkezésére.

Üzleti Alap Számla

Devizaszámla vezetési lehetőség!
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Az advent hangulatától kissé idegennek tűnhet az esemény, melyet ez az 
írás felidéz. Úgy gondolom azonban, hogy a kerek évforduló a témavá-
lasztásnak kellő magyarázatául szolgál, s a téma időszerűsége – bízom 
benne – megértővé teszi a község múltja iránt érdeklődő olvasót.
Éppen háromszáz esztendeje, 1712 karácsonyán tör-
tént, hogy Moson vármegye járványügyi bizottságának 
utasítására egy háromtagú bizottság szállt ki Lébény-
be s a szomszédos Szentmiklósra azzal a megbízatás-
sal, hogy – tisztázandó a környékbeli falvakban 
terjengő pletykákat – vizsgálatot folytassanak a két 
falu lakosságának „egésségi állapottya eránt”. Felada-
tuk volt az is, hogy megállapításaikról, továbbá 
a javasolt intézkedésekről azonnali jelentést tegye-
nek az alispánnak.
Az intézkedést a középkor és az újkor legrettegettebb 
betegségének, a gyorsan terjedő, s tömeges halálozást 
okozó pestisnek Moson megyei megjelenése indokolta.
Az 1709-12 között dühöngő pestisjárvány nem volt 
történelmi előzmények nélkül való. A pestis folyamatos 
jelenlétéről és pusztításáról hazánkban 1095 óta vannak 
adatok. A XI. századtól kezdődően – főképp a háborús 
időkben – alig múlt el évtized anélkül, hogy a rettegett 
kór az ország valamely pontján fel ne ütötte volna a fejét. Hol elszórtan, 
szűkebb régiókban, hol országrésznyi területeken tizedelte a városok és 
falvak lakosságát.
1347 és 1350 között pusztított az a járvány, mely egész Európát sújtotta, 
s három év alatt 30, más források szerint 50 millió áldozatot szedett. 
Voltak a kontinensnek olyan régiói, ahol a népesség 30-40 százaléka a 
pestis áldozata lett. A magyar lakosságot is sújtotta a járvány. Nem kí-
mélte Nagy Lajos király első feleségét, Margit királynét sem. A megöz-
vegyült uralkodót is megfertőzte a ragály, ám ő a szerencsés kevesek közé 
tartozott, túlélte a halálos kórt. A pestis a későbbiekben sem válogatott, 
olyan neves személyiségek lettek áldozataivá, mint Hunyadi János, Ka-
pisztrán János (1456), Bottyán János (1709) és Mikes Kelemen (1761).

Az egyik legnagyobb pestisjárvány a Rákóczi-féle szabadságharc idején 
tombolt Magyarországon. Még javában zajlottak a szabadságharc hadműve-
letei, amikor 1709-ben a déli határvidéken felütötte fejét a „fekete halál”. 
Rendkívül gyorsan terjedt, s hamarosan az ország egész területén szedte ál-

dozatait. A felkelés sorsát végképp megpecsételő járvány 
kiinduló pontja Törökország és Moldva volt, ahonnan 
már 1707-1708-ban behurcolták Erdélybe, előbb Arad-
ra, később Szeged városába. Először a volt hódoltsági 
területek mezővárosait támadta meg, majd fokozatosan 
átterjedt a Tiszántúlra és a Dunántúlra is. Az országos 
méreteket öltött járvány természetesen a hadi helyze-
tet is kedvezőtlenül befolyásolta. A kurucok anyagi és 
katonai helyzete egyre romlott, az ellátási nehézségek 
mindinkább növekedtek, s az egyre kilátástalanabb 
helyzetbe került alakulatok katonái sorra szökdöstek 
haza a pestistől való rettegés miatt. Mindennek döntő 
szerepe volt a katonai erőviszonyok kedvezőtlen ala-
kulásában, a szabadságharc bukásában.
Hogy pontosan hány áldozatot követelt a pestis, arra 
nézve nem áll rendelkezésünkre hiteles adat. Nagy 
valószínűséggel helytállóak azok a becslések, melyek 
szerint az ország akkor három, három és félmillióra 

becsült lakosságának 10 százaléka pusztult el a járvány miatt.
Az országszerte gyorsan terjedő veszedelem 1710 tavaszán-nyarán eljutott 
a nyugati határvidékre – Zala, Vas, Sopron, Moson, Győr és Pozsony vár-
megyékbe – is. Az uralkodó által kiadott rendelkezések nyomán a vármegyei 
hatóságok – mint országszerte mindenütt – itt is szigorú rendszabályokat 
vezettek be a pestis feltartóztatására. A megyehatárokon védővonalakat 
létesítettek, s a vonalak őrizetére vármegyei biztosokat rendeltek. A forgal-
mi csomópontokon veszteglő helyeket, ún. karanténokat állítottak fel, ahol 
az utazóknak a betegség lappangási idejével egyező időt, 8-14 napot kellett 
eltölteniük. A zárvonalakon a karanténok megkerülésével való átlépést 
halálbüntetéssel fenyegették, s a járvány sújtotta települések lakóinak moz-
gását a vármegyén belül is korlátozták. A fertőzés által sújtott falvakba 

Régen történt IV.:

Pestisjárvány Magyarországon
1709-1712
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medicusokat (képzett orvosokat) vagy chyrurgusokat (felcsereket) küldtek. 
Elrendelték azt is, hogy a holtakat ne a falu templomát övező temetőkbe, 
hanem a lakott területektől távol eső tömegsírokba, legalább 1-1,5 méter 
mélyre temessék, s ajánlották a holttestek oltatlan mésszel való beszórását 
is. Általános gyakorlat volt a fertőzésgyanús lakóházak zár alá vétele, s az 
elhunytak ingóságainak elégetése is.
A pestis még 1712-13-ban is fenyegette Nyugat-Magyarországot, olyannyi-
ra, hogy 1712 augusztusában a járvány terjedése miatt a Pozsonyban ülésező 
országgyűlést is félbe kellett szakítani. Bár rendkívül szigorú intézkedések 
védték az osztrák örökös tartományokat, a fertőzést Ausztria határán sem 
sikerült feltartóztatni, a „döghalál” 1713-ban már Bécset is elérte.
Moson megye közgyűlése a pestis elleni védekezés irányítására járványügyi 
bizottságot hozott létre. A testület folyamatosan figyelemmel kísérte a vár-
megye járványügyi helyzetét, s ha szükségesnek látta, határozott intézkedé-
seket tett a fertőzés elszigetelésére, a ragály terjedésének megakadályozására.
Ezt tették 1712 decemberében is, amikor hírét vették, hogy Lébényben és 
Szentmiklóson olyan pestisgyanús megbetegedések és halálesetek fordultak 
elő, melyeket – a szóbeszéd szerint – a falu vezetői eltitkoltak, nem jelen-
tettek be a megye járványügyi bizottságának. A vármegye azonnal intéz-
kedett, s egy háromtagú bizottságot küldött ki a két községbe azzal 
a megbízatással, hogy a helyszínen tájékozódva derítsék ki az igazságot, s 
mielőbb tegyenek részletes jelentést a vizsgálat tapasztalatairól.
1712. december 29-én el is készült a „helység lakossai közt létező egésség 
állapottya eránt végbe vitt vizsgálatról szóló tiszti jelentés”. (Moson 
vármegye közgyűlési iratai, 1712/454)
A német nyelven íródott beszámoló szerint a bizottság a vizsgálatot decem-
ber 26-án, karácsony másnapján folytatta le. Először a Lébényben kialakult 
helyzetről tájékozódtak. Tartva attól, hogy a pestisről szóló híresztelések 
megfelelnek a valóságnak, nem léptek be a községbe, a falu szélére érve 
megálltak. A bírót kihívatták, s felszólították, hogy eskü alatt és tiszta lelki-
ismerettel feleljen: tud-e valamit a faluban terjedő, rettegett betegségről. 
A bíró határozottan azt válaszolta, hogy falujában nincsen járvány.
Elmondta aztán, hogy volt itt egy asszony, aki egész nyáron betegeskedett, 
s tíz héttel ezelőtt meg is halt. Hamarosan rá meghalt az asszony férje is. 
Őt a szentmiklósi halottkém a pap jelenlétében megvizsgálta, s az oldalán 
látható kék elszíneződést nem a pestis, hanem a halál okaként megálla-
pított apoplexia (szélütés) következményének tulajdonította. Három hét 
múlva a fiuk is meghalt, őt orvos nem vizsgálta, nem tudható hát, mi 
vitte el. A halálesetek óta a házban csak egy öregasszony lakik, neki 
semmi baja nincsen, friss és egészséges, csak ennivalóban szűkölködik. 
Beszámolt továbbá arról, hogy nemrég meghalt a falu kocsmárosa is, a 
halottkém azonban semmi gyanúsat nem talált rajta. Apjának halála óta

– ennek három hete már – a kocsmáros fia is betegen fekszik, ami ételt, 
gyógyszert adnak neki, azt kihányja. A bíró zárlat alá helyezte a házat, 

melyben a betegen kívül annak felesége és két gyermeke lakik, ők egész-
ségesek, csak az élelemnek vannak híján. A kocsmáros halála óta egyébként 
a faluban nem halt meg senki.
A lébényi bíró meghallgatása után a bizottság tagjai átmentek Szentmiklósra. 
Itt sem merészkedtek be a faluba, a bírót és a többi elöljárót – miként Lé-
bényben is tették – a falu szélén hallgatták meg. A helyzetről általában 
szólva ők sem tudtak mást előadni, csak amit már a lébényi bíró is elmondott. 
A szentmiklósi haláleseteket illetően arról számoltak be, hogy három hete 
meghalt a helybeli birkás asszonylánya. A fiatalasszonyt Óvárról hazaté-
rőben szolgájuk – aki hajlamos volt arra, hogy a pohár fenekére nézzen 

– részegségében a vízbe lökte, úgy, hogy kezében kisgyermekével felső 
testéig a vízbe merült. A decemberi hidegben átázva, vizes ruhában kellett 
hazajönnie Szentmiklósra, s annyira megfázott, hogy súlyosan megbete-
gedett. Magához hívatott egy éppen elérhető felcsersegédet, aki valamit 
beadott neki, ettől két napig szünet nélkül hányt, aztán meghalt.
14 nappal később újabb haláleset történt, egy szolgaember halt meg. 
Amiként a birkás lányát, őt is alaposan megvizsgálták, de semmiféle 
pestisre utaló jelet nem találtak nála, ezért házát nem is helyezték zár alá, 
bár a falu lakóinak egy része, félve a fertőzéstől, ezt követelte.
Egy Joannes Tamasko nevű ember házában is meghalt annak tízéves 
leánya, aki már háromnegyed éve betegeskedett, s akiről a helybéli ha-
lottkém – egyedül, a bíró s az esküdtek nélkül végezvén a vizsgálatot – azt 
állapította meg, hogy halálát pestis okozta. Véleményét azzal indokolta, 
hogy a halott kislány bal combján, továbbá a mellén és teste alsó részén 
gyanús foltokat talált. A házat is gyanúsnak jelentette, ezért az épületet 
a benne lakó személyekkel együtt alaposan fertőtlenítették. Azóta sem 
a házban, sem a faluban nem halt meg senki.
A helyi vezetők által adott tájékoztatás és a helyszíni tapasztalatok alap-
ján a háromtagú bizottság úgy ítélte meg, hogy a két településen járvány-
veszély nincs. Ebből következett, hogy intézkedéseket nem 
kezdeményeztek, s a pestisgyanú miatt zár alá helyezett lébényi lakóház 
esetében is a zárlat feloldását javasolták.
A szakértők megállapításai a megyei hatóságok s a két község lakossága 
számára is megnyugvást jelentettek, hisz a jelentésből az következett, hogy 
a lakosság megszokott életvitelét korlátozó kényszerintézkedésekre nin-
csen szükség.
Magyarországon negyedszázaddal később, 1738-39-ben pusztított utol-
jára hasonló méretekben a pestis, melyet később több kisebb kiterjedésű, 
helyi jelentőségű járvány követett, ezek gazdasági, katonai és erkölcsi 
hatása azonban már korántsem volt olyan jelentős, mint a korábbiaké, 
vagy mint például a Lébényt is sújtó 1831-es nagy kolerajárványé volt.

