Lébény

VII. ÉVFOLYAM 38. SZÁM (2013/5.)

INGYENES INFORMÁCIÓS KIADVÁNY

2013. december

Óévi eseménycsokor
Még ugyan pár nap hátra van szilveszterig az óévből, itt az ideje, hogy visszatekintsünk egyévnyi távolságra. Készítettem hát Önöknek – immáron hetedik
alkalommal – egy eseménycsokrot. Csapongó lesz kissé, de színes. A benne
lévő zöld(ség?) ugyan úgy a bokréta része, mint egy igazi csokor
esetében, hangsúlyozza az illatos szirmok látványát. Van benne kép is. Azoknak szánom engesztelésül, akiket esetleg
zavar az előbbi képzavar. Fogadják tőlem szeretettel!
Tavaly – egyebek mellett – e gondolatokkal zártam
az akkori évértékelést: „…Számtalan, az önkormányzatunk működésére jelentős hatással bíró esemény
(gazdasági, közigazgatási, oktatási, egészségügyi stb.)
történt idén. Kiemelve csak egyet: folyamatban van
az adósságmegváltás kormányzati végrehajtása, ami
településünk esetén is nagy horderejű esemény lehet.
Azonban mindez még csak az előszele annak, ami
2013-ban áll előttünk.”
Nos, a fentiek mindegyike lezajlott és ezen folyamatok
eredője Lébény számára kedvezőnek nevezhető végeredményt hozott. Ha csak az eredményekre, az eredményességre fókuszálunk, akkor ideje pezsgőt bontani.
Ha a folyamatokat, az eredményekhez vezető utat is
górcső alá vesszük, akkor már nem ilyen rózsás a kép.
Ez persze morális kérdés: a forradalmár alkatú emberek
általában nem foglalkoznak az ügyük áldozataival.
Az áldozatok pedig nem feltétlenül akartak egy forradalom részesei lenni. (Persze e két halmaznak van metszete
is!) Alapvetően minden csak nézőpont kérdése… És milyen
polgármester az, amelyik nem eredménycentrikus? Ezért hát örüljünk!
Tény, 106 millió forint adósságkonszolidáció után elmondhatjuk, hogy nincs
hiteltartozásunk. Tény, hogy az iskolai pedagógusok a fizetésüket már nem
az önkormányzattól kapják, nem a helyi adókból és az önkormányzat egyéb
saját bevételeiből kell kipótolni a korábban nagyjából felerészben (pontos
adat 2012-ben: 52/48 %) állami normatívákból fedezett fizetéseket és annak
közterheit, hanem ezt teljes egészében az állam teszi. Az más kérdés, hogy
ennek mi lett az ára: adók központi elvonása, az egész költségvetési mozgásterünk beszűkülése. (Esetünkben pontosan 6,214 milliós évi hiteltörlesztési
teher alóli felszabadulás áll szemben kb. 24 millió, forintban mért költségve-

tési mozgástér beszűküléssel.) Tudom, ez naiv kérdés:
nem lehetett volna olyan megoldást találni, hogy végül
ne többet vegyenek el, mint amennyit adtak? Megvallom
őszintén, már félek attól, ha valamit adni akarnak… Remélem, hogy ezzel az érzéssel egész Lébényben csak én vagyok
így egyedül.
Fontos megjegyezni, hogy teljesen érthető, ha a központi vezetés rendet akart teremteni a sok felelőtlenül gazdálkodó önkormányzat között, viszont
szerintem az már nem járja, ami az ügy kommunikációját áthatotta: minden településvezető felelőtlen és gonosz, akinek a faluja vagy városa hitelt vett
fel a fejlesztésekhez. E megközelítés szerint az új
óvodát, rendelőt varázsolni kellett volna, a semmiből
teremteni? De legyünk eredménycentrikusak! Tény,
hogy nincs hitelünk. A banknál sem és lassan az embereknél sem. Ez a folyamat eredménye…
Az év elején felállt az új közigazgatási rendszer is, melynek
alapja immáron nem a kistérség, hanem a járás. Településünk a
Mosonmagyaróvári Járáshoz tartozik. A járási rendszer kialakításával
egyidejűleg néhány, korábban a jegyző hatáskörébe tartozó, elsősorban
szociális ügy intézése a járási hivatalhoz került, ebből azonban az itt élők
nem sok változást észlelhettek, hiszen ezeket az ügyeket a járási hivatal kihelyezett ügysegéde útján továbbra is helyben lehet intézni. A közigazgatási rendszer változása következtében hivatalunk is átalakult, februártól pedig
az elnevezése is megváltozott: Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal lett
(amely továbbra is ellátja Lébény mellett Mecsér község hivatali ügyeit), a
megalakuló hivatal élére pedig új jegyző került.
Az önkormányzati társulások szintén megváltoztak: a korábbi, iskolafenntartó társulás megszűnt, tekintve, hogy az oktatás állami feladat lett, ahogy
megszüntetésre került a még 2001-ben területfejlesztési célokkal életre hívott,
de azóta szinte csak névlegesen működő Kelet-Hanság Kapuja Önkormányzatok Térségfejlesztési Társulása is. Noha a kistérség, mint fogalom maga
megszűnt, de az azt alkotó önkormányzatok, a jól működő közös intézményrendszer fenntartása érdekében továbbra is fenn kívánták tartani társulásukat, amely immár Mosonmagyaróvár Térségi Társulás név alatt működik.
Átalakult hulladékgazdálkodási rendszer is, ennek működtetője a Moson-

Békés, meghitt karácsonyi
ünnepeket és boldog új évet
kívánunk!
Kovács Gábor polgármester
és a Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal
valamennyi dolgozója
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magyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás,
amely az állami előírások érvényre juttatása érdekében a Rekultív Környezetvédelmi és Hulladékhasznosító Kft-ben többségi tulajdont szerzett.
Talán azzal illett volna kezdenem, hogy város lettünk. De szándékosan nem
tettem ezt első helyre, mert ez még igazából sokat, illetve Önök által is érzékelhető dolgokat nem jelent. Úgy gondolom, hogy mégis nagy esemény!
Egy rang a közigazgatásban és egy vízió azoknak, akik napról napra Lébényért
dolgoznak. Nem szeretnék ezzel jelenlegi súlyánál többet foglalkozni, csak
két idevágó gondolatom lenne róla: azok, akik örömmel vették a városi
rangot, azok legyenek erre büszkék, de ne bízzák el magukat. Azok, akik nem
így érzik, azok se mérgelődjenek e miatt, nem fognak tapasztalni semmi olyan
változást, ami a kárukra lenne. A változás csak annyi, hogy lett egy új lehetőség… Mert a városi státusz lehetőség, amivel élhetünk, de főként az utódaink élhetnek majd – ha akarnak.
Ellentmondásnak tűnhet az előzőekben leírtakhoz képest, de a városi rang
megszerzése is szerepet játszott abban, hogy október végére elkészült és
azóta hivatalosan is megkezdte működését a lébényi katasztrófavédelmi őrs
vagy, ahogy inkább nevezni szokás, a helyi állami tűzoltóság. Összehasonlíthatatlanul nagyobb biztonságérzetet adva ezzel nem csak a Lébényben, de
a környező településeken lakóknak is. Fontosnak tartom rögzíteni, hogy ez
a fejlesztés központi, állami forrásból valósult meg, de ahhoz, hogy legyen
tűzoltóság Lébényben, az önkormányzatunk is nagy áldozatot hozott: ingyenesen átengedtük a tulajdonunkban lévő ingatlant.
Rögtön az év eleje sok havat, hosszú telet és ezzel sok munkát hozott a településeknek. Itthon derekasan helytálltak az önkormányzat fizikai dolgozói:
nem vált elzárt településsé Lébény. Talán most mosolyognak páran, de március 15-én közel jártunk ehhez... Akkor látszott, hogy költeni kell az erre a munkára befogható célgépekre és a dolgozók elhelyezési körülményeire: a zimankó
elmúltával korszerűsítettük a telephely nyílászáróit, alapos felújításon estek át
a traktorjaink és egy új tolólap is került az egyik masinára. Beszereztünk egy
– szintén a traktorokhoz csatlakoztatható – padkanyíró adaptert. A megkésett
tavasz aztán sok munkát hozott: előkészítettük a leendő hulladékudvar területét, ahol az új hulladékgazdálkodási társulás kivitelezésében elkészült minden
szükséges felépítmény. (Arra a jogos kérdésükre, hogy miért nem működik
még a mai napig sem, arra nem vagyok kompetens magyarázatot adni, de
részben már utaltam rá a cikkem első felében.)
A nyugalmi vegetációs időszakban sok kisfát és cserjét telepítettünk az
óvodába. Szakértő kezek metszették végig a település valamennyi közterületen álló fáját. Rengeteg hagymás növényt, majd egynyárit ültettünk a
parkokba, intézményeink udvaraiba és a szobrokhoz. A gréderrel minden
fontosabb külterületi út újraprofilozását elvégeztük.
Az óvodában az egyik erkély külön előtetőt kapott. Szükségessé vált egy új
porszívó, egy új mikrohullámú sütő és egy új mosógép beszerzése is. Egy
kerítésrész áthelyezésével nagyobb lett a gyerekek játszóudvari része. Idén
minden csoportszoba gazdagodni fog egy-egy új játéktároló polccal - ez még
folyamatban van. (Az ÖNO-ban is szükségessé vált a mosógép cseréje.)
Az nagyiskola emeleti részén kialakítottunk egy új osztálytermet. A földszinten minden régiburkolatú tanterem és a folyosó új műpadló borítást kapott.
Az udvar területén a gyerekek részére kerékpártároló rendszert alakítottunk
ki. Meg kell jegyeznem, hogy az iskola vezetése idén nagyon aktív volt, alaposan kivették részüket a fejlesztési forráshoz-jutás – nem könnyű – munkálataiban. Két, az önkormányzat és az iskola által közösen benyújtott, ún.
TÁMOP-os pályázat sikeres lett (összesen mintegy 35 millió forint értékben),
melyekkel számtalan kulturális jellegű, illetve egészségügyi szemléletformálásra fókuszáló program valósulhatott meg, és ezekből az alapokból lesznek
még ilyenek jövőre is.
A nyáron ötször volt szúnyog gyérítés és a közterületeinken, valamint a katolikus temetőben álló vadgesztenye fák (összesen mintegy 100 darab) részesültek aknázómoly elleni permetezéses védekezésben.
2013-ban közel 25 millió forintot költöttünk az önkormányzati tulajdonban
lévő utak új aszfaltszőnyeggel való javítására. Így készült el teljes hosszában a
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Kun utca, valamint a Liszt, a Kossuth, a Liget és a Vörösmarty utcák egy szakasza. Megújulhatott a Damjanich utca katolikus templom melletti és a Fő út
első világháborús emlékművet közvetlenül körülvevő része is. Folytattuk az
évek óta tartó belvízcsatorna rendszer karbantartási munkáit, idén a Hunyadi
utca került sorra. (Ennek befejezése a fagy beállta miatt áthúzódik a jövő évre.)
Az önkormányzat dolgozói felépítettek egy buszmegállót a Fő út-Gábor Áron
utca sarkán. Még idén elkészülünk a házasságkötő terem részleges felújításával:
festés után új lámpatestek, új szőnyeg és függöny kerül ide.
Három okból is kiemelkedő sikernek tartom, hogy idén minden porcikájában
megújulhatott az első világháborús emlékmű. Egyrészt úgy léphetünk majd
a háború századik évfordulójának emlékévébe, hogy nyugodt lelkiismerettel
hajthatunk fejet az áldozatok emléke előtt: láthatóan méltósággal és tisztelettel őrizzük azt. Másrészt lélekemelő volt látni azt az összefogást, ami a
felújítást övezte. Mindezt úgy, hogy – s ez lesz a harmadik – lébényi mesterek végezték a munkálatokat, akiknek jutányosan megszámított költségeihez
a rávalót mintegy harmadrészben a helyiek (magánemberek és szervezetek)
teremtették elő.
Tavasszal hivatalosan is átadhattuk a lébényi IKSZT-t (lánykori nevén: Közösségi Ház). Erről részletesen és többször adtunk információt, ezért ezt most
már nem ismétlem meg. A Ház igazából úgyis csak azoknak érdekes, akik
használják, élnek az itt fellelhető, egyre bővülő lehetőségekkel. Kérem, kísérjék majd fegyelemmel Szilágyi Dániel kollégám híreit, mert itt jövőre teljesednek ki igazán a programok.
Idén nyáron már ötödik alkalommal érkeztek hozzánk Budapestről indulva
a Szent Jakab út zarándokai. Egyre többen érkeznek önálló szervezésben vagy
kisebb csoportokban s nem csak júliusban. Büszkék lehetünk arra, hogy ez
az eleinte baráti kezdeményezésként hazánkban is meghonosodott mozgalom "beérett" és egy kicsit lébényi kuriózummá is vált.
A testület döntése alapján egy árverezés során az önkormányzat tulajdonába került a Pálos ház vagy Földes ház – ki így, ki úgy nevezi, de nem is a neve
számít igazán, hanem az, hogy az épületet megmentsük az enyészettől.
Rajta leszünk! (Mindez 7,5 millió forintba került.)
Hamarosan befejeződik a helyi kábeltelevíziós rendszer teljes átépítése.
A szolgáltató ígérete szerint kiváló minőségű internet lesz elérhető, gazdag televízió csatorna-választék és telefonos kapcsolódási lehetőség biztosítása mellett.
Friss hír, hogy eredményes lett a közterületi biztonsági kamerarendszer kialakítására beadott pályázatunk. Reményeim szerint, ha ez jövőre megvalósul, több területen sikerül majd jogos panaszaikra gyógyírt találnunk:
buszmegállók, közterületi szobrok, építmények megvédése, tranzit kamionok
kiszorítása a belterületi utakról vagy éppen az utazó bűnözők lébényi tevékenységének megnehezítése terén.
Decemberben elkezdődött a Művelődési Klub homlokzatának rendbetétele, aminek első komoly feladványa az utólagos vízszigetelés kialakítása.
Nincs még hírünk a sportcsarnok energetikai korszerűsítésére tavasszal beadott, mintegy 60 millió forint értékű pályázatunkról és csak remélni tudjuk
azt, hogy a Pálos ház legszükségesebb beavatkozásaira beadott, 7 milliós
megkeresésünk meghallgatásra talál majd. A bírálók malmai lassan őrölnek…
Idén ennyi sikerült.
Kedves Lébényiek! Amikor e sorokat olvassák, nagyon közel a karácsony és
az új esztendő is kopogtat. Ideje átgondolni a 2013-ban történt egyéni és
közös dolgainkat. Ideje elcsendesedni. Majd felkészülni 2014-re. Szerintem
zajos évnek nézünk elébe. Kívánom, hogy jól szolgáljon az egészségük, hogy
- némi képzavar a végére is - elég bölcsek és ügyesek tudjanak lenni ahhoz,
hogy jövőre a lármából kihallják a tiszta és őszinte hangokat…

