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Éppen száz esztendeje annak, hogy 1913 nyarán az evangélikus egyházköz-
ség felépítette új iskoláját, a „kisiskolát”, mely dacolva a múló idővel, nap-
jainkban is az oktatásügy szolgálatában áll.
Az előzmények a XVI-XVII. századig nyúlnak vissza.
Lébényben – számos dokumentum tanúsít-
ja – már a XVI. század közepén meghono-
sodtak a reformáció eszméi. Az itt élő 
evangélikus közösség tagjai – zömmel job-
bágyparasztok, zsellérek, szolgarendűek; 
magyarok és németek – a hitéleti tevékenység 
mellett nagy gondot fordítottak gyermekeik 
iskoláztatására is. Luther nyomán a hívő em-
ber egyik legfontosabb teendőjének az anya-
nyelvű Szentírás tanulmányozását tartották, 
többek közt ezért is fontos volt számukra az 
anyanyelvű írás-olvasás elsajátítását garantá-
ló, megfelelő színvonalú iskola, melynek lét-
rehozásáért és fenntartásáért – miként 
a protestáns gyülekezetek országszerte min-
denütt – nem csekély anyagi áldozatot is készek voltak vállalni.
Egy, a lébényi viszonyokat bemutató, 1659-ből származó katolikus egyház-
látogatási jegyzőkönyv az evangélikus lelkész, Osváth András mellett már 

említést tesz a gyülekezet tanítójáról, Donsa Mátyásról is, aki – bár erre 
forrásunk nem utal, de az adott korban ez a gyakorlat általánosnak volt 
mondható – a tanítólakáshoz kapcsolódó iskolaházban oktatta a közösség-
hez tartozó iskoláskorú gyermekeket.

Az ellenreformáció térhódításának követ-
kezményeként 1663-ban a lébényi lutherá-
nusok elveszítették templomukat és 
iskolájukat, lelkészük és tanítójuk kénytelen 
volt elhagyni a falut. Több mint egy század-
dal később, 1785 szeptemberében, II. József 
négy évvel korábban kelt türelmi rendelete 
nyomán nyílt csak módjuk arra, hogy 
a lébényiekhez csatlakozott öttevényi, 
magyarkimlei és halászi evangélikusokkal 
összefogva saját templom és iskola építésé-
re kérjenek engedélyt a vármegyétől. Mint 
német nyelvű kérelmükben írták: a száznál 
több családot számláló gyülekezet „…leg-

alázatosabban engedelmet kér, hogy helysé-
gébe egy prédikátort és tanítót hozhasson, s a legfelsőbb türelmi 
rendeletnek megfelelően imaházat építhessen.” 
A cikk folytatása a 14. oldalon.

SZÁZÉVES A „KISISKOLA”

Az 1875-ben épült evangélikus iskola 1911-ben.

Lébény Város Önkormányzata tisztelettel meghívja önt és 
kedves családját az 1956-os forradalom és szabadságharc 
évfordulójára rendezett megemlékezésre.

Időpont: 2013. október 23. 17 óra

Helyszín: az IKSZT színházterme (Akácfa u. 76.)

Az ünnepségen közreműködnek a Lébényi Általános Iskola és AMI 
8. osztályos tanulói és az iskola énekkara.

Az ünnepséget követően koszorúzás a Polgármesteri Hivatal falán 
elhelyezett emléktáblánál.

2013 október 26-án 17 órától emlékezünk meg Wesztergom Imréről, 
a mosonmagyaróvári sortűz áldozatáról a katolikus temetőben.
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2013. szeptember 28-án és 29-én került megrendezésre a „Magyarország 
Szeretlek” programsorozat, melynek során az ország összes településén 
változatos programokkal várták az érdeklődőket. 

Lébény városa is csatlakozott a kezdeményezéshez. Szombaton két előadásnak 
adott otthont az IKSZT. Vendégünk volt Rakonczay Gábor óceánevezős, este 
pedig Szabó Csaba mesélt Isztambul városáról.
Vasárnap délután felbőgtek a kompresszorok és pár perc múlva már rúgtuk 

a labdát a felfújható pályán. Este a Serény Magyarok zenekar közreműködésé-
vel táncoltunk egy kicsit, hogy jobban csússzon a paprikás krumpli. 

A fél tízre tervezett tűzgyújtást kicsit korábban ejtettük meg, mert az időjá-
rás nem a mi oldalunkon állt és elkezdett esni az eső.
Aki velünk tartott a hétvége során az biztos jól érezte magát!

Nagy Andor

„Magyarország Szeretlek!”
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Rakonczay Gábor
(Budapest, 1981. január 28.)

Kétszeres Guinness világrekorder 
óceáni evezős, az amerikai Év 
kalandja díj és a Magyar Forma-
tervezési Díj tulajdonosa, négy-
szeres óceánátkelő magyar hajós.
Rendszeresen tart előadásokat 
egyetemeken és felsővezetői 
képzéseken, eddig 5 országban, 
több mint 25 ezer ember hal-
lotta célmegvalósítással kapcso-
latos előadásait. 

Szeptember 28-án vendégünk volt Rakonczay Gábor, aki a könyvbemutató-
val egybekötött előadásában nem csak óceánátkeléseiről mesélt, hanem 
egyéb kalandjairól is a hazai médiával. Például a korábbi, saját tervezésű 
evezősükről (ez a Tűzhangya) egy szakértő zsűri mindenáron azt állította, 

hogy kenura emlékeztető kajak, noha egyik 
sem volt. No de hát a szakértők már csak 
ilyenek… A Tűzhangyával való indulásukról, 
amikor Gábor, Viktóriával együtt indult neki 
az óceánnak remek anyagot készített az egyik 
hazai tévéstáb. De az egyik hozzáértő szer-

kesztő végül is letörölte az anyagot, mielőtt az 
bárhol megjelenhetett volna. Ugyanis azzal 
vádolták Gáborékat, hogy a csatornával kötött 
szerződés ellenére egy konkurens csatornával 
is lepaktáltak. Túl későn derült ki, hogy a kon-
kurens csatornán egy másik hajós másik útjáról 

volt szó. Hogy ne maradjunk el mi sem a végte-
lenül intelligens hazai médiától, mi is megvádol-
juk Gábort, mondjuk azzal, hogy nem pusztán 
véletlenül keltett nagy feltűnést, hogy csak úgy 

átevezte egyedül az óceánt! Na fogadjunk, hogy direkt csinálta!
Az legutóbbi utat, akár Willy Fog, 80 napra tervezték, igaz nem földkörülire, 
de nem is modern közlekedési eszközökkel, hanem csak egy kis lapáttal 
evezett kenuval. Elmondása szerint nem is maga az út volt nehéz, hanem az 
egyedüllét, és a megpróbáltatások közepette lévő magányosság. Korábbi 
útjaitól, óceánátszeléseitől eltérően most közel 6000 kilométert tett meg 
úgy, hogy egy 1,2 m széles, piciny kabinnal rendelkező kenuban 61 napig 
egyedül volt. A teljes út 2012. január 25. és 2012. március 26 közt zajlott le. 
Igaz, közben pár nap pihenőt töltött a Kanári-szigeteken, ahol feleségével is 
találkozott. Az út neheze Gran Canaria és Antigua között volt. Bár idős ha-
jóstársak felkészítették, sokáig nem hitt nekik, csak amikor maga is megta-
pasztalta: az egyedüllét nem akkor veszélyes, mikor önmagaddal vitatkoztok, 
hanem amikor már egy harmadik fél is be akar szállni a vitába.
Körülötte több száz kilométerre senki sincs, előtte, mögötte több ezer kilo-
méternyi hullám, akkorák, mint egy kisebb hegy, olyan, mint egy dombvidék, 
nem is lehet mindig messzire látni, csak a szomszéd hullámig s a közte lévő 
hullámvölgyet lehet belátni. És ami ijesztő, alatta is 5-6 kilométer mélység! 
Önmagában is rendkívüli teljesítményének értékét tovább növeli, hogy az 
út nagyobbik részében, február 7-étől a megérkezésig a külvilággal semmi-
féle kapcsolata nem volt, mivel egy csaknem végzetes kimenetelű borulás 
során felszerelése teljesen elázott és elektromos berendezései felmondták 
a szolgálatot. A hajón nem volt nyomkövető sem. Az abszolút magány 
megtapasztalásában hullámzott.

Élményeit el is olvashatjuk, ugyanis megjelent legújabb könyve, minek nagy 
erénye, hogy szabatosan van fogalmazva, érthetően van minden leírva, helyes 
magyarsággal – szemben a legtöbb hazai sajtótermékkel.
Köszönettel tartozunk Horváth Tibornak, aki barátsága révén lehetővé 
tette, hogy a soproni, mosonmagyaróvári és győri bemutatók mellett Gábor 
időt tudott szakítani Lébénynek is!
Rakonczay Gábor új könyve, az Átkelés a végtelenen – tudatos átkelés önma-
gunk óceánján megvásárolható a nagyobb könyvesboltokban, illetve még 
megrendelhető a Közösségi Házban Szilágyi Dánielnél, valamint az 1 db 
dedikált példány ki is kölcsönözhető a Könyvtárból.

Szilágyi Dániel

VITÉZ
Fa Nándor tervezte „kenu”, mely egy kabinnal rendelkezik, 7,5 m hosszú, 
1,2 m széles, merülése 1 m, tőkesúlyának tömege 30 kg, üres tömege 
200 kg, menetkész tömege kb. 450 kg. A tervezett 80 helyett 61 nap 
alatt lehetett vele megtenni az utat. Gábor az indulás előtt természe-
tesen kipróbálta, több átalakítást végzett rajta.
Külön történet a hazaút, hiszen Gábor haza már repülővel jött. A Vitézt 
egy másik hajós vitorlása mögött vontatva próbálta visszahozni Euró-

pába, ám az ismét felborult, le kellett vágni a vontatókötélről és elveszett 
az Atlanti-óceánon. Az eltűnt kenut egy hónappal később először egy 
jachtról látták, de a vihar miatt nem tudták megközelíteni. A világre-
korder magyar hajós a hír hallatára azonnal az azori-szigeteki Hortába 
utazott, hogy két tengerésszel keressék a Vitézt, de nem ők, hanem 
egy francia vitorláshajó találta meg, ami kivontatta a kikötőig. Így került 
végül haza Vitéz.

Átkelés a végtelenen
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Idősek napja

Lébény Város Önkormányzata a Vöröskereszt Helyi Szervezetével együttműködve 
2013. október 3-án ünnepséget szervezett az Idősek Világnapja alkalmából. 
Nagyon sokan eljöttek, hogy találkozzanak egymással. Horváth Sándorné 
a Vöröskereszt helyi Szervezetének titkára, majd Kovács Gábor polgármester kö-

szöntötte városunk 70 év feletti lakosságát, 
a megjelenteket és a kábeltelevízión ke-
resztül azokat is, akik nem tudtak eljönni.
A rendezvény az általános iskolások 
szép szavalatával, gyönyörű énekével 
folytatódott, majd a Lébényi Csiripiszli 
Csoport citerázása nyűgözte le a hall-
gatóságot. Grádinger István jó hangu-
latot teremtett zenéjével. A finom 
vacsora, sütemény elfogyasztása után 
néhányan táncra perdültek. 7 órakor 
közös énekléssel ért véget a kellemesen 
együtt eltöltött délután. 
Itt szeretnénk megragadni az alkalmat, 
hogy megköszönjük a rendezvényt tá-

mogatók anyagi hozzájárulását, munkáját, valamint a helyszínen segítők 
tevékenységét.
 Lébény, 2013. október 9. Rendezőség

Ismeretterjesztő előadás a napviharokról
Szeptember 16.-án 
lenyűgöző előadást 
hallgathattunk egy szá-
munkra nagyrészt isme-
retlen témáról, melyet 
dr. Wesztergom Viktor 
geofizikus tartott a nagy 
számban összegyűlt ér-
deklődők előtt.

Viktor személyében különösen kedves előadót köszönthettünk, hiszen őt sok 
szál köti településünkhöz. Itt élő, köztiszteletben álló szülei Gizke és Viktor 
iránti szeretete, valamint a Lébényben töltött gyermek és fiatalkori évek em-
lékei okán, amennyiben teendői engedik, szívesen tölti idejét szülőhelyén.
Innen Lébényből indulva Viktor mára komoly tudományos pályát mondhat 
magáénak. Már a gimnáziumi évek alatt kialakult a természettudományi 
tárgyak iránti érdeklődése, és kitűnt ezirányú ismereteivel,így egyértelmű 
volt, hogy tanulmányait az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Természet-
tudományi Karán folytassa, ahol aztán geofizikusként diplomázott.
1986 óta a Magyar Tudományos Akadémia Soproni Geofizikai Intézetében 
dolgozik, jelenleg ő az Intézet igazgatója.
Mindezt szaktudásának és szorgalmának köszönhetően érte el. 1994-ben  
A geomágneses viharok technogén hatásai"-, c. kandidátusi értekezésével 
doktori címet szerzett. Tudásának elismerését jelenti, hogy évek óta Buda-
pesten az ELTÉ-n, Erdélyben pedig a Kolozsvári Babes -Bólyai Egyetemen 
tart előadásokat meghívott előadóként.
Viktor jó érzékkel, gyakorlati példák, animációs képek, grafikonok és ábrák 
segítségével hozta közelebb ezt a laikusok számára szinte elképzelhetetlennek 
tűnő jelenséget és hatásait.
Megdöbbentett bennünket,hogy egy-egy napkitörés,napvihar milyen hatás-
sal lehet földi életünk mindennapjaira.
Csak egy-két példát kiragadva: 1859-ben a napviharok hatására az akkor már 
kiterjedt távíróhálózatban működési zavarok keletkeztek.1989-ben Kanadában 
a napvihar hatására 5db. 735kV feszültségű távvezeték ment tönkre, ezáltal a 
rendszer összeomlott, s az eredmény: hat millió ember nem jutott áramhoz 9 
órán keresztül. Ez azt jelentette, hogy leállt a fűtés, világítás, közlekedés, gépek, 
műtők, stb., tehát gyakorlatilag megállt az élet arra az időre.
Mindez azt az igényt hozta magával, hogy a tudósok világszerte e kocká-
zati tényező általi kiszolgáltatottság mértékének csökkentésén dolgozzanak, 
ami hatalmas feladat.
Mi pedig, akik ezt az előadást hallgattuk, amellett, hogy érdekes új ismere-
tekre tettünk szert, s érdeklődő kérdéseinkre is választ kaptunk, szeretnénk 
ha bővíthetnénk tudásunkat egy következő előadás keretében.

