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Tájékoztató a 2014. október 12-i választásokról
Tisztelt Választópolgárok!
Magyarország köztársasági elnöke 2014. október 12. napjára tűzte ki
a helyi önkormányzati képviselő és polgármesterek általános választásának időpontját. Az önkormányzati választásokkal egy napon települési nemzetiségi választásokat is tartanak.
Fontos változás, hogy az idei évben megválasztott polgármester és
képviselők megbízatása a korábbi 4 év helyett 5 évre szól.
Választójog
Magyarország Alaptörvénye alapján minden, Magyarország területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar és európai uniós állampolgárt megillet
az a jog, hogy a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választó legyen (ez az úgynevezett aktív választójog). Részt vehetnek
a választásban a magyarországi lakóhellyel rendelkező, menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert nagykorú személyek is. A passzív
választójog (azaz a választhatóság joga) a magyar állampolgárokat és a magyarországi lakóhellyel rendelkező európai uniós állampolgárokat illeti meg.
A választójogát a választópolgár lakóhelyén, vagy választása szerint a tartózkodási helyén gyakorolhatja.
Szavazás átjelentkezéssel
A Magyarországon lakcímmel rendelkező választópolgár, aki a lakóhelye
mellett bejelentett tartózkodási hellyel (korábbi nevén ideiglenes lakcím) is
rendelkezik, választhat, hogy melyik település önkormányzatának megválasztásában szeretne részt venni. Ha úgy dönt, hogy a tartózkodási helyén
akar szavazni, akkor kérheti átjelentkezését a lakcíme vagy tartózkodási helye
szerinti választási irodától. Átjelentkezni kizárólag a választás kitűzését
megelőzően legalább harminc nappal (vagyis június 23-ig) létesített
tartózkodási helyre lehet azzal a feltétellel, hogy a tartózkodási hely
érvényessége legalább a szavazás napjáig tart.
Az átjelentkezési kérelem visszavonható.
Az átjelentkezési kérelmet, illetve annak visszavonását legkésőbb

a szavazást megelőző második napon (2014. október 10.) 16.00 óráig
lehet benyújtani.
Mozgóurna iránti kérelem
A Magyarországon lakcímmel rendelkező választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota, fogyatékossága, illetve fogva tartása
miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, kérelmezheti, hogy a lakcíme szerinti választási iroda szavazata leadásához mozgóurnát biztosítson részére.
A mozgóurna iránti kérelmet legkésőbb a szavazást megelőző második
napon (2014. október 10.) 16.00 óráig ahhoz a Helyi Választási Irodához
lehet benyújtani, amelynek szavazóköri névjegyzékében a választópolgár
szerepel, vagy a szavazás napján (2014. október 12.) 15.00 óráig a Szavazatszámláló Bizottsághoz kell eljuttatni.
Nemzetiségi névjegyzékbe vétel, fogyatékossággal élő választópolgár
segítése, személyes adatok kiadásának megtiltása iránti kérelem
Minden magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár
• kérheti nemzetiségi névjegyzékbe vételét,
• a szavazáshoz segítséget igényelhet,
• megtilthatja adatai kiadását a jelölő szervezeteknek.
A kérelmet legkésőbb 2014. szeptember 26-án 16.00 óráig lehetett benyújtani a lakóhely szerinti Helyi Választási Irodához.
Az átjelentkezési, a mozgóurna iránti, a nemzetiségi névjegyzékbe vétel,
fogyatékossággal élő választópolgár segítése, személyes adatok kiadásának megtiltása iránti kérelmek benyújthatóak személyesen vagy levélben
a lakóhely, vagy a bejelentett tartózkodási hely szerinti helyi választási
irodához, valamint a választás hivatalos honlapján, ill. ügyfélkapun
keresztül a lakóhely szerinti helyi választási irodához.
Valamennyi kérelmekhez szükséges formanyomtatvány elérhető a www.
lebeny.hu oldalon a Választási információk menüpont alatt, letölthetők
a Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu), vagy a Választási Irodától kérhetők.
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A választópolgárok értesítése
Azt a választópolgárt, aki legkésőbb 2014. augusztus 15-én a szavazóköri
névjegyzékben szerepel, a Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével
tájékoztatta a szavazóköri névjegyzékbe vételéről 2014. augusztus 25-ig.
Az a választópolgár, aki nem kapta meg az értesítőt a fenti határidőig,
vagy elveszíti azt, érdeklődjön a Helyi Választási Irodánál.
A szavazóköri névjegyzék a kitűzés napjától 2014. október 27-ig tekinthető meg az Helyi Választási Irodánál hivatali munkaidőben. Ezen időszak
alatt lehet személyesen, vagy írásban kérelmet benyújtani a névjegyzékből való kihagyás, törlés, illetve névjegyzékbe felvétel miatt a választási
iroda vezetőjéhez.
Jelölés
A választópolgárok a korábbi ajánlószelvény helyett ajánlóíveken ajánlhattak
jelöltet. A jelölt bejelentés határideje 2014. szeptember 8-án 16.00 órakor
járt le. Lébényben ezen határidőig mindösszesen két polgármester jelöltet,
10 egyéni listás képviselő-jelöltet és három nemzetiségi önkormányzati
képviselő-jelöltet jelentettek be, akiket a Helyi Választási Bizottság vett
nyilvántartásba.
Szavazás
Szavazni a szavazás napján 06.00 órától 19.00 óráig, kizárólag személyesen,
a választópolgár lakóhelye, átjelentkezés esetén tartózkodási helye szerinti
szavazókörben lehet. A szavazókör sorszáma és címe a névjegyzékbe történő
felvételről szóló értesítőn szerepel.
Lébényben a korábbi évekhez hasonlóan három szavazókör kerül kialakításra. Felhívom az érintett választópolgárok figyelmét, hogy a 3. számú szavazókör helye az országgyűlési választások előtt megváltozott, a
szavazóhelyiség nem a Fő út 70. alatti Művelődési Klubban, hanem a Közösségi Házban kerül kialakításra.
A szavazókörök és azok helye a következő:
1. szavazókör: helye: Lébény, Fő út 47. (Önkormányzati Hivatal)
2. szavazókör: helye: Lébény, Iskola köz 2. (Kisiskola)
3. szavazókör helye: Lébény, Akácfa utca 76. (Közösségi Ház)
Szavazni a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával lehet:
- lakcímet tartalmazó (régi típusú) személyazonosító igazolvány vagy
- lakcímigazolvány ÉS - személyazonosító igazolvány vagy
- útlevél vagy
- 2001. január l-jét követően kiállított vezetői engedély.
Szavazni három szavazólapon lehet. Az egyik szavazólapon az önkormányzati képviselő jelöltek, a másik szavazólapon a polgármester jelöltek, a harmadik szavazólapon a megyei közgyűlés tagjainak jelöltjei
szerepelnek. A szavazólapon a jelöltek, illetve a listák a választási bizottság
által kisorsolt sorrendben szerepelnek.
A szavazólapok kitöltéséhez szavazófülke áll a választópolgárok rendelkezésére. A szavazólapok kitöltése alatt csak a szavazó tartózkodhat a fülkében.
A választópolgár, ha nem tud olvasni, illetve testi fogyatékossága, vagy bármely
más ok akadályozza a szavazásban, akkor általa választott segítőt – ennek
hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes segítségét –
veheti igénybe.
ÉRVÉNYESEN szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő legfeljebb
hat egyéni képviselő-jelöltre, egy polgármester jelöltre, és egy megyei
listára lehet, a jelölt vagy lista neve alatti, melletti vagy feletti körbe
tollal írt két, egymást metsző vonallal (+ vagy X).
Nemzetiségi önkormányzati képviselő-választás
A Nemzeti Választási Bizottság a nemzetiségi önkormányzati képviselők
2014. évi általános választását 2014. október 12. – helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. évi általános választásának – napjára tűzte ki.
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A választópolgárok 2014. szeptember 26-áig vetethették fel magukat a nemzetiségi névjegyzékbe. Aki nem vetette fel magát a nemzetiségi névjegyzékbe, az nem szavazhat a nemzetiségi képviselők
választásán, és nem is indulhat jelöltként.
Lébényben a német nemzetiség tekintetében került kitűzésre a települési nemzetiségi önkormányzati választás.
A 2014. októberi 12-i nemzetiségi választások újdonsága, hogy egyszerre
tartják a helyi, a területi és az országos nemzetiségi önkormányzati választást.
A települési nemzetiségi önkormányzatokhoz hasonlóan már a megyei/fővárosi és az országos nemzetiségi önkormányzatokat is közvetlenül választják.
A megválasztható német nemzetiségi önkormányzati képviselők száma
Lébény esetében 3 fő.
Választójog a nemzetiségi képviselő választáson
A választáson az választó, aki a nemzetiségi névjegyzékben szerepel. Nemzetiségi névjegyzékbe kérelmére fel kell venni azt, aki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán szavazati joggal rendelkezik,
a nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott nemzetiséghez tartozik és e nemzetiséghez tartozását a választási eljárásról szóló törvényben
meghatározott eljárási rendben megvallja.
A választópolgár lakóhelye szerinti településen, vagy a 2014. június 29-ig
bejelentett tartózkodási helye szerinti településen szerepelhet a nemzetiségi
névjegyzékben.
A nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vétel iránti
kérelmet 2014. szeptember 26-án 16.00 óráig lehetett benyújtani.
Szavazás a nemzetiségi képviselő-választáson
Külön szavazólap szolgál a települési, a területi és az országos nemzetiségi
önkormányzat megválasztására. ÉRVÉNYESEN szavazni csak a hivatalos
szavazólapon szereplő legfeljebb három nemzetiségi képviselő-jelöltre,
egy területi, és egy országos nemzetiségi listára lehet, a jelölt vagy lista
neve alatti, melletti vagy feletti körbe tollal írt két, egymást metsző
vonallal (+ vagy X).
A nemzetiségi jelöltekre külön szavazóhelyiségben lehet szavazni, ami
a Lébény Fő út 80. szám alatt (volt Faluház, volt ovi) található.
A nemzetiségi választójog gyakorolható a helyi önkormányzati választásokon való részvétel mellett.
A Helyi Választási Iroda elérhetőségei:
Címe: 9155 Lébény, Fő út 47., telefonszáma: 96/360-033, 20/2647967, email
cím: hivatal@lebeny.hu.
HVI vezető: dr. Tóth Tünde, elérhetősége tel.: 96/360-033, 20/264-7967/11
mellék, email: jegyzo@lebeny.hu.
HVI vezető helyettese: dr. Balaskó Aliz, elérhetősége tel.: 96/360-033, 20/2647967/5 mellék, email: balasko.aliz@lebeny.hu
További felvilágosítás, kérdés esetén a fenti elérhetőségeink bármelyikén
készséggel állunk rendelkezésre.
A választással kapcsolatos tovább információk, nyomtatványok a www.
lebeny.hu honlapon az Önkormányzati Hivatal/Választási információk
menüpont alatt, vagy a Nemzeti Választási Iroda honlapján (www.valasztas.hu)
találhatók.