Kiszeli Lajos

ifj. Váradi Bt.

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

Cégtulajdonos: Váradi László 06-30/9860-874
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Orvostudomány: 
Az évszázados harcok és a sok küzdelem ellenére is a magyar orvostudo-
mány szakadatlanul fejlődött. A magyar orvostársadalom sok olyan tudóst 
tud felmutatni, akiknek a nevét az egész világon ismerik, becsülik és 
tisztelik. Az orvostudománynak a legnagyobb két felfedezése a mikroszkóp 
és a röntgenkészülék volt. Mindkettő egy-egy addig láthatatlan világot 
hozott a szemünk elé. A mikroszkóp alatt eleinte csak a kisebb állatok 
részei, szervei, később a vízcsepp parányi állatvilága, lényei váltak látha-
tóvá. Ettől már csak egy lépés volt a baktériumok, végül pedig különböző 
kórokozók felfedezése. Új fejezet kezdődött az ultramikroszkóp felfede-
zésével. Ez a készülék lehetővé tette, hogy a legparányibb szervezetek 
oldalról jövő megvilágításban minden előzetes kezelés, vagy festés nélkül 
láthatóvá váljanak. A készüléket Zsigmondy Richárd találta fel 1903-ban. 

Ausztriában és Németországban dolgozott, mint 
vegyész és fizikus, de tiszteletbeli orvos is volt, végül 
professzor lett és 1926-ban kémiai Nobel-dijat nyert. 
A röntgenvizsgálatok segítségével eleinte csupán 
csonttöréseket, idegen testeket tudtak felismerni, 
ma már egyszerű röntgenvizsgálat segítségével az 
egyes szervek elváltozásai a pontosan meghatároz-
hatóak. A röntgensugarak és a radioaktivitás felfe-
dezését a magyar Lénárd 

Fülöp fizikus vizsgálatai készítették elő, aki ezekért 
1906-ben Nobel-díjat kapott. Tanulmányait Buda-
pesten és német egyetemeken végezte, ahol a fizika 
professzora lett. Behatóan tanulmányozta az ibo-
lyántúli sugarak hatásait és a katódsugarakat, így 
a vizsgálatok főérdeme az ő nevéhez fűződik, bár 
nem volt orvos. 

Orvosok: 
Semmelweis Ignác (1818 - 1865)

A budai szülész-nőgyógyász az anyák megmetőjeként 
vonult be az orvostudomány történetébe: megfej-
tette a gyermekágyi láz kóroktanát. Rájött, hogy 
egy olyan fertőző betegségről van szó, melynek 
kórokozója bomlott szerves anyag, ami az orvos 
kezéről kerül a szülő nő érrendszerébe. Ennek meg-
előzésére klórmészoldatos kézmosást írt elő.

Bárány Róbert (1876 - 1936)
Magyar származású orvos, egyetemi tanár. Apja, 
Bárány Ignác még fia születése előtt vándorolt ki 
Várpalotáról Bécsbe. Bárány Róbert 1914-ben ka-
pott Nobel-díjat a füllel és az egyensúlyérzékeléssel 

- a vesztibuláris apparátus fiziológiájával és kórtaná-
val - kapcsolatos munkásságáért.

Szent-Györgyi Albert (1893 - 1986)
Budapesten született, orvosi oklevelét a Budapesti 
Tudományegyetem Orvostudományi Karán sze-
rezte. Neve a C-vitamin kapcsán vált közismertté, 

melyet paprikából állított elő, és megállapította a vitamin kémiai termé-
szetét is. Többek között jelentős szerepet játszott a citrát-kör felfedezé-
sében is. Munkásságáért 1937-ben orvosi és élettani Nobel-díjat kapott.

Békésy György (1899 - 1972)
Budapesti születésű biofizikus, iskoláit diplomata 
apja munkája miatt számos országban végezte. 
Nobel-díját 1961-ben kapta meg a belső fülben 
lévő csiga ingerlésének fizikai mechanizmusával 
kapcsolatos felfedezéseiért.

Selye János (1907 - 1982)
Osztrák-magyar származású belgyógyász, vegyész. 
Stresszelmélete révén vált világhírűvé. Észrevette, 
hogy különböző betegségekben szenvedő betegek 
sok hasonló tünetet produkálnak. Feltételezte, hogy 
a tüneti egyezések a szervezet egyfajta általános 
válaszai a betegségekkel szemben. Ezt 
a tünetegyüttest stressz-szindrómának, vagyis 
GAS-nak – generális, azaz általános adaptációs 
szindrómának – nevezte.

Nyírő Gyula (1895 – 1966) 
Pszichiáter, a budapesti orovostudományi egye-
tem tanára. A lipótmezei elmegyógyintézetben 
is dolgozott. Elméletet állított fel a pszichés je-
lenségek és a skizofrénia lényegére vonatkozóan. 
Részt vett az elektroshock kidolgozásában. Fog-
lalkozott a híres emberek betegségeivel is, s azt 
bizonyította, hogy Semmelweis idegrendszeri 
tünetei a szepszis által okozott toxinfelszívódás 
következményei voltak.

Kárpáti György (1934 - 2009) 
Kanadai magyar neurológus, molekuláris biológus, 
a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja. 
Az ideg–izom ingerületáttevődés normális és 
kóros folyamataira, a különböző izomdisztrófiákra 
és ezek molekuláris terápiájára irányuló kutatásai 
révén világszerte elismert neurológus volt.

Minden kedves Olvasónak jó egészséget és boldog karácsonyt, sikeres 
új évet kívánok:

Tamás Eszter
dipl.egészségügyi munkatárs

Egészségpercek – X. rész
HÍRES MAGYAR ORVOSOK

(magyar orvostudomány)
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Egy Einsteinnek tulajdonított jóslat szerint, ha a méhek eltűnnek, az emberi 
fajnak négy éve van hátra a kipusztulásig.
Igaz lehet ez? Ha kihalnának a méhek, kihalna az emberiség?

A tények:
A világélelmezés egyensúlya alapvetően megváltozna a beporzó rovarok 
kihalása esetén - figyelmeztetett a Francia Agronómiai Kutató Intézet 
(INRA). A világ agrártermelésének 35 százaléka függ a beporzó rovarok 
tevékenységétől. Ide tartoznak jelentős mértékben a gyümölcsök, a zöldsé-
gek és az olajnövények, és - kisebb részben - a kávé, a kakaó, a csonthéjasok 
és a fűszernövények. A beporzó rovarok kihalása jelentősen drágítaná 
a gyümölcsöket és zöldségeket. A világ agrártermésének 60 százalékát ki-
tevő gabonafélék nem függenek a beporzó rovaroktól. Mindezt figyelembe 
véve a beporzó rovarok csökkenése igencsak aggasztó, mivel a világélelme-
zés egyensúlya alapvetően megváltozna kihalásuk esetén. A kultúrák három 
csoportjában, így a gyümölcsök, a zöldségek és az élénkítők (kávé, kakaó) 
esetében a termelés jóval a jelenlegi világpiaci fogyasztási szint alá esne 
vissza, egyes térségekben még inkább, mint Európában. Egyelőre még nem 
tisztázták az európai és egyesült államokbeli méhpopulációk csökkenésének 
okait, de az elsődleges magyarázatok között a növényvédőszerek tömeges 
elterjedése, a monokultúrák kiterjesztése és az erősen fertőző, élősködők 
okozta betegségeket említik.
Ez részben igazolja Einstein állítását, úgyhogy: VIGYÁZZ A MÉHEKRE!
A méz:
Tehát nem a méz hiányozna a leginkább, de azért nézzük meg mit is “kapunk” 
a méhektől elsősorban. A méz a méhek (és az ember) tápláléka. Virágok 
nektárjának, növényi nedveknek a méhek által átalakított terméke. Az 
ember a mézet az ősi időktől fogva gyűjtötte és eleinte mint csemegét, 
később mint fontos táplálékot, végül mint gyógyterméket használta, illetve 
használja. Mai ismereteink alapján a méz közel 70-féle gyógy-, és fizioló-
giai hatással bír. A méz kiváló szénhidrátforrás, mely gazdag ásványi anya-
gokban, tartalmaz vitaminokat, s szerves savakat, illóolajokat és fontos 
enzimeket. Találhatók még benne aminosavak, fehérjék és egyéb bioaktív 
anyagok. 81%-ban főleg monoszacharid cukrot tartalmaz. 22 féle makro-, 
és mikroelem található benne. Elsősorban C-, és B-vitamin, folsav és ni-
kotinsav a leglényegesebb vitamintartalma. Rendkívül magas az enzimtar-
talma is, és ez okozza a jelentős antibiotikus sajátosságát. Az enzim 
tartalma adja a legértékesebb részét a méznek! Sajnos 40 °C hőmérsékleten 
megindul a lebomlásuk. (Ezért nem melegítjük a mézet!) A modern vilá-
gunkban létfontosságú, mert alig van már élelmiszer amiből az emberi 
szervezet pótolhatná ezt a létfontosságú anyagot a szervezet és a sejtek 
működéséhez. A lépes mézben lévő viasz és propolisz fokozza a méz haté-
konyságát nyálkahártya-gyulladások, illetve immungyengeség esetén. 
A méz élettani jelentősége, hogy kedvezően hat az izomzat és a szív mű-
ködésére, kedvezően befolyásolja az emésztőrendszert, vérnyomáscsökken-
tő, gyógyító hatású légúti- és májbetegségeknél. Jó házi szere a meghűléses 
betegségeknek, a felső légutak hurutos elváltozásainak. A természetes an-
tioxidánsok az anyagcsere és a baktériumok elleni védekezés során kelet-
kező szabad gyököktől védik a szervezetet. Antimikrobiális hatású a magas 
cukor- és alacsony pH–tartalomnak, valamint a szerves savaknak köszön-
hetően segíti a vágások, horzsolások és égési sebek begyógyulását.
A törvény:
Most már tudjuk, a méhek mindenkinek nagyon hasznosak és pótolhatat-
lanok, annak is, aki nem szereti a mézet. Ezért a törvény is védi őket.
A Rendelet 15. § (1) bekezdése szerint gazdasági növények kezelése a virágbimbó 
feslésétől a virágszirmok lehullásáig terjedő időszakban (virágzásban) méhekre 
kifejezetten veszélyes vagy kifejezetten kockázatos növényvédő szerrel tilos. A ti-
lalom a virágzás idején kívül is érvényes, ha a táblát vagy annak környékét töme-

gesen virágzó mézelő növények borítják, vagy ha a gazdasági növényt a méhek 
egyéb okból látogatják. Például egy virágzó akácerdő mellett elterülő kalászos ga-
bona vetésfehérítő bogár elleni védelme is olyan körülmény, amelynek következtében 
úgy kell eljárnunk, mint egy virágzó kultúra permetezésekor, de ugyanilyen elbí-
rálás alá esik az a virágzás előtti stádiumban lévő, levéltetvekkel erősen fertőzött 
napraforgó tábla is, amelyet a mézharmat gyűjtése miatt látogatnak a méhek, és 
virágzó kultúrának minősül a mézelő gyomokkal fertőzött gabona tábla is.
(2) A gazdasági növényt a virágzása vagy az (1) bekezdésben foglaltak időtarta-
ma alatt valamely károsító ellen nem jelölésköteles vagy méhekre mérsékelten ve-
szélyes vagy mérsékelten kockázatos minősítésű növényvédő szerrel lehet kezelni.
(3) Méhekre mérsékelten veszélyes vagy mérsékelten kockázatos minősítésű növény-
védő szer kijuttatása – amennyiben ezt a növényvédő szer engedélyokirata lehető-
vé teszi – kizárólag a házi méhek napi aktív repülésének befejezését követően, 
legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg és legkésőbb 
23 óráig tarthat (ezen eljárás a továbbiakban: méhkímélő technológia).
Az Éltv. 60. § (1) bekezdés b) pontja szerint növényvédelmi bírságot kell 
kiszabni azzal szemben, aki növényvédő szerrel olyan cselekményt valósít meg, 
amellyel az ember vagy az állat egészségét, az élelmiszer-, illetve takarmány-
biztonságot vagy a környezetet veszélyezteti. A bírság mértéke 500.000 Ft-tól 
10.000.000 Ft-ig terjedhet.
Ezek a szabályok a kiskerttulajdonosoktól egészen a több ezer hektáros gazda-
ságokig minden földművelőre egyaránt érvényesek.