Gulyásné Kaszás Marianna
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Aradi vértanúkra emlékezve

„…a legnagyobb szigorúság a kompromittáltakkal szemben! Sok fejnek kell 
lehullania, mint a kiemelkedő mákfejeknek, ha az ember fölöttük ellovagol!”
(Ferenc József a szabadságharcosokról)

Az ún. „hosszú 19. század” (1789-1914) a modernitás évszázada. A technikai 
forradalom mellett az európai és a világ számos népének valós forradalmának 
korszaka, amikor királyságokból, monarchiákból köztársaságok jöttek létre 
– persze kisebb-nagyobb buktatókkal, bonyodalmakkal vagy katasztrófákkal. 
A hosszú 19. század, a francia forradalomtól a szovjet forradalomig. Ahol 
az uralkodó dinasztiák megérezték az új idők szelét, megértették a változások 
lényegét, és többé-kevésbé tudtak alkalmazkodni, ott megőrizték uralmukat. 
Ahol ez kevésbé sikerült – nos, ott tartós feszültségek alakultak ki, vagy újabb 
forradalmak lettek, vagy maguk is belesodorták a világot a nagy háborúba.
A század félidejében Európa számos városa lángban állt: 1848 forradalmi 
év volt. A Habsburg birodalom is megremegett, hiszen körülötte is forra-
dalmak gyúltak, de Bécsben majd Pest-Budán is kitört a forradalom.
A Habsburg-ház nem értette meg az új időket. A magyarországi forradalom 
és szabadságharc ideje alatt a gyengekezű, Metternich kancellár befolyása 
alatt álló V. Ferdinándot lemondatják, és a fiatal Ferenc József főherceg 
kerül a császári trónra – magyar király csak 1867-ben a kiegyezés után lesz. 
Metternich, aki a konzervativizmus egyik megalapozója volt, sajnos annak 
a kontinentális, vagyis forradalomellenes irányzatának követője (szemben pl. 
az angolszász evolutív konzervativizmussal), és az ifjú, agilis császár a 
kemény fellépés híve volt – a forradalom totális leverésében hittek.
Ferenc József istenigazán sosem értette meg környezetét. Ezért romlott meg 
kapcsolata a királynéval, ezért romlott meg kapcsolata trónörökös fiával, 
Rudolffal, akit öngyilkosságba kergetett, majd a későbbi trónörökössel, Ferenc 
Ferdinánddal, ezért vesztette el fokozatosan vezető szerepét a német államok 
között, ezért vesztette el fokozatosan az itáliai tartományokat. Végül egy 
eleve vesztésre ítélt háborúba hajszolta országát – pontosabban hagyta 
hajszolni, hiszen addigra már tényleges döntési szerepe is meggyengült.
1849-ben, a szabadságharc leverése után elkezdődött a Habsburg terror. Tud-
juk mi történt a 13 – és valójában még több – aradi vértanúval, Batthyány 
Lajos gróffal, első miniszterelnökünkkel. Ők már általában a szabadságvágyat, 
a modern eszmékbe vetett hitet is szimbolizálták. Nem egy nemzet szabad-
ságvágya volt, hanem mindenkié. Ne feledjük, Bécsben hamarabb volt forra-
dalom, mint Pesten! Hiszen a magyar mártírok közt, ott volt a pozsonyi német 
Aulich Lajos, horvátországi szerb Damjanich János, a szintén horvátországi 
Knezić Károly, az örmény Lázár Vilmos, a hesseni német Leiningen-Westerburg 
Károly, vagy a bécsi osztrák Poelt von Poeltenberg Ernő. És mint tudjuk, a 13 
vértanú mellett még ott volt az augusztus 22-én felakasztott Ormai Norbert 
ezredes, és az október 25-én agyonlőtt Kazinczy Lajos alezredes
Akik pedig megúszták Ferenc József és a „bresciai hiéna”, Haynau ádáz hajszáját, 
más országokban jeleskedtek tudásukkal. Tudjuk-e például, kik szervezték meg 
az isztambuli tűzoltóságot, kik jeleskedtek török oldalon a karsi csatában?
De tudjuk-e, hányan maradtak orosz fogságban, és kerültek, majd telepedtek 
le Szibériában? Ezzel még ma is adós a történettudomány! Ilyen részleteket 
csak az olyan, elsővilágháborús hadifoglyok emlékeiből tudjuk összerakni, 
akik még találkoztak idős 48-as honvédfoglyokkal, vagy azok leszármazotta-
ival. Vajon ők hallottak-e valaha tábornokaik aradi mártírságáról?

A vértanúk feje porba hullt. De eszméjük és harcuk mégis értelmet nyert! Ők 
megértették az új időket, és nem adták fel szabadságukat semmi áron sem! 
Emlékezzünk rájuk, ne csak október 6-án, hanem egy kicsit minden nap!

Lébény város margójára

2013. augusztus 20-a Lébény 
város életében, most egy 
történelmi nap volt. Megtar-
totta, a várossá válás alkal-
mából dr. Nagy István 
országgyűlési képviselő 
a köszöntőjét. Megtartotta 
a Szent István-i ünnepségi 
beszédét a lébényi polgár-
mester.
Az I. világháborús emlékmű 
felavatását Gyopáros Alpár 
országgyűlési képviselő vé-
gezte. Az időjárás felborítot-
ta ugyan a napi programot, 
de így is magasztos, felemelő, 
megható volt az emlékműről 
történő megemlékezés. Az I. 
világháborús emlékművet 
megáldották - felszentelték. 
Az Evangélikus Egyház részé-
ről D. Szebik Imre nyugalma-
zott püspök, a Katolikus 
Egyház részéről Gögh Tibor 
plébános. Az avatást megtisztelte jelenlétével Koháry Ferenc evangélikus 
lelkész, dr. Csokán Csaba Mosonmagyaróvár rendőrfőkapitánya és kollégái, 
valamint Hokstok Imre Győrsövényház, Csaplár Zoltán Mecsér, Bedő Csaba 
Mosonszentmiklós, polgármesterei. A MATASZ tüzérek korhű öltözetben 
álltak helyt és vettek részt a koszorúzásban. I. világháborús dalokkal emléke-
zett Kulcsár Béla és Péter András, és a Derőce néptáncegyüttes. Horváth 
György a Magyar Kultúra Lovagja tárogatózással kísérte a koszorúzókat. 
Koszorúzott az önkormányzatok részéről dr. Nagy István mosonmagyar-
óvári polgármester és a lébényi polgármester. A Katolikus Egyház részéről 
Nátz Miklós és Nagy Tibor. Az Evangélikus Egyház részéről Nátz Zsolt és 
Hatos István. Az Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület részéről Németh József 
és Wandraschek Csanád. 
Köszönetünket fejezzük ki 140 személynek, az önkormányzatnak, a képvise-
lőknek, és az alábbi civil szervezeteknek: Honvédelmi Minisztérium Kegyele-
ti Főosztály, Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület, Hagyományőrző Orchidea 
Klub, Lébényi Szent Jakab Templom Vox Angelika Kórus, Lébényi Német 
Önkormányzat, Lébényi Motoros Egyesület, Vitézirend Kárpát-medence-
tartománya, ifj. Váradi Padlóburkoló Bt.,Szent Jakab Baráti Kör Egyesület. 
Köszönet a felújító emlékbizottság tagjainak, név szerint: Horváth Józsefné, 
Kaszás Ferencné, Fördös László delegáltak, és Nátz Miklós önkormányzati 
képviselő, Bujtás László önkormányzati képviselő és Wandraschek Ferenc 
önkormányzati képviselő a bizottság elnöke. Köszönet mindenkinek, aki 
valamilyen formában segített, hogy a 173 hős neve a talapzaton a jövőben is 
megmaradjon az utókor számára. Asztalos Sándor és Venesz László helyi 
vállalkozók munkája nyomán sokáig fennmaradjon Kalotai-Kreipel Ottó 
Őrszem című alkotása, így tisztelegve a hősök emlékére. 

Üdvözlettel és köszönettel:

Wandraschek Ferenc 
önkormányzati képviselő
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Az elmúlt körülbelül egy évben jelentős személyi változások történtek a 
Polgármesteri Hivatalban. A hivatal elnevezése is megváltozott, az új önkor-
mányzati törvény szerinti hivatalos elnevezése Lébényi  Közös Önkormány-
zati Hivatal lett. A hivatal élére 2013. február 1-jével  új jegyző, dr. Tóth 
Tünde került. Nemcsak a jegyző személye változott azonban meg, 2012. jú-
liusában új munkatárs,  Merkó Éva érkezett a pénzügyi területre, Balaskó Alíz 
pedig ez év szeptemberétől, mint jogi-igazgatási előadó dolgozik a hivatalban. 
Aki még nem  ismerné őket,  az alábbiakban igyekszünk röviden bemutatni.

A legifjabb város fiatal jegyzője
Dr. Tóth Tünde pályája jogászként a me-
gye legifjabb városában indult, ahol mára 
hivatalvezetőként tevékenykedik. 
A megye legifjabb városának, minden bi-
zonnyal legfiatalabb jegyzőjét köszönthet-
jük dr. Tóth Tünde személyében, aki a 
Lébényi Közös Önkormányzati Hivatalt 
(melyhez a város mellett Mecsér tartozik) 
idén február óta vezeti. A 28 éves jogászt 
terveiről is kérdeztük.

– 2008-ban indult pályám az akkori lébényi 
polgármesteri hivatalban. Ez az első mun-
kahelyem, ahol először jogi igazgatási elő-
adó voltam. Tavaly otthon maradtam 

a most tizenkilenc hónapos kislányommal. Rá most honvéd férjem vigyáz. 
Aztán amikor kiírták a jegyzői pályázatot, jelentkeztem az állásra. Szívesen 
jöttem vissza, hiszen addigra már sok embert megismertem helyben, nem 
volt új számomra a település és a munkakör sem. Az elődöm, dr. Lascsikné 
dr. Bozi Sarolta nagyon jó tanárnak bizonyult, a kollégákkal is jó kapcsolatot 
ápoltam, ápolok, és a segítségükre számíthatok – magyarázza az ELTE-n jogi 
diplomát szerzett, jelenleg családjával Kapuváron élő dr. Tóth Tünde. 

– Nagy kihívás és felelősség is a hivatal vezetése, melynek igyekszem legjobb 
tudásom szerint megfelelni. Az idei év az átalakulások időszaka. A közigaz-
gatás átszervezése rengeteg feladattal járt, amit megsokszoroztak a Lébény 
várossá alakulása körüli teendők. Próbák elé állított az idei hatalmas árvíz is, 
ugyanis Mecséren nagyon sok adminisztrációt követelt az elszámolás – avat 
be feladataiba a fiatal jegyző, aki elmondása szerint hosszú távon gondolko-
dik ezen a pályán. Sőt, arról a tervéről is beszámolt, hogy közelebb költöz-
hetnek a városhoz, családjával akár Lébényben is letelepedhetnek.
Dr. Tóth Tünde kedden és csütörtökön délelőttönként Mecséren, a többi 
napon a hivatal székhelyén fogadja a helyieket gondjaikkal, panaszaikkal.
A cikk a Kisalföld 2013. szeptember 19-i számában jelent meg.

 
Balaskó Aliz vagyok, 28 éves, 2013. szept-
ember 9-én kezdtem meg munkámat a 
Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal-
ban, mint jogi-igazgatási előadó. Győr-
ben lakom, Marcalvárosban, gyermek- 
koromat is ott töltöttem. Jelenleg még 
a szüleimmel élek, de idén szeretnénk 
a párommal közös életet kezdeni.
Középiskolai tanulmányaimat a győri 
Pálffy Miklós Kereskedelmi Középiskolá-
ban folytattam. Érettségi után jött egy 
nagy váltás, mikor felvételt nyertem a 
győri Széchenyi István Egyetem jogász 

szakára. Ezzel egy időben dolgozni kezdtem a Ceres Zrt-nél, mint raktári 
adminisztrátor, így felsőfokú tanulmányaimat levelező tagozaton végeztem. 
Idén nyáron kaptam meg a diplomámat, és a végzettségemnek megfelelő 
állást kezdtem keresni. Ekkor figyeltem fel a Lébényi Közös Önkormányzati 
Hivatal által kiírt pályázatra, és nagyon örülök, hogy rám esett a választás. 

Az első perctől kezdve nagyon jól érzem magam mind Lébényben, mind 
pedig a Hivatalban. Úgy gondolom, hogy itt sokat tanulhatok, a megszerzett 
ismereteket a gyakorlatban is alkalmazhatom. Bízom benne, hogy a munkám 
során az itt élő embereket is megismerhetem, jó kapcsolatot sikerül velük 
kialakítanom, és bizalommal fordulnak majd hozzám.