dr. Tóth Tünde
HVI vezető
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Kovács Gábor
Lébény Város független polgármestere
Tisztelt lébényi Polgárok!
Önkormányzati választásokra készülünk. Az egész országban és persze itt
helyben, Lébényben is.
A pártok egymást szidják, a jelöltjeik ilyenkor tudják a megoldást minden
nehézségre. Sekélyes színvonalú, szakmailag értékelhetetlen „közvéleménykutatást” szoktak ilyenkor végezni, amely alapján majd megmondják, hogy
mi fontos Önöknek. Ilyenkor rendre előkerülnek a következő témák: közbiztonság, jó utak és közlekedés, egészségügy fejlesztése, munkanélküliség kezelése stb. Higgyenek saját megérzéseiknek, ha ezt gyanúsnak tartják! E témák
egyrészt nemcsak választáskor fontosak, másrészt ezek jelentőségét az ez idő
tájt végzett „kutatások” nélkül is tudják.
Ahogy korábban, most is független polgármesterként vettek nyilvántartásba, ami ad annyi szabadsági fokot, hogy nem kell zargatnom Önöket
otthonukban. Nem kell, de nem is tudnám ezt megtenni, mert erre
képtelen vagyok, nem fér össze a magánszféra és a személyes szabadság
tiszteletének megbecsülésével.
Az elmúlt nyolc évben – az augusztusi nemzeti ünnepek során – többször
idéztük fel közösen Szent István király korát és cselekedeteit. Hadd ragaszkodjak őhozzá ez alkalommal is, hiszen ő a mai napig hiteles ember! Sőt, sok
tekintetben példaképe lehetne a mai kor politikusainak.
Ő képes volt csak a jövőben gondolkodni. Csak előre nézni és szinte a jövőbe
látni. Ha kellett, kemény kézzel vezetni. Családban gondolkozni. Pályája végén
valami készet utódjára hagyni és még kellő intelmekkel is ellátni fiát. Rendet,
működő rendszert hátrahagyni. Meg tudta ezt tenni egy egész országgal.
Polgármesterként magam is szeretnék e nemes eszmék szerint élni és dolgozni tovább, de csak itt, szűk hazámban, Lébényben. Nem szándékozom pártpolitikai karriert építeni.
Nem volt könnyű az elmúlt négy év. De az alapok készek. A működő rendszert
még finomítani, hangolni kell. És a lerakott, stabil alapokra építkezni tovább.
Mert csak Lébény számít!
Mi kell a folytatáshoz? Erre alkalmas polgármester, a polgármester munkáját
segítő testület, majd szakmai tudás, kitartás, hit és rengeteg munka. Ezek
a legfontosabbak. S nem árt a tapasztalat és a munka jellegéhez illő felsőfokú
végzettségek, nyelvismeret megléte sem. Így, nyolc év távlatából mondhatom,
hogy e készségekkel és képességekkel rendelkezem.
Október 12-én szembenézünk a múlttal és nekifeszülünk a jövőnek.
Kedves Lébényiek, itt születettek és ide letelepültek egyaránt, én ehhez kérem
az Önök támogatását! Támogatásukat polgármesteri munkám folytatásához.
Kovács Gábor
Lébény Város
független polgármestere

„Többet ér a keskeny világosság a terjedelmes félhomálynál.”
(Descartes)
Avagy: Merjünk nagyot álmodni, de tudjunk csak kicsit ígérni…
Az önkormányzatunk működése sikeresnek nevezhető: éves távlatban vis�szatekintve 35-40 millió forint folyamatos likvid pénzeszközünk van (számlánkon lekötve). Ezt könnyű lenne gyorsan valamilyen „közhangulatjavító
intézkedésre, beruházásra” elkölteni, de ezt – meggyőződésem szerint – nem
szabad megtenni!
Még nem ismertek az új pályázati ciklus főbb támogatási célirányai. De azért
sejteni lehet, hogy az energetikai jellegű (hőszigetelés, alternatív energiatermelés), az oktatás-nevelési fejlesztésre vonatkozó (iskolai beruházások),
a környezetvédelmi, vízszabályozási szakirányú (Forrás-tavak és környezetük
rendbetétele, belvízelvezetés), egészségügyi (bölcsődei fejlesztés), valamint
a településközpont-fejlesztésre (parkolók kialakítása) beadott pályázatok
jelentős támogatást fognak majd kapni.
Akkor ez a mondjuk 35 milliós önerőnk kb. 350 milliós pályázati összeg elérését jelentheti majd. Ebből aztán lehet újra próbálkozni a Rabi-tó és környezete rendbetételére (bár itt a tulajdonviszonyokat előtte rendezni kell),
az iskolára (itt most is van beadott, bírálatra váró pályázati anyagunk mintegy
60 millió forint értékben) vagy például az utak rendbetételére pályázni.
Addig, míg feláll az új pályázati rendszer, nagyon megfontolt, főként önerőre
alapozott fejlesztési lépésekkel kell haladnunk. Ilyen szellemű tevékenység
eredménye a hamarosan átadásra kerülő, rendőrségre bekötött településbiztonsági térfigyelő rendszer. Vagy a teljes belterületre kiterjedő, belvízelvezetési
felmérés és tanulmányterv (amellyel majd nagyobb összegre lehet pályázni).
Ilyen a Pálos-ház felújítása is: előbb tervek, engedélyek kellenek, amelyekkel
majd lehet pályázni. Ezek is pénzbe kerülnek, de ez még önerőnkből felvállalható szintű befektetés.
Fontos, hogy legyen tartalékunk amiatt is, hogy még nem ismertek az állami
finanszírozás jövő évre (és hosszabb távra) szóló paraméterei. Egy biztos, én
a magam részéről nem támogatom a helyi adók további emelését: az esetleges állami finanszírozás-csökkentést nem szeretném a lébényiekre hárítani.
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Nátz Miklós
polgármesterjelölt
Tisztelt Lébényi Választópolgárok!
Október 12-én elérkezik az a nap, amikor igazán befolyásolhatjuk közvetlen
környezetünket, Lébény irányítóinak és döntéshozóinak személyeit. Döntésük, a választás eredménye egyben osztályozó is az eddig elvégzett közösségi tevékenységről és magánéleti közmegbecsülésrol. Önkormányzati
képviselőként azt tapasztaltam, hogy sokkal hatékonyabban és produktívabban lehetne településünk fejlődésén dolgozni. Szomorúan tapasztaltam, hogy
sok esetben hiányzik a közösség érdekeit szolgáló tenni akarás, illetve nincs
meg a Lébény iránti feltétel nélküli elkötelezettség. Mindezek alapján úgy
vélem, hogy lelkiismeretesebben, eredményesebben és gyümölcsözőbben el
tudnám látni a településvezetési feladatokat, ezért indulok most a Lébényi
polgármesteri választáson. Tősgyökeres lébényiként nagy akarattal, fiatalos
lendülettel és a kialakított kormánykapcsolatok igénybevételével egy szebb
és élhetőbb kisváros lehet Lébényből. Az alapok jók, a lehetőségek adottak
csak ki kell aknázni a lehető legnagyobb hatékonysággal!
A többségi bizalom elnyerésével szeretném Lébény város arculatának további formálását, erősítését megvalósítani, megköszönve mindezzel azt a megelőlegezett bizalmat, amellyel várossá nyilvánították Lébényt.
A lébényi lakosság véleményének, tapasztalatainak meghallgatása, igényeinek,
illetve szükségleteinek feltárása alapján a következő alapvető fejlesztési területeket, irányvonalakat látom és tartom lényegbevágóan fontosnak. Elsődleges célom településünk útjainak, járdáinak, bel- és csapadékvíz elvezető
rendszerének rendbetétele. Munkámmal arra törekszem, hogy a forrástavainkat megmentsük és környezetüknek arra méltó állapotot teremtsünk.
A közbiztonság fokozását nélkülözhetetlennek tartom, amely kivitelezését
egy önálló rendőrrős kialakításával, használható, jó minőségű kamerarendszer
kiépítésével, polgárőrség újraszervezésével, átmenő teherforgalom szabályozásával látom megoldhatónak. Az egészségügyi ellátásunk fejlesztése és
bővítése elengedhetetlen feladatunk, amelyet gyermekorvosi rendelés feltételeinek megteremtésével, valamint egy kihelyezett mentőállomás létesítésével tartok megvalósíthatónak. Véleményem szerint óvodánk fejlesztése,
legalább egy bölcsődei csoport kialakítása, továbbá iskoláink folyamatos
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korszerűsítése rendkívül idoszerű és elengedhetetlen feladat. Meglátásom
szerint ezen területhez szorosan kapcsolódik a közétkeztetés intézménye,
amelyet önkormányzati kezelés alá vonva biztos munkahelyet és jó ételeket
nyújthatna. Meggyőződésem, hogy bérlakások és kedvezményes építési
telkek kialakításával sok embertársunk életén tudnánk segíteni. A rászoruló
idősek bentlakásos elhelyezésének kialakítása a következő kulcsfontosságú
feladat. Ezzel megoldódna sok ember 24 órás felügyelete, szeretett településén, Lébényben maradhatna, amely egyben új munkahelyeket is biztosítana
az ott dolgozóknak.
Szükségesnek tartom továbbá ipari parkunk fejlesztését és bővítését, amely
révén számos új munkahely létesülhetne itt helyben.
Az egyházakkal, a sport- és a civil egyesületekkel szorosabb kapcsolatot,
együttműködést és további támogatást kívánok biztosítani.
Minden erőmmel azon leszek, hogy szép és élhető város váljon Lébényből!
Eddig belém vetett bizalmunkat köszönöm, mély tisztelettel és alázattal
várom Lébény közösségének döntését!

Nátz Miklós
a Lébényiek polgármesterjelöltje

Önkormányzati választások
2014

Tájékoztatás
A Lébény újság szerkesztősége úgy gondolta, hogy a 2010-es választáshoz hasonlóan a mostani választások elött is egy különszámmal jelentkezik, melyben
lehetőséget ad a polgármester-, és a képviselő jelölteknek a bemutatkozásra. Mivel az újság minden lébényi háztartásba eljut, ezért úgy ítéljük meg, hogy
ez egy jó lehetőség a lakosságnak, hogy megismerhesse a jelölteket és elképzeléseiket.
Minden jelöltnek kiküldtünk egy levelet, melyben tájékoztattuk erről a szándékunkról. Pontosan meghatároztuk, hogy a polgármester jelöltek 1 oldalban,
a képviselő jelöltek egyharmad oldalban írhatják le mindazon információt, melyet meg szeretnének osztani a lakossággal. A hozzánk beérkező írásokat teljes
terjedelmükben, korrektúra és javítás nélkül közöljük le az újságban. A jelölteket nevük ABC-sorrendjében mutatjuk be.

A szerkesztőség

Önkormányzati képviselő jelöltek
Tisztelt Lébényiek!
1950-ben születtem barbacsi földműves
szülők gyermekeként. A csornai Hunyadi
János Gimnázium elvégzése után az Állatorvosi Egyetemen szereztem állatorvosi
diplomát. 1981 óta dolgozom Lébényben
állatorvosként, feleségem itt a helyi iskolában
pedagógus. Három gyermekünk van, akik az
egyetemi tanulmányaik után már saját lábukon állnak.
Eddig 4 ciklusban voltam képviselő, melynek
során a hozzám közelebb álló témákban

igyekeztem segíteni és támogatni a településen élőket és szervezeteket. Elsősorban a sportra és a mezőgazdaságban dolgozókra gondolok.
Szeretném Lébény érdekeit képviselni tapasztalataimmal, munkámmal, döntéseimmel hozzájárulva, jobbá tenni a lébényi emberek mindennapjait.
Ehhez természetesen az Önök további segítségére is szükség van!
Szeretném, ha a nem Lébényben született, de itt élő lakosok is otthonuknak
éreznék településünket!

Tisztelt Lébényiek!
A 2014-es októberi önkormányzati választáson mint független képviselőjelölt indulok a
mandátumért. Teszem ezt abból a bizalomból
kiindulva, amivel már hatszor megtiszteltek
településünk választópolgárai, vagyis Önök,
hiszen már 24 éve, 1990-től a Képviselőtestület tagja vagyok. Ezt a bizalmat --gondolom,
s remélem,-- képviselői szereplésemmel, több
évtizedes pedagógusi munkámmal, a lakóhelyünk közterein is visszaköszönő szobrászati
Bujtás László
tevékenységemmel és rendezett családi hátteremmel érdemeltem ki.
A függetlenségemet minden tekintetben hangsúlyozom, erkölcsi, lelkiis-

mereti zsinórmértékem szerint a nagyközség, majd városunk érdeke
irányította döntéseimet.
Sokat tehet egy képviselő a településéért, de azt látni kell, hogy a költségvetésből fakadó kényszerhelyzetek alapvetően befolyásolják a döntéseit, hiszen lehet ígérni népszerű célok teljesítését /munkahelyteremtés,
lakhatás, úthálózat javítása, Forrástavak rendbetétele stb.../, törekedni is
kell ezek megvalósítására, -- s úgy érzem, mindenkori képviselőtársaimmal
szem előtt is tartottuk ezeket, -- de a megvalósításuk a mindenkori országos politikai-gazdasági helyzet alakulásától nagy mértékben függ.
Én, ha elnyerem ismét az Önök bizalmát, azt ígérhetem, hogy kezdeményezéseimmel, döntéseimmel egy élhető, pezsgő gazdaságú, kulturális
téren is példamutató, környezetét megbecsülő Lébényért tevékenykedem.