Kovács Gábor
2013-ban lapzártáig:
születés: 23
házasság kötés: 8
válás: 6
elhunyt: 30
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Ünnepi beszéd Lébény várossá válása alkalmából
(elhangzott 2013. augusztus 20-án)
Tisztelt Ünneplő Közösség!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Köszöntöm Lébény városának
polgárait és vendégeit!
Lehet-e a szigor áldott, az alázat parancsoló? Hozhat-e rendet a szelídség?
Mi, magyarok, tudjuk a választ. Tudjuk, mert volt egy szent királyunk, aki
államot alapított, fehér kenyeret
adott és otthont teremtett mindanynyiunknak.
Ma, amikor összegyűlünk, hogy ünnepeljük, arra gondolhatunk: milyen
kiváltságos nép és közösség a miénk..! Milyen különleges a mi kultúránk,
amelybe egy irgalmas, türelmes, erős szent király hozott hitet és jövőt..!
Ma, amikor Lébényben összegyűlünk, arra gondolhatunk: milyen kiváltságos
közösség a miénk..! Egy közösség, amely egykor mezőváros volt és ma ismét
városként ünnepelheti államalapító királyát.
Lébény várossá válása is alapítás. Fontos fordulat: annak a közös munkának
és erőfeszítésnek az eredménye, amelyet együtt, közöset akarva, a jövőbe
tekintve vittünk véghez.
Ezért én azt gondolom, hogy az idei lébényi augusztus 20-a nem a múlt,
hanem a jövőnk ünnepe. Azoknak a lehetőségeknek az ünnepe, amelyet
megteremtettünk magunknak. Azoknak az elhatározásoknak az ünnepe,
amelyet megtettünk és megteszünk közös céljaink érdekében.
A régiek nagy szentjeinkhez fohászkodtak, ha komoly munkába fogtak.
Amikor ma együtt köszöntjük Szent Istvánt, hozzá fohászkodunk, hogy
adjon nekünk alapító erejéből, türelméből és hitéből! Adjon, hogy városunk
évszázadokon át virágozzék.
Kedves Lébényi Polgárok!
A városnak nem lakosai, hanem polgárai vannak. A polgár pedig nem egyszerűen ügyfél, adófizető vagy fogyasztó. Polgár az, aki jogait kötelességeivel
együtt gyakorolja. Polgár az, aki nemcsak véleményt mond, hanem részt vesz.
Aki nem csupán megfigyel, hanem kezdeményez. Aki nem számon kér, hanem
létrehoz. Polgár az, akit nem igazolványa, hanem kultúrája minősít. Polgár
az, akit érdekel közösségének sorsa, és aki felelősnek érzi magát a jövőért.
Lébény várossá válása ezért nem pusztán gazdasági vagy közigazgatási kérdés.
Mert nem az utakkal vagy az épületekkel történik most valami, hanem velünk.
Az igazi város ugyanis bennünk és általunk születik. Abban, ahogy magunkat
és egymást látjuk, ahogy megbecsüljük történelmünket és lehetőségeinket.
Az igazi város nem egy megnevezés, egy puszta szó az okiratban, a térképen
vagy a jegyzékekben: az igazi város az emberek közösségében megszülető
akarat: másképp élni, és tenni.
Lébény város tehát mi vagyunk. Mi, akik itt állunk, és arra az államalapító
szentre gondolunk, aki tartást adott nemzetünknek ezer évre és még tovább.
Arra az István királyra, aki nem a jelent kormányozta, hanem a jövőt. Szent
Istvánra gondolunk, aki megtanított bennünket vállalni a holnapot.
Lébény város mi vagyunk. Mi, és mindazok, akik valaha itt éltek és élni fognak.
Akik szerették, becsülték, óvták és felvirágoztatták ezt a helyet. Akik itt éltek,
haltak és szerettek. Azok, akik sietve viszik óvodába és iskolába a gyerekeiket,
meghatottan állnak meg egy-egy percre az I. világháború emlékműve előtt,
vagy derűsen köszöntik egymást az utakon. Az utakon, amelyeket egymásnak
építenek a nemzedékek.
Lébény városa mi vagyunk, mi mind, egykoriak és maiak, akik saját közösségünkről gondolkodunk.
Amit mi Szent Istvántól kaphatunk ezen az ünnepen, az felbecsülhetetlen.
Megkaphatjuk tőle a bátorság és a felelősség üzenetét. Hajlamosak vagyunk
azt hinni, hogy aki igazán felelős, az óvatos. Szent István arról beszél ma
nekünk, hogy a bátorság is lehet felelős.
A mai ünnepen megkaphatjuk tőle életünk irányadó jelszavát: „Légy türelmes,

légy alázatos, légy erős, légy mértékletes és légy tisztességes!”. Erre mind
szükségünk lesz, amikor alakítjuk és formáljuk városunkat.
Megkaphatjuk tőle azt a reményt, hogy érdemes nagy döntéseket hoznunk,
nagy változásokat, nagy tetteket véghezvinnünk – hogy nem szabad aggódnunk, mert van kiben és kikben bíznunk. És megkaphatjuk tőle az erőt és
a kitartást haladni a választott úton.
Kedves Lébényiek!
Ez a város az otthonunk. Egy város, amely nemcsak kívül, hanem belül,
a szívünkben is a miénk. Egy város, amelyet közösen hoztunk létre és alakítunk,
minden nap. Amelynek temploma, iskolája, útjai és kertjei mind rólunk
mesélnek. Egy város, amelynek sorsa rajtunk múlik. Azon, mennyire tudunk
szembenézni önmagunkkal. Azon mennyire tudunk örülni annak, amink
van. Azon, mennyire tudunk köszönetet mondani, azért, amit kaptunk. Azon,
mennyire tudunk részt vállalni közös dolgainkban. Azon, mennyire tudjuk
ünnepelni azt, amit elértünk.
Ahogy államot, úgy várost sem varázsütéssel hozunk létre. Bizalom, felelősség és a jövő szeretete, no, és kitartó munka kell hozzá. Ezért várossá lenni
nemcsak eredmény, hanem érdem is.
Mindannyiunk érdeme és értéke Lébény városa.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Mi már tudjuk, hogy lehet a szigor áldott, és hogy a szelídség is rendet teremt.
Tudjuk, hogy van jövője a felelős bátorságnak és van teremtő ereje a hitnek.
Mi tudjuk, hogy Szent István hozzánk is szól, államalapító bölcsességével és
előrelátásával. De nem elég mindezt tudnunk. Ezt az üzenetet, ezt a tudást
meg is kell szolgálnunk és meg is kell élnünk.
Ne mulasszuk el tehát a pillanatot és a lehetőséget, hogy azzá váljunk, aminek egykor a magyar szent király remélt minket.
Boldog emberekké, jó magyarokká, büszke polgárokká. Itt Lébény városában is.
Köszönöm, hogy meghallgattak!

Kovács Gábor
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Dr. Nagy István országgyűlési képviselő ünnepi beszéde Lébény várossá válásának alkalmából
Nagy öröm és megtiszteltetés
számomra, hogy a mai napon
itt, Lébény főterén, várossá válásuk alkalmából köszönthetem kedves mindnyájukat.
Minden ember életében vannak olyan fontos események,
melyekre egész életében emlékezni fog. Így van ez a települések életében is. Nem csak
fontos, de történelmi esemény
is Lébény életében, hogy a döntéshozók érdemesnek találták
arra, hogy Magyarország városainak sorába emeljék.
Ezekben a pillanatokban, amikor egy közösség múltját, jelenét és – reményeim szerint
– jövőjét is ünnepeljük!
Az itt élők teremtő erejét, azt a közösséget is ünnepeljük, akik itt formálták
ennek a településnek az életét, mindennapjait, és ezzel a következő generációk életét is.
Egy közösség teremteni csak akkor tud, ha vannak olyan alapvető értékek és
elvek, amiben egyet tudnak érteni. S e nélkül egy közösség nem létezik. Már
István megtanított bennünket valamire ezer évvel ezelőtt: a gyökeréből kitépett fa nem terem lombokat, nem terem új hajtásokat.
Lébény valamennyi lakosával megmutatta, hogy a hétköznapok munkájával
meg lehet valósítani álmokat, el lehet érni közös célokat, ami mindannyiunk
számára a boldogulást, a gyarapodó jövőt biztosítja.
Itt, ma, e jeles ünnepen, az öröm perceiben emlékezésre kérem önöket.
Emlékezzünk elődeinkre,azokra a Lébényiekre, akik örökségül hagyták ránk
ezt a mára ilyenné formálódó települést. Emlékezzünk szenvedéseikre, küzdelmeikre, szegénységükre, de ne feledjük emberségüket, a semmiből újat
teremtő akarásukat, közösségteremtő erejüket.
A városi címet nem adják ingyen. A száraz statisztikai adatokon túl azon
múlik, hogy van-e mögötte elszántság, célkitűzés, erőfeszítés és összefogás.
Nagy öröm számomra, hogy a Lébényi lakosok, civil szervezetek, vállalkozók
és önkormányzati képviselők, összefogtak a közös cél érdekében.
A városi cím elnyerése, a státusz megszerzése azzal a kötelezettségekkel is
jár, hogy az eddiginél magasabb színvonalú szolgáltatásokat kell nyújtani az
itt élőknek, ez viszont jelentős erőfeszítéseket igényel. A városi címmel esélyt,
lehetőséget kapnak a korábbinál gyorsabb fejlődésre.
Ez a várossá nyilvánítás köztársasági elnöki döntés a jövőnek, Lébény gyermekeinek szóló fontos stratégiai intézkedés. Az elkövetkező évek munkájára
lesz szükség ahhoz, hogy a település érezze ennek pozitív hatását.
Magyarország egy újabb várossal lett gazdagabb, köszönhetően az itt elő
emberek szorgalmának, jövőbe vetett hitének, a hagyományok ápolásában

Meghitt, örömteli
ünnepeket kívánunk
minden kedves olvasónknak!
A Lébény újság szerkesztősége

gyökerező jövőépítésnek és mindazon sok-sok jószándéknak, amely e kitartó és lelkes munkát koszorúzta. Közös felelősségünk, az úton hogyan
lépünk tovább.
Az egyes ember, a közösség is csak a fejlődést választhatja, ami együttműködést, közös gondolkodást, cselekvést feltételez. Nagy királyunk, államalapitó
Szent István egyik legfontosabb szerepe is az egység létrehozásában volt.
Város van kicsi és nagy. A kicsi még emberléptékű, a nagy már a kisembernek
olyan mint a sűrű erdő. Rejtelmes, titokzatos. Gyerekkorban a falusi kisgyermeknek mindenképpen álomvilág a város, valami más, valami nagyobb, mint
az a hely, ahol él. Lébény város lett. De Lébénynek nem kell városnak lennie
ahhoz, hogy minden valamit magára adó magyar ember tudja a nevét, azt,
hogy kitüntetett hely. A hely, ami már a honfoglalás előtt is a térképen volt,
s ami gyönyörűséges temploma révén a keresztény világ fontos pontja.
S most, amikor immár hivatalosan is városi rangra emeltetett, várossá ütettett, az ember elgondolkodhat felnőtt fejjel is, hogy mi tesz várossá egy várost.
Szívem szerint azt mondom, hogy emberei. Azok, akik gyarapították. Akik
téglát téglára téve építették. Akik naponta azzal a tudattal ébrednek, hogy
jó itt lenni. Akik mindent megtettek azért, hogy legyen –megmaradjon az
iskolája, hogy szép közösségi épület építődjön benne, hogy összefussanak az
utak a szívében. Hogy legyen közepe. Hogy legyen vonzásereje. Hogy aki ide
betér, az azzal a jó érzéssel menjen haza, hogy Lébényben jó volt lenni. Hogy e
viharvert térségben egy kistérségi központ. Hogy van levegője, szelleme, kultúrája. Mert a város nem házak összessége, hanem lelkek együttléte, szívek együtt
dobbanása. A város akarat is. Várossá válni nem cél, csak állomás egy olyan jövővel rendelkező településen, ahol van elképzelés a továbbiakról is.
Az, hogy Lébény várossá vált, az Önök sikere. Mindnyájuké. Mert a város ha nem
közösséget jelent, akkor csak üres, tartalom nélküli közigazgatási elnevezés.
Hiszem, hogy Lébénynek van jövője. Olyan alapra épült ez a település, amely
több mint 800 éves. Írásos emlékekkel dokumentált története szervesen
egybeforrt az ősi templom életével. Ha erőt venne Önökön a kétségbeesés,
vagy erejük lankadna, nézzenek föl e templomra. S jusson eszükbe milyen
magas szinten állt, mennyire európai volt az itt élők kultúrájának színe java.
Elmondja, hogy az emberek hite milyen erőteljes ihletője volt az alkotásnak
és az értékek teremtésének.
Az elmúlt nyolc évszázad sok megpróbáltatást és szenvedést, háborúkat,
gazdasági válságokat, a politikai rendszer változásait, járványokat, árvizet,
aszályt, tűzvészt és jégverést hozott az itt élőknek. A sok hányattatás
ellenére a szülőföldjüket szerető Lébényi emberek tehetségének és szorgalmának erdményeképp a település él, épül, szépül, anyagiakban és
szellemiekben gazdagodik.
Csorna, Mosonmagyaróvár, Győr háromszögének közepén ott lüktet ez az
egészséges szív. Amit Lébénynek nevezünk. Adja Isten, hogy további ezer
esztendőkön át dobogjon ez a szív . Sugározza szellemiségét, lehessenek
példaképek az itt élők szorgalmukkal, tehetségükkel, kitartásukkal és Istenbe
vetett hitükkel. Hiszem, hogy boldog jövőnek nézünk akkor elébe!
Isten éltesse lébény városát, Isten éltesse a polgárait!

Forralt bor kínálás
December 21-22-23-24-én jótékonysági forralt bor kínál a
Templom téren az ELSŐ LÉBÉNYI LOKÁLPATRIÓTA
EGYESÜLET . Az adományokat hagyományosan gyermekek
táboroztatására és jótékony célra használjuk fel.
Áldott, Békés Karácsonyt és Egészségben-, Erőben-,
Sikerekben Gazdag Újévet Kíván az
ELSŐ LÉBÉNYI LOKÁLPATRIÓTA EGYESÜLET
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Vendégségben a tűzoltóknál
2013 október 30-án ünnepélyes keretek között átadták a Lébényi Katasztrófavédelmi Örsöt. A Lébényi
Önkéntes Tűzoltó Egyesület mellett
így már hivatásos tűzoltóság is van
városunkban.A 18 fős állományból
ketten helyi lakosok. A fiúk 4 fős váltásokban vannak szolgálatban. Vonulási körzetükbe 19 település és az
autópálya Győr és Mosonmagyaróvár közti szakasza tartozik. Az új
építésű garázsban a Lébény 1-es elnevezésű gépjárműfecskendő parkol.
A katasztrófavédelmi őrs a hivatásos tűzoltó-parancsnokságok tűzoltási és
műszaki mentési feladatainak ellátására létrehozott, a parancsnokság székhelyétől távolabb eső állomáshelyen működő hivatásos tűzoltó egység.
Hatásköre a tűzoltó-parancsnokság működési területének meghatározott
részére terjed ki, amelyen belül 24/48 órás készenléti szolgálati rendben
végzi feladatait az állomány. Az őrsprogram lényege, hogy nem önálló parancsnokságként, hanem egy meglévő részeként, annak székhelyétől távolabb,

akaró tapssal jutalmazott a szép számú közönség. A Híd Vegyes Kar előadásában elhangzó művek gyönyörű dallamát a zenekar nyújtotta aláfestés tette
még szebbé. Ezt követően a Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar szereplése zárta
a műsort. A jól sikerült koncert után egy kis baráti beszélgetés zárta a napot.