Merkó Éva vagyok, Enesén lakom, gyer-
mekkoromat is ott töltöttem. Győrben 
a Baross Gábor Szakközépiskolában 
érettségiztem, majd itt szereztem pénz-
ügy-számviteli ügyintézői oklevelet. Ezek 
után már egyenes út vezetett a győri Szé-
chenyi István Egyetem gazdálkodás-me-
nedzsment szakára. 2012 februárjában 
szereztem közgazdász diplomát. Ekkor 
lettem figyelmes Lébény Nagyközség Pol-
gármesteri Hivatalának álláshirdetésére. 
Mivel szakmai gyakorlatomat Enese Köz-
ség Önkormányzatánál töltöttem, így 
nem volt teljesen idegen ez a környezet. 

A hivatalban pénzüggyel és gazdálkodással kapcsolatos feladatokat látok el. 
Mielőtt Lébénye jöttem dolgozni, nyári táborok alkalmával jártam már 
a lébényi templomban, valamint biciklivel Eneséről nyaranta többször vendé-
gei voltunk a „híres” lébényi fagyizónak Az eltelt egy év alatt, amióta a hivatal-
ban dolgozom sikerült jó kapcsolatot kialakítanom a kollégáimmal és 
megismerhettem a falu aktív közösségi életét. Visszatekintve, nagyon örülök, 
hogy Rám esett a választás és pályakezdőként bizalmat szavaztak nekem.

Tájékoztatás a szociális étkeztetésről

Tisztelt Lébényi lakosok!
Tájékoztatni szeretném Önöket, a Kistérségi Egyesített Szociális Intéz-
mény által biztosított szociális étkeztetésről.
A szociális étkeztetés biztosításáról, annak igénybevételéről az 1993.évi 
III. törvény „a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról” rendelkezik. 
A szociális étkeztetést intézményünk a mosonmagyaróvári térség tele-
pülésein (26 település) biztosítja. A jelenleg hatályos jogszabályok 
előírják, hogy a szociális étkeztetést közbeszerzési eljárás lefolytatása 
után, a nyertes pályázóval kell biztosítanunk. 
2013 augusztusában lezajló közbeszerzési eljárás eredménye: a nyertes 
konyha Mecsér és Lébény településeken az Ördög Konyha Kft.
2013. október 01-től Mecséren és Lébényben a szociális étkeztetést úgy 
tudjuk biztosítani, hogy az ebédet az Ördög Konyha Kft. főzi az iskola 
konyháján, hétfőtől-szombatig, elvitel és kiszállítás lehetőségével. 
Amennyiben szükséges, orvosi javaslatra diétás (cukorbetegek részére) 
étkezést is tudunk biztosítani.
Azok, akik eddig igénybe vehették a szolgáltatást, azok ezután is igény-
be vehetik, a térítési díj mértéke az ebédért nem változik. A szeptember 
havi étkeztetési térítési díjakat a Lébényi Idősek Klubjában lehet befi-
zetni, és a későbbiekben is ott lesz a befizetés. A befizetés pontos 
időpontjáról a konyhán és a klubban kapnak tájékoztatást. 
Az új igénylők az Idősek Klubjában tudnak jelentkezni, „Kérelem” nyom-
tatványt kitölteni - kollégánk Prémus Krisztiánné segít ebben.
Amennyiben további kérdésük merül fel, az alábbi elérhetőségen kap-
nak tájékoztatást:
Telefon: 206-041 vagy alapszolgaltatas@szocmkt.hu 
Üdvözlettel:

Zimmerer Károlyné
Alapszolgáltatási Centrum vezető 

Új arcok a hivatalban
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Ne égessünk!

Az ősz beköszöntével a lombhullató növények levelei elsárgulnak, elvö-
rösödnek, csodás színpompába borítva a természetet, majd elszáradnak, 
és lehullnak a fákról. Az így keletkező kerti hulladéktól, avartól termé-
szetesen meg szeretnénk szabadulni. Sokan sajnos a legegyszerűbb, ám 
rendkívül káros módját választják az ilyen hulladék eltüntetésének. El-
égetik azt, amivel a környezet károsítása mellett másoknak is kellemet-
lenséget okoznak.
A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény lehetőséget ad az 
önkormányzatoknak, hogy szabályozzák az avarégetést.
Lébény Önkormányzata 2006-ban alkotta meg a 10/2006. (III.31.) ön-
kormányzati rendeletet a köztisztaság fenntartásáról és ellátásáról. (A 
rendelet Lébény város honlapján, az Önkormányzat címszó alatt, 
a Dokumentumtárban, a Rendeleteken belül is megtalálható.) A rendelet 
értelmében a keletkező kerti hulladékot, gallyat, lehullott faleveleket 
a hulladékgyűjtő edényben, illetve a Rekultiv Kft-nél erre a célra megvá-
sárolható zsákokban kell elhelyezni, melyek elszállításra kerülnek. Ameny-
nyiben a hulladék elszállítása több ürítési időszakon keresztül sem 
oldható meg, azt elsősorban komposztálni kell. Önkormányzatunk leg-
végső megoldásként – több önkormányzattól eltérően – lehetővé teszi 
a kerti hulladék, gally, lehullott falevél elégetését. Kizárólag amennyiben 
az ingatlan sajátosságaiból adódóan, vagy növényegészségügyi okból 
nincs lehetőség komposztálásra, a kerti hulladékot, gallyat, lehullott fa-
levelet el lehet égetni az alábbi szabályok betartásával:
A kerti hulladék, gally, lehullott falevél elégetése kedd és szombat na-
pokon engedélyezett.
Az ingatlan tulajdonosa, tényleges használója napnyugtakor köteles a 
tűz eloltására.
Közterületen, különösen közút mellett, árokban, temetőben tilos a fenti 
hulladékot elégetni.
Tilos a műanyag, gumi és más lakossági vagy veszélyes hulladék elégetése.
Figyelemmel kell lenni a mindenkor hatályos tűzvédelmi, illetve tűzgyújtá-
si tilalomra vonatkozó rendelkezések betartására.
A rendelet megalkotásával a képviselő-testületnek az volt a célja, hogy meg-
engedje a kerti hulladékégetést, amely gyakran szükségszerű rossz, és helyi 
szabályozás hiányában tilos, de ugyanakkor korlátok közé is szorítsa azt.
A szabályozással elérni kívánt elsődleges cél a levegő védelme, és ezen 
keresztül az emberek egészségének, valamint a növény- és állatvilágnak 
a megóvása. 
Mindezek mellett mindenki számára kellemesebb, ha a frissen kiteregetett 
ruhákat nem járja át a szomszédból tekergő füst, vagy ha a kinyitott ab-
lakokon friss levegő, és nem gomolygó füst áramlik a szobába. 
Ezen egyszerű szabályok betartásával élhetőbbé tehetjük környezetün-
ket, és megőrizhetjük a levegő tisztaságát.

Balaskó Aliz

Pár szó a nyelvi képzésről

Sokan értesültek, és sokan jelentkeztek is 
az esedékes nyelvi képzésre Lébényben. 
Sajnos még az elején le kell szögezni, ok-
tóberben még sem indul nyelvoktatás a 
Közösségi Házban.

Januárban elindult egy országos képzési program, a Tudásod a jövőd” címmel. 
Ez abból áll, hogy a projekt gazdája, a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal 
Munkaerőpiaci Kulcskompetenciák Projektirodája, amely az NT Nemzetközi 
Technológiai Nonprofit Közhasznú Kft-vel (NT Kft.) konzorciumot alkotva 
valósítja meg a projektet, pályázott a Társadalmi Megújulás Operatív Prog-
ramba (TÁMOP), hogy ezt a képzési programot, mint nagyszabású projektet, 
aminek alapvető célja a felnőtt lakosság gazdasági versenyképességének 
növelése, valamint munkaerő-piaci, elhelyezkedési esélyeinek növelése, or-
szágosan elindíthassa. A teljes program több milliárd forint, hiszen a lényege 
az, hogy szinte ingyen juthasson a lakosság képzéshez.
A részvételre, vagyis egyfelől arra, hogy valaki taníthasson, a képző szerveze-
teknek is pályázniuk kell e konzorciumhoz. Azaz, egy nyelviskola összeállítja a 
maga képzési csomagját, és azzal vagy nyer, vagy nem. A csomagot az előze-
tes jelentkezések, érdeklődők száma alapján állítják össze. A mi esetünkben 
ez volt augusztus végén és szeptember elején a Közösségi Házban. Az Európai 
Nyelvek Stúdiója nevű nyelviskolának a lébényi csomagja sajnos most nem 
nyert. De újra be lesz adva a pályázat, illetve felvesszük a kapcsolatot más 
nyelviskolákkal is, persze arra ügyelve, hogy egy településre csak egy képző 
pályázhat. Várhatóan tehát télen, vagy a 2. iskolai félévnek megfelelő időszak-
ban beindul a nyelvi képzés Lébényben is.
Amit még FONTOS TUDNI!
Ha valaki érdeklődik a Közösségi Házban, az nem számít jelentkezésnek! Csak 
egyféleképpen lehet jelentkezni! Ezt így tehetjük meg:

1. Interneten megkeressük a www.tudasodajovod.hu című weblapot.
2.  A képernyőn, jobb oldalon a vörös mezőben rákattintunk az Érdeklődők 

belépése/regisztrációja a HIR-be feliratra.
3.  Egy új lap ugrik elő, ahol rákattintunk a regisztráció gombra, és utána 

regisztráljuk magunkat. FONTOS tudni, hogy meg kell adni az adóazo-
nosító jelünket – ez alapján azonosítják be a magánszemélyeket.

4.  A regisztráció során megkapott jelszóval és felhasználónevünkkel rend-
szeresen beléphetünk a HIR-be. Itt lehet keresni a lehetséges képzéseket.

5.  Ha bejelentkeztünk, tehát a www.tudasodajovod.hu weboldalon belül 
a HIR adatbázisában vagyunk, akkor a képernyőn baloldat fenn a menü-
ben rákattinthatunk a képzéskereső gombra.

6.  Ezek után megadhatjuk az opciókat, rákereshetünk településre is, pl. 
Lébényre. Az adott településen induló képzések fognak előugrani. Ha 
egy sem ugrik elő, akkor azon a településen nem zajlik képzés.

7.  Sajnos az adatbázisban az információk elég idétlenül vannak megadva, 
ezért érdemes a képernyő alján lévő tili-tolit jobbra húzva mozdítani a 
képet, így az adott képzéshez tartozó nyelviskola elérhetősége is látszik, 
ahol érdeklődhetünk a képzéssel kapcsolatos további információkért.

8.  Ha megtetszik egy képzés, akkor ki kell pipálni baloldalon, és a képernyő 
alján lévő jelentkezem gomb kattintásával lehet jelentkezni. EZ AZ 
EGYETLEN MÓDJA A JELENTKEZÉSNEK.

9.  A jelentkezésnek kötelezettségei is vannak! Minimálás hiányzási lehetőség, 
és a képzés végén egy záróvizsgát kell tenni, aminek minimum 60%-osnak 
kell lennie.

Ugyanis a képzés a pályázat végett rendkívül olcsó. Egy főnek csak 4-5.000 
forint a teljes képzés, mindennel együtt! A többit ez a pályázat állja. (Elvileg 
egy képzés kb. 60-100.000 forintba kerülne). Ha viszont valaki a fent említett 
kötelezettségeknek nem felel meg, a teljes képzési díjat ki kell fizetnie.
Továbbra is várjuk az érdeklődőket, és amint új fejlemény van, azonnal érte-
sítjük a lakosságot a város weblapján illetve facebook oldalán, valamint az 
eddigi jelentkezőket drótpostán vagy sms-ben.

Szilágyi Dániel IKSZT vezető
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Becsöngettek….

Szeptember másodikán iskolánk is megkezdte a 2013-14-es tanévet, 275 
diákkal, ebből 136 alsós tanuló, 139 felsős tanuló. A tagintézményeink tanulói 
létszáma: Bezi: 28 fő Mecsér 19 fő. Zeneiskolai kis művészeink száma 61 fő. 

Az iskolánk rendezvényterve sok színes programot tartogat a tanulók számá-
ra, e számban már az évnyitó, szemétszedés, a papírgyűjtés, a jutalomkirándu-
lások és az akadályverseny vidám/komoly pillanatait láthatják az Olvasók. 
Az étkezési térítési díjak befizetése és a hiányzások bejelentése az iskolatit-
kári irodában (Iskola köz 1. Tel.: 06-96-360-060) lesz minden hónap 5. és 6. 

napján, vagy az azt követő első két munkanapon 12. 30 – 15. 30-ig. 
A nyári Lébény újságból, a 2012-13-as tanév versenyeredményeiből kimaradt:
A TEKI TOTO Országos matematika levelezős versenyén:
László Csaba 2. b. arany, 
Pálfi Tünde 2. b. bronz,
Sárvári Bori 2. b. arany helyezést ért el. Gratulálunk!

Gyurós Tamara

Kirándulunk

Szeptember elején jutalomkiránduláson vehetett részt a felső tagozat 3 osztálya: 
•  a tisztasági verseny első helyezettje a 7.b /osztályfőnökük Folkmayer Csilla/
•  az osztályok közötti tanulmányi és magatartási verseny győztese a 6.b 

/osztályfőnök Sárváriné Lénárd Lívia/ valamint
•  a 8.a /osztályfőnök Fülöp Lajosné/, akik holtversenyben a 6.b-vel szintén 

első helyet szereztek a magatartási versenyben, ezen kívül elnyerték 
a "legjobb felső tagozatos osztály" címet is.