Fiatalság, sport, lendület, vállalkozói szellem…

hívják, aki a Magyar Közút lébényi telephelyén dolgozik. Családunk mezőgazdasági vállalkozással is foglalkozik.
A Tisztelt választópolgárokat nem kívánom hangzatos választási programokkal, ígéretekkel győzködni. Ezt tegyék meg a polgármester jelöltek…
Azt viszont bátran kijelentem, hogy amennyiben megtisztelnek bizalmukkal,
akkor a városunkat érintő döntésekben, kérdésekben a legjobb tudásom
szerinti alapossággal, szakmai megalapozottsággal segítem a helyes, gazdaságos megoldások megtalálását, ezzel is segítve városunk fejlődését.

Dr. Angyalics Attila

Császár Béla

Császár Bélának hívnak. 39 éves vagyok,
független jelöltként indulok az önkormányzati képviselő választáson. Jelenleg a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-nél
dolgozok csoportvezetőként. A szombathelyi és lébényi csoportot vezetem. Édesapám
Császár Sándor a helyi termelőszövetkezetből ment nyugdíjba, édesanyám Kozma
Teréz körzeti ápolónőként még jelenleg is
aktívan dolgozik. Bátyámat Császár Péternek

Dr.Angyalics Attila

Független jelölt

Köszönöm a figyelmüket: Bujtás László
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Tisztelt Lébényiek!
Engedjék meg, hogy röviden bemutatkozzam. Nátz Zsolt vagyok, helyben élő 45 éves
tősgyökeres lébényi lakos. Folyékonyan beszélek németül, mérnök végzettséggel rendelkezem. A német Eberspächer vállalat
magyarországi vezérképviseletén dolgozom,
mint műszaki és értékesítési vezető.
Munkám során bel- és külföldön egyaránt széleskörű üzleti kapcsolatokra tettem szert, melyeket Lébény érdekében is kamatoztatni kívánok.
Nátz Zsolt
Számomra nagyon fontos, hogy városunk
minden lakója jól érezze magát és büszke
legyen Lébényre. Megválasztásom esetén az alábbiak megvalósítása érdekében fogok önzetlenül dolgozni:
-	Tisztességes megélhetést biztosító munkahelyeket kell teremteni, gondolva a fiatal szülőkre, hogy ne kelljen családjuktól távolra utazni.
-	Helyben kell biztosítani a hivatalos ügyekkel és okmányokkal kapcsolatos
teljes ügyintézést.
-	Az önkormányzatnak segítenie kell a teljes körű orvosi, gyermekorvosi
ellátást, az idősebbek megfelelő gondozását.
-	Mielőbb szükséges egy önálló mentőállomás létrehozása, melyhez az ORMSZ
vezetőségével fennálló jó kapcsolatomat, közbenjárásomat felajánlom.
-	Növelni kell Lébény központi szerepét, melyhez több buszjárat szükséges

városunk és a környező települések, ill. a vasútállomás között.
-	A lakosság nyugalma és biztonsága érdekében kiemelten fontos egy önálló rendőrőrs létrehozása, a látható rendőri jelenlét fokozása.
-	A pályázati lehetőségeket maximálisan ki kell használni, a beruházások
megvalósításánál helyi vállalkozókat kell igénybe venni.
-	Lébény hírnevének növelése érdekében több országos rendezvényt kell
szervezni. Továbbra is támogatni kell a közösség motorját képező egyesületeket és az egyházakat.
-	A termálvizet több szempontból is hasznosítani kell, turistákat vonzó,
munkahelyeket teremtő fürdőhely kialakításával, ill. fűtési célú felhasználásával a közintézmények és a lakosság számára.
-	A tervezett szélerőműveket is a település javára kell kiaknázni, melyhez a
városvezetés határozott tárgyalási fellépése szükséges a beruházókkal.
-	Nagyon fontosnak tartom a forrástavak rendbetételét, a belvíz elvezető
rendszer végleges és hatékony kialakítását.
-	Minden erővel folytatni kell az út- és járdaépítéseket, fel kell újítani a már
járhatatlan, balesetveszélyes járdákat.
Szívből remélem, hogy minden majdani képviselő a legjobb tudását és önzetlenségét adja Lébény Város gyarapodása és a lakosság jóléte érdekében.
Megválasztásom esetén minden erőmmel ezen leszek.
Isten engem úgy segéljen!

Tisztelt Választópolgárok!
Németh Zoltán vagyok,37 éves, a Lébényi
Pékség tulajdonosa.
Független képviselőjelöltként indulok az
önkormányzati választáson, a Jobbik szervezetből kiléptem.
A következő ciklusban fontosnak tartom,
hogy a folyamatos fejlődés mellett az alábbi
területeken érzékelhető javulást, változást
érjünk el:
- Gyermekorvosi rendelés bevezetése helyben,
- Egy teljes bölcsődei csoport felállítása,

- Városunk útjainak, járdáinak járhatóvá tétele,
- Lébényi forrástavak megmentése.
Amennyiben lehetőséget kapok Önöktől, mindent meg fogok tenni, hogy
ezeket meg tudjam valósítani!

Kedves lébényiek!
Az október 12-i önkormányzati választásokon független képviselőként szeretnék indulni, ezért kérem, fogadják/fogadjátok
bemutatkozó soraimat. Sokak jól ismernek
már, van, aki kevésbé, de bízom benne, hogy
mindenkinek nyújthatok új információt.
Novák Melitta vagyok, 44 éves, Lébényben
élek családommal. Szüleim már nyugdíjasok,
de idejüket aktív pihenéssel töltik. Két lányom közül Krisztina 18 éves és a pedagógus
dinasztiát folytatva óvónőnek tanul CsorNovák Melitta
nán; Melitta 21 éves, logisztikus szeretne
lenni, jelenleg még ő is tanul Győrben, emellett a komolyzene területén
(fuvola) különösen tehetséges. Velünk él még nagyobbik lányom párja (József),
aki a győri Audi dolgozója.
Már gyermekkoromban megfogalmazódott bennem, hogy mindenképpen
pedagógus szeretnék lenni, de akkor még nem dőlt el, hogy a tanítói vagy az
óvónői pályát választom. Végül édesanyám példáját követve 1988-ban végeztem Csornán, a Hunyadi János Óvónőképző Szakközépiskolában, majd

két év múlva Sopronban a Benedek Elek Óvóképző Főiskolán folytattam
tanulmányaimat, ahol 1993-ban diplomáztam.
A helyi óvodában dolgozom 26 éve óvónőként és gyermekvédelmi felelősként.
Kisgyermekkel, kisgyermekes családokkal foglalkozni szép, de ugyanakkor
nehéz feladat is. Ezért szakmámat hivatásnak tekintem, soha nem akartam
mással foglalkozni, s ha rajtam múlik, ez a jövőben is így marad.
Ha bizalmat szavaznak/szavaztok nekem kedves lébényiek, az óvodát szeretném képviselni, mind a gyermekeket, mind az ott dolgozókat és természetesen a szülőket tekintve. Munkámmal még hatékonyabban szeretnék
segíteni a kisgyermekes családoknak, főleg azoknak, akik nehéz helyzetben
vannak. Támogatásomra szeretném biztosítani azokat is, akik bármi szociális
vonatkozású problémájukkal megkeresnek. Vöröskeresztes tevékenységemet
továbbra is folytatni szeretném.
Bemutatkozásomat a kedvenc versemből (Radnóti: Nem tudhatom…) vett
idézettel szeretném zárni, mely Lébényhez fűződő viszonyomat hűen tükrözi és minden benne van, amiért szeretek itt élni:
,, … ITTHON VAGYOK. S ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét
is, virágát is tudom, tudom, hogy merre mennek, kik mennek az uton… ”

Németh Zoltán
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Tisztelettel: Nátz Zsolt

Tisztelettel: Németh Zoltán

Tisztelettel: Novák Melitta
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Tisztelt Választópolgárok, Kedves Lébényiek!
Születésem óta lébényi lakos vagyok, 8 éve
önkormányzati képviselő, s iskolaigazgatóként is a nyolcadik tanévemet kezdtem meg
az idén – így esetemben különösebb bemutatkozásra, úgy érzem, nincs szükség. Az
oktatási és kulturális bizottság, majd később
a humán bizottság elnökeként elsődleges
feladatom a képviselő-testületben az óvodai
és iskolai ügyek felkarolása, a kulturális rendezvények támogatása, a szociális terület
Sárvári István
felügyelete volt. Sikeres infrastrukturális
pályázatok, óvodaépítés, iskola felújítások,
akadálymentesítés, informatikai fejlesztések, valamint a tartalmi munka támogatását célzó TÁMOP pályázatok sokasága is mutatja, hogy ezeken a területeken igazán nem tétlenkedtünk az elmúlt években. Kulturális
tevékenységben, elsősorban a civil szervezetek támogatásával, kis városunk
mindig az erejéhez mérten erősítette az egyesületekben folyó munkát. A kéthetente ülésező szociális bizottságban működve elmondhatom, hogy indokolt
segélyt, kérelmet soha nem utasítottunk el. De szerencsére nem csak segélyt
osztottunk, hanem a közmunka-program keretében önkormányzatunk feladatot, munkát is tudott biztosítani többek számára az elmúlt években.
Mik azok a pontok, amelyekben véleményem szerint ezeken a területeken
további előrelépésre lenne szükség? A nevelés-oktatás tekintetében a jó színvonal megőrzése, az infrastrukturális beruházások folytatása, például energiatakarékos üzemeltetés, (KEOP pályázat, elsősorban a tornacsarnok esetén) és
a jó gyakorlatok erősítése (kulturális csoportok, zene, néptánc, pályázatokkal
támogatott kedvezményes nyári napközis táborok folytatása stb.) lenne a
legfőbb feladat. Megítélésem szerint a városi nagy rendezvények koncepciózus
átgondolására van szükség a teljes képviselő-testület bevonásával, a lakosság

Szilágyi Dániel
képviselő-jelölt

TISZTELT LÉBÉNYI VÁLASZTÓPOLGÁROK!
KEDVES BARÁTAIM!
Harminckilenc éves, háromgyermekes családapa vagyok. Etnográfus-muzeológus
végzettséggel, középfokú angol és alapfokú
Szilágyi Dániel
francia nyelvtudással rendelkezem. Sok vidék
önkormányzatánál jártam Gyimesközéploktól Éberhardig, Kuntapolcától-Kishegyesig, számos települést ismerek Kárpátmedence szerte. Mindenhol úgy éreztem s meg is tanultam, hogy a Kárpátok
ölelésében magyarként mindenhol otthon vagyok. Az elmúlt másfél esztendő alatt, mióta a Közösségi Házat vezetem, különösen megszerettem Lébényt.
Sikerült pozitív kapcsolatot kialakítanom pl. az óvodával, a Szent Jakab Látogatóközponttal, az Idősek Klubjával, a legtöbb civil szervezettel. Családommal tervezzük, hogy itt telepedünk le. Feleségemnek már sikerül a közelben
munkát találnia.
Személyesen ismerem térségünk számos polgármesterét, képviselőjét, kulturális szervezeteit, s épp ezért van viszonyítási alapom, rálátásom Lébényre
és intézményeire. Jó kontaktust alakítottam ki a területfejlesztő szervezetekkel. Fontosnak tartom a kapcsolatháló építését, ápolását, hogy ezeken ke-

körében végzett közvélemény kutatás felhasználásával. Megfontolandónak
tartom a művelődésszervező – könyvtáros – IKSZT munkatárs feladatok és
hatáskörök újragondolását, a kapcsolódó intézmények (IKSZT, Könyvtár, halódó/halogatott helytörténeti gyűjtemény) helyzetének rendezését.
Az a sajnálatos tény, hogy most mindössze tíz jelölt indul a hat képviselői
helyért, jól mutatja Lébény közéleti helyzetének, „szellemi aktivitásának”
súlyosbodó válságát. Szomorúan kellett megállapítanom, hogy az elmúlt
négy év képviselő-testületi munkája során a felére zsugorodott, 6 fős grémium, messze nem tudta képviselni azt a sokszínűséget, alkotó, innovatív beállítódást, melyet az előző 12 tagú közgyűlés jelentett. A nyilvános
képviselőtestületi ülések, a közmeghallgatások, mint véleménynyilvánító
színterek nem működnek. Legalább az aktív egyesületek, civil szervezetek
vezetőit évente 1-2 alkalommal le kellene ültetni egy „civil fórum” keretében
történő közös beszélgetésre, nyilvános eszmecserére. Ez mindannyiunk érdeke, s ezt a humán bizottságnak kell majd kezdeményeznie.
Kedves Lébényi Választópolgárok! Véleményem szerint eddigi munkám, tapasztalatom alapján, rendelkezem azokkal a képességekkel, amelyek birtokában a következő képviselő-testületnek is hasznos tagja lehetek. Mindkét
polgármester-jelölttel több éve személyesen is igen jó kapcsolatban vagyok,
úgy érzem hibáikat, erényeiket ismerve a leendő polgármester munkáját
képviselőként, bizottsági elnökként, de adott esetben – mivel az iskolák állami fenntartása miatt összeférhetetlenségem már nem áll fenn – alpolgármesterként is hatékonyan tudnám segíteni. Kérem Önöket, ha nem találnak
a jelöltek között hat olyan személyt, akit nálam alkalmasabbnak vélnek, akkor
az én nevem mellé is tegyenek két egymást metsző vonalat!