Lenzsérné Andrea

Könyvtári hét

az úgynevezett „fehér foltokhoz” közelebb eső helyre települ egy gépjárműfecskendő és annak személyzete. A program révén megnő azoknak a településeknek a száma, ahol beavatkozásra alkalmas erő van jelen, ezeken a
településeken és közvetlen környezetükben a korábbinál gyorsabban megkezdődhet a beavatkozás.
Az eddig eltelt egy hónap nem telt eseménytelenül. Érkezett riasztás autóbalesethez az autópályán, vagy éppen egy fa dőlt rá a villanyvezetékre Héderváron. Egy Kimlei tűzesetnél tűzoltóink a mosonmagyaróvári kollégáknál
7 perccel hamarabb érkeztek a helyszínre.

Nagy Andor

Őszi hangverseny az evangélikus templomban

A Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar az idei évben is megtartotta hagyományos
Őszi Hangversenyét az Evangélikus templomban, ami koránt sem sikeredett
hagyományosra. Ugyanis a meghívott vendégeink sorában nem mást, mint
a Szlovákiából érkező, somorjai Harmonia Classica kamarazenekart köszönthettük, Hegyi Brigitta vezetésével. A vendég Híd Vegyes Kar szintén Somorjáról érkezett, őket Dr. Heckt Anna dirigálásában hallhattuk. Felejthetetlen
zenei élménnyel gazdagodtunk a zenekar muzsikája által, amit szűnni nem

A minden évben megrendezésre kerülő könyvtári hét 2013-ban a könyvtárak
összefogása jegyében zajlott.
A résztvevő könyvtárak a http://osszefogas.kjmk.hu/ oldalra tölthették fel
rendezvénytervezetüket, majd a rendezvények lezárulásával ugyanitt dokumentálhatták fotókkal a lezárult eseményeket.
A könyvbörze sajnos nem
vonzott túl sok érdeklődőt,
ebben bizonyára közrejátszott az is, hogy a kiárusításra kerülő könyveink elég
rossz állapotban voltak.
A bevételt új könyvek vásárlására fogjuk fordítani.
Sokkal nagyobb sikere volt
a Nyugdíjasok Lébényi Egyesületével közösen rendezett „NETKONYHA”
programnak. A résztvevők elsősorban karácsonyi aprósütemény és pogácsa
receptekkel gazdagodva térhettek haza.
A könyvhéten is folytatódó „MESEPÉNTEK” sorozatunkban, a résztvevő
gyerekek a Bibliával ismerkedhettek meg mesék és bibliai témájú kifestők
segítségével.
A vasárnapi rendkívüli nyitva tartás alkalmával megrendezésre kerülő játékos vetélkedőnk nyertesei: Nemes Kasszandra, Póli Alexandra, és Póli
Annamária voltak.

Domsits Mihályné

könyvtáros
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Kiállítás Lébény várossá válása alkalmából

November 6-án nyílt meg a „Szemelvények Lébény város történetéből” c.
helytörténeti kiállítás, Lébény várossá válása alkalmából, a lébényi Közösségi
Ház, olvasótermében. A kiállítás a Magyar Nemzeti Levéltár Győr-MosonSopron Megye Győri Levéltára Mosonmagyaróvári Fióklevéltárának dokumentumaiból és a mosonmagyaróvári Hansági Múzeum gyűjteményének
lébényi vonatkozású tárgyaiból készült. Hatvitrinnyi eredeti dokumentum
és 21 tabló alkotta körben a falakon a kiállítást.
Egy településtörténeti kiállítás gondolata már 2007-ben felmerült a 175.
évforduló kapcsán, amely most, az
ismételt várossá válás alkalmából
realizálódott. A kiállítás Lébény 1832es mezővárossá válásának tablójával,
Moson vármegye közgyűlésén való
kihirdetésével kezdődött, a hozzá
kötődő vásártartási szabályozással,
és az új mezőváros száraz pecsétjének
ábrájával. A legrégebbi levéltári iratok
pont 300 évvel korábbiak, az adóös�szeírásokkal és a lébény-szentmiklósi
uradalom céhleveleivel. Ezeknél még
régebbi a múzeumból származó
lébényi krónikáskönyv, amelyet majd
két évszázadon keresztül 1688-tól
1852-ig vezettek. Az 1767-es urbárium, és 9 pontja, ill. 1847-ből úrbéri
térkép a település mezőgazdasági
területeivel, dűlőinek neveivel. Az 1841. évi 51 lakóházat elemésztő tűzvész,
a károsultak neveivel és a Moson vármegyei települések pénz és terménybeli adományaival, és e témához kötődött az Önkéntes Tűzoltó Egylet 1882. évi
alapszabálya. Két tabló az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc
lébényi vonatkozású eseményeit ismertette. A honvéd és nemzetőr listák, az
1849 augusztusi magyar sorozás iratai; a rabok könyvéből pedig, hogy
a szabadságharcot megjártakra a börtön és a kényszersorozás várt. Irat tanúskodott Ferenc Józsefnek a győri csata előtti lébényi tartózkodásáról.
Látható volt az első telekkönyvezés (1852) összesítő irata, az ingatlantulajdonosok név és házszámjegyzékével, a település ingóságaira és ingatlanjaira
vonatkozó vagyonleltára, és belterületi térkép 1855-ből. A lébényi képviselőtestület 20. század eleji díszborítású jegyzőkönyvei, a testület működését
bemutató meghívók, határozatok, pl. Erzsébet királyné halála feletti gyászról
1898-ból, de még hároméves beszámoló is a község életéről (1897-99). Különféle községi szabályrendeletek, alapítványi iratok. Többek közt a magyaróvári Piarista Gimnázium javára tett alapítványi hozzájárulás (1851) és
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a Moson vármegyei Karolina Kóróda ágyalapítványára folyósított pénzekről
(1865). Két országos szobor létesítésére tett adományok, az aradi vértanuk
emlékére Aradon (1867, 1882) és a budapesti Deák Ferenc szoborhoz (1876).
A lébényi románkori Szent Jakab templom ábrázolása, Moson vármegye
felségfolyamodásával az uralkodóhoz, a templom felújításáért 1869-ből.
Megtekinthető volt a két vallásfelekezet elemi iskolájának építési rajzai,
a római katolikusoké 1908-ból és az 1913-as építésű evangélikus iskoláé, és
mindkét felekezethez tartozó
iskolai anyakönyvek és előmeneteli naplók. Egy - csak részben
megvalósult - községi vendéglő
és szálloda tervei 1929-ből. Érdekesség, hogy egy-kétszáz éve
még viperáktól és farkasoktól is
kellett tartani a lébényi Hanyban.
Az utolsó két tabló a világháborúk eseményeit elevenítette fel.
Az első világháborúban hadba
vonultak veszteséglistáját és az
1930-ban emlékükre állított Hősök emlékművét, a település
legkiválóbb katonájával Poppr
Emillel. A második világháborús
1944-es amerikai bombák és az
1946-os Lébény határában létesített szovjet bombázó-gyakorlótér pusztításai, és atrocitások
a Vörös Hadsereg részéről.
Külön tárlóban foglalt helyet a 2013. július 15-i várossá válás jelenkori dokumentumai. Az értesítésről szóló levél dr. Navracsics Tibor közigazgatási és
igazságügyi minisztertől, és Áder János köztársasági elnök gratuláló sorai,
a külön ez alkalomra készített emléklap és emlékérem között.
A kiállítás megnyitóján Kovács Gábor polgármester mondott köszöntőt
a megjelent félszáz érdeklődőnek, akik utána Áldozó István, a megyei levéltár
új igazgatójának részletes, mindenre kiterjedő ismertetését hallhatták meg
a kiállított dokumentumokról.
A kiállítás eredeti dokumentumai és tárgyai november 25-ig voltak megtekinthetők. A tablók a Közösségi Házban maradnak, és egy részük továbbra
is a falakat díszíti.

Beregszászi Balázs

Visszapillantó

Hírek az Idősek Klubjából

Nagy eseményre került sor a klub életében. Gyúrosné Teri néni 90.életévét
töltötte augusztusban. Mivel a Hagyományőrző Orchidea Klub és köztünk
jó a kapcsolat, egy előző programunkon összebeszélve megterveztük

a születésnapi köszöntőt. Horváthné Marika káprázatos, tejszínes csodatortával lepte meg az ünnepeltet és az énekes köszöntő sem maradhatott el.

A két klub virággal ajándékozta meg az ünnepeltet, aki meghatódottan,
könnyeit törölgetve köszönte meg az emlékezést. Reméljük a 100.-at is együtt
ünnepelhetjük mindannyian.

A Gondoskodás Alapítvány Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatánál
pályázott sikeresen Egészségvédelmi Alapra melynek keretében látogattunk
el a Lipóti látványpékségbe. Itt megtekintettük a kenyérsütés és pékáruk
készítését, ami már nem az idősek által ismert nehéz munkával történik,

hanem modern körülmények között, de a régi hagyományokra épülve. Tóth
Péter jóvoltából minden idős ember egy kávéval és süteménnyel lett megvendégelve. A Lébényi Önkormányzatnak köszönettel tartozunk, hogy az
idősek részére biztosította a kisbuszt, amivel eljutottunk Lipótra.
Novemberben kirándulni indultunk .Sokat gondolkodtunk, hová is menjünk,
milyen az ideális program ami mindenkit érdekel .Végül is Kittsee mellett
döntöttünk a Jánossomorjai klubbal karöltve. Miért is? Ki az aki nem szereti a csokoládét?Kevés ilyen ember létezhet, de az biztos nem közöttünk
van. Így elárulhatom, a csokigyár látogatása volt utunk fő célja. Rövid bemutató film után megnéztük hogyan készülnek a télapók és a húsvéti
nyuszik. Nem elírás, bizony ott már a húsvétra is készülnek. Természetesen
a kirándulás legemlékezetesebb eseménye a csokoládék megkóstolása volt.
Az ízek kavalkádjában mindenki eldönthette melyik fajtájú csokoládéból
vásárol, mivel ha akartunk se tudtunk volna ellenállni, hogy az otthoniaknak ne vigyünk valamit. A kirándulás jól sikerült, már most tervezzük, hogy
jövőre is megismételjük. Ez a kirándulás sem jöhetett volna létre, ha nincs
pályázat, amit Lébény Város Önkormányzata írt ki és támogatásukkal valósult meg. Köszönjük!

Takáts Tímea
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IKSZT HÍREK
Újabb eszközökkel bővül a Közösségi Ház

Az emeleti ifjúsági klub helyiségében már
üzemel a biliárdasztal. Hamarosan megérkezik a két új pingpongasztal is. A
klubban az internet is elérhető, valamint
számítógép asztalok szőnyegek, zsákfotelek teszik kényelmessé a helyiséget.
A konyhába is a napokban érkeznek a
felszerelések: új hűtőgép, villanytűzhely,
mikrohullámú sütő, kávégép, turmixgép
és egyéb eszközök. A Társadalmi Megújulás Operatív Programban (TÁMOP)
nyert pályázati támogatásnak köszönhetően a Közösségi Ház konyhája immár sokrétű feladatnak tud megfelelni.
Nem csak rendezvények kiszolgálására alkalmas, hanem például az egészséges táplálkozással kapcsolatos programok megvalósítására is lehetséges lesz.

Programok 2014-ben

A Közösségi Ház kötelező programjainak első féléves terve már elkészült, és
leadásra került a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési
Intézet részére. Folyamatban van az önkormányzat többi – kulturális és
művelődési – programjainak a tervezése és várjuk a civil szervezetek programtervezetét is. Emellett megkezdtük az egyeztetést a többi lébényi intézménnyel is (pl. iskola, Látogatóközpont). Január elejére szeretnénk egy
egyszerű, jól átlátható programtervet készíteni, amit minden helyi civil
szervezet és intézmény megkap, valamint a helyi médiában is megjelenik.
A Közösségi Házban pedig egy részletes programterv is lesz, ami az egyes
programok pontos helyszínét is tartalmazni fogja, például, hogy egy, a Házban zajló rendezvény melyik teremben lesz megtartva. A programtervet
próbáljuk minél több helyszínen elérhetővé tenni.

„Egészségfejlesztés Lébényben”

Idén szeptemberben a mosonmagyaróvári Karolina Kórházban is létesült
Egészségfejlesztési Iroda, mely a kistérség lakosságának egészségmegőrzése,
a szemléletváltozás elősegítése érdekében életmódprogramokat szervez.
Hosszú távú cél a kistérség lakossága körében a legjelentősebb idült és nem
fertőző betegségek okozta halálozás csökkentése, illetve a lakosság széles
körének életmódváltásra ösztönzése – a fizikai aktivitás növelésével, a dohányzás, az alkohol túlzott fogyasztásának visszaszorításával.
Az Egészségfejlesztési Iroda (röviden EFI) felvette a kapcsolatot a legtöbb
település önkormányzatával, orvosaival, védőnőivel, kulturális intézményeivel. A lébényi intézményekkel kötött megállapodásnak köszönhetően számos
program valósul meg városunkban is. Két-két alkalommal ingyenes zumba
és jóga foglalkozás zajlik a Közösségi Házban. Január 4-én, szombaton 10
órától pedig ingyenes nordic walking oktatás lesz a Közösségi Ház tánctermében. A Nordic Walking vagy ski walking (magyarul: skandináv gyaloglás,
síjárás) lényege, hogy egy pár speciális bot és egy különleges gyaloglótechnika segítségével rendkívül hatékonyan, ugyanakkor kímélő módon fejleszthetjük állóképességünket, izomerőnket, mozgáskoordinációnkat. Ez egy olyan
sportolási mód, amit minden korosztály bátran elkezdhet! A január 4-i
programhoz a szükséges eszközöket az oktatók és az EFI munkatársai hozzák.
Tavasztól pedig a nagyobb önkormányzati rendezvényeken ideiglenes szűrőállomások is lesznek, ahol többféle betegség, egészségügyi probléma kiszűrésére lesz mód. A szűrésen túl szaktanácsadás is lesz, vagyis elirányítják a
kiszűrt betegeket, hogy mely problémával hová lehet fordulni. Továbbá
úgymond nyomon követés is várható, vagyis a kiszűrt betegektől később
érdeklődni fognak, sikerült-e valamilyen eredményt elérni, és ha nem, tovább
is segítséget fognak nyújtani. Az EFI a programszervezés végett szoros kapcsolatban áll a Közösségi Ház munkatársaival, a megvalósítandó szűrőprogrammal kapcsolatban pedig a helyi orvosokkal. Természetesen az egész
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folyamatban közreműködnek a Lébényben praktizáló doktornők, védőnő –
gyakorlatilag a teljes helyi egészségügyi stáb.
Ezzel párhuzamosan, és egyúttal az EFI programjával összhangban zajlik az
önkormányzat által 2012-ben benyújtott TÁMOP-6.1.2-11/1/A,B „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok – lokális színterek” pályázati felhíváson 2013-ban elnyert támogatásból a Szemléletformáló
életmódprogramok Lébényben c. egészségfejlesztési programsorozat.
Ennek köszönhetően valósult meg október 5-én egy szűrőprogram. December végétől a Közösségi Ház újonnan felszerelt konyhájának köszönhetően
az egészséges táplálkozással kapcsolatos rendezvények is lesznek.