Egy kis történelem:
Az ember már az ókor előtt is ismerte és fogyasztotta a mézet. Ezt bizo-
nyítja egy 16.000 éves spanyolországi sziklarajz, amely egy lépes mézet 
gyűjtögető embert ábrázol. Az Ószövetség is ír a méhek tartásáról, és a méz 
szüreteléséről. Magyarország területén már a honfoglalás előtti időszakban 
is foglalkoztak méhészettel az itt élő népcsoportok. A bevonuló magyarok 
eltanulták és folytatták ezt a mesterséget. Ennek első írásos emléke 1370-ből 
származik, amelyben királyi méhészetet említenek. A méhektől nem csak 
mézet, hanem a világításhoz szükséges viaszt is kapott az ember. A mézből 
mézeskalácsot, mézbort, mézsört készítettek, illetve süteményeket, bort is 
ízesítenek vele. Az ipari cukorgyártás beindulása előtt ez volt az egyetlen 
édesítőszer. A 17. században az új világítóanyagok (olaj, paraffin) és az 
egyre nagyobb méreteket öltő cukorfinomítás miatt háttérbe szorult 
a méhészet. Manapság ismét kezdi visszafoglalni helyét a táplálkozásban. 
Az egészséges táplálkozás egyik elengedhetetlen alkotóeleme. A mézet 
a természetgyógyászat alternatív édesítőszerként, köhögések csillapítására, 
immunerősítőként, roborálóként stb. ajánlja.
Méhtámadások:
Manapság a méhekről a leginkább csak akkor hallunk a médiában, ha 
megtámadtak valakit. Így végezetül néhány jó tanács (információ) ha mé-
hekkel/méhessel találkozunk. A legfontosabb: NE MENJÜNK A KÖZE-
LÉBE! Ha mégis arra visz az utunk kerüljük el jó messziről a kaptárakat, 
lehetőleg hátulról, azaz ne a méhek kijárója felöl. Ne kíváncsiskodjuk, és ne 
legyünk bátrak, kerüljük el jó messziről! Ha erőssen izzadtak vagyunk, vagy 

„bűzlünk” parfümtől, dezodortól, hajlakktól, bármiféle illatszertől, jobb 
esetben a pálinkától, ez még jobban ingerli a méhecskéket. Ha már meg-
történt a baj, azaz megtaláltak (megtámadtak) bennünket, akár csak egy 
darab is, futás lehetőleg be a fák bokrok közé. A méheket legyezéssel, 
csapkodással nem lehet lerázni, sőt még ingerli is őket, persze nehéz nyu-
godtan tűrni, hogy megcsípnek, de ez nem segít, ismétlem FUTÁS, 
a bokrok közé. A méhésznek kötelező táblával jelölni a kaptárak helyét, 
megfelelő távolságból, de a törvény ezt nem csalogató, hanem riasztó 
szandékkal írja elő!

Összeállította: Horváth Zoltán

Környezettudatosság III. rész
VIGYÁZZ MÉHEK! NEM! Vigyázz a méhekre!!!
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Olvasónk küldte

Hol volt, hol nem volt, volt a világon egy ember, aki hajdanában a hentes 
mesterséget választotta. Jó tíz évvel ezelőtt a televízióban látott egy érde-
kes beszámolót a békéscsabai Kolbászfesztiválról, ami nagyon felkeltette 
az érdeklődését. Felsóhajtott a jó ember „ha én egyszer ott lehetnék…”. 

Telt múlt az idő, egyszer csak gondolt egy nagyot és két évvel ezelőtt egy 
októberi napon korán reggel autóba ült feleségével és nekivágott a hosz-
szú útnak, ami Békéscsabára vezet. A Kolbászfesztiválra. Nagyon kelle-
mesen telt el ez a nap és megfogadta ide még visszatér. 
A tavalyi év októberében induló különvonattal ismét útra kelt a Feszti-

válra rokonokkal, barátokkal. Ez a kirándulás felejthetetlen élmény maradt 
mindannyiuknak. Ekkor határozta el a barátaival, hogy alakítanak egy 
csapatot, amivel beneveznek a következő évi Kolbásztöltő versenyre. 
Így érkezett el az idei év. Megalakult a „Kolb-Ász Mesterek, Lébény” 
nevű csapat. Márciusban el is küldték a jelentkezést a versenyre. Közben 
szállás után néztek és Gyulán találtak egy nagyon barátságos apartmant, 
ahol mind a tizenöten elfértek. Lázasan folyt az ötletelés, mivel tudnának 
maradandót és emlékezetes dolgot alkotni. Kiválasztásra került az egyen-
ruha, amit az egyik csapattag barátja készített el igazán baráti áron, rá-

adásul ajándékba kaptak egy csapatzászlót is, amelynek egyik oldalán a 
csapat neve, a másikon a Lébényi templom képe látható – köszönet érte. 
Egy kreatív és ügyes kezű csapattag gyönyörű alkotást készített, deszkából 
kifaragta Magyarország térképét. A lébényi fafaragó mester belevéste a 

nagyobb folyókat és tavakat (Duna, Tisza, Balaton, Fertő), ezen kívül a 
térképen feltüntetésre került még Lébény és Békéscsaba helység is. Ez a 
különleges alkotás pálinkakínáláshoz készült, ezért még a Lébény neve-
zetességeivel díszített röviditalos poharak helye is kialakításra került. 
Közben gyűltek a felajánlások a csapatból, ki mivel járul hozzá a verseny-

hez. Az egyik férfi csapattag igazi hájas sütivel lepte meg a barátokat, az 
asszonyok sütiket, pogácsákat sütöttek. Még a férfiaknak jutott egy 
fontos feladat, beszerezni a jó minőségű italokat, amelyek igazán illenek 
az alkalomhoz, a különféle házi pálinkákat. Emberünk pedig jó kis haza-
ival készült – füstölt kolbásszal, szalonnával, tepertővel. Lassan elérkezett 
a nagy nap hete, mikorra letisztultak a tálalási formák, kiválasztásra ke-
rültek a szükséges eszközök. Kaptak még egy kedves felajánlást a hely-
béli mézeskalács készítőtől, aki dekoráció és ajándékozás céljából 
mézeskalács figurákat adott – ami nagy sikert aratott – köszönik szépen. 

A Békéscsabai Kolbászfesztivál (2012.10.19-21.)
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Pénteken több autóval és az elfoglaltságok miatt különböző időpontokban 
vágtak neki a távnak. Gyuláig hosszú volt az út, nagyon megéheztek, meg-
szomjaztak. Megérkezve a közös udvaron egyből előkerültek a szatyorból 
a finomabbnál finomabb étkek, no meg a pálinka. Jó ízűt ettek-ittak. Még 
aznap este tettek egy kellemes sétát jó hangulatban, Gyula belvárosában. 
Szombaton már korán reggel indultak Békéscsabára, mert 08:30-09:30 
között kellett megtalálni és elfoglalni a több mint 500 csapat asztala 
közül a sajátjukat. 3 helyszínen folyt a versengés, csapatuk a 17-es számú 
volt és a Sportcsarnokban kapott helyet. Minden induló csoportra egy 
asztal és két sörpad jutott. Mondani sem kell, hely alig volt. Kidíszítették 
asztaluk kínáló felét, a sok finomság alig fért el rajta, míg a másik oldalon 
a fiúk készültek a kolbásztöltésre. Megadott időben átvehették a 10 kg 
húst, aminél volt egy kis fennakadás, ugyanis fémbiléta ellenében kapták 
volna meg, ami az ő asztalunkon nem volt. Bemondták a mikrofonba, 
akinél ez a szám van, legyen szíves hozza vissza. Szerencséjükre hamar 
előkerült a 28-as asztaltól a 17-es számuk. (Lám, még a szervezők is hi-
bázhatnak.) Meglett a hús, kezdődhetett a verseny. A hús felaprítása után 
felváltva darálták a fiúk a kolbászt. A verseny ideje alatt a zsűri figyelte 
a rendet és a higiéniát is. A munkálatok alatt bizony nagyon mozgott az 
a gyengécske asztal, ezért folyamatosan rá kellett valakinek támaszkodni 
nehogy felboruljon a szép díszítés, no meg a pálinka. Eközben a fiúk 
gőzerővel kínálgatták a különleges kínálón nemes italukat a sok érdeklő-
dőnek, köztük a Lébényből és Miklósról érkezetteknek, akik az ebben az 
évben is elindított különvonattal látogattak el a rendezvényre. A kolbász 
közben meg csak készült, készült. 12 órakor kellett leadni egy 30 cm-es 
darabot belőle ott, ahol előzőleg a húst megkapták. Az eredményhirdetés 
este 6-kor volt. Az izgalmakat oldotta, hogy korán reggeltől szólt a tánc-
ra csábító muzsika, amelynél ismert előadók is közreműködtek. Napköz-
ben hol nézőként, hol versenyzőként összetalálkozhattak híres és hírhedt 
celebekkel is. Az eredményhirdetéskor sajnos a csapat neve nem hangzott 
el, de cseppet sem bánkódtak emiatt, mivel Ők már megnyerték a lehető 
legnagyobb ajándékot, az egész életre szóló élményt. Ráadásként még új 
barátságokat is kötöttek különböző csapatok versenyzőivel. Hentes ba-
rátjuknak beteljesedett az álma, részt vehetett a Kolbásztöltő versenyen. 
Az izgalmakat elfeledve, este még jól kimulatták magukat. 
A vasárnap reggel nyugodtan indult, míg a férjek fel nem ébresztették 
asszonyaikat egy jó kávéért, amire borzasztóan nagy szükségük volt – 
a reggeli pálinka mellé. Beigazolódott, a minőségi italfogyasztás és hozzá 
a jóízű falatozás kevésbé terheli meg a szervezetet. Csodák csodájára 
senki nem volt másnapos, nem érezte rosszul magát, így bátran nekiin-
dulhattak a hazaútnak. Ezúton is köszönik a jóleső szurkolást, a lelkes 
biztatást, a sok dicséretet. 
Kívánják Mindenkinek élje át, tapasztalja meg a közössége, baráti köre 
önzetlen jó szándékát, segítőkészségét, együttműködését és építő erejét.

Itt a vége, fuss le véle.
Kolb-Ász Mesterek, Lébény
A csapat : Bognár Barna (Mosonszentmiklós), Császár Béla, Czank Ádám, 
Fördős István (Győr), Imre Zoltán, Wenesz Attila, Weneszné Czank 
Krisztina 
Nélkülözhetetlen segítőik: Csikos Éva (Hajdúböszörmény), Imre Mó-
nika, Imre Zoltánné, Jankó Eszter (Győrság), Török Gábor (Mosonma-
gyaróvár), Wenesz István, Wenesz Istvánné, Wenesz Viktória.