A 6.b 25 000 Ft, a 8.a 50 000 Ft anyagi támogatást kapott a Gyermekeinkért 
Alapítványtól. A 3 osztály tanulói az 
osztályfőnökeikkel Budapesten jár-
tak. A délelőtti órákat a Közlekedé-
si Múzeumban töltötték, 
délután pedig önfeledten szórakoz-
hattak - sajnos utoljára - a Vidám-
parkban.

Fülöpné Manna
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Környezetvédelemre nevelés óvodánkban

Az idei évben óvodánk pedagógiai programjában helyet kapott a kör-
nyezetvédelem.
A gyermekek környezeti nevelése az egész nap folyamán jelen van, beépül az 
óvodai élet mindennapi folyamatába, valamennyi tevékenységébe. Már 
magát a tárgyi környezetet is úgy alakítottuk ki, hogy nevelő hatású legyen. 
Például mindennek kialakítottuk a helyét, a bejáratoknál esztétikus virágos 
ágyások vannak, télen minden csoport gondoskodik a madarakról stb.

Nevelőmunkánk során kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek környeze-
tükhöz fűződő pozitív viszonyának kialakítására. Támogatást nyújtunk a 
tapasztalatok megszerzéséhez az élményekre alapozott új természeti és 
társadalmi ismeretek alkalmazható tudássá mélyítéséhez, rendszerezéséhez. 
Igyekszünk kialakítani a gyermekekben a kulturált életvitel szokásait, a megfe-
lelő viselkedési formákat és érzelmi viszonyokat. 

Környezettudatos szemlélet és 
magatartás közvetítésével kí-
vánjuk a gyermekeket a termé-
szet tiszteletére, óvására, okos 
cselekedetekre nevelni, vala-
mint az értékeket átörökíteni. 
Szeretnénk óvodánk működé-
sét is takarékosabbá, tudato-
sabbá tenni, hisz a gyermekek 
alapvető tulajdonságai az után-
zás, a felnőtt viselkedési módok, 
minták követése. Intézmé-
nyünkben a speciális vízcsapok 
felszerelésével kevesebb lett a 
vízfogyasztás, de felnőtt és gyer-
mek megfelelő odafigyelésével 
még csökkenthető.
Ez év szeptemberétől óvo-
dánkban szelektíven gyűjtjük 

a hulladékot. Minden csoportban gyűjtődobozt helyeztünk el a papírhulla-

déknak. Egy közös helyiségben jelöltük ki a műanyag palackos, üveges és az 
elemes gyűjtőládáink helyét. Alkalmanként mindig más csoport viszi el a 
település közeli tárolóiba a hulladékot.
Feladataink közé tartozik, hogy gyermekeinkben kialakítsuk a környezetvé-
delem iránti igényt, valamint a tiszta, egészséges környezet megóvására és 
a természet tiszteletére, megbecsülésére neveljük őket.
A foglalkozások jelentős részét természeti környezetben tartjuk. Törekszünk 
a szervezett foglalkozások alkalmával a tevékenységre, tapasztalatszerzésre 
ösztönző, harmonikus, jókedvű légkör 
kialakítására. Folyamatos és alkalmi meg-
figyelések motiválásával érjük el, hogy a 
gyermekek maguk fedezzék fel környe-
zetük rejtelmeit, és ezzel tartsuk ébren 
kíváncsiságukat. Szemléltetjük az egyes 
tevékenységek munkafolyamatait, esz-
közeit pl: út, ill. házépítés, csőszerelés stb. 
Kísérletek segítségével tárjuk fel az ok-
okozati összefüggéseket. A környezeti 
nevelés céljának és feladatainak megva-
lósítása közös élmények, és közös tevé-
kenységek során történik, amely a 
szocializáció szempontjából is jelentős. 
A való világ tevékeny megismerésére 
irányuló témaköröket, a szűkebb és tá-
gabb környezet vonatkozásában széles-
körűen dolgozzuk fel, és mindenkor figyelembe vesszük az életkort. 
Törekszünk az óvoda és a család együttműködésére és az óvodában kialakí-
tott környezetbarát szokások átadására. 
Az első ilyen közös megmozdulásunk a takarítási világnaphoz kapcsolódott. 
Minden csoport gereblyét, lombseprűt, seprűt ragadott és rendbe tette az 
óvoda udvarát és környékét. A kiscsoportosok összegyűjtötték az eldobált 
szemetet, a lehullott faleveleket. A középsősök a kisudvar rendezését vállal-
ták. Elegyengették a vakondtúrásokat, segítettek a felásott homok elgereb-
lyézésében. A kerítésen kívül is akadt feladat. Az óvoda előtti árkot is rendbe 
tettük. A nagycsoportosok kitakarították az udvari babházakat, összerakták 

a játékokat, gereblyéztek, szemetet gyűjtöttek. Minden kisgyerek örömmel 
kapcsolódott be a közös tevékenységbe.
Az állatok világnapja alkalmából a nagycsoportosok ellátogattak a Győri 
Vadasparkba. A középsősök a lébényi erdőben és vízparton, a kiscsoportosok 
egy közeli ház udvarán figyelték meg az állatokat. 
Ezek a közös programok természetbarát, környezetbarát szemléletet sugall-
va segítik a gyermek erkölcsi tulajdonságainak (együttérzés, segítőkészség, 
önzetlenség, figyelmesség stb.) és akaratának (önállóság, önfegyelem, kitar-
tás, feladattudat, szabálytudat stb.) fejlődését. 

Pillangó csoportos óvó nénik
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Civil szervezetek hírei

Kórustalálkozó a lébényi templomban
2013. szeptember 28.

„Egyedülálló hangszer vagy Isten kezében. Engedd, hogy a Lélek által meg-
szólaljon benned az üzenet, amelyet rajtad keresztül szeretne közölni az 
Úr.” Simon András szavait választottuk kórustalálkozónk mottójául.

A lébényi Szent Jakab templom „Vox Angelica” kórusa kórustalálkozót ren-
dezett 2013. szeptember 28-án. Vendégeink voltak: a peresznyei Szent Egyed 
templom kórusa Galavits Erzsébet vezetésével és a hegyeshalmi Erkel Ferenc 
Vegyeskar Salzer Géza vezetésével. A peresznyei kórus már másodízben 
énekelt velünk a lébényi templomban. Nagy öröm volt számunkra, hogy 
a hegyeshalmi Erkel Ferenc Vegyeskart is templomunkban köszönthettük, 
és viszonozhattuk májusi meghívásukat. 
A kórustalálkozó rendezésével az volt a célunk, hogy a meghívott kórusok 
néhány percben bemutatkozhassanak egymás előtt, a zenebarát érdeklődők 
előtt, majd pedig megtapasztalhassuk az együtt éneklés örömét. A szentmi-
sében a három kórus egy nagy kórussá egyesülve énekelt kórusműveket, 
számunkra ez felejthetetlen élmény volt. Bízom benne, hogy ez az este em-
lékezetes percekkel ajándékozta meg a hallgatóságot és a kórusok tagjait 
egyaránt, és az elcsendesedett lélek valóban meghallotta az Úr üzenetét, 
amelyet a legszebb hangszeren, az emberi hangon keresztül üzen.
Sík Sándorra, jeles pap-költőnkre is emlékeztünk, aki 50 évvel ezelőtt, éppen 
szeptember 28-án adta vissza lelkét a Teremtőnek. Ezen a lélekemelő estén 
teljesült bennünk Sík Sándor kívánsága:

„Olyan szabadon akarok ma Neked énekelni, 
Amilyen szabadon piheg itt e rigó, 
Mely a villámhárító hegyére szállt, 
És nincsen köze több a földdel, 
Mint az a pont, 
Melyből karmos kis lába kinő.”

Az este további részében vidám zeneszó mellett elfogyasztott vacsora közben 
már a szórakozásé, az ismerkedésé és a kötetlen beszélgetéseké volt a főszerep.

Vox Angelica

9 évesek lettünk…

Idén ünnepelte a Baba-Mama 
Klub fennállásának 9. évfordu-
lóját. Mindig nagy alkalom ez 
az ünnepi készülődés. Mi, 
szervezők (Steiningerné Hor-
váth Csilla és Kovács Ildikó) 
augusztus 17-én, szombaton 
délután vártuk a klub tagjait 
és az érdeklődőket a Közössé-
gi Ház udvarára. Az önkor-
mányzathoz beadott sikeres 

pályázatnak köszönhetően, színes programokkal készültünk a születésnapi 
rendezvényre. Az udvaron légvár és mini trambulin várta az izgő-mozgókat.
Az ügyeskedő gyerekeket és anyukákat egy kis kézműves foglalkozásra invi-
táltuk, ahol zsenília virágokat készítettünk. A nyár szinte elengedhetetlen 
kelléke a csillámtetoválás, így az sem maradhatott ki a sorból. A Közösségi 
Ház belső terme adott otthont az ügyességi játékoknak, mindenféle lépege-
tőnek, alagutaknak és Kovátsné Uray Tímea vezetésével a Ringatónak. 
A zenés, mondókás foglalkozás mindig elbűvöli a kicsiket, hiszen ez jó al-
kalom az együtt játszásra, a legkisebbek viszont úgy döntöttek, hogy inkább 
jól elszundikálnak az éneklés közben. Az idei szülinapon egy kis kóstolgatás-
ra is meginvitáltuk a vendégeket, a nassolni valók között, ugyanis bio üdítők-
kel, többféle kölesgolyóval, bulátával, teljes kiörlésű kekszekkel kedveskedtünk 
nekik. A jó hangulatot, csak a légvár leengedése szakította meg, de sajnos 
egyszer minden mulatság véget ér.
Örülünk, hogy sokan ellátogattak a klub rendezvényére, reméljük az év 
közbeni foglalkozások is ilyen népszerűek lesznek, ahol Csilla várja majd a 
régi és új tagokat.
Ezúton szeretnénk megköszönni az önkormányzat nagyvonalú támogatását 
és Kovátsné Uray Tímeának a Ringató megtartását.

K.I.

Megemlékezés

Az aradi vértanúkra emlékezett az Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület. A 164. 
évforduló alkalmából a római katolikus temetőben az 1848-s nemzetőr sírra 
helyezte el a tisztelgés és a megemlékezés koszorúját 2013. október 06-án .

Wandraschek Ferenc

Támogatás
 az Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület tisztelettel megköszöni az ADÓ 
1 % -nak felajánlását amit most megkaptunk: 119 026 Ft azaz 
egyszáztizenkilencezerhuszonhat Ft.
Továbbra is nemes célokra fogjuk felhasználni, mint minden támogatást. 

Tisztelettel: Wandraschek Ferenc
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Új kamara a gazdálkodók szolgálatában

A magyar agrárium képviseleti szervezetét 1994-ben alapították, ami azóta 
számos változáson ment keresztül. 2013. március 28-án kötelező tagsággal 
megalakult az új Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK), amely nemcsak 
nevében és megjelenésében, hanem szellemiségében is megújult. Egy sokkal 
dinamikusabb, interaktívabb szervezet segíti ezután az agrárium mellett az 
élelmiszeripar munkáját is. 
A szervezet feladatkörének bővülésével hatékonyan kíván fellépni az agrár- és 
élelmiszerszektort érintő kérdésekben. A NAK 6 mezőgazdasági, 6 élelmiszer-
ipari és 3 vidékfejlesztési osztályon belül tartja nyilván tagjait. Mindhárom 
szektornak saját felelős alelnöke van, kiegészülve a mikro-, kis- és középvál-
lalkozásokért felelős országos alelnökkel. A megyei kamarai küldöttek össze-
tétele garantálja az új köztestületben összefogott ágazatok érdekeinek arányos 
képviseletét, a NAK 19 megyei szervezetén keresztül. 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara emellett elkezdte a települési agrárgaz-
dasági bizottságok megalakítását, amelyek a minél szélesebb körű társa-
dalmi egyeztetés színterei lehetnek, és melyek megalakításáról a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara Alapszabálya rendelkezik. A megyei szervezetek és 
a szakmai kamarai osztályok mellett ezeken a testületeken keresztül kerül-
het közvetlen kapcsolatba a gazdálkodókkal a kamara.
A helybeli gazdák, gazdálkodók képviseleti fóruma megalakítása legalább tíz, 
a településen lakóhellyel, székhellyel, telephellyel rendelkező kamarai tag 
kezdeményezésére kötelező. A kamara alapszabálya értelmében több tele-
pülés is alakíthat közös bizottságot. Az önkormányzatiság fontos eleme, hogy 
a testület maga dolgozza ki a tagokkal való együttműködés helyi sajátossá-
gokhoz igazodó formáit. 
A cél az, hogy a települési agrárgazdasági bizottság a kamara tagjainak köz-
vetlen érdekegyeztetési és képviseleti fóruma legyen, ahol első kézből infor-
málódhatnak a kamara működéséről, terveiről és ahol elővezethetik 
elvárásaikat és igényeiket a szervezet munkájával kapcsolatban. 
A hamarosan kézhez kapott kamarai kártya a tagok számára pénzben is 
mérhető előnyökkel jár. Felmutatásával a tervek szerint olcsóbban juthat-
nak majd üzemanyaghoz, banki és más szolgáltatásokhoz a gazdálkodók, 
továbbá csökkenthetik költségeiket. A tagság naprakész információhoz 
jutását támogatja a piac- és pályázatfigyelési szolgáltatás, valamint a ka-
marai lapok terjesztése. Az agrármeteorológiai és növényvédelmi előrejel-
zés, a földterületek mérése illetve a származási bizonyítványok kiadása 
szintén a tervezett szolgáltatások körébe tartozik. A kamara választott 
bíróságának megújításával a bővülő hatáskör mellett a vitás kérdésekben 
kiváló szakértők dönthetnek, emellett bevezetésre kerül a „megbízható 
üzleti partner” minősítés, ami hasznos információt nyújt majd a tagok 
gazdasági előéletéről. Az országos lefedettségű tanácsadói hálózat évek óta 
meghatározó jelentőséggel bír a magyar gazdák számára, emellett szélesebb 
körű kereskedelmi, pénzügyi és jogi tanácsadásra is készül az új testület.