Köszönettel: Sárvári István képviselő-jelölt.

resztül lehessen a jó lehetőségeket behúzni, Lébény esélyeit növelni.
Véleményem szerint a képviselőséghez türelem, tapasztalat és hozzáértés
szükséges – ezek nem született adottságok, ezeket az életben kellett megtanulni. Kritika és önkritika mindig kell, de KRITIZÁLÁS HELYETT A MUNKÁRA kell törekedni: a problémákon való „csámcsogás” helyett a megoldásokat
kell keresni, hogy csak döntések és eredmények, valamint új döntések és ÚJ
EREDMÉNYEK létezzenek LÉBÉNY ÉLETÉBEN.
Kérem, támogassanak szavazatukkal!
Amennyiben elnyerem a választók bizalmát, úgy mit nem fogok képviselni
Lébényben: szükségtelen adóemelést, a helyi vagyon felélését, adósságbővítést, létszámleépítést.
MIT FOGOK KÉPVISELNI LÉBÉNYBEN: a megélhetést, munkahelyek gyarapodását, a település önellátásának fejlesztését, a helyi infrastruktúra és intézményrendszer épülését, a tapasztalatot, a felelős döntésekhez szükséges
felkészültséget.
TÁMOGATNI FOGOM a helyi piac kialakítását, a Civil Centrum kiépítését,
a „Pálos rendház” felújítását, új muzeális intézmény kialakítását, az Idősek
Klubja és a KMB iroda működésének elősegítését, Lébény érdekvédelmét és
aktív részvételét a terület- és településfejlesztési intézményrendszerben, a
biztonsági kamerarendszer továbbfejlesztését – a kényszerek helyett a lehetőségeket.
„Az ember élete nem kényszerekből áll, hanem választásokból”
Én Lébényt választottam. És Ön?

Lébény
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Tisztelt Választó Polgárok!
Kedves Lébényiek!
Településünk a fejlődés útjára léphet, most
hogy várossá nőtte ki magát, elindult egyfajta felemelkedés, melyet nagyrészt az Uniós pályázatoknak, egyéb külső forrásoknak
is köszönhetünk, de ez magában még nem
elég, szükségszerű egy magasabb színvonalú, jól követhető infrastruktúra kidolgozása
és kiépítése. Mindezek komplex kezelése
magasabb tapasztalattal bíró döntéshozást
Tóth József
igényel. Közel húsz éves cégvezetői tapasztalatom, kapcsolataim révén melyet az Építőiparban Magas és Mélyépítés terén egyaránt, beleértve az Épületgépészetet, a mindezeket felölelő Ingatlan Beruházási és Fejlesztési tevékenységünk során szereztem, úgy érzem, hasznos részesévé lehetek városunk
vezetésének.
Programom főbb céljai !
Fontos feladatnak tartom, hogy mind a saját erőből, mind pedig pályázati
forrásokból finanszírozott beruházások során, megfelelő előkészítő munka
révén, Ár érték aránynak megfelelő minőségű anyagok kerüljenek beépítésre.
A kivitelezéseket saját műszaki ellenőr felügyelje, ezzel elkerülhető a nem
megfelelő minőségű, hiányos esetekben balesetveszélyes megoldások kivitelezése. Természetes hogy számomra is az egyik legfőbb odafigyelést igénylő
feladat az iskola, bölcsőde, és az óvoda kérdése, ezek modernizációja,
a magasabb oktatási szint elérése.
Megfelelő szintű orvosi alapellátás biztosítása, nyugdíjasaink életkörülményeinek minél magasabb szintű támogatása, javítása. Hogy fiatal tehetsége-

Tisztel lébényi Választópolgárok!
Wandraschek Ferenc Antal vagyok, 60 éves.
Születésem óta itt élek Lébényben. A jelenlegi képviselő időszakom, ami a 4. volt, bizonyos szempontból eredményesnek érzek,
annak ellenére, hogy van tennivaló a kis
városunkban. Ugyanis, az egyik célom Lébény városi cím elnyerése volt. Ez sikerült,
de éppen ebből adódóan jöttek az újabb és
újabb megoldásra váró feladatok. Céljaim.
Most a városi kép kialakítása. A Pálosház
Wandraschek Ferenc Antal
(Földesház)rendbetétele, városháza funkciójaként vagy kihelyezett kormányablakkénti működtetése. Ezen felül a Hunyadi utcától a Fő úton ki kell alakítani, az utak két oldalán a parkolási
lehetőségeket, úgy hogy a csapadék vízelvezetési gondja is megoldódjon.
Városközpont, az üzletetek,- óvoda, - buszváró,
- takarék, - közintézmények, -orvosi rendelő biztonságos megközelítése
megoldott legyen (Fő út- Dózsa György utca- Iskola utca). Az árokrendszerek
megoldása stb. Utak burkolatának készítése. Megelőzésként az útpadkák
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ink támogatásban részesülhessenek, több odafigyelést és pénzt fordítsunk
a hagyományok a kultúra, és művészetek támogatására.
Lehetőségeinkhez mérten minél magasabb támogatást kaphasson a helyi sport.
Küszöbünkön álló probléma a fiatalok lakáshoz jutása, mert az eladó használt
ingatlanaink álaga rossz, számuk egyre csökken, új megfizethető Önkormányzati telkek pedig nem kerültek kialakításra.
Szükségszerű a meglévő szociális alapon működő Önkormányzati lakóingatlanok állag megóvása, felújítása és újak építése. De mindezek mellett ne feledkezzünk meg Városunk silány minőségű, helyenként járhatatlan járdáiról, elavult
funkcióját ellátni nem tudó csapadékvíz elvezető rendszerünkről sem.
A közlekedés és belbiztonság javítása hogy Városunkon átfolyó Kamion
tranzitforgalom megszűnjön, megfelelő rendőri jelenlét legyen Városunkban.
Végül de nem utolsó sorban a közigazgatási szerveinkkel, törvény alkotóinkkal való jó viszony ápolása, hogy minél magasabb támogatásban részesülhessünk, így Városunk egy gazdag, szép és minden területen jól működő
élhető környezetté válhasson az itt élők számára.
Valószínű hogy a problémát mindenki látja, de a megoldáshoz vezető utat
csak kevesen ismerik.
Ezeket a célokat csak kemény munkával, az Önös érdekek elvetésével, széles
körű összefogással lehet elérni.
Ezért fontos és kérem önöket, hogy támogassák törekvéseimet, hogy Lébényben a tehetség, a rátermettség és a helyi érdekek döntsenek, mert településünk csak így válhat szebbé, jobbá élhetőbb környezetté.
Lébény jövőjéhez való hozzájárulásukat és megtisztelő bizalmukat megköszönve.

Tóth József

A Lébényiek képviselőjelöltje

rendbetétele, a hozzátartozó feladatok elkészítése a közútkezelővel együttműködve. Kulturált piactér kialakítása. Az ipari park cégeivel törekedni kell
a jó kapcsolatokra és összedolgozásra. A civilszervezetek fontossága nélkülözhetetlen, hiszen a közösségünk motorjai. Mint az Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület elnöke is törekedek színvonalas rendezvények
lebonyolítására, igényességére. Munkám a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
elnökeként, a Humán-Szociális Bizottság tagjaként, lehetőségem volt, meglássam a megoldásra nem került, de megoldható feladatok lehetőségeit.
Bölcsödei férőhely bővítése. Úgy gondolom, hogy a sok információ, amit a
helyi és vidéki emberektől kapok sok dologban visszaigazolnak, és segítenek.
Mivel tősgyökeres lébényi vagyok, így az itt élők bátrabban jeleznek vissza jó
és kevésbé jó tetteket felém. Az ígérgetés nem tisztességes, főleg ha tudjuk,
hogy nem teljesíthető. Csak reális terveket tudok elfogadni. Eddigi tevékenységemhez, köszönöm a biztatást, a jó szót, és a kritikát. A további munkához
kérem a támogatásukat, hogy városunk lakóinak jó legyen itt élni.
Köszönettel:

Wandraschek Ferenc Antal

Önkormányzati választások
2014

Német kisebbségi önkormányzati képviselő jelöltek

Kedves Lébényiek!
Horváth Tibor vagyok, három felnőtt gyermek édesapja. 1950-ben születtem
Lébényben. Családom minden szála településünkhöz és környékéhez köt. Általános
iskolát helyben, szakmai tanulmányaimat
a győri Mü. M. 400-as Intézetben és a Jedlik
Ányos Gépipari Technikumban, estin végeztem. 1971-72-ben a pápai Vadászrepülő
Ezrednél sorkatonai szolgálatot teljesítettem.
1972 őszén a győri Volán lett a munkaheHorváth Tibor
lyem 1994-ig. 1973-ban kaptam szolgálati
útlevelet, kamionosként Európa 26 országát
bejártam, 3 alkalommal pártonkívüliként Kiváló Dolgozó címet kaptam.
1994-ben az Európai Közúti Fuvarozók Egyesületének Elnöksége Genfben a
THE DIPLOMA OF HONOUR oklevelet adományozta 15 éves munkámért.
Ez évben saját céget alapítottam. 2000-ben Lébény központjában megvásároltam a régi szolgáltató házat, amit korszerűen felújítottam. Az épület
környékét, a gyalogjárdát térburkolattal láttam el egészen a régi múzeumig,

azzal a tudattal, hogy Lébény segítségére legyek. Hivatásomnál fogva sokat
jártam Nyugat-Európában, itt szereztem azt a német nyelvtudást, amit mai
napig használok. Autodidakta módon folyamatosan képzem magam. A
kapcsolataimmal és a szállítási vállalkozásommal több segélyszállítmányt
tudtam községünknek juttatni. A Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselőjeként továbbra is azon leszek, hogy – az immáron – város és a közösség érdekeit képviseljem a legjobb tudásom szerint. Igyekszem a jelenlegi
lehetőségeket újabbakkal kiegészíteni. A német baráti kapcsolatokat szeretném tovább fűzni, a testvértelepülési partnerséget fejleszteni, minden korosztály számára a kultúra és szórakozás lehetőségét biztosítani.
Az elmúlt négy esztendőben valamennyi nemzetiségi rendezvényen jelen
voltam. Nemzetiségi önkormányzatként sikerült szoros kapcsolatot kialakítanunk pl. az iskolával, aminek eredménye többek közt a német táborok
szervezése.
Megválasztásom esetén tovább fogok igyekezni, hogy az elnyert bizalmat
méltón hálálhassam meg.

1979-ben születtem. Szüleim lébényi származásúak, illetve anyai felmenőim svábok,
akik sokáig tartották hagyományaikat és
német anyanyelvüket. Az általános iskola
elvégzése után a Győri Hittudományi Főiskolán folytattam tanulmányaimat, illetve
elvégeztem egy felsőfokú irodavezetői Okj-s
képzést is.
A főiskola elvégzése után hitoktatóként dolgoztam, innen mentem szülési szabadságra 2006ban. Azóta sorban születtek gyermekeink, a
napokban várjuk negyedik babánk érkezését.
Nagyszerű lehetőségnek tűnt, hogy bekap-

csolódhattam a Német kisebbségi önkormányzat által szervezett német
tanfolyamba, ahol jó hangulatban és jó tempóban tanulhatunk, frissíthetjük
fel tudásunkat. Csoporttársam, Horváth Tibor tisztelt meg azzal a felkéréssel,
hogy csatlakozzam munkájukhoz képviselő jelöltként.
Munkájuk eredményét nem csak én, hanem minden lébényi láthatja az eszközbeszerzéstől a programok finanszírozásán át a kulturális élet színesítéséig.
Ebbe szeretnék belekapcsolódni, munkájukat továbbra is segíteni, hogy a
német nyelv oktatása, a hagyományok ápolása továbbra is zökkenőmentesen
folytatódjon.