Idősek világnapja

Évek óta hagyomány, hogy októberben köszöntik a falu idős lakóit Lé-
bényben. Idén nagyon kellemes meglepetésben volt részünk az ünnepség 
előtti hetekben, ugyanis egy olyan gyönyörű meghívót kaptunk, hogy 
igazán dísze lett az íróasztalunknak. Mi, idősek, örülünk, hogy számon 
tartanak bennünket, megtiszteltetés részünkre, hogy falunk vezetői gon-
dot fordítanak ránk.
Az ünnepséget a Közösségi Házban tartották. Csodálkozva és elismerve 
a nagy munkát, néztünk körül a megújult épületben.
Polgármester úr nagyon szép beszédet mondott. Igazából a fiatalok fi-
gyelmébe is ajánlanánk mondanivalóját. Elismerte az idősek példamuta-
tó életét és felvetette a tapasztalatok átadásának szükségességét. 
Az iskolások szép verssel köszöntöttek bennünket, majd kellemes meglepe-
tésként a Kimlei Harmonika zenekar műsora következett. Molnárné Teca 
ízletes étele volt a vacsora, mely után szeretettel beszélgettünk egymással.
Ebben a rohanó világban nagyon jól esik nekünk néhány jó szó és az is-
merősökkel eltöltött néhány kellemes óra.
Reméljük a jövő évben is találkozhatunk, remélve, hogy meg is érjük.
Köszönjük Kovács Gábor polgármester úrnak, a Polgármesteri Hivatal 
dolgozóinak, Gál Lászlónénak, Kovács Ildikónak és Horváth Sándorné-
nak, a Vöröskereszt titkárának ezt a néhány kellemes órát.

Szabó Károly
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Hóeltakarítás és síkosságmentesítés
A tél beköszöntével ismét aktuálissá válik az utak, járdák síkosságmentesítése. 
A tél a hidegen kívül is sok kellemetlenséget tartogat, munkát adva ezzel a kertes 
házakban élőknek: a lehullott havat le kell takarítani, a lefagyott járdát fel kell 
sózni, vagy inkább más megfelelő módon gondoskodni kell a siktalanításáról. 
Erre nem csak azért van szükség, hogy amikor kilépünk az udvarra, vagy 
az utcára, el ne csússzunk vagy netán másnak a hanyagságunkkal balese-
tet okozzunk, hanem rendeleti előírás is kötelezővé teszi. 
A képviselő-testület 10/2006. (III.31.) a köztisztaság fenntartásáról és 
ellátásáról szóló rendeletének előírásaival már többször foglalkoztunk. 
Most csak a bevezetőben említett aktuális témával kapcsolatos szabályok-
ra szeretnénk felhívni a Tisztelt Lakosság figyelmét.
Első lépésként pontosítani kell azt a kört, azt a területet, amelynek tisztán 
tartása egy adott ingatlan tulajdonosának kötelezettsége. Nemcsak a saját 
ház, udvar területe tartozik bele, hanem a ház előtti közterület is. Az 1/1986. 
(II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendeletet segítségül hívva: a tulajdonos 
köteles gondoskodni az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy 
méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig 
terjedő teljes terület), valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek 
műtárgyai tisztán tartásától. A tisztántartás természetesen felöleli a síkosság 
mentesítést is. Talán egyértelműnek tűnhet, de tovább kell pontosítani azt 
a kérdést, hogy kit terhel többek között a járdáról a hó és egyéb szennye-
ződés eltakarításának kötelezettsége. Nemcsak a tulajdonost, hanem 
a használót, vagy a bérlőt is. Ez nagyon is életszerű lehet, ha például az 
üzlethelységek, vagy a vendéglátó egységek előtti közterületekre gondolunk. 
A köztisztasági rendelet a hó és egyéb szennyeződés eltakarítását említi és nem 
sorolja fel azt a sok-sok kellemetlen formában lehulló csapadékot, amit a jár-
dára kerülve balesetveszélyt okoz. De természetesen az egyéb szennyeződés 
eltakarítása címén a járdákra fagyott minden féle, csúszás és balesetveszélyt 
okozó csapadékot is kötelesek vagyunk eltakarítani az ingatlanunk előtt is. 
A síkosság mentesítés legelterjedtebb módja minden bizonnyal a sózás. Nem 
árt azonban, ha ehelyett már most, alternatív csúszásgátlók” után nézünk, 
a belterületen a sózást ugyanis egy 2010. szeptember 1-jén hatályba lépő 
jogszabályváltozás meg fogja tiltani. Köztudott, hogy vannak más olyan 
anyagok is, amelyekkel ugyanazt, ha nem jobb hatást érthetünk el, gondolok 
itt a homokra, a sóderra, a faforgácsra, amiket bizonyára sokan használnak is 
síktalanításra. A só használatának megtiltását a síkosság mentesítésre többek 
között a növényzet védelme indokolja, nem véletlen, hogy a fás szárú növények 
védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) kormányrendeletbe kerül be előrelát-
hatólag jövő szeptembertől az a rendelkezés, hogy - az úttest kivételével - 
a síkosság-mentesítésre csak olyan anyag használható, amely a közterületen 
vagy annak közvetlen környezetében lévő fás szárú növény egészségét nem 
veszélyezteti. A sózás nemcsak a növényzetben tesz kárt, hanem az út, járda 
állagát is károsítja, valamint a talajba kerülve a közművekben és áttételesen 
a járművekben is korróziót okoz. Igyekszünk tehát már előre felhívni a lakos-
ság figyelmét, hogy keressenek a só helyett másik megoldást a jegesedés ellen, 
mert nemcsak hogy tilos lesz, hanem szabálysértésnek fog minősülni.
Visszatérve általában a síktalanítási és a hó eltakarítási kötelezettségre, 
azok a legtöbb embernek magától értetődőnek, természetesnek tűnnek, 
ezért minden bizonnyal szabályozás hiányában sem tennének másként. 
Azonban a balesetveszély, amit a síkosság mentesítés elmulasztásával 
okozunk, nemcsak saját magunkat, hanem a házunk előtt közlekedőket, 
így tulajdonképpen mindenkit érinti, ezért az egész lakosság érdekében 
hívjuk fel mindenki figyelmét a tél közeledtével aktuálissá váló köztisz-
tasági kötelezettségekre. 
Az önkormányzati rendelet még egy, talán szintén egyértelműnek tűnő 
figyelmeztetést fogalmaz meg a hó eltakarításával kapcsolatban: ne okoz-
zunk, újabb hótorlaszokat és ne akadályozzuk, a közlekedést azzal, hogy 
a havat egy kupacba, de az arra járók útjába hányjuk: A letakarított havat 
ugyanis úgy kell összegyűjteni, hogy a közlekedés számára megfelelő 

terület maradjon szabadon. A közterületek tisztaságát, téli időszakban 
különös tekintettel a fent részletezett előírások betartását a Polgármeste-
ri Hivatal a továbbiakban is ellenőrizni fogja. Természetesen ez nem azt 
jelenti, hogy ha valaki akadályozatása folytán nem takarítja el azonnal 
a lehullott havat, azonnal eljárás indul ellene. Azonban a rendszeresen 
elhanyagolt ingatlan előtti közterületekre a hivatal odafigyel és a tulajdo-
nossal, használóval, bérlővel szemben megteszi a szükséges lépéseket. 
A biztonságos közlekedés és a rendezett közterületek az egész lakosság 
javát szolgálják, a köztisztasági rendelet is ebből a célból született. Gon-
doljunk erre akkor is, amikor havat kell lapátolnunk a téli hidegben. 

dr. Tóth Tünde

KÖTELEZŐ NITRÁT 
ADATSZOLGÁLTATÁS 2012. DECEMBER 31-IG
Az elmúlt évtől lehetőség van arra, hogy a nitrát adatszolgáltatást a gaz-
dálkodók elektronikus formában is benyújtsák, ügyfélkapun keresztül. Ez 
jelenleg még nem kötelező, az adatszolgáltatás papír alapon is lehetséges. 
Kinek is kell adatot szolgáltatnia ? 
Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet „nitrát rendelet” alapján adatszol-
gáltatásra kötelezettek:
1. Az ország egész területén háztartás igényeit meghaladó mértékben 
állattartást folytatók. /Magánszemélyek háztartási igényeit meghaladó 
állattartás: vegyes állattartás esetében 5 számosállat/ingatlan, baromfi 
esetében 3 számosállat/ingatlan felett. Ezen termelőknek a 78/2007. 
(IV.24.) Korm. rendelet szerinti KÜJ, KTJ számok szükségesek.
2. Mindenki, aki állattartással nem foglakozik, de a mezőgazdasági tevékenysége 
során nitrát érzékeny területen gazdálkodik (az egyes állattartó telepeken kívül 
nitrát érzékeny területek a 43/2007.(VI.1.) FVM rendelet szerinti nitrát érzékeny 
blokkok, belterület, kivéve, ha a felszín alatti víz nitrát tartalma nem haladja meg 
az 50 mg/l értéket, és állattartás folytatható; bányatavak 300 méteres parti sávja;)
Az adatszolgáltatást a hatályos 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 6. 
számú mellékletében lévő adatlap kitöltésével – vagy az említett elekt-
ronikus felületen - kell végrehajtani.
Az adatszolgáltatási kötelezettség az elmúlt gazdálkodási évre, tehát a 2011. 
szeptember 1. és 2012. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozik. A ki-
töltött papír formátumú adatlapot 2012. december 31-ig kell a telephely/
székhely szerint illetékes megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi 
Igazgatóságra elküldeni. Az elektronikus kitöltő felület a NÉBIH honlap-
ján elérhető, s az ügyfélkapus azonosítást követően az adatlap kitölthető. 
Azok a gazdálkodók, akiket még nem tettek eleget az adatszolgáltatási 
kötelezettségüknek, keressenek meg, adok nyomtatványt, valamint segítsé-
get nyújtok a kitöltésben is!
Felhívnám továbbá minden gazdálkodó figyelmét arra, hogy 
a nitrátérzékeny területeken gazdálkodóknak, a szántóföldön elvégzett 
munkáiról, trágyázásról, állatmozgásáról, stb. gazdálkodási naplót kell 
vezetni! A napló hétről-hétre kitölthető elektronikusan, vagy kézzel, 
papír alapon. A papír alapú naplók elérhetők a lébényi irodában.
Az Agrárkamara Lébényi Irodájának szakkönyvtára továbbra is nyitva áll 
az ünnepekben, téli hónapokban mezőgazdasági tudásukat gyarapítani 
vágyó gazdálkodók előtt! A lehető legfrissebb mezőgazdasági tudásanyag 
érhető itt el, több mint 500 kötetben, legyen szó kertészeti kultúráról, 
vagy szántóföldi növényről, vagy akár haszonállatokról!
Kellemes Ünnepeket, Eredményekben Gazdag Boldog Új Évet kívánok 
minden gazdálkodónak, és Lébény lakosságának!