Nagyné G. Pataki Ágnes
kommunikációs igazgató

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Feledésbe merült emlékeink vagy elfeledtük volna?

Feledésbe merült helyi emlékeink, 
legendáink egyike, a Lébényi szü-
letésű Poppr Emil (1885. 02. 28.)
Az I. világháborús hősre emlékez-
tünk közösen, az Aranysarkan-
tyús Vitézi Lovagrend és az Első 
Lébényi Lokálpatrióta Egyesület, 
2013 szeptember 7-én. A római 
katolikus temetőben levő kriptá-
ban nyugvó fiatal Poppr Emil 
emlékére koszorút helyeztünk el, 
a síron. Gögh Tibor plébános úr 
megszentelte a síremléket. A kis 
létszámú jelen lévőkkel közös imát 
mondtunk (nem volt meghirdet-
ve). Rövid ismertetőt mondott 
Bárdossy Péter nagyprior és Dr 
Danka László úr. A helyiek részéről 
jómagam tájékoztattam a Buda-
pestről érkezett vendégeket. Felso-
roltam a helyi nevezetességeket, 
várossá emelésünket. Kiemelték 
Poppr Emil hősiességét és fel sorol-
ták az I. világháborúban szerzett - 
kiérdemelt kitüntetéseit, életrajzát.

A 83. Gyalog Ezred tart. hadnagya, Őfelsége IV. Károly király aranysarkantyús 
vitéze, a Mária Terézia rend és a vaskoronarend lovagja, a katonai érdem-
kereszt, az arany, két nagy ezüst és kis ezüst, bronz vitézségi érem, a II. 
osztályú német vaskereszt, a Károly csapat kereszt és a sebesülési érem 
tulajdonosa.
Meghalt 1928 március 4-én, 33 éves korában. A vendégek ismereteit ki-
egészítettem, hogy autó balesetbenhalt meg jóval a háború után. 
"Az előléptetése alkalmából ezredparancsnoka, Turba József Ezredes 
külön elismerő köszönő iratot intézett hozzá, melyben a muszkafogó 
jelzővel illette (Russenfánger), ez a jelző elkísérte a háború végéig,a lassan 
legendává váló ifjú hőst." A tartalmas ismertető után megtekintettük 
a helyi emlékek egy részét, a trianoni emlékművet, az I. világháborús 
emlékművet, a templomokat.
Ezután a Szent Jakab látogató központban a megtekintés után egy kis 
beszélgetésre is sor került, némi sajt-pogácsa, bor elfogyasztása közben. 
Büszkén tájékoztattuk őket, Lébény várossá válásáról, majd megbeszéltük, 
hogy igyekszünk hagyományt teremteni a megemlékezésről. A jó hangu-
latú találkozó után megköszönték a vendéglátást és ígéretük szerint jó 
hírét viszik külföldre is, és az ország más településeire, mivel céljuk , hogy 
az ilyen és ehhez hasonló emlékhelyeket megőrizzék, ami az Első Lébényi 
Lokálpatrióta Egyesület célja itt helyben is.
Poppr Emil-ről bővebb tájékoztatást olvashatnak a LÉBÉNY KÖNYVE-ben.

Wandraschek Ferenc e.elnök

Kedves Olvasóink!

A következő szám lapzártájának időpontja:
2013.12.02 (hétfő)
Minden megjelenésre szánt írást a fenti időpontig várunk a 
muvelodesszervezo@lebeny.hu email-címre!
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1. A bizalom áldozata…
J. Á. feljelentést tett az általa B. T. néven ismert tettes ellen, akinek 2013. 
július 22-én elutalt 140.000.- Forintot kettő darab telefonért, de azokat a mai 
napig sem kapta meg és azóta az eladót sem lehet elérni. A bűncselekmény-
nyel okozott kár: 140.000.- Forint.
Kérjük Önöket annak érdekében, hogy ne váljanak áldozattá, ha vásárolni 
akarnak akár mobiltelefont vagy bármilyen más tárgyat, akkor azt a legcél-
szerűbb úgy megtenni, hogy a vásárlás személyes átvétellel történjen, így 
lehetőség van „biztosra” menni.
2. Nem biztos, hogy velünk nem történhet meg…
M. K. feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2013. augusztus 03-án 
Győrben az egyik bevásárlóközpontban, mialatt a feljelentő a kosarába pakolt, 
eltulajdonította a pénztárcáját, benne 
kb. 260.000.- Forint készpénzével. 
A bűncselekménnyel okozott kár: 
270.000.- Forint.
A vásárlás befejezését követően a pénz-
tárcájukat tegyék el, mivel az elkövetők 
ilyenkor azt használják ki, hogy a meg-
vásárolt áru pakolása közben a legtöb-
ben a személyes dolgaikra nem annyira 
figyelnek oda, és így könnyen megsze-
rezhetővé válnak az értékeik.
3. Valaki „megtalálta” …
G. B. feljelentést tett ismeretlen tettes 
ellen, aki 2013. augusztus 07-én Győrött 
az egyik buszmegállóban letett és rövid 
időre őrizetlenül hagyott táskáját eltu-
lajdonította a benne lévő mobiltelefonnal, ruhaneműivel, saját és barátja 
személyes irataival együtt. A bűncselekménnyel okozott kár: 18.000.- Forint.
Utazáskor sokszor kerülhetnek olyan helyzetbe amikor le kell rakni a cso-
magjaikat, ilyenkor célszerű a csomagokat a testőrizetükben, maguk mellett 
tartani, mivel előfordulhat – a fenti eset is mutatja –, hogy ellopják a csoma-
gokat akkor is ha csak egy „kis” időre hagyják őrizet nélkül. A személyes ira-
tainkat célszerű mindig magunknál tartani.
4. Közeledik a fűtési szezon…
Rendőri jelentés alapján indult eljárás ismeretlen tettes ellen, aki 2013. au-
gusztus 04. és 15. közötti időben K. Gy. tulajdonát képező a település külte-
rületén lévő szántóföldek végéből kivágott és eltulajdonított 19 darab, 
különböző átmérőjű akácfát. A bűncselekménnyel okozott kár: 270.000.- Ft.
R. község feljelentése alapján indult eljárás ismeretlen tettes ellen, aki 2013. au-
gusztus 15. megelőző időszakban R. község kezelésében lévő út melletti árokból 
nagy mennyiségű fát kivágtak és elszállítottak. A lopási kár kb. 40.000.- Ft.
Sajnos vannak olyanok, akik ezt a módját választják a téli tűzifa beszerzésé-
nek. Javasoljuk, hogy a tulajdonosok egész évben rendszeresen nézzenek 
körül a földterületeiken, erdőrészeikben, kifejezetten a késő nyári, őszi és téli 
időszakban, ezzel biztosítva, hogy a használatukban vagy tulajdonukban lévő 
területek vonatkozásában ne érje Önöket kár. Amennyiben – az engedéllyel 
– kivágott fát azonnal nem tudják majd a területről beszállítani, így annak 
őrzését célszerű megszervezni.
5. „Drága” nyeremény…
P. J. feljelentése alapján indult eljárás ismeretlen tettes ellen, aki 2013. augusz-
tusában megjelent a sértett lakásán azzal, hogy felesége nyert egy garnitúra 
ágyneműt, egy másikat pedig eladásra kínált 100.000,- Forintért. P. J. a pénzt 
átadta az ismeretlen nőnek, aki ezt követően távozott.
Korábban is előfordultak hasonló módon elkövetett bűncselekmények. Az 
ilyen jellegű bűncselekmények áldozatai legtöbbször az idősebb korosztály-
hoz tartoznak. Előfordul, hogy hasonló módon jutnak be a lakásokba és 
onnan különböző értékeket is elvihetnek. Arra kérnénk Önöket, hogy idősebb 

hozzátartozójukra fokozottan figyeljenek, hogy ne váljanak hasonló bűncse-
lekmények áldozatává. 
6. Az Internetes világ árnyoldaláról 1…
N. A. feljelentése alapján indult eljárás ismeretlen tettes ellen, aki 2013. au-
gusztusában a sértett tudta és beleegyezése nélkül az Egyesült Államokban 
több alkalommal internetes vásárlást hajtott végre a sértett által az egyik 
banknál vezetett folyószámlájáról 54.000.- Forint értékben. A bűncselek-
ménnyel okozott kár: 54.000.- Forint.
Az Internet elterjedésével egyre több „digitális bűncselekményt” követnek 
el, az egyik ilyen eset, amikor valakinek a bankszámlájáról tudta és beleegye-
zése nélkül az Interneten vásárlást hajtanak végre. Ilyen eseteknek mindig 
van előzménye, például korábban valamilyen módon ismertté vált az isme-

retlen elkövető részére a sértett bank-
kártyájának adatai (például egy nem 
biztonságos Internetes kapcsolaton 
történt vásárlás következtében). 
A bankkártya adatokat soha ne adják 
meg e-mailben, vagy más nem banki 
űrlapon keresztül!
E havi ELBÍR-hírlevelünk mellékleté-
ben az Internetes vásárlással kapcso-
latosan bővebben olvashatnak.
7. Az Internetes világ árnyoldaláról 2…
V. H. Z. feljelentése alapján indult el-
járás ismeretlen tettes ellen, aki az 
egyik internetes oldalon ausztriai 
munkavégzés címén adott fel hirde-
tést, miszerint Bécsbe keres betanított 

munkásokat. A sértett a megadott telefonszámon felvette a kapcsolatot egy 
K. L. néven bemutatkozó személlyel, aki közölte, hogy a szállást a cég nem 
állja, ezért előre egy hónapra 72.000.- Forintot be kell fizetni, melyet a sértett 
átutalással teljesített. Az utalás feladási díja 5.600.- Forint volt, így összesen 
77.600.- Forintot adott fel. Ezt követően a munkát hirdető személy már nem 
volt elérhető. Okozott kár: 77.600.- Forint.
Ma már bárki vállalhat munkát szabadon az Európai Unióban, ezt kihasznál-
va vannak elkövetők, akik álhirdetéseket adnak fel és kihasználják a munkát 
keresők bizalmát, hogy pénzt szerezzenek tőlük. Ilyen hirdetésekkel az Inter-
neten és a nyomtatott médiában is találkozhatnak. Amennyiben ilyen hir-
detéssel találkoznak és munkát vállalnának külföldön, célszerű – akár az 
Internet – segítségével tájékozódni (referenciákat keresni) arról a vállalko-
zóról, vállalkozásról, cégről, aki(k) a munkaerőt „toborozzák”, így kisebb az 
esély, hogy áldozattá válhatnak.
8. Trükkös pénzváltás…
Rendőri jelentés alapján eljárás indult ismeretlen tettesek ellen, mivel 2013. 
augusztusában az egyik postahivatalba bement két férfi és a postavezető 
figyelmét pénzváltás közben elterelték és így 18 db 5.000.- Forintos bankjegyet 
tulajdonítottak el. Lopással okozott kár: 90.000.- Ft.
Kérjük a posták, pénzváltók, üzletek, és egyéb nagy pénzforgalmat lebonyo-
lító egységek alkalmazottait, vezetőit, hogy a fentiekhez hasonló módon 
pénzváltást kérő személyekkel kapcsolatos ügyintézés, pénzváltás során 
fokozott figyelemmel, és körültekintéssel járjanak el, ne hagyják magukat 
siettetni, mert ezzel belekeveredhetnek a pénzszámolásba, továbbá kérnénk, 
hogy az elővett pénzt a kezükből ne rakják le a pultra, asztalra és ne tévesz-
szék szem elől.
9. Áldozatvédelem
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálat Áldo-
zatsegítő Osztályának munkatársai minden hónapban tartanak ügyfélfoga-
dást Téten, Mosonmagyaróváron és Sopronban is. 
1.  Téten a Fő. u. 94. szám alatt (Gyermekjóléti Szolgálat), minden hónap 4. 