Új munkatárs

A Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) Kulturális közfoglalkoztatás projektjének keretében 1 fő érettségivel rendelkező regisztrált munkanélkülinek sikerült állást találni a Közösségi Házunkban.
2013. november elsején egy olyan országos közfoglalkoztatási program indult
el a NMI szervezésében, mely újító módon használja ki a közfoglalkoztatás
kereteit. A kulturális és közösségi értékteremtés, a nemzeti kultúra terjesztése, valamint az értékek megőrzésének szolgálatába állítva ezt a lehetőséget.
A Kulturális közfoglalkoztatási program túlmutat a kulturális és közművelődési szakma keretein, hiszen általa a magyar társadalom egészét érintő kihívásokra – mint a közösségek atomizálódása, a munkaerő kiáramlása,
kulturális szegénység – születnek a helyi közösségek igényeit szem előtt
tartó megoldások. A hazánk településeinek mintegy harmadát érintő, 2014.
április 30-ig tartó projekt összköltsége megközelítőleg 2,5 milliárd forint,
mellyel 4000 fő foglalkoztatása valósul meg.
A projekt keretében az új munkatárs az NMI megyei Irodájánál áll alkalmazásban, vagyis a bérezése a győri Bartók Béla Megyei Művelődési Központ
terhe, míg a munkavégzés helye esetünkben a lébényi IKSZT Közösségi Ház.
Hetente 16 órányi munkát az NMI részére kell végezni, de ezt is helyben.
Ilyenkor többek között kérdőíves felméréseket kell végeznie. Arra kérjük
a lakosságot, hogy ebben segítsék munkáját, hiszen ezen kérdőívek eredményei hosszú távon nem csak az NMI, hanem a helyi intézmények munkáját,
a helyi közösséget is segítik! Támogató hozzáállásukat előre is köszönjük!
Az új munkatárs Gruidl Judit, lébényi lakos. Kérjük, forduljanak hozzá is bizalommal! Reményeink szerint az NMI projektje folytatódni fog 2014 májusában, így továbbra is a kötelékünkben maradhat munkatársunk.

Szilágyi Dániel

Lébényi Értéktár

Lébény Város Önkormányzat Képviselő-testületének 108/2013. (X. 31.)
határozata alapján a Képviselő-testület a magyar nemzeti értékekről és a
hungarikumokról szóló 114/2013.(IV.16.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdése
alapján létrehozta a Lébényi Települési Értéktár Bizottságot.
Tagjai: Horváth Józsefné, Kiszeli Lajos képviselő, Nagy Andor művelődésszervező, Nátz Miklós képviselő, Podráczky László, Szilágyi Dániel IKSZT
vezető, Wandraschek Ferenc Antal képviselő.
A bizottság feladata a településen található helyi, nemzeti értékek dokumentálása és megküldése a GYMS Megyei Bizottság, illetve a Hungarikum
Bizottság részére.
Az értéktár készítésében természetesen az egész lakosság közreműködhet!
Értékleltár adatlapokat lehet kérni a Közösségi Ház irodájában Nagy Andortól vagy Szilágyi Dánieltől. A kitöltött adatlapokat ugyan ott, az irodában le lehet adni. Az összegyűlt adatlapokat a Bizottság megvizsgálja és
a jelentősebbnek tartott értékeket továbbítani fogja a Megyei illetve
a Hungarikum Bizottság felé.
Milyen jellegű értékeket próbál feltárni a törvény alapján a bizottság?
Alapvetően a következőkre érdemes fókuszálni:
• agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi
javai – beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy terüle-
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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 szabályokra 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 szennyeződés eltakarításá•
nak 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 járdára 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 lépett
jogszabályváltozás megtiltotta. 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 előSzilágyi Dániel reláthatólag 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
Hóeltakarítás és síkosságmentesítés
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.
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 köztisztasági kötelezettségekre.
Az önkormányzati rendelet még egy, talán szintén egyértelműnek tűnő figyelmeztetést fogalmaz meg a hó eltakarításával kapcsolatban: ne okozzunk,
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 Polgármesteri 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 tulajdonossal, használóval, bérlővel szemben
A tél beköszöntével ismét aktuálissá válik az utak, járdák síkosságmentesítése. megteszi a szükséges lépéseket.
A tél a hidegen kívül is sok kellemetlenséget tartogat, munkát adva ezzel A biztonságos közlekedés és a rendezett közterületek az egész lakosság javát
a kertes házakban élőknek: a lehullott havat le kell takarítani, a lefagyott szolgálják, a köztisztasági rendelet is ebből a célból született. Gondoljunk
járdát fel kell sózni, vagy inkább más megfelelő módon gondoskodni kell erre akkor is, amikor havat kell lapátolnunk a téli hidegben.
a siktalanításáról.
dr. Tóth Tünde
Erre nem csak azért van szükség, hogy amikor kilépünk az udvarra, vagy az
jegyző
utcára, el ne csússzunk vagy netán másnak a hanyagságunkkal balesetet
okozzunk, hanem rendeleti előírás is kötelezővé teszi.
tét –, különösen a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat,
továbbá az állat-és növényfajták;
egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra;
épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az
egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az
embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;
ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés – beleértve a kézműipart,
kézművességet is – szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes
technológiák, technikák, berendezés-, gép- és műszergyártás, műszaki
eszközökkel végzett személy- és áruszállítás;
kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen
az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz,
filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek,
nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek;
sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában,
illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett
tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények;
természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai,
különösen a fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok,
geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti
területek, életközösségek és ökológiai rendszerek;
turizmus és vendéglátás: a turizmus és vendéglátás szellemi termékei és tárgyi
javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari
termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.
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Iskolai hírek
Népdaléneklési versenyeken elért eredmények

Rövidhírek iskolánk életéből…

Nemrégiben arról írtunk, hogy becsengettek iskolánkban, de azóta a falevelek leperegtek, már a hófelhők is megjelentek, mozgalmasan teltek a napok:
ismétlések, új anyagok, feleletek, dolgozatok váltották egymást és több tanulmányi versenyen is részt vettek már tanulóink. Persze a sok tanulás
Tavalyi tanévben alakult az iskolánkban a Csiripiszli és Bíborka énekegyüttes azzal a céllal, hogy a citerás jó hangú gyerekek ne csak citerázzanak,
énekeljenek is !
Az iskolai, falusi rendezvényeken rendszeresen fellépnek a falu nagy örömére. A falusi fellépések mellett versenyekre is járnak a gyerekek szólóban és
csoportban egyaránt. Ez a novemberi hónap az népénekeseknek szólóban
és csoportban is igazán eredményes volt.

mellett szabadidős programokban is volt részünk: az ötödikeseink úszni
járnak a győri Móra iskolába, a 20 éves dr. Szédelyi Gyula Sakkverseny is nagy

November elején a Győrzámolyi Szigetközi Népdaléneklési versenyen Kovács
Panka második helyezést ért el.
November 27-én Nyúlon Pilinszky napokon voltunk versenyen itt nagyon
elismerően beszélt a zyűri a gyerekek előadásáról és ez az eredményekben is
megmutatkozott
Szebik Enikő ezüst minősítést szerzett
Orbán Kata arany minősítés
Novák Kíra arany minősítés
Kovács Panka arany minősítés
November 30-án a Nádorvárosi Ének-zenei Általános Iskola által szervezett
nemzetközi népdaléneklési versenyen kiváló eredményt értek el a gyerekek
Az eredmények:
Szebik Enikő Arany minősítés
Orbán Kata Arany Minősítés
Novák Kíra Arany minősítés
Kovács Panka Arany minősítés
Bíborka énekegyüttes Arany minősítés
Csiripiszli Énekegyüttes Arany Minősítés
Emellett Kovács Panka és a Csiripiszli énekegyüttes kategóriája legjobbjának
bizonyult és különdíjban részesült
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izgalmak között, de szép eredményekkel zárult. Zeneiskolásaink csodálatos
délutánnal ajándékozták meg az érdeklődőket: zongora, citera, fuvola, furulya és vidám énekszó csendült fel a hagyományos őszi hangversenyükön. A

Iskolai hírek

győri műjégpályát is meglátogattuk, hogy lássuk mennyit ügyesedtünk múlt
év óta! Iskolánk végzősei, a nyolcadikosok is bővelkedtek programokban,
színvonalas, méltó műsorral emlékeztek 1956-ra, továbbképzési vásáron,
Szer-Telen programon vettek részt, emellett nagy buzgalommal készülnek
a felvételire (is).
Az előzőekben a Múltról esett szó, most következzen a Jövő, szívből jövő
meghívással: szeretettel várjuk az ünneplőket december 20-án, pénteken 16
órakor iskolánk Tornatermébe a hagyományos karácsonyi ünnepélyünkre.

Gyurós Tamara

versenyt. A szervezés "kicsit" bonyolult volt - köszönet Dr. Domsits Dávidnak,
Sándor Csabának - mégis sikeresen lezajlottak a nagy összecsapások, amelyhez a táblákat, órákat a Mosonmagyaróvári Sakkszövetség kölcsönözte.
A végeredmény következőképpen alakult:
1-3. osztályos kategória:
1. Pálfi Szabolcs 1. o.
1. Dornai Patrik 3. o.
2. Fütty Bálint 1. o.
3. Sólyom Bendegúz 2. o.
Különdíjas: Kósa Petra 1. o.
5.-6. osztályos kategória:
1. Szebik Levente 5. o.
2. Kósa Norbert 6. o.
3. Kovács Barna 5. o.
7.-8. osztályos kategória:
1. Szabó Martin 7. o.
2. Lakatos Krisztofer 8. o.
3. Holchammer Barna 8. o.
Felnőtt kategória:
1. Takács Miklós
2. Berecki Alajos
3. Póli József
Gratulálunk!

Pályaválasztási kiállítás

Gyurós Tamara

Iskolánk 8. osztályosait november 8-án, pénteken a Munkaügyi Központ által
biztosított különbusz szállította Győrbe, a Széchenyi István Egyetem csarnokába, ahol a Pályaválasztási Kiállítás (képzési vásár) című rendezvényen
tájékozódhattak a különböző szakmákról, a középfokú szakképző intézményekről és a beiskolázás feltételeiről.

Télapó itt van…

Fülöp Lajosné

Dr. Szédelyi Gyula sakkverseny

Vakítóan fehér, szikrázóan havas, útakadályokkal telt volt az időjárás március 15-én, többek között ezért is döntöttünk úgy, hogy inkább ősszel: október
23-án rendezzük meg a hagyományos, idén 20 éves Dr. Szédelyi Gyula Sakk-

Advent ideje a várakozás és a csodák ideje.
Iskolánkba idén is megtörtént a Csoda: december 6-án, pénteken reggel
a felsősök örömére kiderült megérte jól viselkedni, leckét írni, készülni a
dolgozatokra, hiszen apró finomsággal jutalmazta őket a Mikulás, de azért
figyelmeztetett mindenkit, hogy ezután se rosszalkodjon senki, mert jövőre
virgácsot kap csak. Az alsósok is nagy izgalommal várták a Mikulást. Osztálytermeikből egész héten hallatszott, hogyan készülnek dalokkal fogadására.
A legkisebbek meg is illetődtek, amikor bezörgetett és bement hozzájuk
krampuszaik társaságában. Aztán a bátrabbak már bele is ültek az ölébe,
megsimogatták szakállát és persze meg is ígérték, hogy legalább olyan jók
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Iskolai hírek
Egészségnap

lesznek, mint eddig voltak. A nagyobbak már egy-két virgácsütést is kaptak,
persze csak a padjukra.

Az Öregek Napközi Otthonában is nagy örömet okozott Télapó érkezése, az apró
ajándék jókedvre derítette a ház „lakóit”. Még énekeltek is egy-két dalt neki.
E nap délutánján diszkó zenétől volt hangos az iskola aulája. A hatalmas, erős
szél ellenére sokan visszajöttek a volt gimnáziumba, hogy egy nagyot tán-

coljanak, mulassanak, Horváth Roland és Zug Krisztián DJ-k, hangulatfelelősök segédletével. A buliban a tánc mellett üdítőt, süteményt és tombolát is
lehetett vásárolni ezt a hatodik osztályosok, valamint a Szülői munkaközösség tagjai árusították.
Este 8 órakor az adventi fények helyett, az adventi sötétség kísérte haza tanulóinkat e hosszú nap után, hogy kipihenhessék magukat.

Kovács Istvánné – Gyurós Tamara
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Az idei évben december 7-én
rendezte meg a Szülői Munkaközösség az Egészségnapot az
iskola tanulói részére. A frissen
hullott hó és a síkos utak ellenére (vagy éppen ezért) a gyerekek jókedvűen érkeztek meg
a volt Gimnázium épületébe,
ahol több helyszínen zajlottak
a programok.
A szülők már kora reggel óta
szorgalmasan dolgoztak, hogy
időben elkészüljenek a finomságokkal. Gyümölcssalátával, zöldség-és görögsalátával, szendvicsekkel (barna, rozsos és graham kenyérből), különféle sajtokkal vártuk a gyerekeket.

Az emeleten kézműves foglalkozások zajlottak, ahol terményképeket, karácsonyfadíszeket készíthettek a szorgalmas kezek.
A tanulók a nap folyamán különféle előadásokon vehettek részt. Horváthné
Egyházi Veronika iskolánk védőnője a táplálkozási piramis segítségével ismertette meg az alsós diákokat a helyes, egészséges táplálkozással és a káros ételekkel. Dr. Sragner Mária, városunk fogorvosa a felsős tanulóknak tartott előadást
a fogak ápolásáról és az egészséges életmódról. Zombó István mentőápoló
hivatásáról mesélt, a felső tagozatosok a helyes újraélesztést is megtanulhatták
egy bábu segítségével. A lébényi születésű Varga Lászlóné, aki gyorskorcsolya
edzőként ért el sikereket, a sport szeretetéről és az olimpiai sikerekről tartott
előadást. Több érmet, kupát is megnézhettek az érdeklődő gyerekeknek.
Sportesemények, bemutatók is zajlottak a délelőtt folyamán. Szilágyi Dániel
és Nagy Andor segítségével a tanulók íjászatban és csillagdobásban próbálhatták ki magukat. Püspöki Szabina kis tanítványaival látványos táncbemutatót tartott, amiben iskolánk diákjai is részt vettek. Előadásuk nagy élményt
nyújtott, a közönség lelkes tapssal jutalmazta őket. Füttyné Stinner Renáta
bevonva a diákságot, zumbázni tanított minket. Nagy Rita többszörös Európa-és Világbajnok fekve nyomó ezzel a sportággal ismertette meg a gyerekeket, a vállalkozó kedvűek ki is próbálhatták a fekve nyomást. Versenyein
nyert kupáit is megcsodálhatták a résztvevők.
A Szülői Munkaközösség köszönetét fejezi ki a résztvevő előadóknak, Sárvári Istvánnak, az iskola igazgatójának, az iskola pedagógusainak, az iskola és a
konyha dolgozóinak, hogy támogatták és segítették munkánkat.
A rendezvényt Lébény Város Önkormányzata és Szigetköz Hálózat Forrás
Bolt Lébény támogatta.
Ezúton szeretném megköszönni a szülőknek az ötleteket, és a fáradhatatlan
dolgos kezeket.