Rum János
Agrárkamara tanácsadója (30/331-6640)
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Kora tavasszal nagy volt a felbolydulás a jelenleg még működő kistérségek 
határán. Így volt ez Mosonszentmiklóson is. Aztán a Kisalföldből(!) érte-
sülhettünk róla, hogy „Bedő Csaba polgármester a Győri járáshoz vinné 
faluját, s az öttevényi oldalon áll, hogy egy velük való esetleges hivatali 
társulásnak később ne legyen akadálya.”(Kisalföld; 2012. január 12.)
Bizonyára sokakban értetlenséget váltott ki ez a cikk, de tudomásul kell 
vennünk, hogy a miklósiak így döntöt-
tek. Megítélésem szerint valami hiba 
csúszhatott a történelem, a közös múlt, 
az együttműködés számbavétele során 
az e döntést meghozók eljárásába, de 
természetesen ez mit sem változtat 
azon, hogy a lébényi és a miklósi lakos-
ság valóban ezer szállal kötődik egy-
máshoz még történelmi távlatokban is. 
(Hangsúlyozni szeretném, hogy nem a 
sokakban rosszemlékű, közös tanácsi 
igazgatás idejére gondolok, nem 
Lébénymiklóst sírom vissza!)
Vegyük csak például az ebben az új-
ságban található, 300 évvel ezelőtti 
pestisjárványról szóló megemlékezést: 
még ennek kapcsán is egységes eljárást és intézkedést foganatosított 
Moson vármegye járványügyi bizottsága…
A Kisalföldből ismerhettük meg a döntés hátterét: „Testületünk szándék-
nyilatkozatot is eljuttatott a kormánybiztoshoz, s azt az ígéretet kaptuk, 
hogy nagy valószínűséggel átkerülhetünk a Győri járáshoz” – mondta Bedő 
Csaba mosonszentmiklósi polgármester. Az „átkérés” okaként több 
dolgot említett. „Egyrészt szolgáltatók kötnek Győrhöz: a Pannon-Víz, 
a hulladékgazdálkodást nálunk végző Győr-Szol, ráadásul az ottani 
építésügyi hatósághoz tartozunk. A helyiek nagyobb része is inkább 
Győrhöz kötődik, közlekedés szempontjából is nagyobb erre a forgalom” 

– mondta. 
A fentiekben ha a Győr-Szol Kft-t „kicseréljük” Rekultívra, akkor minden 
megállapítás igaz Lébényre! El is bizonytalanodtam egy pillanatra: lehet, 
hogy indítványoznunk kellett volna, hogy Győrhöz kerüljünk?!
Nem, biztos vagyok benne, hogy Lébény ezer szállal kötődik a valamiko-
ri Moson vármegyéhez… Nem lenne sem helyes, sem életszerű, ha ezen 
változtatni akarnánk.
Lébény és Mosonszentmiklós közös vízművel rendelkezik. Közös 
a vasútállomásunk is. Kerékpárút köti össze a két falut (amihez EU-s 

forrásért közösen pályáztunk), a körzeti fogorvos Lébényben látja el 
a miklósiakat, együtt vettünk részt a mosonmagyaróvári Karolina Kórház 
támogatásában. Kiválóan működik a közösen létrehozott orvosi ügyeleti 
rendszer (ami azt is jelenti, hogy a kiszálló ügyeletet gyakran a beteget 
személyesen ismerő orvos látta el).
Lébényben – a megfogalmazott tervek szerint – ősztől járási alközpont 

fog működni, segítve a helyben történő 
ügyintézést.
Sokáig kerestem a választ a fejemben 
kiabáló „de miért?”-ekre, aztán erre is 
találtam valamit:

„Mivel 2500-an laknak Mosonszentmik-
lóson, elvileg nem kell társulnunk, ám 
ha mégis arra kerülne a sor, akkor járá-
son belül kell ezt megtennünk. Elsősor-
ban gazdasági okokból Öttevény felé 
mennénk, ez ügyben a két képviselő-
testület informális szinten felvette már 
a kapcsolatot.”
Azt hiszem, itt lehet a kutya elásva: 
megint felszínre került a hagyományos 
törzsi villongás, azaz „bárkivel, csak 

Lébénnyel ne kelljen együttműködni” – s úgy gondolom, ez nagyban 
köszönhető az 1990 előtti időszaknak…
Csak azért ragadtam tollat, hogy megörökítsem és kifejezzem sokak 
hozzám intézett megjegyzését: (1.) Miért az újságból kellett erről érte-
sülni? (2.) Miért nem tett kísérletet sem az együttműködésre Miklós? (3.) 
Miért nem cserélteti le a falu a nevét is Győrszentmiklósra? 
No, de nem fanyalgok tovább! A döntés megszületett. Ezt nekünk tisz-
teletben kell tartanunk. Mi, lébényiek, továbbra is tisztelettel és szeretet-
tel fordulunk a miklósiak felé, mert valljuk, hogy közösek a gyökereink. 
Közös a múltunk, közös a jelenünk. Mivel az uralkodó szélirányt nehéz 
megváltoztatni - ha tetszik, ha nem -, a szél Lébény felől fúj továbbra is. 
A „csuszkózás” hagyománya mindkét fél részéről megmaradt. És mint 
tudjuk, malacot továbbra sem veszünk egymástól.
De mégis: számtalan család él ma itt is, ott is „keveredve” (férj innen, 
feleség onnan vagy éppen fordítva). Biztosítva, hogy közös a jövőnk is…
Sok sikert kívánunk az új járásban!

Kovács Gábor 
polgármester

Lébény elköszön - Mosonszentmiklós Győrbe tart
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Kedves Lébényiek! Közeledik az év vége, így itt az ideje, hogy néhány gon-
dolatban beszámoljak Önöknek a házunk táján történtekről és azokról 
a dolgokról, melyek így vagy úgy, hatással voltak Lébényre, otthonunkra, ránk, 
lébényiekre. Törekedve az írásom könnyen fogyaszthatóságára, az jutott 
eszembe, hogy mi lenne, ha két fejezetre bontanám azt. Miért? Mert úgy 
látom, hogy alapvetően kétféle világlátású ember él Lébényben. Szeretném, 
ha mindkettő olyan felépítésű tájékoztatást kaphatna, amilyet szívesen lát. 
Adódik a kérdés: melyik lehet ez e kettő… Van biciklije – nincs biciklije? 
Evangélikus – katolikus? Idős – fiatal? Ezek sem rosszak, de másra gondoltam: 
pesszimista – optimista. (Még az arány ismerete lenne nagyon érdekes.) 
Tegyünk most egy gondolatkísérletet ezen a szűrőn keresztül! 

Minek irkálnak ilyeneket, csak pazarolják a papírt és a pénzemet: Lébény-
ben semmi sem történt az idei évben sem. A falu nem fejlődik, sőt minden 
egyre siralmasabb. Idén már szúnyog sem volt! Meg ez a nagy nyári szá-
razság?! Bezzeg az utak rosszak! Ráadásul eladósították a falut. Minek 
kellett ez a nagy óvoda?! Meg az új rendelő. És miért költöttek el egy 
csomó pénzt buszra meg a falunapra? Még szerencse, hogy a szomszéd 
kutyáját elütötte egy faluban száguldozó őrült autós, legalább az nem 
zavar már a folyamatos és hangos ugatásával. (537 karakter)

Klassz, hogy a falunak van egy szép újságja és elmondhatom, hogy „min-
den nagyon szép, minden nagyon jó, mindennel meg vagyok elégedve”. 
Idén már szúnyog sem volt! Nyáron alig kellett nyírni a füvet a kevés eső 
miatt. Egyre nehezebb egy település gazdálkodása, de szerencse, hogy 
Lébényben a közintézmények többségének a felújítása már megtörtént, 
így erre sokkal kevesebbet kell költeni. Milyen szép ez az új kisbusz - ez 
jó lesz az óvodásoknak, a sportolóknak, a nyugdíjasoknak vagy az iskolá-
soknak, ha majd valamilyen versenyre mennek. (537 karakter)

Nem, ez így nem lesz jó, azt hiszem! Ezeket „nem én mondtam”, csak 
elképzeltem a két világlátás olvasás utáni képét, az adott tábor gondola-
tainak fejbéli kivetülését. Csak tettem egy próbát. Higgyék el, azért ebben 
van némi valóság! Maradjunk hát az ortodox megoldásnál: népességi és 
személyi hírek, érdemleges események, pályázatok, megjegyzések tárgy-
szerűen, időrendben. 

Népességi és személyi hírek:
Lapzártával bezárólag 23 lébényi kisgyermek jött világra 2012-ben. (Év 
végéig még 3 baba születésére számítunk.) Jó hír, hogy 15 hölgyről van 
tudomásunk, akik kismamaként élnek köztünk. És azért még van az 
évből hátra, meg nyilván vannak, akik már azok, csak még nem tudják 
maguk sem... Szóval jó, hogy szép, új ovi van a faluban!
Szomorú hír, hogy idén 48-an távoztak el örökre közülünk.
Házasságkötések száma: 8. Válások száma: 9.

2012-ben nagy személyi változások voltak (vannak) a Polgármesteri 
Hivatalban. Az év elején dr. Tóth Tünde babaszülés miatt tartósan távozott. 
Áprilisban Tolnai Santál (Heni) elment a pénzügyről és Lébényből is. 
Helyette érkezett május 16-án Vincze Krisztina, aki június 4-én tovább 
is állt. Újabb pályázati kiírás után július 3-án érkezett hozzánk Merkó 
Éva, akire minden jel szerint már tényleg számíthatunk, aki erősíti 
a pénzügyi részleget. November 15-i hatállyal dr. Lascsikné dr. Bozi 
Sarolta jegyző, mint járási biztos dolgozik tovább. Helyette visszajött 
a gyes-ről dr. Tóth Tünde, aki így biztosítani tudja, hogy a hivatal gördü-
lékenyen működjön tovább. Az év végén távozik tőlünk Héczné Lébényi 
Klára, aki a mosonmagyaróvári járás keretein belül folytatja munkáját. 
Hamarosan távozik Kovács Ildikó is, aki anyai örömök elé néz tavasszal.

Események:
Az év elején – csatlakozva egy országos kezdeményezéshez – segíteni 
tudtunk sok nehézsorsú családon: a Kisalföldi Erdőgazdaságtól rendeltünk 
50 erdeiköbméter keményfát, amit ki is jutattunk 50 támogatásra szoru-
ló lébényi családhoz. Ez közel 1 millió Ft-ba került, amihez 762.000 Ft 
támogatást nyertünk.
Márciusban az ovi kapott egy faházat az udvarra. Ez saját kivitelezésben 
készült el.

Kora tavasszal befejeződött a régi múzeumépület bontása, a helyén elő-
készítettük a terepet az új játszótér kialakításához.

Áprilisban elkezdődött a virágos területek rendbetétele, kisebb-nagyobb 
parkosítási beavatkozásokkal. Többhelyütt vágtunk ki a közterületeken 
veszélyes fákat. Átalakítottuk a Kisiskola (lánykori nevén napközi) ka-
zánházát, hogy a nyári időszakban fogadni tudja a megnyert fűtés- és 
melegvízelőállítás-korszerűsítési pályázat megvalósítási szakaszában ér-
kező új gépeket.

Májusban hallhatták is munkánkat: egy kötelezés után fel kellett újítanunk 
a 4 db közterületi szirénát. (Ez mintegy 40 évig senkinek sem hiányzott, 
most többszázezer Ft-ba és sok munkába került az elhanyagolt jeladók 
teljes felújítása. Csak legalább továbbra se legyen rájuk szükség!)
Júniusban – szintén saját kivitelezéssel, az Igazgató Úr tervei alapján – 

Ismét eltelt egy év, azaz feljegyzések 2012-ről
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elkészültek a tornaterem hangulatos térelválasztó függönyei. A Széles út 
túlsó végén rendbetettünk egy elhanyagolt önkormányzati útszakaszt, így 
itt újra el lehet menni kerékpárral (vagy autóval akár) a régi nyomvonalon 
Károlyháza irányába. 
A Kormos utcai játszótér ivókutat kapott – gondolva az itt játszó gyere-
kekre és velük tartó szüleikre.
Júliusban elkezdtük az Iskola út – Templom tér közötti sétálóút kialakítását.
Augusztusra elkészült az új játszótér az Iskola utcában, az óvoda új elő-
tetőt kapott a főbejáratnál, a Nagyiskola udvarán új kerékpártámasztó 
rendszer létesült, a Közösségi Háznál parkolót alakítottunk ki és mindkét 
épület új kapuval gazdagodott. 
Szeptemberben téglából rakott kerítés épült az önkormányzati telephely-
nél, ahol kicseréltük játszótér felé néző ablakokat és a belső, udvari terü-
let részleges átalakítására is ekkor került sor.
A CBA melletti járda biztonságosabbá tétele érdekében korlátot építettünk. 
Összenyitottuk a temető melletti játszóteret az ovi játszóterével: a 6 
csoportnak szüksége van ennyi udvari játékra. (Ráadásul ezzel visszakerült 
az óvoda birtokába az a terület, ami a tulajdoni lap szerint eddig is az „övé” 
volt.) Itt még a kerítésrendszer részleges átalakítása - egyszerűbbé tétele! 