Bűnmegelőzés
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csütörtökén 1000-1400 óra közötti időben;
2.  Mosonmagyaróváron az Erkel Ferenc u. 10. szám alatt, minden hónap 3. 

keddjén 1000-1400 óra közötti időben;
3.  Sopronban a Kőszegi u. 1/A. szám alatt (Munkaügyi Központ), minden 

hónap 2. csütörtökén 1000-1400 óra közötti időben.
10. Lelki Elsősegély Telefonszolgálat
Bárhonnan, vezetékes és mobil telefonról európai rövidített hívószámon - 
116-123 – elérhető díjmentesen és névtelenül éjjel-nappal Magyarország 
területéről.
„A szolgáltatásnak köszönhetően a hívó fél egy embertársával oszthatja meg 
problémáit, elfogadó, nem ítélkező légkörben. A szolgáltatás lelki támaszt 
nyújt magányos, lelki traumát átélő vagy az öngyilkosságot fontolgató hívók 
számára.”
Az Internetes vásárlásról
Az Internet-használat terjedésével a valós élet 
funkció is megjelentek a virtuális térben. Ilyen 
funkció a vásárlás is, amelynek azonban van-
nak kockázatai is.
Az Internet használat terjedésével a valós élet 
funkció is megjelentek a virtuális térben. Ilyen 
funkció a vásárlás is. Az internetes vagy online 
kereskedelem mind a vásárlók, mind az eladók 
(kereskedők) számára sok előnnyel jár. A ve-
vők kényelmesen, otthonról vásárolhatnak, 
összehasonlíthatják az árakat, majd a meg-
rendelést követően futár hozza házhoz az 
árut. Mivel azonban a felek nem találkoznak 
egymással, a vevő a fizetést megelőzően nem 
látja élőben a terméket az internetes vásár-
lásnak vannak kockázatai is, hiszen ezeket 
a csalók kihasználhatják. Nem kell azonban azt hinni, hogy az eladók több-
sége csaló lenne. Az internetes vásárlásnak alapvetően két fajtája van: 
a webshopokban és a aukciós portálokon történő vásárlás. A webshopokban 
általában a kereskedők új terméket árulnak, számlával, jótállással. Az aukciós 
portálokon viszont sok esetben használt termékek szerepelnek, számla és 
jótállás nélkül. Így az áruk is alacsonyabb, de a vásárlásnál ezt mindig tartsák 
szem előtt.
Személyes átvétel
Az online vásárlás legnagyobb kockázata, hogy megkapja-e a pénzéért 
a kiválasztott árut, illetve azt kapja-e, olyan minőségben, amit kiválasztott. 
A webshopokon és az aukciós portálokon keresztül történő vásárlásoknál 
többnyire van lehetőség arra, hogy a terméket személyesen vegye át, a hely-
színen fizetve. Ez a legbiztonságosabb forma, hiszen a fizetés előtt láthatja az 
árut, és ha az nem felel meg az elképzeléseinek, elállhat a vásárlástól. Aukci-
ós portál esetében ennek lehetnek negatív következményei, ezért a licitálás 
előtt kérjenek megfelelő tájékoztatást a termékről, így csak akkor kell elállni 
a vásárlástól, ha a tájékoztatás a valóságnak nem megfelelő.
Csomagküldés
Nem mindig van lehetőség a személyes átvételre (pl. távolság miatt, webshop 
esetében üzlethelyiség hiánya). Ilyenkor marad a postai út. A megrendelés 
(licitálás) előtt mindig tájékozódjanak a jótállás feltételeiről, szállítási költsé-
gekről és a szállítás idejéről. Webshop esetében nézzék meg, hogy ki üzemel-
teti az oldalt. Ez lehet cég vagy magánszemély (egyéni vállalkozó), az oldalon 
fel kell tüntetni a címet, az adószámot és cégjegyzékszámot, illetve a cso-
magküldésre jogosító nyilvántartási számot. A webshopok és akciós portálok 
használatához általában regisztráció szükséges, a kért adatokat (szállítási cím, 
e-mail, telefonszám) pontosan adják meg, hiszen ezek elengedhetetlenek az 
üzlet sikeres lebonyolításához.
Utánvétel
Az áru kifizetése történhet többféleképpen. Az egyik az utánvétellel történő 
fizetés, ilyenkor a postásnak vagy a futárnak kell fizetni. Ez általában szállítá-

si díjon felül plusz költséget (általában néhány százforintnyi összeget) jelent. 
Ebben az esetben a csomagot biztosan megkapjuk. Mindig ellenőrizzük, hogy 
a csomag bontatlan és nem sérült-e. Ha felbontották vagy sérült, akkor ne 
vegyék át, hanem küldjék vissza a feladónak. Ha van lehetőség, nyissák ki és 
ellenőrizzék, hogy tényleg a megrendelt áru van-e benne.

Átutalás, bankkártya használat
Utánvétel helyett van lehetőség az áru előre történő kifizetésére. Ez történhet 
átutalással, ebben az esetben kapnak egy előleg számlát, amin szerepel 
a számlaszám és az átutalandó összeg. Ezt akár személyesen a bankban vagy 
az interneten keresztül is átutalhatják. Az átutalás mellett sok esetben fizet-
hetnek bankkártyával szintén az interneten keresztül. Ehhez általában 
dombornyomott kártyára van szükség, de vannak olyan nem dombornyomott 
kártyák is, amelyekkel lehet így fizetni. Egyes bankok bocsátanak ki virtuális 

kártyákat, amelyekre előzőleg a kívánt összeget 
a vásárlás előtt fel tudják tölteni, így vásárlás 
után nem marad rajta pénz. A bankkártyás 
fizetésnél meg kell adni a kártya adatait (bank-
kártya típusa, száma, tulajdonos neve, lejárati 
ideje és a hátoldalon található biztonsági kó-
dot). Ezek ismeretében visszaélésre nyílna le-
hetőség, hiszen a jövőben, aki ismeri ezeket az 
adatokat, szintén tudna vásárolni. (ezért prak-
tikus a virtuális kártya, amin a vásárlás után 
nem marad pénz). Ennek kiküszöbölése érde-
kében csak bank által működtetett, biztonságos 
oldalon adják meg ezeket az adatokat. Több 
bank is működtet ilyet, a kereskedő dönt, hogy 
melyikkel köt szerződést. Ebben az esetben az 
eladó nem kerül kapcsolatba az adatokkal, ha-

nem átirányítják Önöket egy bank által működtetett oldalra, és ott kerülnek 
feldolgozásra a kártyaadataik. Az oldalon ellenőrizzék, hogy rendelkezik-e 
tanúsítvánnyal. Ennek megléte garantálja, hogy az oldal tényleg az, aminek 
mutatja magát, (tényleg a bank üzemelteti), illetve, a kapcsolat legyen meg-
felelően titkosított (az így elküldött adatokat nem lehet visszafejteni).
A bankkártya adataikat soha ne adják meg e-mailben, vagy más nem banki 
űrlapon keresztül!
Paypal
Az elektronikus fizetésre a bankkártyán kívül létezik már mód is. Ez a Paypal 
fizetési rendszerének használata. Ebben az esetben a Paypal oldalán kell re-
gisztrálni és megadni a kártyaadatokat, majd hitelesítési folyamatot követő-
en már használhatják is. A vásárlások során a Paypal fizetési módot választva 
a Paypal oldalára jutnak, ahol belépve jóvá tudják hagyni a megadott tranz-
akciót. Ez a vásárlóknak ingyenes. Ellenőrizzék ilyenkor is a „https” meglétét, 
hiszen elképzelhető, hogy a csalók egy áloldalra irányítanak át, hogy megsze-
rezzék a belépési adataikat. A paypalos fizetésnél a bankkártyájuk kerül 
megterhelésre, de annak adatait az eladó nem látja.
Összefoglalva:
 • Lehetőség szerint, válasszunk személyes átvételi módot;
 • Ellenőrizzék az eladót (visszajelzések, közzétett adatok alapján);
 •  Bankkártya adatainkat csak a bank online fizetésre létrehozott 

oldalán adják meg (e-mailben soha);
 •  Ellenőrizzék, hogy a fizetésre használt oldal rendelkezik-e tanú-

sítvánnyal.

Tisztelettel:

Kovács Sándor r. alezredes
osztályvezető

Forrás: www.police.hu – ORFK Kommunikációs Szolgálat
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A cikk folytatása az első oldalról
A folyamodvány szerint a gyülekezet készen áll arra, hogy „…nagyrészt 
saját keze munkájával egy imaházat, továbbá a lelkipásztor és a tanító részé-
re szükséges lakásokat” felépítse anélkül, hogy ez a közösség tagjainak adó-
fizető képességét veszélyeztetné.
Hosszú és küzdelmes út vezetett odáig, míg elnyerték az építéshez szüksé-
ges engedélyeket, s a jóváhagyás birtokában, jelentős anyagi áldozatok árán 
létrehozták a gyülekezeti élet színtereit. Első lépésben megvásárolták 
Frühwirth Mátyás községi bíró telkét, házát és pajtáját, továbbá egy, a telken 
álló kisebb lakóépületet. A nagyobb ház lelkészlak lett, a kisebb tanítólakás, a 
pajtát pedig imaházként használták, míg fel nem épült a templom. A gyüleke-
zet újjászületésének egyik első lépéseként 1786-ban az iskolamester lakásához 
kapcsolódó tanteremben – Stoller János volt ekkor 
a tanító – évszázados szünet után ismét megkezd-
te működését az evangélikus iskola.
Közel egy évtized múltán, 1795-ben az iskola s a lel-
készlak szomszédságában megépült a templom is.
Az 1786-ban használatba vett iskolaépület hét 
évtizeden át szolgálta a lutheránus közösséget. 
Igaz, 1841-ben, a Lébényt pusztító nagy tűzvész-
ben a katolikus és az evangélikus iskolaház is le-
égett, de Moson vármegye közönségének 
adományaiból még ebben az évben helyreállítot-
ták mindkét tűzkárt szenvedett épületet.
A XIX. század derekára az evangélikus iskolát már 
igencsak megviselték a múló idő viszontagságai. 
Olyannyira, hogy – miként azt a szolgabírói hiva-
tal illetékesei 1852-ben megállapították – „…az 
evangélikus oskola czélszerűtlen és egésségi szem 
pontból az egész kösség nevendék gyermekeire 
nézvésti veszélyes állapota” egy új iskola építését 
tette szükségessé. Az építkezés költségeit – a 
hivatal álláspontja szerint – Lébény mezőváros-
ának kellett volna állnia.
A döntés indokoltságát – mármint hogy kell az 
új iskola – senki nem vitatta, a költségviselés 
kérdésében azonban vita támadt a katolikusok 
és az evangélikusok, valamint a község vezetői és 
a vármegye hivatalnokai között. A nézeteltérés abból eredt, hogy míg a ka-
tolikus iskola tulajdonosa a község volt, addig az evangélikus iskola a gyüle-
kezet tulajdonában állt, ezért a katolikusok tiltakoztak az ellen, hogy az új 
evangélikus iskolaház építésének költségéből – 1715 forint és 12 krajcár nem 
kis pénz volt abban az időben – akár a község kasszájából, akár különadó 
formájában részt vállaljanak. Az indulatos viták is közrejátszhattak abban, 
hogy az építkezés megkezdése a vármegye sürgetése ellenére évekig váratott 
magára, s Modrovits József bíró még 1856 februárjában is arról tájékoztatta 
a szolgabírói hivatalt, hogy „…az evangelicus községgel oskolája felépítése 
végett még eddig egyesség nem történt.”
1857-ben végre lezárultak a viták, s megépült az új, egytantermes iskola meg 
a tanítólakás. Hogy a pénzügyi terhek viselése dolgában a vitázó felek közt 
pontosan mi módon született a megegyezés, arra nézvést nem maradt fönn 
hitelt érdemlő adat, bizonyos azonban, hogy a község végül is 4000 égetett 
tégla árával járult hozzá az építés költségeihez. Nem fukarkodott báró Sina 
János, a falu földesura sem, ő 15 000 téglát adott, átvállalva ily módon 
a munkálatok összköltségének húsz százalékát.
Hogy mennyire volt „czélszerű állapotú” az újonnan emelt épület, s „egésségi 
szempontból” is megfelelt-e „a kösség nevendék gyermekeinek”, dokumen-
tumok hiányában pontosan nem tudható, tény azonban, hogy hosszú életű-
nek nem bizonyult.

Talán az 1867-es kiegyezést követő gazdasági fellendülésnek is szerepe 
volt abban, hogy alig másfél évtized múltán, 1874 márciusában – a szolga-
bírói hivatal iktatókönyve szerint – „…Lébeny községnek evang. gyüleke-
zete az iskolaház és a tanítólak újbóli felépítésére hatósági engedélyért 
folyamodott”.
A kérelemben foglaltak arról tanúskodnak, hogy a gyülekezet az iskolaház 
korszerűsítésén túl annak bővítését is szükségesnek látta, ezért úgy hatá-
rozott, hogy a tervezett új épület a régihez képest „…egy iskolaszobával 
megtoldatni fog”.
A szolgabírói hivatal engedélyezte a tervbe vett munkálatokat „…a helyisé-
gekre nézve különösen megjegyeztetvén, hogy azok belső magassága tíz 
lábnál kisebb nem lehet, és hogy a szoba padlója a külső utczaszínénél legalább 

tizennyolcz hüvelykkel magasabban fektetendő.”
Arra nézve, hogy ki vetette fel az egytantermes, 
fazsindellyel fedett, egy korabeli tanügyi jegyzék 
által még „tűrhetőnek” minősített épület korsze-
rűsítésének és bővítésének igényét – a helyi kö-
zösség-e, avagy a vármegye – nem áll 
rendelkezésünkre hiteles adat, s az okokat illető-
en is csak találgathatunk. Az bizonyos, hogy 
a gyülekezet 1874-ben már másodtanítót is alkal-
mazott, márpedig ha a gyermekeket két csoport-
ban kívánták foglalkoztatni, növelniük kellett 
a tantermek számát. Gyanítható az is – ezt tá-
masztják alá az engedélyezés feltételeként szabott 
szigorú hatósági követelmények – hogy az 1857-
ben emelt épület helyiségei az előírtnál alacso-
nyabbak, ezért sötétek és levegőtlenek lehettek, 
maga az „oskolaház” pedig az utca szintjénél 
mélyebben feküdt, ezért „tűrhetőnek” minősül-
hetett ugyan, mégis egészségtelen volt, korsze-
rűtlen és elavult.
A hatósági engedélyek birtokában a következő 
évben, 1875-ben lezajlottak az építési munkála-
tok, s az ekkor tető alá került kéttantermes épü-
let szolgált iskolaként 1913-ig.
Múltak az évek, s az idő az új iskola fölött sem 
szállt el nyomtalanul. Dokumentumok tanúsítják, 

hogy az épület állaga, felszereltsége, a taneszközök kifogásolható minősége 
miatt egyre gyakrabban érte kritika az evangélikus gyülekezetet. 1906-ban a 
királyi tanfelügyelő már erőteljesen kifogásolta az ülőpadok állapotát, a 
megyei főorvos pedig azt állapította meg, hogy a padlót és a meghajolt 
padlást kellene azonnal kijavítani. A gondok sokasodtak, a bírálatok szapo-
rodtak, olyannyira, hogy 1909-ben Moson vármegye Közigazgatási Bizottsá-
ga elrendelte az iskola felújítását.
A gyülekezet ekkor úgy határozott, hogy nem toldozza-foldozza a régit, 
hanem új iskolát épít, a főúttal párhuzamos régi épületet pedig a fő- és 
a másodtanító számára javadalmi lakásokká alakítja át. (Az ekkor kialakított 
két „tanítói lak” csak 1914-ben készült el, 3+3 szobából, 1+1 konyhából, 1+1 
kamarából és előszobából állt. A többször felújított egykori iskolaház ma is 
áll, lakóépületként szolgál.)
Az iskola építési terve – Chalupka Károly építőmester munkája – már 1912 
májusában elkészült, s a kivitelezéshez november 27-én a győri egyházmegyei 
püspökség is hozzájárulását adta. A megvalósításhoz azonban nehezen gyűlt 
össze a kellő anyagi erő, ezért az építési munkálatok megkezdéséhez az egy-
házközség csak 1913 áprilisában kérte, s kapta meg a szolgabírói hivatal jó-
váhagyását.
A vármegye levéltárában fennmaradt az engedély kiadását megelőző hely-
színi szemle jegyzőkönyve.