Börzseiné Kovács Szilvia

Szülői Munkaközösség elnöke

2014

2014

Óvodai hírek
Színházban jártunk

November 25-én a Katica és az Őzike csoport Mosonmagyaróváron járt
színházban. Az előadás, amit megnézhettünk a Vas Laci című mese volt.
Nagyon vártuk ezt a napot, mindenki korábban érkezett az óvodába. A külön
buszra nagy izgalommal szálltunk fel, az utazást pedig élveztük. Az utazás
élményét tovább fokozta, hogy megérkezésünkkor szállingózott a hó.

A színházban mindenki elfoglalta a helyét, és vártuk az előadást. A mese tele
volt izgalmakkal, meglepetésekkel. A darab végén meghívtak bennünket a
mesés lakodalomba, ahol megvendégeltek bennünket sárkányzsíros kenyérrel, amin kígyóuborka volt. A különleges lakodalmi ételt a gyerekek lelkesen
fogyasztották el. Ezt a napot azóta is sokat emlegetjük, és várjuk a tavaszt,
hogy ismét mehessünk színházba.

és nagy izgalommal érkeztünk az iskolába. A nevelők és a gyerekek szeretettel fogadtak bennünket.
Az első órán Anita tanító néni osztályában voltunk, ahol betekintést nyerhettünk a matematika világába. Meghatottan figyeltük, hogyan jelentenek
óra előtt a hetesek, és milyen fegyelmezetten viselkednek a többiek. Meglepődtünk, hogy a feltett kérdésekre, milyen villámgyorsan érkeztek a legtöbbször hibátlan válaszok. Az összeadás és a kivonás műveleteit játékos
feladatokkal oldották meg.
A második órán Dóra tanító néni osztálya mutatta be olvasási tudományát.
Hangokat, szótagokat rakosgattak, olvastak össze. Sokat jelentkeztek, bátran
feleltek a tanító néninek. Az interaktív tábla segítségével is oldottak meg
feladatokat. Magabiztosan használták az új technikai eszközt.
Mindkét óra nagyon jó hangulatban telt el, a gyerekek és mi is nagyon élveztük. A szünetben igazgató úrral és a tanító nénikkel beszélgettünk. A gyerekekkel visszaemlékeztünk néhány óvodai élményre is.

Hóvirág csoportosok a Vaskakas Bábszínházban

November 12-én reggel nagy volt a zsongás a Hóvirág csoportban, hisz a 9
órás busszal indultunk Győrbe a Vaskakas Bábszínházba. A buszon és az egész
utazás alatt nagyon ügyesen viselkedtek a gyerekek, minden közlekedési

Látogatás az első osztályban

November 21-én meghívtak bennünket az elsős tanító nénik, hogy nézzük
meg, mennyit fejlődtek szeptember óta volt nagycsoportosaink. Kíváncsian

szabályt betartottunk. Mikor beértünk a színházba és már arra vártunk, hogy
helyet foglalhassunk, a nézőtér ajtaja varázsszóra nyílt ki, ami még jobban
fokozta a gyerekek izgalmát. A mese címe „A mindent látó királylány” volt.
Az előadás alatt nagyon jól éreztük magunkat, mindenki sokat nevetett.
Utána maradt még időnk egy kis sétára a belvárosban, a Baross hídról pedig
a vonatokat figyeltük meg. Kicsit fáradtan értünk az oviba, de nem csak az
ebéd esett jól a gyerekeknek, hanem a pihenés is.
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Mese zenés előadása az óvodában

Óvodánkban járt a Mikulás

Sikeres szereplést tudhat maga mögött az óvodában bemutatkozó zene és
ének tanárokból álló EURÓPA Koncert Szalonegyüttes. Bemutatták nekünk
a " Brémai muzsikusok" című Grimm mese hangszeres feldolgozását.
A mese szöveges előadása, és a hangszerekkel való megjelenítése élmény volt
a gyerekeknek is, és az óvó néniknek is. A hegedű, a nagybőgő, és két zongo-

Óvodánkat idén is meglátogatta a Mikulás. A személyes találkozás előtt
a gyerekek egy bábszínházi élménnyel gazdagodtak. A Kincsesláda előadásában kicsik és nagyok együtt nézhették meg az óvoda tornatermében.
A didergő oroszlán című mesét. Az előadás után az izgalom csak fokozódott
azzal, hogy a nagyszakállú minden csoportot meglátogatott. Egy kicsit elidőzött

ra művészien megszólaló hangja keltette életre a mese szereplőit, és adta
meg a hangulatát. A műsor a gyerekek interaktív közreműködésével színvonalas volt és érdekes.

a gyerekek között. Meghallgatta a verseket, dalokat, majd csomaggal ajándékozott
meg mindenkit. Köszönjük a "JÁTÉK-VÁR" Szülők az Óvodásokért Egyesületnek,
Makai Gábornak, Gede Zoltánnak az élményekben gazdag délelőttöt.

Város

karácsonyfája
A taps nem maradt el, közben és a végén sem. Az élő hangszeres előadás
megragadja a gyerekek figyelmét, és szokták szeretni. Az Ő nevükben is köszönjük ezt az élményt a "zenekar" Tagjainak! Kívánunk nekik további jó
közreműködést!

Óvó nénik és a gyerekek.
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Töltsük együtt advent utolsó szombatját, a Fő téren, ahol
a hagyományok szerint feldíszítjük a Város Karácsonyfáját
forró italok, ízletes sütemények mellett: december 21-én,
szombaton 17 órai kezdettel! Várunk mindenkit szeretettel!
Kívánunk mindenkinek még áldott, békés ünnepeket és
sikeres új évet!
Egyesület Lébényért

Civil hírek

A 2013-as év eseményei a Nyugdíjasok Lébényi
Egyesületében

2015-ben ünnepeljük egyesületünk megalakulásának 20. évfordulóját.
A lassan 2 évtized alatt sok-sok kellemes órát, napot töltöttünk el együtt
barátságban, egymást tisztelve, megbecsülve.
Foglalkozásainkat – melyek közül néhány a városi rendezvényterv része –
kéthetente a Közösségi Házban (hivatalosan az IKSZT-ben) tartjuk, színes,
változatos, gazdag programokkal:
előadásokat, ünnepi megemlékezéseket, kulturális bemutatókat, kirándulásokat, kreatív foglalkozásokat, vidám összejöveteleket, versenyeket, túrákat
stb. szervezünk.
Megelégedéssel tekintünk vissza az elmúlt évekre, nem különben a 2013-asra is:
A színvonalas, érdekes, tanulságos előadásokra:
• A magyar föld sorsáról,
• Az időskori prevencióról az ideggyógyász szemszögéből,
• A spanyolországi zarándokútról,
• A napviharok hatásairól a Földön stb.
Évek óta bensőséges keretek között felemelt fejjel, büszkén ünnepeljük
a Magyar Kultúra Napját verssel, dallal.
Programjaink szerves része a kirándulás. A nagycsoporttal (45 fővel) 2013-ban
a Balaton-felvidékkel ismerkedtünk, Tapolcán a tavas barlangot,
Szentgyörgyhegyen a bazaltorgonákat, Badacsonyban a Kisfaludy házat,
Szigligeten az Egry József Emlékházat csodáltuk meg.
A kiscsoporttal (ők az idősebbek, nehezebben mozgók) Csornán, Nagycenken, Fertőújlakon és Andauban (Mosontarcsán) jártunk. Gazdagodtunk ismeretekben, közben gyönyörködtünk a táj, a természet szépségében.
Nagy büszkeséggel tölt el bennünket társaink szereplése versenyeken, fesztiválokon, ünnepélyeken.
Kiváló versmondóink kitűnően helytállnak a megyei rendezvényeken (Szerecseny, Mosonmagyaróvár), sőt egy társunk nov. 14-án Budapesten a Láng
Művelődési Központban is gyönyörűen adta elő a választott verset.
Ugyancsak remekül mutatkoztak be táncosaink Kapuváron, majd Budapesten, ahol kiváló minősítést kaptak.
Kultúrcsoportunk, felkérésre, október 23-a tiszteletére műsort adott Öttevényen, ahol fergeteges sikert aratott. Büszkék vagyunk rájuk!
Tagjaink közül többen örömmel részt tudtak venni különféle túrákon, versenyeken pl. gyalogtúrán, kerékpártúrán, házi és megyei kártyaversenyeken.
Tavasszal a Mosonszolnok megrendezett tekeverseny a hölgyek számára volt
különösen sikeres, csapatban 2. egyéniben 3. helyezést értek el.
Emlékezetes maradt az Ásványráróra szervezett kerékpártúra is, az utat 27
fő tette meg remek hangulatban.
Az év folyamán természetesen a vidám összejövetelek sem hiányoztak pl.
nőnap, idősek napja, falunap stb.
Öröm volt hallgatni Bende Ildikó művésznőt és társait „Érik a szőlő” c. műsorukban.
Az ügyes kezű hölgyek is kitettek magukért, szakember segítségével adventi
díszeket, karácsonyi ajándékokat készítettek.
Az év utolsó hete az adventi időszak, amikor 4 szombaton keresztül ünnepélyes keretek között meggyújtunk egy-egy szál gyertyát az adventi koszorún.
November 30-án Koháry Ferenc tiszteletes és Gőgh Tibor plébános úr volt

a vendégünk. December 7-én az iskola 4. osztályos tanulói adtak műsort.
14-én a Szent Jakab Templom kórusa látogatott el hozzánk. December 21-én
az egyesület tagjai gyújtják meg a 4. gyertyát.
Három éve, 2011-ben indítottuk útjára újságunkat, a Nyugdíjas Egyesület Hírlevelét. Negyedévente 100 példányban jelenik meg. Megjelentetése öröm számunkra, nem szokványos egy civil szervezet életében, hogy hírlapot bocsájt ki, amiben:
• Felidézzük az elmúlt hónapok jelentősebb eseményeit,
• Rövid irodalmi alkotásokat közlünk,
• Jogi segítséget adunk,
• Foglalkozunk egészségünk megőrzésével és sok-sok egyéb, aktuális kérdéssel.
Ahhoz, hogy elképzeléseinket, terveinket megvalósíthassuk, az egyesület
tagsága és vezetősége mellett sok-sok segítőre van szükségünk!
Ezúton köszönjük meg az Önkormányzat, az Iskola, a Baráti kör jóindulatú
támogatását!
A 113 fős egyesületi tagság nevében békés, boldog karácsonyt, eredményekben gazdag új esztendőt kívánok:

Wesztergom Viktorné

Turista térkép

Az Első Lébényi Lokálpatrióta
Egyesület augusztusban felállította a Fertő-Hanság Nemzeti Park turista térképét. a régi tábla új helyén a nagyiskola mellett
Helyi kisiparos készítette el a
famunkát. A Hanságról és Lébényről készült képeket Pálinger Bélától kaptuk.
Az előző tabló térképe tönkrement, beázott. A tabló faanyagára meg szüksége lett az önkormányzatnak.
Ezért úgy döntöttünk, hogy saját pénzünkből és munkánkkal valósítjuk meg.
A régi helyére állítottuk fel a Fő út és a Hunyadi út találkozásánál. Mivel, hogy
a Hanságból és a Szigetközből ezen az úton érkeznek a kerékpáros turisták.

Németh Árpád

Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület
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Bűnmegelőzés
Autós esetek...
1. X. Y. feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2013. szeptember végén
Győrött az egyik parkolóban nyitott állapotban lévő saját használatában lévő
gépjármű "anyósüléséről" - míg Ő hátul a csomagtartóba rakodott - eltulajdonította táskáját a benne lévő saját és gyermeke irataival, mobiltelefonjával,
bankkártyájával, készpénzével együtt. A bűncselekménnyel okozott kár:
21.000.- Forint.
2. X. Y. feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2013. szeptember végén
Győrben az egyik parkolóban lehúzott ablakokkal álló gépkocsijából eltulajdonította autós táskáját a benne lévő személyes irataival, bankkártyájával
együtt. A bűncselekménnyel okozott kár: 2.600.- Forint.
3. X. Y. feljelentése alapján indult eljárás ismeretlen tettes ellen, aki 2013. októberében Győrben az egyik parkolójában zárt állapotban, de leeresztett ablakkal parkoló
gépkocsijából eltulajdonította a feljelentő
övtáskáját, benne a személyi igazolványával,
lakcímkártyájával, adó és TAJ kártyájával, valamint 30.000,- Forint készpénzével együtt. A
lopással okozott kár 30.000,- Forint, rongálási
kár nem keletkezett a bűncselekmény során.
4. Rendőri jelentés alapján eljárás indult
ismeretlen tettes ellen, aki 2013. októberében Kapuváron az egyik utcán parkoló és
X. Y. tulajdonát képező gépjármű jobb első
ajtó ablakát betörte, majd a gépjármű jobb
első üléséről eltulajdonította nevezett táskáját, a benne lévő kb. 140.000.- Forint
értékű készpénzzel, mobiltelefonnal, valamint személyes iratokkal együtt. A lopással
okozott kár: kb. 145.000.- Forint. A rongálással okozott kár: kb. 20.000.- Forint.
5. X. Y. bejelentése alapján eljárás indult
ismeretlen tettes ellen aki 2013. októberében egy a szálló parkolójában leállított
gépjárműve első ajtóit felfeszítette, majd
abból két táskányi ruhát tulajdonított el
kb. 50.000.- Forint. értékben.
6. X. Y. feljelentése alapján indult ismeretlen
tettes ellen, aki a tulajdonát képező gépjármű két ülése között elhelyezett barna
női táskáját eltulajdonította, melyben kulcscsomója, mobiltelefonja, saját
nevére kiállított okmányai, bankkártyája valamint pénztárcája volt 50.000.Forint készpénzzel. A bűncselekménnyel okozott kár: kb. 70.000.- Forint.
A tapasztalat azt mutatja, hogy az elkövetők akkor hajtják végre a gépkocsi
feltörést, ha biztosak benne, hogy "találnak valamit", mert kívülről (az ablakon
keresztül) látszik, hogy értékes dolog van a járműben és a lehető legkisebb
veszélye van a "lebukásnak".
A Rendőrség folyamatos felhívásokkal, szórólapokkal, média megjelenésekkel
azt hangsúlyozza a gépkocsi tulajdonosoknak, hogy
NE HAGYJANAK ÉRTÉKET GÉPKOCSIJUKBAN!
• Személyes irataikat, pénzt, bankkártyát, és a gépjármű okmányait soha ne
hagyják a gépjárműben!
• Ne hagyjanak értékes csomagot, táskát, mobiltelefont, GPS-t, laptopot és
egyéb értékes műszaki cikket az utastérben, vagy egyéb látható helyen!
Az ülések alatti helyek és a kesztyűtartó sem biztonságos, mivel ezeket
a helyeket is "átnézik" az elkövetők.
• Mindig zárják be a gépjármű összes ajtaját, az ablakot húzzák fel, kapcsolják be a riasztót akkor is, ha csak pár percre szállnak ki! Bevásárláskor
a személyes dolgaikat tartalmazó táskájukat tárcájukat az autóba pakolás
idején se hagyják őrizetlenül!