– várat magára.
Októberre sikerült kialakítani a szükséges lefolyó- és csatornarendszert 
a templom és a játszótér között, így átadhattuk a sétálóutat (egyenlő-
re még csak murvázva), visszaállítva ezzel a soktíz évvel ezelőtti átha-
ladás lehetőségét.
Novemberben, az Ifjúság utcában – az ott lakókkal együttműködve – 
víznyelőt és egy hozzá tartozó árkot alakítottunk ki közösen, remélve, 
hogy nagy nyári esők esetén sem úszik el ez a sokak által használt 
út- és járdaszakasz és ezzel sikerül megakadályozni a lakóházakhoz 
történő vízbefolyást is.
Az óvoda területén sok fát és bokrot ültettünk – még a nagyobb hideg 
beállta előtt. Részben pótoltuk a kerékpárút mellett vandál kezek által 
kitördelt meggyfasort is.

Pályázatokról:

Azt már említettük a legutóbbi újságban, hogy elkészült a Közösségi Ház 
átalakítása, felújítása. (Hivatalos átadása majd tavasszal kerül sorra.)
Érdemes megtekinteni majd a Kisiskola belső udvara felől a tetőszerke-
zetet is! Egy csomó napkollektor került fel ide egy sikeres KEOP-os 
pályázatunk eredménye képpen.
Írtunk pályázatot egy a közterületet figyelő kamerarendszerre, de erre a mai 
napig semmiféle válasz nem érkezett. (Tehát elutasítás sem.)
Az idei falunap költségeinek nagy részét fedezte az a leader-es pályázat, 
amit a nyár elején nyertünk. Augusztusban adtuk át a nagyközönségnek (s 
köztük leginkább a kisgyerekeknek) a Nagyiskola melletti új játszóteret. 
November 30. volt a beadási határideje annak a lehetőségnek, amely ha sike-
res lesz, megújulhat általa a sportpálya öltözője és az I. világháborús emlékmű.
Elkészítettük a megvalósíthatósági tanulmányát és az „előterveit” 
a tormacsarnok felújításának. Ez is az ún. KEOP-os rendszerbe tartozó, 

EU-s forrásokon alapul és ezzel kapcsolatban február óta havonta jön 
a friss hír: „heteken belül kiírják”. Legutolsó változat szerint 2013 év 
elején megnyílik…

Néhány megjegyzés:
Szomorú hír, hogy idén nagyon sok betörés történt Lébényben. Ezzel 
kiemelten foglalkozott a képviselő testület is. A mosonmagyaróvári 
rendőrség is tett hathatós intézkedéseket. (Persze ez önmagában nem 
nyújt vigaszt a károsultaknak!) A testület teljes egyetértésben úgy hatá-
rozott, hogy nem várunk további pályázati lehetőségekre, 2013-ban meg 
kell valósítani egy kamerarendszerre alapozott, településvédelmi hálóza-
tot, amellyel a rossz szándékú látogatók kiszűrhetőek lesznek. Fontos, 
hogy mindezt a rendőrség szakmai segítségének bevonásával tegyük meg.

Vandalizmus áldozata lett a Tölgyerdőben húzódó tanösvény második 
állomása. Ez elkeserítő, de sajnos nem meglepő hír. Hozzászoktunk ehhez 
(eddig szinte minden évben volt ehhez hasonló cselekmény Lébényben), 
pedig ehhez nem lehet hozzászokni! 

Idén is nagyon sikeres és Lébény hírét messze elvivő rendezvény volt 
a Szent Jakab napi zarándoklat.

A testület döntése értelmében a nyár során vásároltunk egy Ford típusú 
kisbuszt. A műszakijának lejártával a Sárga Villám nyugdíjba vonul…

A novemberi testületi ülésen született döntés arról, hogy – élve a törvény-
alkotó biztosította régi/új lehetőséggel – ismét elindulunk a várossá 
nyilvánítási pályázaton.

Számtalan, az önkormányzatunk működésére jelentős hatással bíró esemény 
(gazdasági, közigazgatási, oktatási, egészségügyi stb.) történt idén. Kiemel-
ve csak egyet: folyamatban van az adósságmegváltás kormányzati végrehaj-
tása, ami településünk esetén is nagy horderejű esemény lehet. Azonban 
mindez még csak az előszele annak, ami 2013-ban áll előttünk. Ezek be-
mutatása nem lehet része egy rövidke polgármesteri évértékelésnek.

Összefoglalva azt gondolom, hogy akkor dolgozunk sikeresen, ha Önök, 
kedves Lébényiek, ezekből az eseményekből – és ezek indukálta követ-
kezményekből – szinte semmit nem vesznek észre.
A képviselő testület és a hivatali dolgozók is azon vannak, hogy Lébény 
mindig szebb és otthonosabb legyen. Hogy egyszerűen jó legyen itt élni! 
Viták persze vannak, hiszen a „szebb” és az „otthonosabb” kifejezések 
szinte mindenkinek mást jelentenek. De addig nincs semmi baj, ameddig 
ezek a viták építő jellegűek, amíg a lébényiek többségének tetsző - vagy 
legalább elfogadható - eredményre vezetőek. Eddig azok voltak.

Kovács Gábor
polgármester
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Az évek alatt életünk részévé vált, hogy minden év végén értékelünk, számot 
adunk, a munkahelyen beszámolunk, statisztikát töltünk, számszerűsítünk.
Valahogy ez eddig kimaradt a Lébény újság szerkesztői részéről, de hat 
év távlatából ezt most megteszem.
Kezdjük mindjárt az elején. 2007 márciusában jelent meg először a Lébény 
újság, akkor mindössze 8 oldalban összegezve az elmúlt év eseményeit, híre-
it. A címlapon a következő indítással: „Kedves Lébényiek! A Hölgyeknek 
csókolom, az Uraknak jónapot, az Ifjúságnak helló!” Így köszöntötte az ol-
vasókat polgármester úr. A színes kiadvány rövid, de sokszínű volt, közérde-
kű információkkal, visszapillantóval, színezővel. Ekkor Kovács Gábor, Gyurós 
Tamara és Takácsné Bertalan Zsuzsanna voltak az elindítói és szerkesztői 
a lapnak. Májusban már egy újabb számot tarthattunk a kezünkben, mely 
már 12 oldalon tartalmazta az elmúlt hónapok eseményeit. Aztán rögtön egy 
újabb lap. Az októberi számban már kibővült a szerkesztőség Kovács Ildikó-
val, hiszen Tamara egy izgalmasabb utat választott, átadta magát az anyai 
teendőknek. 2007 októberétől tehát belevetettem magam sokminden más 
feladat mellett, az újság írásába, szerkesztésébe. Évente 5-6 lappal jelentkez-
tünk. Volt, hogy 3 hónap telt el egy újabb kiadványig, volt, 
hogy mikor kézbevettük a kész újságot, 
a következő szám már szerkesztés alatt 
állt. Igyekeztünk mindig újí-
tani, bővíteni a tartal-
mat, próbáltunk 
mindenhol jelen 
lenni. Az utóbbi sem 
volt kis feladat, hiszen, 
ugyan néhány kép mel-
lett jeleztük, hogy ki ké-
szítette, de a képek 
98%-a már a saját 
fotóm. Tehát igye-
keztem/igyekeztünk 
mindenhol ott lenni, 
fotózni. Így alakulhatott 
hogy elértük először a 20, 
24, majd 28, illetve 32, sőt 
két alkalommal a 36 oldalas 
megjelenést. Ebből is látszik, 
hogy van mit közölnünk. 
Sokminden történik és egyre 
többen érzik, hogy meg kell osz-
taniuk velünk valami fontosat. 
Gondolok itt az óvodára, iskolára, 
civil egyesületekre, vagy akár magánszemélyekre is. Sokszor így jutott tudo-
másunkra egy-egy országos siker. Több „sorozatot” is sikerült leközölnünk, pl. 

„Vándorok vigyázói, útmenti keresztek”, Szépség percek, Egészségpercek, In 
memoriam, Környezettudatosság… címmel. Elindítottunk recept klubunak 
is, melynek képeit ha jól megfigyeli valaki, észreveheti, hogy többször visz-
szatérnek ugyanazok a tányérok  . Mit mondjak…Szeretek sütni… Ha 
viszont mástól kaptunk receptet, annak nagyon örültünk és nem győztük 
megköszönni, ha pedig meg is kóstolhattuk…Így alakulhatott, hogy 33 recept 
jelent meg az elmúlt években újságunkban. Ha az anyagiak engedték volna, 
érdemes lett volna kiadni ezeket. Ne csak a Kisalföldnek legyen saját 
sütiskönyve. Ami a lényeg, az eltelt hat év alatt 33-szor jelentünk meg, ösz-
szesen 796 oldalon. Legrövidebben 2007 márciusában 8 oldallal, legterjedel-
mesebben 2009 áprilisában és 2011 októberében 36 oldallal. Ez a 796 oldal 
rólunk, lébényiekről szólt, nekünk szólt. A mi eseményeinkkel, képeinkkel, 
ötleteinkkel, esetlegesen a bent maradt hibáinkkal, de ezt büszkén vállaljuk.

A részemről mindig is szerettem volna, ha egy-egy írásból rövid kis részlete-
teket megoszthatok az olvasókkal, egy-két mondatot, ami hol kisebb, hol 
nagyobb kacajt váltott ki bennünk, de úgy gondoltam, hogy ezeket meghagyom 
inkább magunknak emlékként. Mielőtt azonban valaki magára venné, itt 
nem csak másra, hanem magamra/magunkra is gondolok. Ugyanis néha van 
úgy, hogy az embernek nem jönnek össze a mondatok, vagy a szavak nem 
ott, nem úgy íródnak le, mint ahogy azt elgondolná. De ez van. Mi, akik írunk 
az újságba, ugyanis nem vagyunk hivatásos újságírók. Nincs erről papírunk, 
nem ez a szakmánk, mi csak amolyan „amatőr firkászok”, „tudósítók” vagyunk, 
ez telik tőlünk. Az évek alatt azonban csiszolódtunk, formálódtunk. Sokszor 
nem azért tartalmaz egy-egy hír nyelvtani hibát, mert mi nem ismerjük 
a helyesírási szótár használatát, hanem azért mert a cikk írója azt kérte, hogy 
változtatás nélkül közöljük le anyagát. Azonban az is előfordul, hogy az 
ember már a saját hibáit sem veszi észre, csak átsiklik felettük, de ezt is vál-
laljuk. Az, viszont hogy a lébényiek nagy része örül az újságnak, azt mi sem 
bizonyítja jobban, mint amikor az újság osztásakor elénk sétálnak, sőt 
a gyerekek elénk futnak és mosolyogva kérdezik „Ez az új újság” és már la-

pozzák is. Nekünk ez az elismerés.
Tehát nem idézek, hanem jobb híján 

inkább az újság szerkesztésének 
a menetét mondom el 

Önöknek, nektek, 
hiszen néha ka-

punk olyan kritikát, 
hogy miért kell újság, 

miért színes, miért 
vannak benne képek, 

miért nem jelenik meg 
t ö b b s z ö r / k e v e -
sebbszer, sőt mit 
szöszmötölünk már 

annyit vele. Hát 
most elárulom, hogy 

mit is „szöszmötö-
lünk” vele.