Kovácsné Unger Márta vagyok.
1978-ban születtem Mosonmagyaróváron.
Születésem óta Lébényben élek,jelenleg férjemmel és két kislányommal Lilivel és Annamáriával.
Az általános iskola befejezése után Győrbe a
Pállfy Miklós Kereskedelmi iskolába jártam,
és élelmiszer-vegyiáru eladóként végeztem.
Később pedig a Révai Miklós gimnáziumban
érettségiztem esti tagozaton.
Jelenleg az Ördögkonyha Kft-nál dolgozom a
lébényi iskolamenzán.

Dédnagyanyám révén családtagjaim rendszeresen használhatták a német
nyelvet,és külföldön élő rokonaim segítségével nekem is lehetőségem van a
nyelvhasználatra. Bár én csak az általános iskola felső tagozatától tanulhattam
fakultatív program keretében, de jelenleg is képzem magam a Német kisebbségi önkormányzat által szervezett német tanfolyamokon.
Az alapítótagok közül testvérem és társai eredményes munkája és csoporttársam felkérése sarkalt, hogy képviselőjelöltként csatlakozzam.
Elődeinkhez mérten csalódást nem okozva szeretnénk továbbra is sikeresen
működtetni a Német kisebbségi önkormányzatot.

Porcsalmy Klára

Kovácsné Unger Márta

Tisztelettel, Horváth Tibor

Porcsalmy Klára
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Visszapillantó
Ha június, akkor a Dal Ünnepe!

Buzgón készült a Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar a "Dal Ünnepe" rendezvényre. Bízva abban, hogy az időjárás kegyeibe fogad bennünket, az Általános
Iskola lampionokkal feldíszített udvarán vártuk Lébény lakóit. Meghívott
vendégeink a Szlovákiából érkező bősi Hozák Margaréta dirigálta Kék-Duna
vegyeskar, valamint régi karnagyunk, Róth József és a Bárdos Lajos kórusa
Győrzámolyról voltak.Gyönyörű dalok csendültek fel a kórusok előadásában.
Érezhető volt a sok munka, a ráfordított idő a dalok megszólaltatásában.
A rendezvény zárásaként közösen énekeltük el karnagyunk Szombathelyi
Szaniszló egy új darabját, ami a Bősi lányt szeretek címet viseli. Akár születésnapi ajándéknak is beillett a darab, mert a bősiek karnagya ekkor ünnepelte születésnapját. Rendkívüli az előadásban az volt, hogy a kórusok, és
hallgatóság a helyszínen látták először a kottát, és még ez sem okozott
fennakadást a vidám együtt dalolásban.
Köszönet kedves vendégeinknek akik jelenlétükkel megtiszteltek bennünket,
megtisztelték rendezvényünket!
Köszönet Lébény Város Önkormányzatának, amiért minden évben támogatást nyújt a rendezvény lebonyolításához!
Találkozzunk jövőre is egy hasonlóan jó hangulatú zenés délutánon!

Lenzsér Józsefné

Lébényi Napok

Idén a várossá válás 1. „születésnapját” ünnepelhettük nyáron. A július 1819-én megrendezésre került Lébényi Napok keretében városunkba is eljutott
a világhírű MUZSIKÁS együttes, mely többek közt a Magyar Művészetért Díj,
a Liszt Ferenc díj, a Magyar Örökség díj, a Kossuth díj, a Prima Primissima díj,
és a legrangosabb nemzetközi világzenei elismerés, a WOMEX-díj birtokosa
is. Reményeink szerint idővel a lébényi Csiripiszli énekegyüttes is hasonló
díjaknak örvendhet, hiszen különösen színvonalas műsorral leptek meg
minket! Emellett a Greenfileds együttes játszott ír muzsikát és tartott táncházat, láthattuk a Kajárpéci Vizirevű vásári komédiáját, a „Fölszállott a Páva”
döntős néptáncosait, a mosonszentmiklósi néptáncosokat és a kónyi Pipitér
néptánccsoportot valamint a RizikóFakor együttest. A gyerekeknek
a Mosonvármegyei Múzeum kézműveseinek foglalkozása és ügyességi
óriásfajátékok kínáltak programot.
Természetesen nem hagyható ki, hogy milyen kulináris élvezetben lehetett
része mindenkinek, hiszen több civil szervezet is ínycsiklandó ebéddel kínálta a közönséget!

Idén is megérkeztek hozzánk a Szent Jakab Út
zarándokai

„Megértettem, hogy a Nagy Út nem rejtélyes. Nincs benne semmi titok, nem
nehéz, nem homályos, nem bonyolult. Mindössze ennyi: az Úton járni. Az
Úton járni pedig annyi, mint tisztának lenni, jót akarónak, nem elfogultnak,
nem szenvedélyesnek, hanem egyszerűnek, nyugodtnak, békésnek, értelmesnek. Ez a legkönnyebb, mert ez az Ég és Föld örök törvényeivel egybehangzik.”
(Hamvas Béla)
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Másnap, szombaton a Sportpályán folytatódott a program a Pulzus TSE és
a hastáncosok bemutatójával, a Holló együttes gyermekműsorával,
a „Nooormális?!” Besenyő Pista bácsit idéző Laár Andrással, s végül a LORD
együttes koncertjével zárult. A koncertről néhány részlet megtekinthető
a Youtube-on is: https://www.youtube.com/watch?v=4ADoS4rWmAU
Ez úton szeretnénk megköszönni minden lébényinek a részvételt és a jó
hangulatot, minden főzőcsapatnak a részvételt, minden munkásnak és önkéntesnek a segítséget, valamint a Látogatóközpont munkatársainak és az
Egyházközség tagjainak, hogy lehetőség nyílt késő este a Muzsikás együttes
tagjainak megmutatni a Szent Jakab templomot!

Szilágyi Dániel

Visszapillantó
I. világháború 100. évfordulójára

1914-2014. Az I. világháború száz éves évforduló alkalmából Lébény város
megemlékezést tartott. Mint tudjuk, a négy éven át tartó szörnyű öldöklés,
háború, 15 millió ember halálát okozta. A városi megemlékezés, a Katolikus
temetőben nyugvó Poppr Emil síremlékénél kezdődött. (A síremlék felújítás
alatt van.) A szervezők, Poppr Emil fényképével és zászlókkal, virágokkal
pótolták az alkalomhoz illően a sírhelyet. Budapestről is érkeztek vendégek
az Aranysarkantyús Vitézi Lovagrend tagok már második ízben jöttek el lovagtársuk síremlékéhez koszorúzni. A jelenlevőket lovag Dr. Danka László
köszöntötte, majd vitéz lovag Albert András nagytiszteletű református lelkész
megemlékező-tisztelgő beszéde következett. Amelyben kihangsúlyozta,
a múlt, a hősiesség nagyszerű példáját. Így tisztelgett Poppr Emil első világ-

A Centenáriumi ünnepség kapcsán érkezett be hozzánk egy levél, melyet a
megemlékezés ihletett. Úgy gondoltuk, hogy szeretnénk a levélben elküldött
verset megosztani az olvasókkal is.
Lenzsérné Andrea így gondol a hős katonákra:
Requiem a Don-kanyari katonákért
Százezer elesett magyar fiatal,
Ezt vette el tőlünk a doni kanyar.
Apák, férjek, fiúk mind hősök lőn,
Életüket adták a doni harcmezőn.
Nem volt sehol oly magyar család,
Ki ne élte volna át a doni tragédiát.

háborús hős emléke előtt. A megemlékezés koszorúzása következett. Lébény
város nevében Wandraschek Ferenc önkormányzati képviselő, az Aranysarkantyús Vitézi Lovagrend nevében lovag Dr. Danka László és Dáma Orbánné
Kovács Terézia, az Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület nevében Németh
Árpád, a Kárpátmedence Vitézi Rend nevében vitéz Nátz Zsolt és vitéz
Wandraschek Ferenc helyezte el a koszorúját. Ezután a jelenlevők átsétáltak
az I. világháborús emlékműhöz. Itt városunk hőseire a helybeli elesett hősökre, az első világháború hőseire emlékeztünk. Katonai Hagyományőrző Egyesület tisztelgése, a nyugdíjasok énekkara (karnagy Kovács Kornélia),
a mosonszentmiklósi néptáncegyüttes, a Lébényi Liszt Ferenc Kórus (karnagya: Szombathelyi Szaniszló) műsorai, nem utolsó sorban a megemlékező Dr.
Nagy István államtitkár, majd Jávor Miklós történész méltó beszédei, aki kihangsúlyozta az I. világháború kiváltó okait és az elbukás okait, tették teljessé a városi megemlékezést. Koszorúzás a Liszt Ferenc Kórus énekaláfestésével
és díszlövéssel zárult. Színvonalas megemlékezés volt az I. világháború elesettjeinek, a helyi emberek őseinek-rokonainak tiszteletére. Intő példa kell,
hogy legyen az elhangzottak, minden lébényi és más ember számára, hogy
a háború szörnyűsége ne történjen meg. De a múltunkat nem szabad feledni és méltóképpen emlékeznünk kell a régi idők eseményeire.

Wandraschek Ferenc

Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület elnöke

Apák, fiúk, testvérek, férjek,
Erre haza, Magyar földre jertek!
A messzi Donnál hősként harcoltatok,
Anyát, feleséget,mind itthon hagytatok.
Emlékezni a magyaroknak kötelességük,
Örök hála nekik, mert értünk adták életük!
Harckocsik lánctalpai vasmarokkal
Tapostak élőket, s dermedt tetemet,
Dübörgő hangú gépfegyverek süvítve
Vettek el százezer kiküldött életet.
A magyar haza biz nem ezt akarta,
Százezer katona a névtelen sírba takarva.
Tragédiájuk gyászán könnyezve,
Fájdalom a bús magyar szívekbe.
Tisztelettel adózz bátor helytállásukért,
Reménytelen, elkeseredett harcukért.
Örökmécses égjen a tisztelet emlékére,
Pacsirta dala szóljon az emlék csendjére.
…..................................................
Százezer elesett magyar fiatal,
Ezt vette el tőlünk a doni kanyar.
Apák, férjek, fiúk mind hősök lőn,
Életüket adták a doni harcmezőn.
Nem volt sehol oly magyar család,
Ki ne élte volna át a doni tragédiát.
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Augusztus 20. – Szent István király és az új kenyér ünnepe
Kovács Gábor polgármester úr ünnepi beszéde