20

Lébény

• K
 iszállás után ellenőrizzék a gépjármű lezárt állapotát! (Előfordulhat, hogy
valamelyik ajtó nem megfelelően lett becsukva, így hiába a zárás az ajtó
nyitva maradt).
A biztonság sok esetben csupán óvatosság, és odafigyelés kérdése, és nem
kerül semmibe.
Vigyázzon értékeire, ne adjon esélyt a tolvajoknak!
Pénztárca és táska avagy elég egy pillanat...és
7. X. Y. feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki 2013. szeptember végén
Győr egyik üzletében a pulton hagyott pénztárcáját eltulajdonította a benne
lévő készpénzzel és személyes irataival együtt. A bűncselekménnyel okozott
kár: 66.000.- Forint.
8. X. Y. feljelentése alapján eljárás indult ismeretlen tettes ellen, aki Sopronban
2013. október közepén a piacon eltulajdonította a sértett táskáját, amelyet egy asztalra
helyezett. A táskában voltak a sértett személyes iratai.
Kérjük Önöket, hogy soha semmilyen körülmények között ne hagyják értékeiket szem
elől téveszteni, mivel elég pár másodperc és
a korábban letett pénztárcát vagy táskát
"szakértő kezek" ellopják. A Karácsony közeledtével az értékeikre még fokozottabban
figyeljenek a bevásárlások alkalmával!
Gázolajos esetek...
9. Rendőri jelentés alapján indult eljárás ismeretlen tettes ellen, aki 2013. október közepén a település külterületén található
bányarészen elhelyezett vállalkozás tulajdonát képező 1 db munkagép tanksapka rögzítő pántját letörte és a gép tartályából
eltulajdonított 300 liter gázolajat, illetve a
vállalkozás tulajdonában lévő másik - lezáratlan tanksapkával rendelkező - munkagépéből eltulajdonított 160 liter gázolajat. A
bűncselekménnyel okozott kár: 197.800.Forint. A rongálással okozott kár: 1.000.- Forint.
10. Rendőri jelentés alapján indult eljárás
ismeretlen tettes ellen, aki 2013. októberében
a településen, egy homlokrakodóból, valamint egy tehergépjárműből a tanksapka felfeszítésével összesen 560 liter
gázolajat tulajdonított el. A lopással okozott kár: 224.000.- Forint. A rongálással okozott kár: 3.000.- Forint.
11. Ismeretlen tettes ellen indult a nyomozás, aki 2013. október végén a település külterületén lévő telephely mellé 200 méterre leállított munkagép
(földmunkagép) üzemanyag tankjának alsó leeresztő szelepét lecsavarozta,
mégpedig úgy, hogy a szelep megsérült, majd az üzemanyag tartályból jogtalanul eltulajdonított 200 liter gázolajat. A lopással okozott kár: 83.000.Forint. A rongálással okozott kár: 3.000.- Forint.
A fenti esetek alapján is látható, hogy a külterületeken hagyott munkagépek,
mezőgazdasági gépek nincsenek biztonságban. Kérnénk Önöket, ha tulajdonukban lévő nagy értékű gépeket, eszközöket a külterületekről nem tudják
biztonságos helyre elszállítani, akkor különböző - éjszakai - időpontokban is
visszatérő jelleggel ellenőrizzék, hiszen így a kiszámíthatatlanság miatt nagyobb
a lebukás veszélye az elkövetők részére. Amennyiben egy ilyen "ellenőrzéskor"
éppen látják az elkövetőket akkor azonnal értesítsék a rendőrséget a 107-es
vagy 112-es segélyhívó számokon és maradjanak biztonságos távolságra,
mivel nem lehet kiszámítani az elkövetők reakcióját a lebukáskor.
A látottakat minél pontosabban próbálják megjegyezni, a gépjármű - jelen
esetekben amire a gázolajat átfejtik - típusát és rendszámát és körülbelül
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hány személy tartózkodik a helyszínen.
Tartozásukat törlesztik de visznek mindent...
12. Egy mosonmagyaróvári lakos feljelentést tett ismeretlen tettesek ellen,
akik 2013. októberében a lakásában, arra hivatkozással, hogy a fia, ifjabb X.
Y. felé fennálló tartozásukat jöttek rendezni, a lakásba bementek, majd miután kifigyelték, hogy a ruhásszekrényben lévő megtakarított pénzéből keresett visszajáró címletet, egyikőjük elterelte a sértett figyelmét, oly módon,
hogy telefonos elérhetőségeit felírta, addig a másik személy a szekrényből
eltulajdonította 110.000.- Forint készpénzét, valamint három névre szóló
Takarékszövetkezet által kiállított takarékbetétkönyvét. A bűncselekménnyel
okozott kár: 110.000.- Forint.
Kérjük Önöket, hogy hívják fel szépkorú családtagjaik, ismerőseik, szomszédjaik figyelmét, hogy a különböző ürüggyel a lakásukhoz érkező idegeneket
ne engedjék be a lakásukba! Minden esetben győződjenek meg arról, hogy a
hivatkozott indok valós-e. Amennyiben a fent leírt esethez hasonló fordulna
elő hozzátartozóikkal, kérjék meg őket, hogy előtte hívják fel az érintettet.
Vigyázat! Ismét házaló(k)...
13. Egy mosonmagyaróvári lakos feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki
2013. októberében mosonmagyaróvári lakásában felkereste az ott lakó beteg
édesapját, X. Y.-t és őt tévedésbe ejtve - a kezelőorvosára hivatkozva - 180.000.Forint értékben 3 darab úgynevezett speciális gyógyhatású ágynemű garnitúrát adott el. Az ismeretlen elkövető kihasználta az idős ember
jóhiszeműségét és részére gyógyhatással nem rendelkező, a valódi értékét
feltehetően jóval meghaladó áron adta el az ágyneműgarnitúrákat. A bűncselekménnyel okozott kár: 180.000.- Forint.
Kérjük Önöket, hogy hívják fel szépkorú családtagjaik, ismerőseik, szomszédjaik figyelmét, hogy a különböző ürüggyel a lakásukhoz érkező idegeneket
ne engedjék be a lakásukba! A különböző "portékákat" árusító házalók a
legtöbb esetben jóval a piaci ár felett árusítják a portékájukat, amivel nagy
károkat okoznak a gyanútlan áldozatoknak, akik a jó rábeszélőképességgel
rendelkező "árusoknak" elhiszik amit mondanak.

ÁLLANDÓ INFORMÁCIÓK
Áldozatvédelem
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálat Áldozatsegítő Osztályának munkatársai minden hónapban tartanak ügyfélfogadást Téten, Mosonmagyaróváron és Sopronban is.
1.	Téten a Fő. u. 94. szám alatt (Gyermekjóléti Szolgálat), minden hónap 4.
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.
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.”
Tisztelettel:

Kovács Sándor r. alezredes

osztályvezető

Fogadják meg tanácsainkat!
Előzzük meg együtt a bűncselekményeket!
Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnmegelőzési Osztály

„ne a hóban, csillagokban,
ne ünnepi foszlós kalácson,
ne díszített fákon, hanem
a szívekben legyen karácsony.”
			
(Szilágyi Domokos: Karácsony)

Advent a Szent Jakab Látogatóközpontban

A lébényi Szent Jakab Látogatóközpont változatos, tartalmas rendezvényekkel
ünnepli az adventi időszakot. Intézményünk szeretettel várja mindazokat, akik
örömteli, lélekemelő pillanatokat átélve szeretnék az ünnepet közelebb érezni.
Jelenleg advent harmadik hetében járunk, így már két ünnepi hangulatú zenei
rendezvényen vehettünk részt a lébényi Szent Jakab templomban a karácsonyt
megelőző időszakban. A zenekedvelő közönséget rendhagyó módon gospelesten láttuk vendégül advent első hétvégéjén.
A győri Szentlélek templom ének- és zenekarának előadásában hallott dalok
hamisítatlan észak-amerikai hangulatot idéztek meg Lébény nyolcszáz éves
templomában. Az örvendező, ritmusos, Isten és Jézus tiszteletét hirdető koncert
nagy sikerrel zárult.
A második adventi hétvégén Soós Gábor orgonaművész estjét hallgathatták
meg az érdeklődők. A győri Szent Imre plébániatemplom orgonistája, több
rangos nemzetközi verseny díjazottja többek között Scheidemann, Sweelinck
és Bach műveinek interpretálásával igazi élményt nyújtott városunk érdeklődő, ünnepváró közönségének.
Az advent tehát a várakozás örömteli időszaka.
De vajon megértjük-e az ünnep valódi jelentését, tartalmát?
A karácsonyt megelőző időszak igazi jelentősége abban áll, hogy ilyenkor
lelassítjuk gondolatainkat, odafigyelünk embertársainkra, ezáltal mi magunk
is feltöltődünk, lelki megújulásban lesz részünk.
Kell, hogy időt szakítsunk egymásra, akár közös beszélgetések által!
Ennek jegyében rendezzük meg advent harmadik vasárnapjának előestéjén
'Lélektől lélekig' címmel beszélgetős estünket.
Családias, nosztalgikus hangulat, süteményillat, gitárzene, ízletes borok várják
a lelki felfrissülésre váró betérőt. Helyi és elszármazott meglepetésvendégeink
segítségével felidézhetik a helyi népszokásokat, hagyományokat. Találkozzunk
december 14-én 17:00 órakor a Szent Jakab Látogatóközpontban!
Áldott, békés ünnepeket kívánunk!
Lébény, 2013 december 10.

Szent Jakab Látogatóközpont, Lébény
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Hirdetés

Kedves Ügyfeleink, Tisztelt Lakosság,
Ezúton szeretnénk megköszönni, hogy pénzügyeik kezeléséhez
Takarékszövetkezetünket választották.

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

A Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezet
vezetői és munkatársai
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Eredményekben Gazdag
Boldog Új Évet kívánnak,
minden kedves Ügyfelének és Tagjának.

• Legfeljebb nettó 3,86% kamattal*
• Éven túli lejárat, akár önerő nélkül
• Forintalapú, árfolyamkockázat nélkül

*Az éves kamat a 3 havi EURIBOR mértéke, és az Agrár Forgóeszköz
Hitelprogram kapcsán igénybe vehető kamattámogatásról szóló
120/2012. (XI.23.) VM rendelet feltételrendszere szerint alakul.
Ez a hirdetés nem minősül ajánlattételnek, célja a hitelprogram iránti
figyelem felkeltése.

131201

Győrben:
Bajcsy-Zs. u. bővülő
13. Tel: 96/618-650,
Jókai u. 12. Tel: 96/319-359,
Városrét, Gyóni
sétány 4.
2014-ben
is folyamatosan
új szolgáltatásokkal
állunk a Lakosság
és Géza
a Vállalkozások
rendelkezésére.
Vidéken: Abda Tel: 96/350-065, Kimle Tel: 96/572-041, Kunsziget Tel: 96/485-025, Lébény Tel: 96/564-440,
Mosonszentmiklós
Tel:Tel:
96/564-462,
Öttevény
96/485-067,Börcs
Tel: 96/553-067,
Ikrény
Tel:4.96/457-051
Győrben:
Bajcsy-Zs. u. 13.
96/618-650,
Jókai u. Tel:
12. Tel:
96/319-359, Várorét
- Gyóni Géza
sétány
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
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Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
Tisztelt Magyarországi Német Honfitársunk!
A 2014. évi országgyűlési választások során a nemzetiségeknek
– így a magyarországi német közösségnek is - első alkalommal lesz lehetőségük
saját jogon országgyűlési képviselőt juttatni a Parlamentbe!
A választási törvény a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata
számára teszi lehetővé a német nemzetiségi lista állítását, képviselőnket
pedig mi, a magyarországi német közösség választópolgárai választhatjuk
meg. Ehhez - a választást megelőző 15. napig - kérnünk kell a német nemzetiségi névjegyzékbe való felvételünket az országgyűlési képviselők választására is kiterjedően. A nemzetiségi névjegyzék folyamatosan vezetett, ezért
nem egyetlen választásra szól. Aki tehát már most nyilvántartásba veteti
magát német nemzetiségi választópolgárként, annak a 2014. őszi nemzetiségi önkormányzati választásokra már nem kell külön kérnie a felvételét a
névjegyzékbe. A feliratkozó mindaddig a névjegyzékben marad, amíg törlését
nem kéri abból. A kérelem nyomtatványt, amely szabadon másolható, illetve az internetről is letölthető, a választási szervek 2014. január 1-jétől minden
háztartásba eljuttatják egy példányban.
A névjegyzékbe vételi kérelmet 2014. január 1-jétől a helyi választási irodában
(a helyi polgármesteri hivatalban a jegyző vezeti) személyesen vagy postai úton,
illetve a Nemzeti Választási Iroda www.valasztas.hu honlapján, vagy az ügyfélkapun - www.magyarorszag.hu - keresztül lehet benyújtani. A nemzetiségi
választói névjegyzékbe történő felvételről a választópolgár értesítést kap.
Amennyiben Ön az országgyűlési képviselők választására is kiterjedően
kérte a német névjegyzékbe való felvételét, listás szavazatát a német nemzetiségi listára adhatja le és természetesen szavazhat valamely párt egyéni
választókerületi jelöltjére is.
Ha a német nemzetiségi lista eléri vagy meghaladja a választási eredmények
alapján megállapított kedvezményes kvótát, egy képviselői mandátumot
szerez. Ez – leegyszerűsítve - azt jelenti, hogy a magyarországi németeknek
akkor lesz parlamenti képviselőjük 2014-től, ha a német lista megkapja az
országos pártlistákra leadott szavazatok egy képviselőre eső szavazatszámának legalább egy negyedét.
Kérjük, iratkozzon fel Ön is a német nemzetiségi választói névjegyzékre és
2014 tavaszán szavazatával járuljon hozzá, hogy a magyarországi németeknek
végre képviselőjük legyen a Parlamentben!
Budapest, 2013. november 19.