Először is elküldöm a lap-
zárta időpontját. Ekkor 

általában mindenki kérdőn 
néz, vagy furcsálva olvassa az 

e-mail-t, hogy egy hónappal a 
lap megjelenése előtt mit is sze-

retnék. Sokan úgy gondolják, hogy 
ez csak egy néhány napos művelet 

és már a postaládában is van frissen, melegen, akárcsak a kenyér 
a péktől. Hát nem így történik… Hosszadalmas és sokszor kényes feladat az 
újság összeállítása. Sok apróságot kell figyelembe vennünk, mire ténylegesen 
elkészül az anyag. Az első erőfeszítésünk, hogy az újságba szánt cikkek meg-
érkezzenek. Kivétel nélkül mindig van, aki megfeledkezik a dátumról és még 
egy napot és még egyet kér… Általában lapzárta után egy héttel, azonban 
a legutolsó cikkeket is sikerül begyűjteni és elárulhatom, hogy erre már ruti-
nosan rászámolunk. Lassan gyűlik az anyag, ki e-mail-en, ki legépelve, ki 
kézzel írva juttatja el hozzám, amivel ugyan egy kis plusz munkát ad, de hát 
mondhatni ez a dolgom. Miután az egész újság ott van begépelve egy map-
pában, utána jön hogy mit mi után, milyen sorrendben… és a legfontosabb, 
a helyesírás. Természetesen amikor már harmadszorra olvassa el az ember 
azt az adott cikket fel sem tűnik egy-két hiba, itt azonban még korán sincs 
vége a javításnak, de ez egy későbbi fázis. Jöhet a képek válogatása, mappák-
ba rendezése, magyarázkodás, hogy két mondathoz öt képet miért nem 

Így készül a Mi újságunk…
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célszerű beilleszteni. Ekkor már másfél hét „újságozásról” beszélünk. Néha 
fel sem tűnik, hogy repül az idő. Amikor már minden szépen össze van 
rendezve és csak egy-két notórius késő nem adta le a cikkét, irány a stúdió. 
Az évek alatt nagyon jó munkakapcsolat alakult ki a grafikusokkal – mondom 
többesszámban – hiszen változások ott is voltak a hat év alatt. Egy délelőtt 
alatt megbeszéljük hogy mi mit szeretnénk és hogy „szerkesztésileg” mit lehet 
ebből megvalósítani. Jön néhány újság mentes nap, és kezdődik elölről. Tele-
fonok, még kell anyag, másik kép kellene, megjött az utolsó cikk…és ekkor 
megérkezik az első újság e-mailen. Jöhet a korrektúrázás, helyesírás, képcse-
re, cikkcsere… Ez már egy izgalmas és látványos része a szerkesztésnek. Amit 
eddig nem vettünk észre, az most szinte sikít. Az a bizonyos „macska is 
sokszor fel van mászva a fára”, van, hogy a mi fánkra és van, hogy máséra is, 
mert előfordul, hogy másnak sem mindig megy a fogalmazás, de mint már 
említettem, nem vagyunk hivatásos újságírók. Ezt követően jöhet a végszó, 
melyet polgármester úr mond ki. A szeme ugyanis mintha a felesleges pon-
tokra, szóközökre lenne specializálódva és csak ő szúrja ki ezeket. Ekkor 
a harmadik héten járunk, mehet az újság a nyomdába, majd a kötészetre. 
Ekkor már nem rajtunk múlik, hogy mikor is lesz kézhez fogható a Mi új-
ságunk. Ha szerencsénk van, akkor ez néhány nap, ha nincs, akkor lehet egy 
hét is. Jó esetben a 4. héten kész az újság. Izgalommal végiglapozzuk az ak-
tuális számot, néha mosolyra fakadunk abban a pillanatban mikor meglátunk 
egy hibát, amit valószínűleg nem a vicces grafikus és nem is a nyomda 
csempészett bele, de ez akkor is a miénk  . Már csak osztani kell, melynek 
nagy szakértője Szebikné Jutka, aki képes egy délelőtt alatt szétteríteni nem 
kis falunkban a Lébény újságot. Persze azért akad neki segítség is, de mégis 
ő a tiszteletbeli postásunk. Hát így készül el kb. 1 hónap alatt az a bizonyos 

„narancs”, ami „igaz, kicsit sárgább, kicsit savanyúbb, de a miénk!”
Hogy miért is írtam le ezeket pont most?
Egyszerű és személyes oka van. Egy időre leteszem azt a bizonyos „tollat” 
és a többi szervezési feladatot is átadom másnak, mert tavasztól egy új és 
örömteli feladat vár rám édesanyaként.

Kovács Ildikó, alias K.I.

Gólyahírek
Örömmel tudatjuk, hogy megérkeztünk. 

A továbbiakban is szeretnénk 

közölni új lakosaink nevét, melyhez 

a szülők hozzá  járulását kérjük 

az elkövetkezőkben is.

Kisbabáink:
Gyermek neve Szülők neve Születési dátum

Hálám Zalán Horváth Andrea és Hálám Szabolcs 2012. szeptember 25.

Torma Bence Németh Szilvia és Torma Tibor 2012. október 3.

Németh Vajk Kovács Márta és Németh Zoltán 2012. október 19.

Bedő Boglárka Gál Viktória és Bedő Krisztián 2012. november 24.

Gratulálunk és jó egészséget kívánunk!

Vaskó Ági: Békés karácsonyt!

Ha már az ünnep édes estjén, 
 Szépen terítve asztalod.  

Ha szerény, vagy ínyenc ételekkel 
Kis családod köré csalod. 

Ha karácsonyfádnak csillag fénye 
Varázsol édes álmokat 

S ha már kíváncsi kezek bontják 
A megbúvó ajándékokat 

 
Meghitt, örömteli ünnepeket 

kívánunk minden kedves olvasónknak!
A Lébény újság szerkesztősége

Ha szíved örömtől csordul 
S körbefon szerető család 

Csak egy percig gondolj azokra 
Kik nem élhetik át e csodát. 

Kik hátra hagytak egy életművet 
Meleg otthont, álmokat, 

Sok békés karácsonyt, szerető családokat 
Kedves ajándékokat. 

Anyu! Ugye a legszebb ünnep a karácsony? 
Csillogó szemmel kérdi kisfiam. 

Igen! De csak akkor, ha szívünkben 
És az egész világon béke van.
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Lébény Nagyközség Önkormányzata
pályázatot hirdet

művelődésszervező
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozott idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
9155, Lébény, Fő út 47.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: 
•  Közreműködés kulturális rendezvények szakmai előkészítésében, 

szervezésében, lebonyolításában
• honlap szerkesztés
• újság szerkesztés
•  kommunikáció a lakosság és a média felé a település életét 

érintő kérdésekben
• civil szervezetekkel való kapcsolattartás
• pályázatfigyelés, pályázat írás
Illetmény és juttatások: 
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók. 
Pályázati feltételek: 
• Főiskola, Művelődésszervező vagy andragógus,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• Büntetlen előélet
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
• Közművelődési intézményben szerzett szakmai tapasztalat
• Pályázatírásban szerzett tapasztalat

Előnyt jelentő kompetenciák: 
Kiváló szintű kommunikáció képesség, szervezőkészség, kreati-
vitás, munkabírás, csapatmunka, jó problémamegoldó képesség, 
rugalmasság, terhelhetőség.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz, kézzel írott motivációs levél, végzettséget 
igazoló okiratok másolatai.

• Nyilatkozat arról, hogy a személyes adatokat a pályázati elbírá-
lásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azon-
nal betölthető. (A munkakör betöltésének feltétele a hatósági 
erkölcsi bizonyítvány megléte.)
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. december 31.
A munkakörrel kapcsolatosan további információk Kovács Gábor 
polgármestertől kérhetők. 
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, vagy személyesen Lébény Nagyközség Önkormány-
zatának címére történő továbbítással (9155 Lébény, Fő út 47.). 
A borítékon kérjük feltüntetni: „Művelődésszervező pályázat”.

Lébény Nagyközség Önkormányzata
pályázatot hirdet

IKSZT* munkatárs (programszervező)
munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 
Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő 
A munkavégzés helye:
9155 Lébény, Akácfa utca 76. 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Közösségi, ill. közművelődési programok szervezése, IKSZT 
működésével kapcsolatos feladatok ellátása, adminisztrációs 
teendők, jelentési feladatok, valamint a 112./2009 (VII.29.) FVM 
rendeletben a vállalt szolgáltatások biztosításához kapcsolódó 
feladatok ellátása.
Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 

"Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 
rendelkezései az irányadók. 
Pályázati feltételek:
• Középfokú végzettség
• Magyar állampolgárság
• Büntetlen előélet
• MS Office és internet alkalmazások felhasználói szintű ismerete
• Kiváló szervező- és kommunikációs készség
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•  Felsőfokú végzettség művelődésszervező, kommunikáció vagy 

informatikai szakirányon
• B kategóriás jogosítvány
• Művelődésszervező munkakörben szerzett szakmai tapasztalat
• Pályázati rendszerek gyakorlati ismerete
•  Angol/német/szlovák nyelvek egyikének legalább középszintű 

ismerete
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
•  Szakmai önéletrajz, kézzel írott motivációs levél, végzettséget 

igazoló okiratok másolatai.
•  Nyilatkozat arról, hogy a személyes adatokat a pályázati elbírá-

lásban résztvevők megismerhetik. 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. 
(A munkakör betöltésének feltétele a hatósági erkölcsi bizonyít-
vány megléte.)
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. december 31.
A munkakörrel kapcsolatosan további információk Kovács Gábor 
polgármestertől kérhetők. 
A pályázatok benyújtásának módja: 
Postai úton vagy személyesen Lébény Nagyközség Önkormány-
zatának címére történő továbbítással (9155 Lébény, Fő út 47.). 
A borítékon kérjük feltüntetni: „IKSZT pályázat”

*: Integrált Közösségi Szolgáltató Tér
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Horváth Cukrászat

9155 Lébény, Dózsa György út 86.

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

Kellemes karácsonyi 
ünnepeket és boldog 
új esztendőt kíván

Lébény lakosságának 
a Horváth cukrászat!

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

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

Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikeres, 
boldog új esztendőt kívánok 

a község lakosainak!
Sipos Krisztina

Kriszti Divat

Ági SZÉPSÉGSZALONUniverzális Kontúr Fáslizás

Az Univerzális Kontúr Fáslizás egy teljesen természetes és hatásos mód-
szere annak, hogy látványosan csökkentsük a testméretet, méregtelenítsük 
a testet, hatásosan lépünk fel a cellulit és a nyúlási csíkok ellen, megtisztít-
suk és feszesítsük a bőrt, és a végén újult energiával feltöltődve, teljesen 
megfiatalodottnak érezhessük magunkat a csodálatosan sima és selymes 
bőrünkben. A kezelések során a testre speciális összetételű Mélytengeri 
Anyag oldattal átitatott fáslikat helyezünk fel. A méreganyagok kiszívódnak 
és a lágy kötőszövet összenyomódik, a zsírsejtek a simább és szilárdabb 
izomalapra tömörödnek. A bőr és a kötőszövet visszanyeri feszességét és 
rugalmasságát. Fontos megjegyezni, hogy ez a módszer hideg eljárás, így 
elmarad a folyadékveszteség, az un. szauna hatás. A kontúrfáslizás elsősor-
ban a testméretek csökkentésére és nem a súly csökkentésére tervezték. 
Az átlagember a kitöltött mérettáblázat összesítése szerint 20 és 30 cm 
között csökken már az első fáslizás után, az ügyfél adottságaitól függően, 
az eredmények a kezelés utáni napokban fokozódnak. Bőrünket nagyon 
puhának, simának és feszesebbnek érezhetjük.

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kíván 

az Ági szépségszalon: Petra Ági és Judit!

Limp Ágnes kozmetikus mester • tel.: 70/539-1202
Modrovich Petra fodrász • tel.: 30/390-3524

Kovács Judit manikűr-pedikűr, műköröm építés
tel.: 30/341-7642

Cím: 9155 Lébény, Iskola utca 18.
www.szepsegszalonlebeny.hu
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Hatásos edzés pulzuskontrollal
Napjainkban, ha korszerű edzésmódszerekről, fitneszről, fogyókúráról esik szó, szinte biztosan szóba kerülnek olyan kifejezések, mint a pulzusmérés, pulzuskontroll. Mit 
jelentenek ezek, miért jó, ha tisztában vagyunk ezen fogalmakkal? Életünk minden egyes pillanatában, testünk minden élő sejtje valamilyen szintű anyagcserét folytat. 
Ennek során oxigént és egyéb tápanyagokat vesz fel a vérből, és szén-dioxidot, valamint különböző, gyakran savas kémhatású salakanyagokat ad le oda. Ennek a folya-
matnak az akadozása vagy leállása súlyos egészségkárosodást vagy halált jelenthet. Vérkeringésünket, annak különböző igénybevételhez történő igazodását, szívünk 
folyamatos pumpáló mozgása biztosítja. Egészséges felnőttnél ez átlag 72 ütés/perc. Ez a pulzus. Ettől az átlagtól komoly eltérések lehetnek, az életkor, nemek, beteg-
ségek, fizikai és egyéb leterheltségek függvényében. Szívünk egy kb. öklömnyi speciális szerkezetű izomköteg, ennél fogva edzhető is. A szív- és vérkeringésünk teljes 
javítása leginkább az ún. cardio gépekkel, vagy első sorban a szabadban végzett, nem túl intenzív, de legalább fél órán át végzett testmozgással érdemes. Hetente 
ninimum három alkalommal végzett gyakorlatok után számíthatunk a nyugalmi pulzusunk csökkenésére, mely egy teljesen normális élettani folyamat, szakszóval edzés 
bradycardia. Ekkor szívünk a kb. 5 liter vérünket, kevesebb összehúzódással képes keringetni. Gyakorlott hosszútávfutóknál, országúti kerékpárosoknál, triatlonosoknál 
nem ritka 35 - 45 körüli nyugalmi pulzus. Egészséges embernél tehát a pulzus számából következtethetünk az egyén teherbírására.