Tisztelt Lébényi Polgárok!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Ünneplő Közösség!
A mai napra, az ünnepi beszédre készülve egy fiatal barátomnak tettem fel
a következő kérdést:
- Mit jelent Neked augusztus 20-a?
- Hát ünnepet! - válaszolta magától értetődően.
- Kinek, minek az ünnepét? - faggattam, szinte tanáros kíváncsisággal várva,
hogy tudja-e, amit tudni kell.
- A mi ünnepünket, Magyarország ünnepét! – vágta rá.
Kedves Lébényiek!
Igaza van ennek az egyenesen fogalmazó fiatalembernek. Augusztus 20-a, államalapító Szent István ünnepe a mi ünnepünk, a magyarok közös szép napja.
De vajon mit értünk azon, hogy a miénk? A jól hangzó jelmondatokon túl,
jelent-e számunkra még valamit ez az ünnep?
Bizony, ezek zavarba ejtő kérdések. Mert arra figyelmeztetnek, hogy dolgunk
van: az emlékeinkkel és a történelmünkkel egyaránt. Arra bíztatnak, hogy ne
csak a forró nyár végére, a szezon zárására, az aratás befejezésére vagy az első
őszies, csípős naplementék megérkeztére gondoljunk ilyenkor.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A választások éve az idei. Három nagy horderejű forduló is jutott erre a tavaszra-őszre: az országgyűlési, az európai parlamenti és az önkormányzati.
És mi, magyarok megszoktuk, hogy a választás az változást jelenthet. Lassan
össze is keverjük a két szót. Megszoktuk, hogy döntéseinket négyévente
a mindig aktuális helyzethez igazítjuk. Utólag pedig legtöbbször meg is bánjuk őket. És megszoktuk, hogy minden rövid időre szól. Még a bizalmunk is.
De Magyarországon volt olyan választás, amely több mint ezer évre szólt.
I. Istváné. Az alapító, szent királyé, aki keresztény államot teremtett. Az ő
választása nem ígéreteken, hanem hiten, nem jelszavakon, hanem felelősségen
alapult. Tudta, hogy ami lényeges, azt nem lehet pillanatokra tervezni.
És igaza lett. Mi, magyarok ezer éve gondolunk rá hálával és tisztelettel. Azért,
amiért megtanított minket országnak, nemzetnek lenni, amiért hazát teremtett a honfoglalók után. Azért, amiért kaptunk tőle egy ezredévet, hosszú
múltat és égbe futó jövőt.
Kedves Lébényiek! Én azt hiszem, ma is szükségünk van a hosszú időre megtartó döntésekre. Egy olyan korban, amikor nemcsak az étterem gyors, hanem
a kölcsön, az információ és a szerelem is, szinte áhítattal vágyunk az állandóság és folytonosság örömére. Szeretnénk, ha gyermekeink jövőjét biztonságban tudhatnánk. Szeretnénk, ha életünk során felkészülhetnénk a minket érő
jóra, bajra. Szeretnénk, ha kiszámítható és bizalommal teli környezetben
élhetnénk. Szeretnénk megismerni egymást holnap, és évek múltán is.
És nemcsak az interneten, hanem az utcán, a szomszédságban, a városunkban.
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Emlékszem, drága édesanyám főztjében a változatlanságot szerettem
a legjobban, azt, hogy nem kísérletezett. A finom ételekben így találtam
meg felnőttként is az otthon és a szeretet ízeit. És ezzel bizonyosan nem
vagyok egyedül.
Szent István ünnepe erről a döntésről és érzésről is szól: a folytonosság bátorságáról. Rólunk ezer éve, és rólunk most.
Tisztelt Lébényi Polgárok!
Azt mondják a kutatók, hogy ami nem kelti fel érdeklődésünket az első néhány
másodpercben az végleg feledésbe merül. Azt mondják, hogy manapság az
újságból, médiából kétszer annyi információ jut el hozzánk, mint amit kedvünk
és képességünk van feldolgozni. Azt mondják, hogy ami tovább tart, mint
6 perc, az komolyan kimeríti a figyelmünket. És azt is mondják, hogy egyetlen
fontos mondat elég, ünnepi beszédek helyett. A mai világban akkor jó valami, ha rövid. Legyen az üzenet, munkaidő vagy elkötelezettség.
Kérem, nézzék el nekem, hogy én ezt meg szeretném cáfolni. És éppen most,
Szent István és az államalapítás ünnepén. Mert hiszem, hogy a fontos döntésekhez, elhatározásokhoz csak úgy szabad hozzáállni, hogy messzebbre
látunk a tegnapnál és a holnapnál. Hiszem, hogy nemcsak a testi, de a lelki
egészségünknek is kellenek a biztos távlatok és a megtartó közösség.
Több éve állok Önök előtt augusztus 20-án. Hallottak már tőlem bíztató
és kérdező, emlékező és buzdító szavakat. Ezúttal viszont köszönni szeretnék. Köszönetet mondani mindazért, ami Lébényben történt az elmúlt
években. Köszönetet azért, hogy közös erőfeszítéseinkkel Lébény város lett,
intézményei megújultak, élete felpezsdült. Azért, hogy közösek lehettek
elhatározásaink és sikereink.
És kérni is szeretnék. Kérni mindenkit arra, hogy közösségünk ereje, az értékeink maradjanak meg. Hogy döntéseinkkel lássunk messzebbre, mint néhány
másodperc, nap, hét vagy év: hogy merjünk Szent István népe lenni abban,
hogy szeretjük a jelenünket és tiszteljük a jövőnket.
Hölgyeim és Uraim, Kedves Lébényiek!
Az áldott, a szent magyar király ünnepén kívánom, hogy Lébény dolgozzék
és virágozzék! Hogy ahogy ma, úgy holnap is bizalommal gondoljunk egymásra mi, akik az életünket ennek a városnak adjuk, és azokra, akik innen
indulnak, és majd egyszer ide érkeznek meg.
Kívánom, hogy jövőre újra együtt mondhassuk: bizony, augusztus 20. a mi
ünnepünk!
Köszönöm, hogy meghallgattak!
fotó: Pálinger Béla
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Közjó szolgálatáért
A Közjó szolgálatárét emlékplakettet először 1999-ben adta át Lébény, majd
az azt követő években az augusztus 20-i ünnepség keretén belül került sor
a díj kiosztására. Az elismerést mindig olyan személy kapta, akit a lakosság
és a civil szervezetek jelölései alapján, a képviselő testület is érdemesnek ítélt
a díjra, a település életében való aktív, önzetlen részvételéért.
Az emlékplakettet 2014-ben dr. Koroknay László, városunk gyógyszerésze
kapta. Munkássága, élete és szakmája iránti elhivatottsága mindannyiunk
számára példa lehet.
Az újság hasábjain is szeretnénk bemutatni Koroknay Lászlót.
- Kedves Laci bácsi, kérem meséljen egy kicsit magáról, családjáról!
- 1939. augusztus 19-én születtem Budapesten. Ez akkoriban ritkaságnak
számított, hiszen szüleim itt laktak Lébényben, de komplikációk léptek fel,
ezért Budapesten hozott világra édesanyám. A szüleim 1932-ben kerültek
ide, amikor is édesapám, aki gyógyszerész volt, megvásárolta a gyógyszerész
személyi jogot Remcsák Miklóstól. 1950-ben az államosítás miatt a család
elkerült Tétre, de amikor lehetőség nyílt rá, visszatértünk ide. Idő közben
elvégeztem az iskoláimat, a győri Révai Miklós Gimnáziumból, a budapesti
Semmelweis Orvostudományi Egyetem, gyógyszerész tudományi karára jelentkeztem. 1964-ben végeztem ott és idén novemberben vehetem át az
aranydiplomámat.
1965 decemberében jöttünk vissza a faluba. Ekkor édesapám már nyugdíjas volt
és én vettem át a gyógyszertár vezetését. Két szakgyógyszerész szakot végeztem
el, a toxikológia gyógyszer hatástan és az egészségügyi szervezési szakot.
1967-ben vettem feleségül Horváth Margitot, aki itt volt asszisztens, a patikában. Margit már előttem itt dolgozott, úgyhogy a munka mellett, az
életben is megtaláltam a számításom. Három gyermekünk született, Katalin,
aki szintén gyógyszerész, Krisztina és Laci, aki itt dolgozik velünk, szakasszisztensként. 5 unokánk is van, akikre nagyon büszkék vagyunk.

- Akkor az idősebb lánya átveszi a családi „vállalkozást”?
- Katalin ígérte, hogy hazajön és átveszi tőlem a személyi jogot, de ez még
sajnos várat magára.
- A munkája mellett hosszú ideig segítette a vöröskereszt munkáját. Milyen
kapcsolat fűzte a helyi szervezethez?
- A Vöröskereszt munkájába, már 50 éve bekapcsolódtam, melyből 40 évig voltam
a helyi szervezet elnöke. Ezt mind társadalmi munkában végeztem. Eleinte sűrűn
üléseztünk, aztán az évek múltával fiatalodott a szervezet, és később sok terhet
levettek a vállamról, átvették a szervezési feladatokat. 2013-ban köszöntem el
a szervezettől, az elnöki teendőket Horváth Lászlónak adtam át.
- Amikor beléptem az irodába, rögtön megakadt a szemem a gyönyörű festményeken. Mióta hobbyja a festés?
- Már az általános iskola felső tagozatában érdeklődtem a festés iránt. Főleg
olajfestményeket készítek, de régen, amikor a kezem jobban bírta, fafaragásokat, szobrokat, díszes hőmérőket is készítettem.
- Milyen témájú képeket festett, illetve fest még ma is?
- A legtöbb képem modern, illetve impresszionista stílusú, de a naturalista képeket is nagyon szeretem. Több stílussal próbálkoztam, de ezek állnak a legközelebb
hozzám. Több kiállításom is volt, úgyhogy azért az idősebbeknek nem árulunk
el titkot ezzel. Az eskető teremben, illetve a Művelődési Klubban is megtekint-

hették már munkáimat, igaz kb. 40 évvel ezelőtt voltak ezek a kiállítások.
- Ahogy észrevettem a legjobban a munkája iránt rajong, amit szívvel-lélekkel
végez. Mi ennek az oka?
- A munka szeretete és a munkatársaimmal való jó viszony. Természetesen a legnagyobb támaszom a munka terén is feleségem, aki a mai napig korán kel, hogy a
reggel 6 órakor érkező gyógyszer szállítmányt átvegye. Ebben fiam is segítségére
van már. Ők ügyelnek arra, hogy minden a helyére kerüljön, mire nyit a patika.
Nagyon örültem annak is, hogy hosszú idő után sikerült egy fiatal gyógyszerészhölgyet is találni, aki két éve dolgozik itt és segíti munkánkat. Mivel fiókpatikánk vagy Mosonszentmiklóson és Mecsért is mi látjuk el, fontos volt,
hogy két gyógyszerész legyen. Mellettünk még 4 asszisztens dolgozik és így
tudjuk garantálni a szakszerű ellátást a 3 településen. Ugyan Mecséren már
nem üzemel a fiókpatikánk, de egy gyógyszerszobán keresztül el tudjuk látni
a betegeket.
- Az utóbbi években a középületeink megújultak, megszépültek és a gyógyszertár is modernizálódott. Úgy tudom, hogy ez egy pályázatnak köszönhető.
Mondana erről is néhány szót?
- Természetesen, hiszen nagyon büszkék vagyunk az épületre. Lányom segítségével adtuk be a pályázatot 2011-ben, amit megnyertünk és 2012 áprilisában kezdődött meg a telephely fejlesztés. Az Új Széchenyi Terv

Nyugat-dunántúli Operatív Program keretén belül pályáztunk, ahol 15.512.606. Ft-ot
nyertünk el. Ennek keretében megvalósult az akadálymentes feljáró, egy kis
méretű tanácsadó helység, amelyben egyszerűbb laborvizsgálatokat lehet
elvégezni és a padlástér beépítésével egy teakonyha, iroda és raktár is létesült.
Mivel a pályázat egyik feltétele a gyógyszerészi gondozás volt, ennek is eleget
tettünk, így csütörtöki napokon ingyenes vérnyomásmérést, cukor-, koleszterin- és triglicerid szint méréseket végzünk. Ha van rá igény, akkor más napokon is elvégezzük ezeket a vizsgálatokat, szívesen látunk bárkit.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Külön szeretnék gratulálni a Közjó
Szolgálatáért Emlékplakett elismeréshez és az arany diplomájához.
Ha jól számolok, akkor jövőre lesz 50 éve, hogy Lébényben dolgozik, hogy a
KÖZJÓÉRT dolgozik! Ez is nagy ritkaságnak számít a mai világban. Köszönjük!
További jó egészséget, jó munkát és még hosszú boldog éveket kívánok a magam,
és talán bátran kijelenthetem, hogy az egész város nevében!