Heinek Ottó

elnök

ELSŐ LÉBÉNYI LOKÁLPATRIÓTA EGYESÜLET 2013-ban
Tulajdonképpen az egyesületünk, a megalakuláskor létre hozott alapszabály
szerint működik. 2013-s évben teljesítettük a magunk elé tűzött célokat.
Megtartottuk az évfordulókat pl. március 15., az igen csak cudar idő ellenére. Megemlékeztünk a trianoni szégyenletes béke diktátumról, hogy a Haza
szeretet így is megmaradjon az emberekben. Megkoszorúztuk az emlékműveket az emlék helyeket. Aktívan kivettük a részünket az I. világháborús
emlékmű felújításában. Segítettünk gyermekek táboroztatásában. Citerát
vásároltunk a lébényi zeneiskolának. A rendezvényeinken részt vett iskolás
szereplőknek könyvjutalmat adtunk.
Könyvjutalmat adtunk más rendezvények díjazásához. Igyekeztünk a POPPR
EMIL nyughelyének rendbe tételére. A meghívott vendégeink részére lébényi
látni valókból, ismeretanyagból tartottunk tájékoztatást.
Az október 06-át, az 1956. október 26. helyi megemlékezést, koszorúzással
tiszteltük meg. Nem, utolsó sorban említjük meg, hogy az ELSŐ LÉBÉNYI
LOKÁLPATRIÓTA EGYESÜLET 5 azaz öt éves. Kerámia emlékplakettet készítettünk, a jubileumra. Festmény és FOTO Kiállításokat szerveztünk. Tartjuk
a kapcsolatot más civilszervezetekkel, az önkormányzattal, ahonnét segítséget is kapunk. Megtörtént a tisztújítás az egyesületnél, öt évente kell végre

hajtani: Wandraschek Ferenc elnök, Nátz Zsolt és Németh József elnökhelyettesek, a kamarások Asztalos Sándor és Németh József maradtak.
Tájékoztatótáblát helyeztünk el a Fő u. és Hunyadi utca találkozásánál, mely
nagy részt Németh Árpád aktivitásának köszönhető. Minden egyesületi tagunknak, támogatóknak, szimpatizánsoknak, segítőknek köszönetünket
fejezzük ki. A forralt bor akciókat továbbra is folytatjuk és az adományokból
a fenti célokat támogassuk. December 07-re vendéghívást terveztünk, Dr
Varga Tibor jogtörténész-magyarságkutató tart előadást, Ádvent és Karácsony
a Magyar hagyományban címmel. Igyekezni fogunk, hogy a 2014-ben is
eredményes legyen a munkánk.
Mindenkinek ÁLDOTT BÉKÉS KARÁCSONYT és eredményes, HIT-ben megerősödött ÚJESZTENDŐT kívánunk.
Tisztelettel:

Wandraschek Ferenc

elnök ELSŐ LÉBÉNYI LOKÁLPATRIÓTA EGYESÜLET

Egy igaz ember
"Jogos és irgalmas ítéletet kérek." E szavakat Gulyás
Lajos levéli református lelkész ’56-os elítélt mondta a másodfokú bíróság előtt, bár valószínűleg
tudta, hogy erre a legcsekélyebb esélye sincs.
A hét emberre halálos ítéletet kimondó "koncepciós" pernek a jog és az irgalom csak sokadrangú "szereplői" voltak. A bíróságot egyáltalán
nem az igazság, hanem a bosszú és az elrettentés szándéka vezérelte. Az előre eltervezett
koncepció szerint működő perekben a lelkész
személye testesítette meg a kapitalizmus restaurálására törekvő egyházi reakciót.
Miért kellett Gulyás Lajosnak életével fizetnie,
hiszen – ahogy vallotta is – "életemmel és politikai meggyőződésemmel ellenkezik a fegyveres erőszak."? A bíróság szerint
bűnei: a demokratikus államrend megdöntésére irányuló mozgalom vezetése,
gyilkosságra való felbujtás.
Tudjuk, hogy egyik sem igaz, főleg a második vádpont nem. Tény, hogy elutasított
mindenfajta diktatúrát, emiatt internálták a nyilasok a Felvidékről 1944-ben, s e
meggyőződése vezette a mosonmagyaróvári eseményekben való részvételét is.
A sortűz hírére megy Mosonmagyaróvárra, az ott látottak mélyen megrendítik.
Legelső gondolata a további vérontás megakadályozása, próbálja nyugtatni a
feldühödött embereket, miközben saját testével védve kimenti Máté Lajos főhadnagyot. Egyéb forradalmi szereplése kimerült egy munkástanács megválasztásban való részvételben és gyógyszerszállítmányok átvételében.
Ezek után jogosan merül fel a kérdés, egyáltalán miért került bíróság elé.
Hiszen forradalom alatti tevékenységével közvetve (gyógyszerszállítmányok
átvétele, a tömeg csillapítása, személyes bosszúállás elleni fellépés, ENSZ
segítséget kérő memorandum aláírása), vagy közvetlenül (Máté Lajos
megvédése), emberéleteket mentett.
A bíróság mégis halálra ítéli bűnössége és "társadalmi veszélyessége miatt.
Gulyás Lajos emberi tartását mutatja, hogy sem a per, sem a hosszú
kihallgatássorozat nem tudta látványosan megtörni. Nem tagadta meg elveit,
bátorsága példaértékű egy félelem uralta korban. Viselkedése mind a forradalom,
mind a tárgyalás folyamán megfelelt hitből fakadó meggyőződésének, melyet ő
maga a következőképpen fogalmazott meg a per folyamán: "A látható Egyház
itt él a Földön, a társadalmi életben a lelkésznek ilyen értelemben politikai hivatása is van. Ha a kormány olyan törvényt hozna, amely az embert az Istennel
szembeállítja, akkor azt kell tenni, amit az isteni törvény mond."
1957 december 21-én, a győri börtönudvaron hajtották végre az ítéletet. Holttestét jeltelen sírba helyezték. 1990 óta végső nyughelye a levéli temetőben van.
A család barátainak kérésére az idei karácsonyi éjféli szentmisét Gulyás Lajos
lelki üdvéért ajánlja fel Gőgh Tibor plébános a lébényi Szent Jakab templomban.

Gulyásné Kaszás Mariann
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ADVENTI ADALÉKOK – NÉPRAJZOS SZEMMEL

Advent a Néprajzi Lexikonban
Advent <lat. ’az Úr érkezése’>
A karácsonyra való előkészület ideje, az egyházi év kezdete, az a karácsony
napját megelőző időszak, amely az András napjához (nov. 30.) legközelebb
eső vasárnappal kezdődik. Eredete az 5–6. századba nyúlik vissza, s eleinte
heti háromnapos böjttel volt összekötve. XIV. Kelemen pápa az adventi
szerdákra és pénteki napokra rendelt böjtöt, szombatra pedig megtartóztatást. Sokfelé – különösen az idősebb asszonyok – még a századforduló után
is böjtöltek. Az 1611. évi nagyszombati zsinat advent első vasárnapjától
Vízkeresztig a házasságkötést is püspöki engedélytől tette függővé. Ezért az
adventi időszak alatt lakodalmat, táncmulatságot nem tartottak. Némely
vidéken az advent kezdetét a gyermekek kántálása jelezte (karácsonyi köszöntés). Mint általában a jelesebb egyházi ünnepekhez, különféle hiedelmek
fűződtek hozzá. Pl. volt, ahol az első hajnali misére harangozáskor a
férjhezmenő lány a harang köteléből három kis darabot szakított, s azt a
hajfonó pántlikájában viselte, hogy a farsangban sok kérője legyen. Erdélyben
azt tartották, hogy a roráte <lat. ’harmatozzatok’ igéből>, vagyis az adventi
hajnali mise alatt minden ajtót, ablakot, különösen az ólat be kell zárni, mert
ilyenkor a boszorkányok állati alakban a harangozás elől a házakba, az ólakba húzódnak, s ott kárt okoznak (→ rontás elhárítása). Az Ipoly mentén arról
is tudni véltek, hogy az elásott pénz adventben tisztul.

Az adventi koszorú a magyar hagyományban
„Napjainkban Európa-szerte advent első vasárnapján egy asztalra helyezett
vagy a mennyezetre felfüggesztett, rendszerint fenyőgallyakból, télizöldből
készült, négy gyertyával ellátott koszorú első gyertyáját meggyújtják. A további gyertyák a következő adventi vasárnapokon lobbannak lángra. Térségünkben, a szlovákiai magyarság körében a jelenség viszonylag új keletű, s
fölbukkanása, elterjedése lényegében az utóbbi évtizedekre tehető. Amíg
1989 előtt adventi koszorút jószerével csak az osztrák televízióban vagy
külföldi karácsonyi üdvözlőlapokon láthattunk, mára a karácsony előtti
hetekben a virágkereskedésekben bőséges kínálatukkal találkozunk. Ott van
városaink piacain éppúgy, mint képes újságaink karácsony előtti számaiban.
De vajon milyen mélyen hatolt be legszentebb családi ünnepünk belső intimitásába, elterjedése mennyire tekinthető általánosnak a szlovákiai magyarság körében? Az alábbiakban először az adventi koszorú megjelenésének
kezdeteit, elterjedésének helyét és idejét, majd az elterjedés irányait, a szlovákiai magyar közegben való meggyökerezés társadalmi, vallási és etnikai
meghatározóit, végezetül pedig a kérdés körrel kapcsolatban felvetődő kutatás-módszertani problémákat tekintjük át.
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Az adventi koszorú megjelenése és elterjedése a német nyelvterületen
Hermann Bausinger vizsgálódásaiból tudjuk, hogy az adventi koszorú, a
korábbi (felületes) kutatás állításaival ellentétben meglehetősen új képződmény. Északnémet területen, protestáns egyházi körökben alakult ki a 19.
század első felében (az első egyértelmű nyoma 1833-ból származik), majd
elsősorban polgári, ipari környezetben, nem kis mértékben az iskolákban
zajló képzőművészeti nevelés, továbbá a virágkereskedelem közvetítésével
terjedt. A katolikus délnémet és osztrák területek a hatásnak hosszú ideig
ellenálltak, s a szokás csak az első világháború után érte el őket. Bécsben is
a húszas években bukkan fel. Ezt követően viszont éppen a katolikus egyház
és a hívek révén terjedt elsősorban. Annak ellenére, hogy maga az adventi
koszorú és a vele rokon különféle adventi kalendáriumok ilyen új keletű
találmányok, egyes elemei (örökzöld, valamint az idő- és fényszimbolika)
természetesen sokkal régebbi gyökerűek. Leopold Schmidt rámutat az adventi koszorú liturgiájának mély, nem okvetlenül genetikusan összefüggő
gyökereire. Az adventi koszorú napjainkban gyakorlatilag az egész német
nyelvterületen ismert, a kapcsolódó kopogtató koszorúkkal és egyéb, karácsonyi hangulatot árasztó külső ablak- és ajtódíszekkel együtt. A jelenség persze
hódít szinte világszerte, amit mi sem bizonyít jobban, hogy a legutóbbi adventi időszakban a különféle kereskedelmi televíziók "teleshoping" műsorai éneklő és kacsingató kopogtató koszorúkat kínáltak a nagyérdeműnek.

Az adventi koszorú megjelenése az egykori "keleti blokk" országaiban

Német telepesek révén az adventi koszorú már a két világháború között
fölbukkan a Kárpát-medencében is. Gelencsér József a Móri-völggyel és a
Zámolyi-medencével kapcsolatban az alábbiakat írja: "Valószínűleg német
hatásra a két világháború között Csákváron néhány családnál feltűnt az
adventi koszorú. A mintegy 20 cm átmérőjű tárgyat fenyőágból fonták, az
adventi négy hetet szimbolizáló négy gyertyát tettek rá, és a sublótra helyezték. Minden adventi vasárnap az esti imádságnál eggyel több gyertyát gyújtottak meg rajta, így karácsonyhoz közeledve, egyre erősödött a fénye.
Csókakőn, Söréden, Bodajkon a templomban - az emlékezet szerint - hosszabb
ideje helyeznek el adventi koszorút. Napjainkban is az a szokás, hogy a plébános a mise előtt gyújtja meg az esedékes számú gyertyát. A lakásokba
viszont itt nem került be".
Papp Árpád szíves szóbeli közléséből tudom, hogy az 1999 első adventi vasárnapján a szabadkai (német származású) magyar katolikus pap arról
prédikált, hogy meg kell gyújtani az ősi szokás alapján használatos adventi
koszorú első gyertyáját. Ő állítólag gyermekkorából is emlékszik az adventi
koszorúra, vagyis a két világháború között - német közvetítéssel - már Sza-
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badka környékén is fölbukkan az adventi koszorú, bár az adat némi fenntartással kezelendő.
Ezzel szemben az erdélyi szászok körében csak a második világháború után
terjedt el. Erről Pozsony Ferenc a következőket írja: "Az adventi koszorú
készítése a második világháborúig nem volt szokásban az erdélyi szászoknál.
Első ízben városi családoknál jelent meg az 1960-as évek végén, majd fokozatosan terjedt el a falusi közösségekben is az 1970-es években. Nagykapuson
a lányok fonták az adventi koszorút. A fenyőgallyakból készített koszorúra
négy gyertyát helyeztek, és advent mindegyik vasárnapján újabb és újabb
gyertyát gyújtottak meg rajta. Keresztényszigeten a halotti koszorúkat készítő családtól vásárolták. Egy nagyobbat elhelyeztek a templomi csilláron
is, s advent négy vasárnapján egy-egy újabb gyertyát gyújtottak meg rajta..."
Az adventi koszorú az erdélyi Sóvidéken is ismert, ahogy az Madar Ilona leírásából kiderül. Hogy mióta, arra sajnos nem derül fény, ám rendkívül tanulságos, hogy itt a reformátusok lényegében a katolikusoktól vették át az
eredendően protestáns szokást: "Karácsony böjtjének elején fenyőkoszorút
kötöttek a sóvidéki katolikusok. Négy szál gyertyát állítottak bele, s hetenként
egy-egy szállal többet gyújtottak meg. 'Igaz - panaszkodnak a parajdi és a
korondi protestánsok - már mi is fonunk karácsonyi koszorút, mint a katolikusok, lassan már egyformák leszünk velük'" (Madar 1998, 110).
Ahogy az Lukács László dolgozatából kiderül, Székesfehérvárott az adventi koszorú
1980-ban bukkant föl először, mégpedig egy virágüzlet kirakatában. Ide NDK-s importként jutott, és nagyon gyorsan népszerűvé vált a városban (Lukács 1983, 56).
A magyar néprajz legutóbbi összefoglalásában Tátrai Zsuzsanna az adventi
koszorú magyarországi megjelenéséről a következőket írja: "Az adventi koszorú a ma népszerűsödő karácsonyi szimbólumok közé sorolható. A feltehetően német eredetű szokás Ausztriában a két világháború közötti
időszakban kezdett terjedni. A fővárosi virágüzletek hazánkban számtalan
változatban, színes gyertyákkal és szalaggal készítik, népszerűsítik az adventi koszorút" (Tátrai 1990, 249). Nem tudunk meg sokkal többet Tátrai Zsuzsanna csaknem egy évtizeddel későbbi leírásából sem: "Az adventi koszorú
készítése feltehetően német eredetű szokás. Ausztriában a két világháború
közötti időszakban kezdett elterjedni, hazánkban csak a legutóbbi időkben.
Rendszerint örökzöldből fonják. A ráhelyezett négy gyertya az adventi négy
va sár napot jelképezi. Advent első vasárnapján gyújtják meg az elsőt, a rá
következő vasárnapokon mindig eggyel többet" (Tátrai-Karácsony 1997, 231).
Papp Árpádtól tudom, hogy a Vajdaságban az adventi koszorú az utóbbi
években futótűzként terjedt el, szerinte Magyarország irányából. Érdekes módon
az elmúlt két-három évtizedben az Ausztriában és Németországban dolgozó
vajdasági vendégmunkások révén nem honosodott meg a térségben a jelenség.
Az 1995-ben megjelent szlovák néprajzi enciklopédia külön címszóban nem
foglalkozik ugyan az adventi koszorúval, de az advent utolsó két mondata
rá vonat ko zik: "Az utóbbi időszakban városi környezetben elterjedt a szobabelső adventi koszorúkkal való feldíszítésének a szokása. Ez a hagyomány
elsősorban a germanofón vidékekre jellemző" (Feglová 1995). A szlovák és a
cseh néprajzi irodalomban egyébként több nyomára nem akadtam (vö. Frolec
1989; Horváthová 1986).
forrás: http://epa.oszk.hu/00000/00033/00003/liszka.htm
(Liszka József: Az adventi koszorú [Egy felmérés előzetes eredményei] Megjelent a Fórum Társadalomtudományi Szemle II.évfolyam, 2000/1. számában)