SZÁZÉVES A „KISISKOLA”
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Jegyzőkönyv
Felvétetett Lébeny községben 1913. ápr. 5. a magyaróvári jár. szolgabíróság által 
a lébenyi ev. iskola újjáépítésével kapcsolatos helyszíni szemle megtartásáról.

Jelen voltak
Csatáry Elek főszolgabíró, Keleti Izsó műszaki tan., Szentgericzei Nagy Géza kir. 
tanf., Földes János bíró, Németh Károly ev. lelk., Kovács Kálmán, Unger Lőrincz 
gyül. gondnokok.
Eljáró bizottság megtekintette az építkezésre szánt telket, és azt arra alkalmasnak 
találta. A bizottság egyuttal feltétlenül szükségesnek és célirányosnak tartja, misze-
rint az újonnan építendő kéttantermű isk. épülete az ugynevezett pajta utca 
mentén és homlokzatával ezen utcára építtessék, építési határvonalul egyide-
jűleg azon egyenes vonal állapíttatik meg, amely a régi iskola belső falának és a 
szomszédos Nádasi féle háznak falával összekötve kiadódik.
Műszaki szempontból az eljáró műszaki tanácsos sem az új építkezés ellen, sem 
a régi iskola teremnek tanítói lakássá való átalakítása ellen kifogást nem tesz.
Az új tantermeknek a fenti helyen való építése mellett főkép az szól, hogy a 
majdani iskolafejlesztésre telek áll rendelkezésre az egyházközségnek, másrészt 
pedig oly tágas és nyílt udvar áll rendelkezésre, mely az iskolánál nélkülözhetetlen.
Lébeny község részéről az építkezés ellen semmiféle kifogás nem tétetett, 
ugyancsak az egyház részéről sem.
Ezek után a jegyzőkönyv záratott és aláíratott.

K. m. f.
  
A kivitelezési munkálatok elvégzésére 
Wenczel Ferenc építőmester kapott 
megbízást, aki az épület elkészültét 
1913. szeptember 5-én jelentette a 
megrendelőnek.

 A lébényi ág. hitv. evangélikus 
egyházközség

 Nagytiszteletű és Nagyságos 
Elnökségének

Tisztelettel értesítem a Nagytiszteletű és 
Nagyságos egyházközségi Elnökséget, 
hogy az egyházközség új, két tantermes 
iskolájának építését befejeztem, s az 
épületet az egyházközségnek átadha-
tom.

Lébény, 1913. szeptember 5-én
Wenczel Ferencz

A szeptember 19-én megejtett vizsgálat szerint „az épület megfelelőnek ta-
láltatott”. Az ekkor 120 gyermeket – 115 evangélikust és 5 izraelitát, 57 fiút 
és 63 lányt – befogadó új iskolaház a hozzá kapcsolódó gyakorlókerttel 400 
négyszögölnyi területen feküdt. A 10 méter hosszú, 6 méter széles, öt-öt 
ablakkal ellátott két tanterem mérete és felszereltsége megfelelt a kor kívá-
nalmainak, csak az udvar sarkában megépített illemhelyekkel kapcsolatban 
írt elő pótlási kötelezettséget a szakhatóság. A kivitelezés teljes költsége 13 
617,40 koronára rúgott, ennek felét a hívek által befizetett 7000 koronából 
állták, a fennmaradó hányadot hitelből fizette a gyülekezet. A használatba-
vételi engedélyt szeptember 27-én írta alá a főszolgabíró.

Az eseményről a Mosonvármegye című lap szeptember 25-i száma is hírt 
adott:
„A lébényi ág. hitvallású evangélikus egyházközség két tanerős új iskolaépületét 
folyó hó 21-én avatták fel ünnepélyesen. A győri egyházmegye esperességének 
képviseletében Pálmai Lajos győri lelkész avatta fel és adta át rendeltetésének 
az új iskolát, s felavató beszédében azon örök értékű szavakból indult ki, hogy 
„engedjétek hozzám a kisdedeket”. Beszédében kiváló szónoki hévvel vázolta 
a népiskolák nagy czéljait. Az ünnepélyen részt vettek Hegyeshalomi Fischer 
Elemér egyesületi felügyelő, kerületi iparfelügyelő, dr. Kokas János lébényi róm. 
kath. plébános, a községi elöjáróság Boldini Rezső főjegyző és Földes János 
vezetésével, a bezi-i, tárnokréti-i, rábcakapi-i evangélikus lelkészek és tanítók, a 
lébényi tanítóság és a község intelligenciája. A szép felavató ünnepséget közebéd 
követte, melyen több felköszöntő hangzott el.”

A két épület – a lakások és az iskolaház – 1948 nyaráig maradt a gyülekezet 
tulajdona, ekkor az iskolák államosításáról szóló 1948. évi XXXIII. törvény 
értelmében állami kézbe került. A nagy múltú intézményt 123 tanulóval, két 
tanítóval és két tanteremmel Németh Sándor főtanító adta át Jakab Imrének, 
az új általános iskolai igazgatónak.
A kezdetektől az államosításig eltelt három évszázad során számos iskola-
mester illetve főtanító szolgált az evangélikus iskolában. Közülük az alábbiak 
nevét őrizte meg az utódok emlékezete:
1659. Donsa Mátyás, 1786-1788. Stoller János, 1788-1796. Skita Mihály, 1796-
1810. Lautsek József, 1810-1820. Vázsonyi Dániel, 1820- 1830. Bolla Mihály, 

1830-1864. Kutsán József, 1834-1837. 
Nagy Lajos, 1865-1905. Nagy Gábor, 
1905-1922. Sághy Jenő, 1922-1929. 
Nitschinger János, 1930-1934. Takáts 
Zoltán, 1934-1941. Sallér Sándor, 1941-
1948. Németh Sándor.
 
A már állami tulajdonú „kisiskolát” egy 
évtized múltán, 1960-ban két tante-
remmel és egy száz négyzetméteres 
tornaszobával bővítette a községi ta-
nács. Amikor aztán 1981-ben a volt 
leventeotthonban működő napközis 
konyha helyzete közegészségügyi szem-
pontból tarthatatlanná vált, a húsz 
évvel korábban épült két tanterem 
helyén konyha, a tornaszoba száz négy-
zetméterén ebédlő létesült.
A rendszerváltást követően – 1993 
nyarán – a pedagógus szolgálati laká-

soknak otthont adó főutcai épület visszakerült az evangélikus egyház tu-
lajdonába, az iskolaépület azonban – állami kártérítés ellenében – a községi 
önkormányzaté maradt.
2010-ben az önkormányzat felújította, korszerűsítette a kissé már megviselt 
állapotú épületet. Teljesen megújult a tetőzet, korszerű hőszigetelést kapott 
a falazat és a födémszerkezet. A környezetbarát fűtést és melegvízellátást 
a napsugárzás hőenergiáját hasznosító napkollektor és hőszivattyú biztosít-
ja. A gyermekek kényelmét szolgáló új vizesblokk létesült, s az osztálytermek 
és a folyosó elhasználódott bútorzatát is új berendezés váltotta fel. Megszé-
pült az épület környezete, rendezetté vált, látványos virágággyal gazdagodott 
az iskola udvara is. A munkálatok eredményeként a 2010-11-es tanév kezde-
tétől az évszázados múltú, egykori evangélikus iskola megújult külsővel fogad-
ja a falu gyermekeit. Reméljük, még sok évtizedig szolgál!

Kiszeli Lajos 
Forrás:
A mosonmagyaróvári levéltár iratanyaga
(Moson vármegye közgyűlési iratok, 1785/758-3566
Magyaróvári járás főszolgabírói iratok, 1852/4307, 1874/876, 1913/6231)
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A cukorbetegség (latinul: diabétesz mellitusz, magyarul: mézédes átfolyás) 
a cukoranyagcsere zavara. Legelőször az egyiptomi Ebersz-papiruszok említik. 
A 19. században ismerte fel Langerhans német orvos. Oka a hasnyálmirigy 
által termelt inzulin nevű hormon hiánya, vagy nem megfelelő hatása. Ennek 
következtében a sejtek nem képesek a cukor (glükóz) felvételére és a vércu-
korszint megemelkedik. Tünetei a cukor kiválasztódása a vizeletben és a vi-
zelet mennyisége sok lesz. Egészséges embernél az elfogyasztott élelem 
a tápcsatornába kerül és ott a szénhidrát szőlőcukorra bomlik, majd a bélből 
felszívódva a vérbe kerül és a test összes sejtjéhez eljut. Ilyenkor a vércukor-
szint még egy diéta alatt is normális tartományban marad, mert a máj biz-
tosítja az egyenletes szintet. Cukorbeteg embernél a szabályozás felborul, 
a glükóz a vérben marad, ezért lesz magas a vércukorszint.
Formái az I-es a a II-es típusú cukorbetegség, vala-
mint a terhességi diabétesz.
Az 1-es típusú betegség inzulinfüggő (IDDM), auto-
immun betegség, amikor a szervezet idegenként 
ismeri fel a saját sejtjeit és megtámadja azokat. A 
cukorbetegek 10 %-a ebbe a csoportba tartozik. 
Leggyakrabban gyermek- és fiatal felnőttkorban 
jelentkezik. A betegek általában sokat fogynak, so-
ványak és a tünetek hamar alakulnak ki. Kezeletlen 
vagy nem megfelelően kezelt inzulinfüggő cukorbe-
tegségnél súlyos esetben kialakulhat a tartósan ma-
gas vércukorszint (hiperglikémia) és egy életveszélyes állapot az ún. 
ketoacidózisos kóma. Ezen típus gyakorisága Magyarországon is egyre nö-
vekszik, leggyakoribb Skandináviában és legritkább Japánban. 
A 2-es típusú betegség nem inzulinfüggő (NIDDM), a rejtett és gyorsan fel-
szívódó szénhidrátok (cukor, liszt) okozzák, vagyis hamar kerül 
a vérbe, így több inzulint kell termelnie a hasnyálmirigynek. A cukorbetegek 
90 %-a tartozik ebbe a kategóriába. Leggyakrabban középkorú vagy idős 
embereknél alakul ki, viszont egyre több a túlsúlyos gyermek és fiatal, így 
wwa kockázat növekszik. Kezdetben tünetmentes lehet, majd a szövődmé-
nyek megjelenésénél állapítják meg a cukorbetegséget, vagyis lassan fejlődik 
ki. Rutinvizsgálat során magas az éhgyomri vércukorszint és a vizeletben is 
kimutatható a cukor. Kezelése a helyes életmód betartásával kezdődik, majd 
tablettával folytatódik és ha mindez nem segít, szükség lehet inzulinra is. 
A betegek többsége elhízott, magas a vérnyomása. A fejlett országokban száma 
nő, ami összefüggésben van az egészségtelen életmóddal, helytelen táplálko-
zással. Lerövidíti az élettartamot és gyakran okoz szív-érrendszeri betegséget.

A Mody-típusú cukorbetegség egy ritka dominánsan öröklődő genetikai 
fajtája a diabétesznek.
A tergességi (gesztációs) cukorbetegség a várandósság harmadik harmadában 
lép fel és a végén megszűnik. Feltételezik, hogy a méhlepény termelte hor-
monok hatására alakul ki ez a fajta anyagcsere betegség. Rizikófaktora a 
családban előforduló cukorbetegség, a kismama életkora (idősebb), elhízás, 
dohányzás, előző terhességnél diabétesz, valamint 4 kg feletti újszülött.
Egyéb formája jelentkezhet még genetikai öröklődés-, immunbetegség-, 
gyulladás-, hormonok-, gyógyszerek-, fertőzés következtében.
Tünetei: a vérben emelkedik a cukorszint (kezdetben éhgyomri-, majd 
hosszútávú vércukor: HbA1c), növekszik az ürített vizelet mennyisége, éjsza-
kai lábikragörcs lép fel, a szomjúságérzet fokozódik, fejfájás, tartós fáradtság, 

teljesítménycsökkenés jelentkezhet, izzadás, elhú-
zódó sebgyógyulás, bőrviszketés, bőrfertőzések, lá-
tászavar, potencia- vagy menstruációs zavar, 
valamint a szemfenéki erek elváltozása mint szövőd-
mény alakulhat ki és betegségfajtától függően fogyás 
vagy hízás.
Szövődménye a kis- és nagyerek bántalma, mint az 
érelmeszesedés, a szívinfarktus, a veseerek-, szemfené-
ken lévő erek károsodása, idegi zavar-érzékelési zavarok, 
valamint az ún. diabéteszes láb szindróma. A vérben a 
trigliceridszint (vérzsír) megemelkedhet.