Kovács Ildikó
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Nyárvégi programok a Közösségi Házban

2014. augusztus 29.
Ifjúsági közösségfejlesztés zajlott zenével, a RitMosaic együttes tagjaival.
A program elején e cikk szerzője saját hobbijának élt, és lesütött több mint 50
db palacsintát, amiket Piroska néninek köszönhetően igen finom lekvárokkal
habzsolhattak be a skacok. A zenekar sokféle ütős hangszer bemutatója után
ízelítőt adott a virtuozitásukból is. Utána a srácok kipróbálhatták a hangszereket és tanulhattak néhány alapritmust. A végén egy közös zenélés kerekedett.
(ha érdekel a téma, akkor írd be a YOUTUBE keresőbe, hogy RitMosaic, vagy
nézd meg pl. ezt: https://www.youtube.com/watch?v=UgEinbcisRc)

2014. augusztus 31.
Ismeretterjesztő előadás keretében vendégünk volt Kanalas Éva népdalénekes, népdalkutató és Oiun See-Oglu Adigzsi sámán a Tuvai Köztársaságból.
Tuva az Oroszországi Föderáció része. 1912-ig kínai, majd ekkortól orosz
fennhatóság alatt álló terület. A tuva nyelv a török nyelvcsaládba tartozik.
A Mongóliával is határos dél-szibériai Tuva régészeti kincsesbányának számít
(és nyers anyagokban is annak, nem véletlenül ragaszkodnak hozzá az
oroszok). Számos szkíta és hun királysírt sikerült már feltárni, de mivel
a szovjet időben sokáig elzárt vidék volt, még rengeteg feltáratlan terület van.
Tuvában a hivatalos vallás
még ma is a sámánizmus,
amit sikerült megőrizni
a kommunista elnyomás
ellenére. Még az 1960-as
években See-Oglu Adigzsi
rokonaival találkozott dr
Diószegi Vilmos néprajzkutató, aki a belső-ázsiai sámánizmus és a magyar
ősvallás és néphit kutatója
volt. Adigzsi odahaza hivatalosan is az Adig-Eeren
Sámánközpontban dolgo-
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zik. Többször járt Magyarországon, 2012-ben az Országházban a Szent Koronánál tartott áldásadó szertartást.
A Lébényben tartott előadás után tűzszertartás következett ahol több érdekes jelenet is zajlott. A sámán fejdísze egy bagoly, kezén pedig valódi medvemancsból készült kesztyű volt, a ruháján lévő „díszek” között pedig van olyan,
ami már 500 éve öröklődik. Az érdeklődők közt egy hölgy elájult a szertartás
közben, később jobban lett természetesen, és a saját szemünkkel láthattuk,
amint a sámán parazsat eszik.
Vendégünk a Kurultájra érkezett Magyarországra, így sikerült meghívni városunkba is. Lébényi előadása után másnap Budapesten Szőcs Géza, Orbán
Viktor miniszterelnök főtanácsadója fogadta és tűntette ki a Janus Pannonius emlékéremmel. Érdekességképp még találkozott Gérard Depardieuvel is.
(Bővebben: http://hu.wikipedia.org/wiki/Tuva, http://hu.wikipedia.org/wiki/
Di%C3%B3szegi_Vilmos)

Szilágyi Dániel

25 év, 25 programmal

Egy kapuvári meghívásnak tett eleget a Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete, ahol
az egyesület tagjait és vezetőjét is elismerésben részesítették.
Erről kérdeztem Wesztergom Viktornét, az egyesület elnökét, aki a következőket mondta el.
„Az „Életet az Éveknek Klubszövetség” ebben az évben ünnepli megalakulásának 25. évfordulóját. A születésnap méltó megünneplését tervezte megyei
klubtanácsunk azzal, hogy 25 programot rendezünk a megye több településén.
Ennek keretében szeptember 6-án, Kapuváron rendezték meg a Kapuvári
Hagyományőrző Nyugdíjas Egyesület fennállásának 50 éves évfordulóját. Ez
alkalomból a megyéből több egyesület és klub adott műsort a rendezvényen.
Ezen a nyugdíjasok megyei kulturális fesztiválján lépett fel egyesületünk
kultúrcsoportja Hortobágyi táncok c. táncával, melyet Nagy Andor tanított
be. A színvonalas szereplést egy emléklappal jutalmazták.
Az egész napos rendezvényen az „Életet az Éveknek” Klubszövetség GyőrMoson-Sopron megyei Klubtanácsa egy díszoklevéllel jutalmazta Wesztergom
Viktornét, a nyugdíjasokért, az idősekért és a megyében működő nyugdíjasklubok célkitűzéseinek megvalósításáért végzett önzetlen munkájának elismeréséért. A díszoklevél mellé egy szép emlékplakettet is átnyújtott
Zsámbokiné Buday Anna, a megyei elnökasszony.
A Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete is belekapcsolódott a 25 programba
„Egészségjavító programok Lébényben” c. rendezvényükre várják október
6-án, 9 órakor a megyei klubok, egyesületek tagjait.”
Az elismerésekhez ezúton is gratulálunk és programjukhoz sok sikert, jó szervezést kívánunk!

Kovács Ildikó

Óvoda-bölcsődei hírek
Mikor lesz újra önálló bölcsőde Lébényben?

Elkezdődött a 2014-es nevelési év az óvodában is. Mivel felröppentek a hírek,
hogy igény lenne a nagyobb bölcsődei férőhely iránt, ezért megkérdeztük
erről Horváth Sándornét, az óvoda vezetőjét, hogy milyen lehetőség nyílhat
a családoknak a jövőben.
„2010 őszén vettük birtokba a modern, korszerű és minden igényt kielégítő
épületet. Óvodánkban 6 csoportszobában folyik a nevelés. A törvény 2010től tette lehetővé a 2 és fél éves gyermekek óvodáztatását, 2011-ben pedig
elindítottuk a vegyes óvoda-bölcsőde csoportot is, amelyben a törvény
alapján 15 fő óvodáskorú gyermek mellett, 5 fő két évet betöltött bölcsődés
gyermek nevelésére van lehetőség. Az elmúlt években többször felmértük,
hogy lenne-e igény egy önálló bölcsődei csoport kialakítására, de a felmérésekből az tűnt ki, hogy erre minimális igény van. Előfordult, hogy a vegyes
óvodai-bölcsődei csoportba az 5 férőhelyre is csak 2-3 család jelentkezett.
2014 januárjától a kormány bevezette a GYED extrát, melynek következtében
több településen megnövekedett az igény a 2. életévét betöltött gyermekek
elhelyezésére, de ennek ellenére városunkban így is csak 7 család érdeklődött
az óvoda-bölcsödei csoport iránt.
Ennek apropóján ez év februárjában jegyzőasszonyunkkal együtt utána jártunk, és tájékozódtunk a bölcsődei csoportszoba kialakításának lehetőségéről, feltételeiről. Sajnos az előírások értelmében a nemrégiben átadott szép,
új épületet teljesen át kellene alakítani, hogy megfeleljen az előírásoknak. Ez
a következő nem kis munkálatokkal járna: falakat kellene bontani, pelenkázó
helyiségeket kell kialakítani, külön tisztálkodási helyiséget kell biztosítani,
ahol megoldható a bölcsődés korú gyermekek fürdetése is és még sorolhatnám. Ezeknek a munkálatoknak több milliós költsége lenne. Ezen felül
a bölcsőde fenntartásának állami támogatása sem mondható kedvezőnek,
amennyiben maximális kihasználtsággal működik, úgyis csak körülbelül
a 80%-át fedezi az erre a feladatra kapott állami támogatás, így a működtetése is jelentős terhet jelentene városunknak.”

Vitorlát fel!

A lébényi óvoda játszóparkja egy
újabb elemmel gazdagodott. Egy
szép vitorlást vehetnek birtokba
heteken belül a kis hajóskapitányok, hogy elhajókázhassanak
képzeletbeli tájakra. Biztosan éri
majd a hajót néha kalóztámadás,
de az ovisok remélhetőleg örömmel fogják megvédeni bárkájukat.
Az utolsó simítások után, várhatóan október elején, már át is
vehetik a gyerekek az új játékot.

A jövőt illetően megkérdeztük Kovács Gábor polgármester urat is.
,,A gyermekek nevelési-oktatási körülményeinek javítására, a gyermekes
családok igényeinek minél teljesebb kielégítésére az elmúlt időszakban is
kiemelt figyelmet fordított a település vezetése, ezt tartotta szem előtt akkor
is, amikor új óvoda építésébe fogott, vagy új játszóterek kialakítását támogatta. Ebbe a koncepcióba illeszkedne bele egy önálló bölcsődei csoport
kialakítása is. Egy ilyen döntést azonban, az Óvodavezető Asszony által is
említett okoknál fogva nagyon alaposan elő kell készíteni, alá kell támasztani, és csak kellő számú igény és érdeklődő esetén szabad belefogni. Óvodavezető Asszonytól tudjuk, hogy az elmúlt években végzett felmérések és
a családok jelzései ezt az igényt ez idáig nem támasztották alá, de amennyiben egy újabb felmérés azt mutatja, hogy jelentősen megnövekszik az önálló bölcsőde iránti szükséglet, úgy természetesen újragondoljuk és fontolóra
vesszük a csoportszoba kialakítását.”

Kovács Ildikó
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Iskolai hírek
Becsengettek….

„Számok, betűk és dallamok,
Szervusz! Iskola! Itt vagyok!”
Szeptember elsején megszólalt a csengő iskolánkban, megkezdtük a 201415-ös tanévet, 284 diákkal, ebből 137 alsós tanuló, 147 felsős tanuló. A tagintézményeink tanulói létszáma: Bezi: 24 fő Mecsér 17 fő. Zeneiskolai kis
művészeink száma 65 fő.
A vakáció izgalmas pillanataiból, táborainkból adunk most ízelítőt, és az
elsőseink első napjait örökítettük meg, de ez a tanév is sok programmal
várja diákjainkat és a szülőket!

Nyári táborok

Lébény Önkormányzata a "Lébény Nagyközség Könyvtára a fiatalok tanórán
kívüli kulturális fejlesztéséért" címmel a Széchenyi Tervben meghirdetett
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0389. azonosító számú nyertes pályázaton
25.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást kapott. A pályázatnak önrésze nem volt, tehát településünkre nézve anyagi terhet nem jelentett. Külön
örömmel tölthet el minket, hogy az elmúlt évek sikeres infrastrukturális
pályázati fejlesztései után (óvoda, iskolák, közösségi ház, orvosi rendelő stb.),
most egy „tartalmi” fejlesztést célzó, tevékenységeket támogató, a megszépült
élettelen környezetet élő, értékes és reméljük, élményekben gazdag tartalommal megtöltő tevékenység-sorozatra nyertünk igen jelentős támogatást.
Az említett huszonötmillió forintot az óvodában és iskolában zajló kulturális értéket közvetítő tevékenységekre fordítottuk. Így például nyári táborokra, témahetek, témanapok lebonyolítására, tehetséggondozásra, havi és heti
szakkörök működtetésére, versenyekre, múzeum- és hangverseny látogatásra stb. Így valósíthattuk meg nyáron mintegy 150 iskolás gyermek igényes,
programokban gazdag nyári táboroztatását, kedvezményes formában. Köszönetemet fejezem ki a Megoldás Centrum Kft. munkatársainak, akikkel
a pályázatot benyújtottuk, továbbá a lébényi önkormányzat részéről Kovács
Gábor polgármester úrnak és Hackné Prémus Irén pénzügyi munkatársnak,
akik támogatása, munkája nélkül ez a projekt sem valósulhatott volna meg.

Sárvári István igazgató,

a pályázat projektmenedzsere

Hagyományőrző tábor

Amikor a Nap legmagasabban járt, a nyári napforduló (jún. 21-e) után kezdődött hagyományőrző táborunk. A tábor elején megemlékeztünk erről az
ősi ünnepről, és hogy eleinkben milyen mélyen élt a Nap iránti tisztelet.
Hálából a Nap visszamosolygott ránk, s gyönyörű idővel ajándékozott meg
bennünket. Szép napsütésben és jó hangulatban telt az első nap. Mindenki
talált kedvére való kézműves
tevékenységet. Nem maradhatott el a szalmafonás Kovátsné
Urai Tímea vezetésével, a nemezelésben Jenei Zsuzsanna
tanárnő segítkezett, s az udvaron Bujtás László tanár úrral
agyagoztak a gyerekek. Eközben a tetőtérben Balla Ferencné tanárnő fonalgrafikát,
Kósáné Kovács Katalin hímzést
tanított az érdeklődőknek.
Június 24-én Iván napjához
kapcsolódva Győrszentivánra
látogattunk a Gyepű Farkasaihoz.Sok érdekeset tudhattunk
meg egy jurtában üldögélve
eleink életéről, hitvilágáról.
A Szent Iván-i tűzugrás sem
maradt el. A tűz tisztító erejét csak fokozta az a dobszó, amit Czippán Istvánnak köszönhetünk, aki honfoglaló őseinkről, s a rovásírásról beszélt
nekünk. Értékes információkat kaptunk a középkori vitézségről is. A Bajvívó
Magyarok Egyesületéből érkezett hozzánk Zsolnai Gábor, aki páncélzatba
bújtatta a gyerekeket, s a kezükbe középkori fegyvereket adott. Előadása
után mindenkinek kedve támadt egy kis kardforgatásra az udvaron. Emelett
az íjazás, az ostorpattogtatás és a lovaglás is népszerű volt. Idén barantázással
is próbálkoztunk, Bokor Szabolcs sok érdeklődő fiút vonzott maga köré.
A lányok többsége eközben inkább szépítkezéssel töltötte az időt, Major
Krisztina csodálatos hajfonatokat készített (még a rövid hajúaknak is).
A hét második felében is volt lehetőség alkotni. Termeczky Alfréd, Frédi
bácsi fafaragással nyugtatta meg a fiúkat, Tolnainé Lábas Kinga színes magképeket készített a lányokkal. A batikolás pedig mindenkinek tetszett, ebben
Némethné Heizer Gabi és Pálfi Csabáné, Marika voltak az irányadók.
László naphoz közeledve (jún. 27.) egyre többször emlegettük Szent László
királyunk dicső érdemeit. Pálfi Marika előadásából sok mindent megtudtunk
az életrajzából. Csodáiról, mondáiról pedig a Szent Jakab Templomban az
idegenvezetőtől hallottunk, miközben Szent László alakja ragyogott ránk az
üvegablakból. Ezt a ragyogást éreztük táborunk utolsó napján is, amikor
ellátogattunk Győrbe a Bazilikába Szent László hermájához. S bízom benne
hogy ezt a ragyogást vitte haza magával a tábor minden résztvevője.