A karácsonyfa a Néprajzi Lexikonban
Karácsonyestére (dec. 24.) felállított vagy függesztett örökzöld (főleg fenyő)
fa vagy ág, amelyet gyümölcsök, sütemények, gyertyák, szentképek stb. díszítenek. Rá vagy alá szokás elhelyezni a karácsonyi ajándékokat. Maga a
karácsonyfa is számíthat karácsonyi ajándéknak. A növények és a fény kultikus alkalmazásában gyökerező, ókori előzményekkel rendelkező karácsonyfa-állítás szokásának korai előfordulásai az újkor kezdetétől ismertek
Európában, főleg német területről. Ezek részint az épületek belsejét az ünnepekre feldíszítő zöld ágak, részint különböző alkalmakra készült, ajándékokat hordozó fák. Bizonyos értelemben a paradicsomkertbeli tudás fája is
előde a karácsonyfának. A jelenleg szokásos karácsonyfát már meghatározott
időpontra állították, hagyományossá vált, jelképes díszekkel gyertya (fények),

gyümölcsök, sütemények, papírdíszek. A karácsonyfa-állítást először Elzászból jegyezték fel a 17. sz. elejéről. Ettől kezdve, mint protestáns családi szokás
terjedt, először német területen. Keresztény szimbolikája a 18. sz.-ban alakult
ki. A 19. sz.-tól indult világhódító útjára. Jelenleg szinte világszerte ismert, az
európai kultúrától befolyásolt területeken általában elterjedt. Európa keletebbre fekvő országaiban – így hazánkban is – a 19. sz. első felében jelent
meg arisztokrata, majd polgári körökben. A század második felében a falusi
iparossághoz, módosabb parasztokhoz is eljutott. A magasabb társadalmi
osztályok példája lényeges tényező volt, pl. az 1860-as években Sáros megyében földesúr állíttatott karácsonyfát cselédeinek, s ajándékokat helyeztetett
rá számukra. Századunkban vált közismertté, s elterjedését a parasztság
anyagi helyzetének felszabadulás utáni javulása tette teljessé. A parasztságnál
sajátos, a paraszti kultúrához alkalmazkodó szokások alakultak ki a karácsonyfával kapcsolatban, pl. a köszöntők analógiájára házról házra járás
karácsonyfával, az aprószenteki korbácsolás (aprószentek napja) hatására az
asszonyok borókaágakkal való megütögetése. A függesztett (boróka) karácsonyfa különösen a szegényparasztságnál volt szokásban, mint olcsóbb
megoldás. A karácsonyfára hatást gyakorolhatott más, szokásokban és hiedelmekben szerepet játszó növényi dísz, így az aratókoszorú, a lakodalmi és
egyéb termőágak (életfa); az utóbbiak egyébként egy tőről sarjadt távoli
rokonai is. Műkarácsonyfák, vagyis karácsonyfát pótló, feldíszített állványok
külföldön is, nálunk is készültek. Közismertek a szászországi Érchegység
Weihnachtspyramide-i. Nálunk Bácskában gledícsiaágakból kötözték vagy
lécekből szegezték a koronafakarácsonyfát, fenyő híján. Napjainkban a karácsonyfa-állítás virágzó, általánosan elterjedt szokás, közkedveltségéről a
nagy karácsony előtti fenyőfavásár számadatai nyújtanak képet. Különösen
gyermekintézményekben, de más intézmények épületeiben, köztereken és
templomokban is szokás karácsonyfát állítani.

Karácsonyi ajándék, angyalfia a Néprajzi Lexikonban
A karácsonyra adott, kapott ajándék, ajándékozás. Ókori előzménye a római
újévi ajándék, a strena, amelyet Kalendae Januariae (jan. 1.) alkalmával küldözgettek egymásnak az emberek, korai megjelenési formája sütemény, (aranyfüsttel bevont) gyümölcs, szerencsét hozó gally volt. Ezeket később értékes, főleg
pénzajándékok szorították ki. Céljuk a sikeres évkezdés biztosítása volt. A középkor első időszakában a karácsony és újév egy időre esett (így az újévi és a karácsonyi ajándék nem választható el élesen), ekkor ajándékozták meg feljebbvalók
alárendeltjeiket: a pápa a bíborosokat, feudális urak alattvalóikat, apátok a
szerzeteseket. A magyar király is megajándékozta udvari népeit. Az újkor elején
részletesebben leírt karácsonyi ajándékok között szerepel a feldíszített ág, mint
ahogy maga a karácsonyfa is egyfajta karácsonyi ajándék. A német protestantizmus a 17. sz.-tól döntően családi ünneppé tette a karácsonyt, s ettől kezdve az
ajándékozás főleg családi körben jutott jelentőséghez: elsősorban szülők ajándékozták meg gyermekeiket. Általánosan elterjedt gyermekhiedelem volt, hogy az
ajándék adója földöntúli lény. A német területen a 16. sz.-ban ajándékozóként
fellépő Szent Miklós az elődje a mi Mikulásunknak, de az amerikai Karácsony
apónak és az orosz gyerekeket megörvendeztető Fagy apónak is. A német protestantizmus szorította ki alakját saját területéről, és náluk jelent meg először
Jézus (Jézuska) e szerepben. 1601-ből való német ábrázoláson Szent Kristóf
vállán ülő kis Jézus hozza az ajándékot, pontosabban Szent Kristóf tartja kezében
a lombos (nem fenyő!) fát, rajta kolbász, hurka, kenyér, perec, tisztított liba, italos
edények. A kis Jézus csak az egyik ajándékot fogja. A karácsonyi ajándék nálunk
a karácsonyfa elterjedéséhez hasonló utat járt be, s családi szokássá válása előtt
földesurak oszthattak karácsonyi ajándékot. Az ajándékot hozó személye nem
egységes, az erdélyi magyarok körében az angyal, sőt az aranyos csitkó ismert. A
parasztságnál nagyobb arányú karácsonyi ajándékozás csak a felszabadulás után
bontakozott ki, a vásárlási lehetőségek megnövekedésével. A karácsonyi ajándékozás jelenleg világszerte óriási méreteket öltött, amiben nagy szerepe van a
kereskedelem propagandájának, a nagyszabású karácsonyi vásároknak. A karácsonyi ajándék-csomagokra fenyőágat szokás tűzni, s ebben a karácsonyi ajándékozás korai formáinak hagyományát láthatjuk.

összeállította: Szilágyi Dániel
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A lébényiek a legjobb zarándokfogadók

Bár úgy tartják, ha úton van az ember, jobb mindig előrefelé nézni, nem pedig a
múlton merengeni. Én most mégis megállok, hogy egy kicsit visszafelé tekintsek
arra a majd öt évre, amit Szent Jakab útján töltöttünk munkával és zarándoklással. Hogy mindez megvalósulhasson, ahhoz egy olyan befogadó település is
kellett, mint amilyen Lébény. Sok mindenért mondhatunk köszönetet a
lébényieknek, szerintem az itt élők a legjobbak a zarándokok fogadásában! :)
Mennyi mindent kaptunk?
Először is nyitottságot! Első látogatásunktól fogva tárt kapukkal és tárt szívekkel fogadott minket az önkormányzat és az egyházközség. A helyi civil
szervezetek is nagy szeretettel voltak a zarándokok irányába. Sok mindenkitől sok minden szépet és jót kaptunk.
Első érkezésünkkor egy szál virágot, egy nyakba akasztható kerámiát, gyönyörű, igényes kivitelezésű Zarándokok kútját, fa bódékat! Az egyháztól a
régi plébániaépületet, hogy ott fogadhassuk a zarándokokat. A plébánia
udvarát, hogy ott gyűlhessünk össze. Finom ebédet, este színvonalas programokat: író-olvasó találkozót, fotókiállítást, koncertet.
Az évek során jöttek az újabb ajándékok, kedvességek. Zarándokok padja,
nagy sátor a zarándokok fogadására, bográcsban főtt vadpörkölt és más
finomságok, zarándokos mézeskalács, zarándokos torta a cukrászdából,
fánk, kóstoló a helyi lekvárokból, útravaló harapnivalók. A Lébény határában lévő fácántelep évek óta kinyitja kapuját a megfáradt zarándokok előtt,
és frissítővel látja el a megszomjazókat. Használhatjuk a plébániaépületet
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és annak udvarát a zarándokok fogadásához és a búcsúzáshoz. Minden
évben kapunk szálláslehetőséget az iskolában, és segítséget a mobilágyak
kipakolásában és bepakolásában. Kaptunk útmutató jelzéseket településen
belül, és annak hátárában, hozzájárulást az útjelzők elkészítéséhez, felállításához, és embereket, akik vigyázzák a jeleinket. Kaptunk egy igényes,
térképes információs táblát a zarándokútról.
Lelki ajándékaink: kaptunk kedves lébényi zarándoktársakat, akik nemcsak velünk
gyalogolnak, de haza is gyalogolnak. A kezdetben még ismeretlen lakók közül
sokan ma már személyes jó ismerőseink, barátaink. Kaptunk minden évben szép
miséket és a helyi kórusok szívhez szóló koncertjeit. Ingyenes tárlatvezetést a
templomban. Színvonalas programokat: író-olvasó találkozót, kiállításokat,
filmvetítést, Kard Rendje bemutatót, aszfaltra rajzolt üzeneteket gyerekektől.
És kaptunk mindig békét, szeretetet, befogadást. Lébény település és annak
lakói nélkül valószínűleg ma nem lenne Szent Jakab zarándokút, nem lennének ilyen boldogok megérkezéskor a zarándokok.
Hálásan köszönünk minden segítséget, önzetlenséget, mosolyt, nyitottságot,
biztatást és befogadást! Isten áldja a lébényieket!
2014 januárjában szeretnénk mindezt szóban is elmondani. Egy beszélgetős
estet tervezünk, ahol zarándokok és zarándokfogadók találkozhatnak és
egymással, egymásról beszélgethetnek. Remélem, találkozunk!

Dukát Csilla
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Adigdzsi tuvai sámán az IKSZT-ben

Oiun Adigzsi See-Oglu sámán és Kanalas Éva népdalénekes volt a vendégünk
a Közösségi Házban 2013. december 11-én.
Adigzsi a régészeti leleteiről híres Tuvai Köztársaságból (Oroszországi Föderáció)
érkezett Európába, és néhány alföldi település mellett Münchenben valamint
Budapesten, a Sambhala Tibet Központban és a Parlamentben, a Szent Korona
körül végzett tisztító szertartást. Nálunk, Dunántúlon egyedül Lébényben, a Közösségi Házban szerepeltek Évával. Kanalas Éva Tuváról és a Tuvai, valamint a
magyar néphit, népi vallásosság, népi imádságok párhuzamairól tartott előadást,
utána Adigzsi a Közösségi Házban is elvégezte a tisztító szertartást. Végül tábortűz
körül minden jelenlévő „kapott” tisztítást, áldást.

Szilágyi Dániel

Pékség nyílik Lébényben
Németh Zoltán 20 éve dolgozik pékként, 2002
óta a pékmesteri cím birtokosa. Régi álma, hogy
saját üzeme legyen. 4-5 évvel ezelőtt fogalmazódott meg a gondolat, hogy szükség lenne egy
helyi pékségre, helyi dolgozókkal. Jelenleg friss
kenyeret legközelebb Öttevényben készítenek.
Az üzem célja a lébényi lakosok, közületek kiszolgálása lenne mindezt úgy, hogy az alapanyagokat, egyéb árucikkeket helyi
termelőktől szerzik be.
Idén a nagy terveket tettek követték. Rendelkezésre állt a kezdéshez szükséges tőke és
a helyiek biztatása is sokat nyomott a latban, amikor megszületett a döntés: belevágnak.
A sütöde először családi vállalkozás keretein belül fog működni, majd a jövőben
bővül új szolgáltatásokkal, alkalmazottakkal. Jelenleg az üzem kialakítása folyik a
régi ÁFÉSZ kisvendéglő épületében, melyet most még csak bérelnek.
Azért esett a választás erre az épületre, mert Lébény központjában, olyan helyen
van ahol a munkába igyekvő emberek nagy része is megfordul. A parkolás megoldott, továbbá a járda felújítását is tervezik.
Mit is találhatunk majd a polcokon? A hagyományos kenyérfajtákon kívül édes
péksütemények, az egészségtudatos táplálkozáshoz tartozó magvas termékek, tej
és tejtermékek, kész szendvicsek és csemegeáruk alkotják majd a kínálatot.
A családi nagybevásárlás egyik állomása is lehet a pékség, de a reggel munkába
vagy éppen iskolába rohanó lébényiek is útba ejthetik majd.
A tervek szerint később kávézóval és gyorsbüfével (véletlenül se gondoljunk
a McDonalds-hoz hasonló dologra) bővül majd a pékség.
Nyitás 2014 februárjában. Kíváncsian várjuk mi ”sül” ki belőle!

Új szolgáltatás!
Homokfúvás
fémre, fára.

Rozsonszky Ákos vállalkozó.
Elérhetőségek:
Cím: 9155 Lébény, Vörösmarty út 24.
Tel.: 06 20 /47 371 74 • Fax: 96/360-936
E-mail: rozsonszky@vipmail.hu

Nagy Andor
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www.facebook.com/
lebeny.hu

Rárói Pékség
Nyitva tartás:
hétfő – csütörtök
4-16
péntek: 4-15
szombat: 4-11
vasárnap: zárva

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

Kisbabánk:

1kg Rarói
Búzakenyer:
250 ft/kg
Vizeszsemle:
15Ft/db

név

Születési
dátum

Farkas Alex

2013-08-02

Farkas László

Szabó Melinda

Bajóczki Márk

2013-09-12

Bajóczki József

Sipos Annamária

Spéth Attila László

2013-09-21

Spéth Attila

Angyal Mónika

Kósa Levente

2013-09-24

Kósa Viktor

Molnár Eszter

Horváth-Varga Dávid

2013-10-20

Horváth István

Varga Éva

apa

anya

Gratulálunk és
jó egészséget kívánunk!

Sütemények, pékaruk, tejtermékek, felvágottak, üditők
hajnal 4 órától folyamatosan. Nincs ebéd idő!

Recept klub
Annus szelet
Ez egy nagyon finom, mutatós sütemény és nem utolsó sorban az is mellette
szól, hogy nagyon kiadós. Szerintem épp a karácsonyi süteményes tányérra
való, hiszen mézes is, rumos is, puncsos is.
Hozzávalók:
Tésztához: 3 kanál kakaó, 2 kanál méz (olvasztott!), 2 tojás, 20 dkg porcukor,
5 dkg margarin, kis kanál szódabikarbóna, 50 dkg liszt
Krémhez: 6 dl tej, 2 csomag puncs puding, 4 kanál rum, 20 dkg margarin
20 dkg porcukor
Elkészítés:
A kakaót, olvasztott mézet, tojást 20 dkg porcukrot, margarint és szódabikarbónát gőz fölött kikeverjük, majd hagyjuk kihűlni. Végül hozzáadjuk a lisztet és jól
összegyúrjuk. Ebből három lapot sütünk, a legnagyobb tepsi hátán („gáztepsin”).
A 2 csomag puncs pudingot 6 dl tejjel felfőzzük cukor nélkül és hagyjuk kihűlni. Míg hűl, addig kikeverjük a margarint a cukorral és a rummal. Legvégül jól
összedolgozzuk a krémet. Ha valaki rumosabban szeretné a krémet, még 1-2
kanállal hozzá lehet adni, hiszen a mézes tészta úgyis felszívja.
A kikevert krémet kétfelé osztjuk és a lapok közé kenjük. A süti tetejére
csokimázat teszünk.
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Csokimáz:
4 kanál porcukrot, 2 kanál kakaóval, 5 dkg vajjal, 2 kanál forró vízzel és
1 csomag vaníliás cukorral gőz felett megfőzünk.
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