Kezelése fajtánként változik. Az 1-es típust inzulinnal kezelik. Az inzulintoll 
segítségével minden egyes alkalommal szúrni kell magát a betegnek. Az in-
zulinpumpa folyamatosan adagolja a betegnek az inzulint, a testén van 
rögzítve. Fontos a rendszeres és odahaza is történő vércukorszintmérés, 
amihez a házi/szakrvos írja fel a kellékeket, vércukormérő készüléket, teszt-
csíkot, lándzsát. A vizsgálathoz minden alkalommal meg kell szúrni az ujjbe-
gyet és egy csepp vérből elemzi ki a gép a cukorszintet. A 2-es típust 
antidiabetikus tablettával kezelik, viszont nagyon fontos a diéta és a mozgás 
beiktatása is. Megelőzésénél a legfontosabb a rizikófaktorok csökkentése. 
A népi gyógyászat jótékony hatásúnak tartja a csicsókát, mint vércukorszint 
csökkentőt. Minden ember saját maga teheti a legtöbbet a betegség meg-
előzéséért és az egészsége megőrzéséért.
Minden kedves Olvasónak jó egészséget kívánok:

Tamás Eszter
dipl. egészségügyi munkatárs

Egészségpercek – XIV. rész

Cukorbetegség (diabétesz)

Lébény várossá válásának emléke képpen 
Lébény Város Önkormányzata 
a Győr-Moson-Sopron Megye Győri Levéltárának 
Mosonmagyaróvári Részlegével közösen kiállítást rendez 
Lébény írott forrásairól.

Megnyitó: 2013. november 6-án, szerdán 1800 órakor lesz 
az IKSZT Közösségi Házban.
A kiállítás megtekinthető november végéig, 
hétfőtől-szombatig: 10-18 óra között.

Meghívó
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Olvasóinktól

Köszöntöm a kedves olvasókat! Bokor Szabolcs vagyok és az alábbiakban 
kedvenc hobbimat szeretném bemutatni.
Az utóbbi időben újra elkezdték mondogatni ránk parkourosokra hogy nem épp 
követendő példa amit csinálunk és hogy mért nem megyünk terembe „ugrálni”.
Egyszerű: ez nem erről szól. 
Mi is az a parkour?
A parkour egy extrém sport ami arra szolgál, hogy egyik pontból a másikba 
eljussunk, a lehető leggyorsabban, akrobatikus mozgással, dinamikusan, az 
emberi test adottságait kihasználva.

Szembejövő akadályoknál nyújt segítséget, amik környezetünktől függően 
bármik lehetnek, padoktól kezdve korlátokon át a falakig.
Sokszor sportnak vagy extrém sportnak nevezik, bár nincs írott szabálya, 
nincs benne csapatmunka.
Lényege, hogy úgy juss át az akadályokon, mintha vészhelyzet lenne. Kiváló 
testi edzettség és egyensúly kell hozzá, minden ugrásnál hideg fejjel kell 
gondolkodni mert ha rosszul ugrassz el egy trükköt akkor nagyot lehet esni.

Veszélyes?
Csak mint minden sport, ha rosszul csinálják. Az ugrások 80%-a fejben dől 
el, szóval nincs mitől félni, ha nem mered akkor ne csináld. Ebben a sportban 
nem a szomszéd srácnál kell jobbnak lenned, hanem magadnál, ha ő két 
métert ugrik helyből, akkor nem őt kell megelőznöd, hanem magad. Mond-
hatni egy parkouros minden nap nagyobbat próbál ugrani, mint tegnap, 
minden nap jobb akar lenni a tegnapnál és nem irigységből vagy dacból, 
hanem azért mert így jön rá, hogy mire is képes valójában, gyakorlatilag a 
saját határait feszegeti.
Itt Lébényben sokan nem nézik jó szemmel, ha ugráló, szaltózó gyerekeket 
látnak, amit nem nagyon tudok megérteni, sőt számos olyan dolog van ami 
rosszabb a parkournál. Egy öregúr azt mondta nekem, hogy az ő korában a 
gördeszkásokra is ugyanilyen rossz szemmel néztek, nyilván ez valami magyar 
betegség, ami új és extrém az logikus, hogy csak rossz lehet, mindenesetre 
nem értem ezt a felfogást...
Ez a sport (nevezzük sportnak) hazánkban még nagyon gyerekcipőben jár, 
holott külföldön támogatják a parkour művelőit. Számos alkalommal 
edzettem Sopronban az ottani parkourosokkal ahol egyenesen bálványoz-
zák őket és nem lehet 3 szaltót ugrani anélkül, hogy oda ne jönnének meg-
dicsérni, hogy így tovább, nem sok fiatal képes erre.
Sajnos nagyon kevesen tudják, de a budapesti parkourosok számos parkour 
versenyt nyertek már és a ranglistán csak az oroszok és az angolok állnak 
előttünk. Nemrég bevezették azt - az új törvényt, hogy az iskolákban minden 
nap kell egy testnevelés óra nem számít, hogy esetleg a gyereknek így 8 
órája lesz, mozogjon csak! De ha kimegy edzeni, akkor meg kap hideget-
meleget, ez szerintem nincs rendjén...
Szerintem ez nem egy sport, hanem egy stílus.
Például a rockereknek is meg van a saját öltözködési stílusuk (az emósoknak 
meg pláne), a parkourosokra a melegítőnadrág + rövid ujjú póló a jellemző 
bár teljesen mindegy, a lényeg, hogy ne gátoljon a mozgásban és kényelmes 
legyen, sőt láttam már olyat is hogy valaki farmer nadrágban tolta.
Köszönöm, hogy elolvastad ezt a kis cikket, és remélem, hogy ezek után 
az emberek nem úgy fognak ránk gondolni, hogy „istenem már megint 
jöttek rongálni”.
Ha viszont szeretnéd kipróbálni esetleg elkezdeni vagy csak többet szeretnél 
róla tudni akkor jelölj be Facebookon. De biztos vagyok benne, hogy ha rá 
keresel www.google.hu-n, akkor sok mindent megtudhatsz róla.

Bokor Szabolcs Dávid

PARKOUR

Horváth Cukrászat

9155 Lébény, Dózsa György út 86. • Előrendelést felveszünk: 96/460-163, 06-30/846-4447

A Horváth cukrászat továbbra is szeretettel várja a megrendeléseket. 
Egyedi igények szerint elkészítünk figurás, menyasszonyi és fényképes tortákat. 
Ezen felül közel 30 féle süteménnyel várjuk vásárlóinkat és viszonteladóinkat.
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Programok

November
november 5. kedd, 10 óra Baba-Mama Klub - Helyszín: Közösségi Ház Önkomrányzat

november 6. szerda Országos ló- és kirakodó vásár - Helyszín: Vásártér Önkormányzat

november 11. hétfő, 15 óra
Adventi díszek, karácsonyi ajándékok készítése Tóth Ibolyával 

Helyszín: Közösségi Ház
Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

november 13. szerda Klubnap - Helyszín: Faluház Hagyományőrző Orchidea Klub

november 30. szombat, 15 óra
I. Adventi gyertyagyújtás „Ünnepre készülünk” Koháry Ferenc 

tiszteletes és Gőgh Tibor plébános úrral - Helyszín: Közösségi Ház 
Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

november 30. szombat Névnaposok köszöntése - Helyszín: Faluház Hagyományőrző Orchidea Klub

november 30. szombat Ázsia előadássorozat 4. Mongólia - Helyszín: IKSZT Közösségi Ház IKSZT Közösségi Ház

november Vendéghívás Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület

november Zeneiskolások őszi hangversenye - Helyszín: volt gimnázium épülete Lébényi Általános Iskola és AMI

December
december 1. vasárnap, 9 óra 30 perc Advent 1. vasárnapja – Istentisztelet - Helyszín: Evangélikus templom Lébényi Evangélikus Gyülekezet

december 5. csütörtök, 16 óra Mikulás a Baba-Mama Klubban - Helyszín: Közösségi Ház Önkormányzat

december 7. szombat Megérkezik a Mikulás a Klubba - Helyszín: Faluház Hagyományőrző Orchidea Klub

december 7. szombat, 15 óra
II. Adventi gyertyagyújtás az általános iskolás diákokkal 

Helyszín: Közösségi Ház
Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

december 14. szombat, 15 óra
III. Adventi gyertyagyújtás a Szent Jakab templomi kórussal 

Helyszín: Közösségi Ház
Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

december 15. vasárnap Adventi Hangverseny - Helyszín: Szent Jakab templom Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar

december 18. szerda Készülődés a karácsonyra – kézműves foglalkozás - Helyszín: Faluház Hagyományőrző Orchidea Klub

december 21. szombat, 15 óra
IV. Adventi gyertyagyújtás a Nyugdíjas Egyesület tagjaival 

Helyszín: Közösségi Ház
Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete

december 22. vasárnap Forralt bor kínálás - Helyszín: Fő tér Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület

december 22. vasárnap, 17 óra Falu karácsonyfájának feldíszítése - Helyszín: Fő tér Egyesület Lébényért

december 24. kedd, 14 óra Gyermekek karácsonya - Helyszín: Evangélikus templom Lébényi Evangélikus Gyülekezet

december 24. kedd, 16 óra Pásztorjáték, melyet a „Vox Angelica” templomi kórus 
koncertje előz meg - Helyszín: Szent Jakab templom Szent Jakab Római Katolikus Plébánia

december 24. kedd, 18 óra Szenteste – Istentisztelet - Helyszín: Evangélikus templom  Lébényi Evangélikus Gyülekezet

december 24. kedd, 24 óra Éjféli Szentmise - Helyszín: Szent Jakab templom Szent Jakab Római Katolikus Plébánia

december 25. szerda, 8 óra 30 perc Ünnepi Szentmise - Helyszín: Szent Jakab templom Szent Jakab Római Katolikus Plébánia

december 25. szerda, 9 óra 30 perc Karácsony 1. napja – Istentisztelet - Helyszín: Evangélikus templom Lébényi Evangélikus Gyülekezet

december 26. csütörtök, 8 óra 30 perc Ünnepi szentmise - Helyszín: Szent Jakab templom Szent Jakab Római Katolikus Plébánia

december 26. csütörtök, 9 óra 30 perc Karácsony 2. napja – Istentisztelet - Helyszín: Evangélikus templom Lébényi Evangélikus Gyülekezet
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Recept klub
Tejben sült sajtos csirkecomb

8 – 10 db csirkecombot sózzunk be, majd kb. 15 – 20 
dkg trappista sajtot dugdossunk a bőre alá. Rakjuk be 
őket egy kis tepsibe, és kb. egy fél liter tejet öntsünk 
alá. Alufólia alatt kb. 70 percet sütjük, majd levesszük 
a fóliát, ha szükséges leöntjük a tejzsírt, és kb. 20 dkg 
sajtot reszelünk a hús tetejére, majd visszatesszük ahol 
pirulásig sütjük. Köretnek rizs, hasábburgonya 
tökéletes. Nagyon finom ahogy a tejben megsül a hús, 
és a sajt is rásül a tetejére.
 
Én a sózás mellett csirke fűszerpácot is használtam, 
valamint nem reszelt, hanem szeletelt sajtot tettem 
a bőre alá és a combok tetejére is.
Egy finom, egyszerű étel, de mégsem az a megszokott 
sima, sült csirkecomb.

Forrás:  Andi konyhája
andi1976.gportal.hu

Gólyahírek

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

Kisbabánk:
név Születési 

dátum apa anya

Nagy Erik Imre 2013. 06. 29. Wenesz Judit,  Nagy Attila

Gratulálunk és
jó egészséget kívánunk!

www.facebook.com/
lebeny.hu

IKSZT Hírek

A Jókai Mór Közösségi Könyvtár szak-
mai eszközfejlesztése, korszerűsítése

Egy nyertes pályázatnak köszönhetően 
gyarapodik könyvtárunk eszközparkja. 
Az immáron 20 esztendős Nemzeti Kul-

turális Alaptól nyert 1.958.571 forintból többek közt padlószőnyeg, gyermek 
ülőbútorok, gyermek rajzolóasztalok, babzsákfotel jellegű ülőbútorok teszik 
alkalmassá olvasókuckó kialakítására a könyvtárat. Emellett új függönyök, 
folyóirattartó polc teszi teljesebbé az olvasótermet.

Domsits Mihályné - Szilágyi Dániel

A Közösségi Ház nyitva tartása:

hétfő: ZÁRVA
kedd: 10.00-21.00

szerda: 10.00-18.00
csütörtök: 08.-18.00
péntek: 10.00-21.00

szombat: 10.00-18.00
vasárnap: ZÁRVA

A Közösségi Házon belül a Jókai Mór Közösségi Könyvtár nyitva tartása:
keddtől szombatig 10.00-18.00