A szív- és keringési rendszer szempontjából többféle képlettel is meghatározható a célirányos 
terhelési zóna. Egyik ezek közül a KARVONEN KÉPLET. A nyugalmi pulzus figyelembe vételével 
egyénre szabottabb, un.: OWN ZONE (saját edzés zónát) kapunk, max pulzus 60-85 % között.

Pl.: egy 32 éves, 65 nyugalmi pulzusú egyén saját zónája:
220 mínusz életkor, így megkapjuk a max. pulzust: (220-32=188)
Ebből kivonjuk a nyugalmi pulzust: (188-65=123)
A kapott értéket beszorozzuk 0,6-tal, majd hozzáadjuk ismét a nyugalmi pulzust: (123 X 0,6 + 65 = 138,8) 
Így megkapjuk az alsó zónát.
Ugyanezt a számítást elvégezzük 0,85-tel: (123 X 0,85 + 65 = 169,55), így megkapjuk a felső zónát.
Tehát a saját zóna ebben az esetben, kerekítve : (139 - 170)

Hogy ezt a zónát tartani tudjuk sportolás közben is, ma már számtalan féle pulzusmérő eszközt, órát is lehet kapni az egészen egyszerű daraboktól a több tízezres 
példányokig. Ezek ma már olyan megbízhatóságúak, ami 10-20 éve még csak orvosi laborokban volt elérhető az átlag ember számára. A legtöbbjük már inkább mini 
computer, ami a megfelelő adatok betáplálása után kiszámolja a kívánt pulzus tartományt, bár ezek helyt állósága néha vitatható. Fontos megjegyezni, hogy 
a vérnyomás és a pulzus két különböző dolog. Több emberrel jártam úgy, hogy kérdésemre - mennyi a nyugalmi pulzusa ? - a vérnyomása alsó határát adta meg, azaz 
120/80 Hgmm-es vérnyomásnál úgy gondolták, hogy a 80 a pulzust jelenti. Egyik értékből tehát a másikra következtetni nem lehet. A másik gyakori tévhit, sokan 
veszettül figyelik a "cardiózás" során, hogy nehogy túllépjék a "zsírégető" zónájukat, mert az maga a katasztrófa. Nos, egészséges embernél egyáltalán nem az. 
Ilyenkor ugyan valóban a szénhidrátok felhasználása lesz a domináns, de ez a szív és keringési rendszer állóképességének fokozódásával jár, másrészt a terhelés 
befejeztével még akár 12-24 óráig is fokozott alapanyagcsere zajlik, ami több kalória és egyben zsír felhasználást is jelent. Egészséges embernek tehát egyenesen 
javasolt is, hogy heti 2- 3 alkalommal nyugodtan menjen a "zsírégető" zónája fölé, ha fogyókúra a cél akkor is. Szív és érrendszerünk megfelelő állapotba hozására 
és annak fenntartására tehát a viszonylag nagy tömegű, erős izmok (comb, far stb) tartós - min. 20 perc - de nem túl intenzív dolgoztatása - sífutás, kerékpár, gya-
loglás- hozza a legjobb eredményt. 

4 db havibérlet (egyenként 9990 Ft értékben) és 3 db szolárium bérlet (egyenként 2900 Ft értékben) a SPEEDFIT Fitnesz- és 
Szolárium Stúdióba. Rejtvénykérdések (honlapunkon megtalálhatók a helyes válaszok):

- Hol található a SPEEDFIT?
- Milyen nyitva tartással várja a SPEEDFIT kedves vendégeit?
- Van rá lehetőség, hogy a SPEEDFIT-ben személyi edző segítségét kérjék?

Jó edzést kívánnak, a Dunacenterben található 
SPEEDFIT FITNESZ- és SZOLÁRIUM STÚDIÓ EDZŐI:

Kránitz Bernadett és Érsek Ervin
bernadett.kranitz@gmail.com

www.speed-fit.hu

- Van-e a SPEEDFIT-ben külön női terem?
- Mennyibe kerül a SPEEDFIT-ben a szolárium?
- Mennyibe kerül a SPEEDFIT-ben az éves bérlet?

 Nyeremény- 

játék

A 6 kérdésre január 15-ig várjuk a válaszokat az ildiko@lebeny.hu címre vagy postán a szerkesztőségnek címezve.
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Fliegl hírmorzsák
Lassan már hagyománnyá válik, hogy minden évben beszámolunk a Fliegl Abda Gépgyártó Kft. tevékenységéről. Már a korábbi években is említet-
tük, hogy a cég piacpolitikája merész és törekvő, így folyamatosan gondolkodik az újításokon és fejlesztéseken, rendezvények szervezésén, kiállítási 
részvételeken. Mi történt velük az elmúlt egy- két évben?

Ismét lendületben! A 2008-as gazda-
sági válság után ismét fellendült a gyár-
tás a Fliegl magyarországi üzemében. 
A dolgozók létszáma jelenleg megkö-
zelíti a 2008-as számokat. A fellendü-
lésben közre játszik, hogy egyre több 
terméket gyártanak az abdai „gyártó-
soron”. Így például itt készülnek a tar-
tálykocsik, a billenős pótkocsik, több 
fajta biogáz adagoló, keverőgépek, kü-
lönböző adapterek és kiegészítők is. 
Ezek után a gyár bizakodóan néz 
a jövőben, hisz a válság ellenére is talpon 
tudott maradni, és folyamatosan erősö-
dik. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint 
hogy 2011 év végén beruházások kez-

dődtek az abdai telephelyen. A cég bővítette alap-
anyagraktárát, s így egy új, 1200 m2-es csarnok áll 
rendelkezésre. Mindemellett megvalósult az új festő-
műhely létrejötte, amely 1800 m2 területtel növelte 
a Fliegl gyárat. Ezen kívül 4000 m2 szabadtéri raktár 
is kialakításra került, s közel 1,5 milliárd Ft-os géppark 
fejlesztés zajlott. Az új beruházások egy része Európai 
Uniós pályázatok elnyerésével valósult meg.

Azonban nem csak a magyarországi Fliegl gyár fej-
lődött rohamosan az elmúlt két év során, hanem 
a németországi anyavállalat is. 2013 júniusában ter-
vezik megnyitni Európa egyik legnagyobb mezőgaz-
dasági gyárát Mühldorfban. A gyár monumentális 
adatokat foglal magába, csak a lefedett terület több 
mint 90.000 m2. A hatalmas gyártócsarnokok padló-
fűtés kiépítésűek, s közel 1.000 m2 területű napkol-
lektor borítja a gyárat. Az új Fliegl gyár amellett, hogy 
Európa legnagyobb gyára lesz, a legmodernebb és 
legkörnyezettudatosabb is. 

RPS Trailer Rental Kft. - a pótkocsi bérlés specialistája

A Fliegl csoport tagját képző RPS Trailer Rental Kft. telephelye Lébényben található.
Az RPS Trailer Rental Kft-nél a 2012-es évben fellendülés tapasztalható. Ez a növekedés egyrészt azzal magyarázható, hogy a haszongépjármű 
piacot megrázta a válság, a fuvaros szakma még egyáltalán nem, vagy csak nagyon nehezen és nagyon kis lépésekkel tud kihátrálni a recesszió-
ból. Nagy problémát jelent számukra a finanszírozási lehetőségek csökkenése. Így számukra két megoldás van: vagy önerőből fejlesztenek, vagy 
haszongépjármű-, pótkocsi bérlésbe fektetnek.
Az RPS Kft. a 2011-es évhez képest, közel 20 %-kal növelte 2012-ben a bérflottába állított haszongépjármű parkját.
„A lébényi telephely stratégiailag kiváló helyen fekszik. A Nyugat – Európát, Kelet – Európával összekötő tranzit autópálya mentén, jól látha-
tó, tágas, nagy alapterülettel rendelkező telepről van szó. Az elmúlt időszakban több partnerünk is hangsúlyozta ezt, s a jövőben elképzelhető-
nek tartunk egy olyan együttműködést, mely szerint partnereink szívesen állítanák ki eszközeiket az autópálya mentén.” – tudtuk meg Ackermann 
Tamás ügyvezető igazgatótól.
Az RPS Trailer Rental Kft. számos lehetőséget kínál pótkocsi bérlésre. Akár 1 napos bérletről legyen szó, akár hosszú távú, több éves bérletről, 
az RPS tudja a megoldást. Folyamatosan a megbízható, ügyfélorientált kapcsolatok kiépítésén dolgoznak, szem előtt tartva ügyfeleik igényeit. 
A cég bízik abban, hogy a jövő évben a növekedés még az ideinél is nagyobb volument fog ölteni.



32 Lébény

Mindenkinek

Hozzávalók a tésztához:
• 6 tojásfehérje
• 20 dg porcukor
• 20 dkg daráltdió
• 5 evőkanál liszt
• fél csomag sütőpor

Krémhez:
• 6 tojássárgája
• 10 evőkanál cukor
• 2 csomag vaníliás puding
• fél liter tej
• 25 dkg margarin
• 10 dkg kókusz
• 2 evőkanál kakaó

6 tojásfehérjét 20 dkg porcukorral felverünk. 20 dkg darált diót, 5 evőka-
nál lisztet és fél csomag sütőport keverünk bele. Zsírozott, lisztezett 
tepsibe megsütjük.
Krém: 6 tojássárgáját 10 evőkanál cukorral kikeverünk. Hozzáfőzünk 2 
csomag vaníliás pudingot és fél liter tejet. Kihűtjük. 25 dkg margarint 
simára keverünk. Ha kihűlt a puding, akkor összekeverjük a margarinnal.
A krémet kétfelé vesszük. Az egyik felébe 10 dkg kókuszt, a másik felébe 

2 evőkanál kakaót teszünk. Először a kókuszos krémet kenjük a tésztára, 
utána a kakaósat.
Tetejére vagy 2 tejszínporból készítünk tejszínt, vagy 4 dl tejszínt 
ízlés szerint porcukorral és 2 habfixálóval felverjük. Kakaót szitálhatunk 
a tetejére.

Köszönjük a receptet Merkó Évának.

Santa Barbara

Recept klub
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Békés, meghitt karácsonyi 
ünnepeket és boldog új évet 

kívánunk!

Kovács Gábor polgármester 
és a Polgármesteri Hivatal 

valamennyi dolgozója

Meghívó
 

Szeretettel          várunk mindenkit 
2012. december 22.-én, szombaton 17 órakor 

a Fő térre, ahol 
a hagyományoknak megfelelően díszítsük fel együtt 

a Falu karácsonyfáját! 
 

Ünnepváró műsort ad a Lébényi Szent Jakab 
templom „Vox Angelica” Kórusa. 

Várjuk a gyermekeket is, akik verssel, dallal 
örvendeztetnek meg bennünket. 

Bővítsük együtt az elmúlt évek Szeretetláncát finom 
italok és ízletes finomságok mellett. 

Egyesület Lébényért

Dsida Jenő: Itt van a szép karácsony

Itt van a szép, víg karácsony,
Élünk dión, friss kalácson:
mennyi fínom csemege!
Kicsi szíved remeg-e?