Folkmayer Csilla
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Iskolai hírek
Panaszlevél

Német tábor

Tisztelt Iskolaépületi Bizottság! Ezúton szeretnék panasszal élni, én: a Kisiskola, mint az öreg iskolaépületek közül is a legöregebb, hiszen nagy sérelem
ért e nyáron.
Hagyományainkhoz híven június utolsó hetében rendeztük meg – a Lébényi
Német Önkormányzat anyagi támogatásával - a német nyelvi és nemzetiségi tábort 35 alsó tagozatos tanuló részvételével. Ők mindannyian heti 5
órában részesülnek a német nemzetiségi nyelvoktatásban.
A járókelők találkozhattak izgatott gyerekek kis csoportjaival az utcákon,
a temetőben vagy az emlékműveinknél. Fejüket összedugva, komolyan tanácskozva oldották meg a nyelvi akadályverseny feladatait, közben ismerkedtek Lébény németajkú lakóinak múltjával.

Éppen jól megérdemelt pihenésemet töltöttem csendes magányomban,
amikor egy nap becsörtettek: kicsik és nagyok. A nyugalmamat megzavarták,
a csendből zaj és lárma lett. Kezdődött azzal, hogy mindenféle nevek röpködtek, azt mondták, azért, hogy megismerjék egymást. Aztán nekiláttak
valamiféle munkának, úgy mondták alkotnak. Én nem tudom tényleg alkottak-e, de azt biztos, hogy a jobb oldali tájékomon gyakran ültek öreg padjaimon és mormogtak, susogtak, vágtak, színeztek, ragasztottak, közben
nevetgéltek, meséltek. Mondjuk, annak örültem, hogy öreg falaimat kidíszítették mozaik-képekkel, de annak még jobban örültem, hogy sok kifestőt
haza is vittek! Aztán egyszer csak csend lett, nagy zajosan kifutottak, az udvaron labdáztak, futkostak, hagytak kicsit aludni, hogy milyen vígan voltak!
„Ebédhez sorakozz!” – ez volt még a csend ideje, mert ekkor elmentek valahova, ahol gondolom jól érezték magukat, mert onnan visszatérve elégedett
arcot vágtak és a hasukat simogatták: „Hű ez finom volt! vagy Úgy jóllaktam,
mint a duda!”. Aztán jobbra mentek szöszmötöltek, délután meg jöttek
a kicsikért nagyok, pár nagy maradt ugyan, készült a másnapra. Reggel megjöttek, indult minden elölről: zsivaj, „alkotás”, de az igaz, hogy egyre vidámabbnak éreztem a kicsiket és egyre nehezebb lett a táska, amiben
hazavitték az „alkotásaikat”: papírból, gyöngyből, gipszből (amiről én nem
gondoltam, hogy törékeny, és ahogy láttam a nagyok sem!), szendvicssütő is
volt, de csak nyaklánc lett belőle! Egyik nap színes pólókat is kiteregettek,
mondjuk, az is tetszett, sajnáltam, hogy hazavitték! Aztán jött egy sárga levegővel teli valami, na, akkor lett csak nagy öröm, ujjongás, ugrálás, csúszkálás! Aznap nagyon szomorúnak éreztem kis vendégeimet, - akiket nagyon
megszerettem addigra – sokan kérték hadd maradjanak, amit én is jó ötletnek tartottam, de valami olyat emlegettek a nagyok, hogy vége az
ALKOTÓTÁBORnak, de jövőre is lesz! A panaszom nem más, mint az, hogy
miért csak egy táborom lehetett? Jövőre kérem, több ilyen tábort küldjenek
hozzám, és ezeket a kicsiket mindenképpen visszavárom! Köszönet a kicsiknek a vidám percekért, a nagyoknak a szervezésért, ételért-italért, azért, hogy
megszínesítették egy öreg iskola szünidei napjait! Köszönettel: Kisiskola Öreg
Épülete (Lébény, iskola köz 2.)

A lelkes kisdiákok a nyelvgyakorláson kívül bővíthették ismereteiket a
Heideboden (Mosoni-síkság) német lakóinak életmódjáról, kultúrájáról. Ezt
a célt szolgálta a látogatás a burgenlandi Mönchhof falumúzeumában. Itt
megismerhettük a heidebauerek, a „pusztai parasztok” mezőgazdasági tevékenységét, lakberendezési és használati tárgyait, végigjártuk a falusi műhelyeket, a régi iskolát, csendőrséget, postát, kocsmát, szatócsboltot. A halbturni
kastélyparkban töltött vidám játékos óra után finom ebéddel fogadtak
minket Albertkázmérpusztán a Kocsis Fogadóban.
A játékos foglalkozások, daltanulás, kézműveskedés mellett egyik kedvelt
programunk a kiflisütés sváb recept szerint. A fiúk és lányok egyaránt élvezettel gyúrták, dagasztották, sodorták a tésztát, s türelmetlenül várták, hogy
kisüljön a Pekeskipferl.
A legizgalmasabb élményt sok gyerek számára a Familyparkban vidám körhintázással, csúszdázással töltött nap jelentette, szinte minden játékot kipróbáltak.
Minden táborozó egyetértett abban, hogy idén is gazdag programú, emlékezetes hetet tölthettünk együtt, a jó hangulatról a mosolygós arcokat
megörökítő fotók is tanúskodnak.

Zombó Istvánné
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Hirdetés

Növekedési Hitelprogram vállalkozások részére!
2013. október 1-jén elindult az NHP második szakasza, melynek célja a kis- és középvállalatok
(KKV) kedvezményes forrással történő ellátása, olyan projektek finanszírozása, melynek elindítását a magas finanszírozási költségek akadályozták.

• Kamat: 2,5 %
• Futamidő: maximum: 10 év
• Kezdő vállalkozások is igényelhetik
• Felvehető összeg: 3 milliótól-10 milliárd Ft-ig
•	Beruházásra, forgóeszköz finanszírozásra, EU. tám.
előfinanszírozására és hitelkiváltásra

Takarék Hitel Plusz Vállalkozásoknak!
Takarék Hitel Plusz hitelkonstrukció keretében éven túli beruházási és forgóeszközhitelek
igényelhetők. A termékhez automatikusan kapcsolódik a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. készfizető kezességvállalása emiatt a szokásosnál kevesebb tárgyi fedezet is elegendő lehet.
A hitelt olyan, legalább 2 teljes lezárt adóévvel rendelkező devizabelföldi gazdasági társaságok
valamint szövetkezetek igényelhetik, amelyek éves nettó árbevétele eléri a 10 millió Ft-ot és
a Számviteli törvény szabályai szerint Éves beszámolót, vagy Egyszerűsített éves beszámolót
készítenek.

•
•
•
•

Kamat: 3 havi BUBOR + 1-5 % /Adósminősítés függvényében/
Futamidő: beruházás esetén: 13-120 hónap
forgóeszköz esetén: 13-60 hónap
Célcsoport: KKV legalább 2 teljes lezárt éves működéssel
Felvehető összeg: 3 milliótól-100 millió Ft-ig

Győrben: Bajcsy-Zs. u. 13. Tel: 96/618-650, Jókai u. 12. Tel: 96/319-359, Várorét - Gyóni Géza sétány 4.
Vidéken: Lébény Tel: 96/564-440, Abda Tel: 96/350-065, Kimle Tel: 96/572-041, Kunsziget Tel: 96/485-025,
Mosonszentmiklós Tel: 96/564-462, Öttevény Tel: 96/485-067, Börcs Tel: 96/553-067, Ikrény Tel: 96/457-051
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Mindenkinek

Egészségpercek – XVIII. rész

Szemünk világa
A látás és a szembetegségek
Öt érzékszervünk
közül most a szemről szeretnék írni.
A látás, mint vizuális
információ feldolgozása a szemben kezdődik. Az inger az
ideghártyán keresztül a látóidegig továbbítódik, majd az
ingerület az agykéreg-látókéreghez
vezetődik. Az emberi szemben színérzékelő sejtek, ún. csapok vannak és az
agy ezekből alkotja meg a különböző színeket. A színtévesztés és színvakság
egy kromoszómához kötött mutáció és nagyrészt férfiaknál fordul elő. Ha az
illető kevesebb színt lát, akkor színtévesztő, ha pedig csak a szürke árnyalatait érzékeli a fehértől a feketéig, akkor színvak. Agyi sérülés is okozhat ilyet.
Hihetetlen hogy szemünk mennyi mindent megkülönböztet, pl. a vonalak
dőlését, színeket, a térfelbontást, a kép élességét, homályosságát és a mozgás
folyamatosságát is. Az utólátás egy olyan jelenség, amikor a szem tovább lát
egy élénk színt. Ezt a festők is felhasználták, mint például Vincent van Gogh.
Néhány pók-, madár-, hal- és hüllőfajta több színt lát, mint az ember.
A szürkehályog (cataracta) a szemlencse elszürkülését jelenti. Az áttetszőség
megszűnése megakadályozza hogy megfelelő fény jusson a külvilágból a szem
belsejébe, így homályos látás alakul ki. A fő tünet a lassú, fájdalommentes
látásvesztés, a látásélesség csökken, a fényérzékenység nő. A kis kontrasztok
nem látszódnak, a beteg mintha ködön át vagy koszos napszemüvegen keresztül nézne. Kettőslátás alakul ki, ami a másik szem becsukásával sem tűnik
el, a térlátás romlik. Általában idős korúak betegsége, 60 éves kor felett
a gyakorisága ugrásszerűen növekszik. Kialakulásának pontos oka nem tisztázott, bármi okozhatja, ami a szem, vagy a szemlencse sérülésével, károsodásával jár, mint UV-sugárzás, cukorbetegség, szteroid gyógyszer,
szemsérülés, szakmai ártalom (forró anyaggal való munkavégzés) és az anya
terhessége alatti rózsahimlő. Kezelése műtéttel lehetséges, amikor a szemlencsét eltávolítják és műlencsét ültetnek be. A beavatkozás után van hogy
a szemüveg erőssége megváltozik, van olyan is, hogy már nem szükséges
szemüveg. Ez rutinműtétnek számít, a beavatkozás után pár hétig szemcseppre és napszemüvegre van szükség.
A zöldhályog (glaucoma) esetén a szembelnyomás megnő, ami nagyon veszélyes, mert kezeletlenül vaksághoz is vezethet. Oka az, hogy a szemben a csarnokvíz mennyisége megnő. Okozhatja magas vérnyomás, cukorbetegség,
dohányzás, alkoholfogyasztás és családon belül öröklődhet is. Műteni nem
tudják (kivételes esetben a csarnokvíz lecsapolása műtéti úton lehetséges).
Nyomás-csökkentő szemcsepp folyamatos használata szinten tudja tartani.
Ha túl magas a szemnyomás, az vaksághoz vezethet, így fontos az előírt kezelés betartása és a rendszeres kontroll. 40 éves kor felett gyakrabban fordul elő.
A kötőhártyagyulladás (conjuctivitis) fertőző betegség, ami viszketéssel,
pirossággal jár. Antibiotikumos szemcsepp pár nap alatt segít rendbehozni.
Addig viszont fontos a rendszeres kézfertőtlenítés és a többi emberrel való
érintkezés kerülése.
Az árpa, baktérium okozta gyulladás, ami a szemhéj szélen alakul ki. Oka, hogy
a kivezető mirigyek eltömődnek. Tünete a piros, duzzadt szemhéj, szélén pedig
egy göb, csomó. Kezelésére gyakran elég a párakötés, vagyis egy tiszta ruhadarabot meleg vízbe mártunk és ezzel borogatjuk a szemet. Ha pár nap alatt sem
fakad ki és a tünetek megmaradnak, keressünk fel szemorvost.
Ha idegen test, bogár, vagy sav-lúg kerül a szembe, azonnal mossuk ki, ha
lehet folyó hideg csapvíz alatt és szükség esetén keressünk fel szakembert!

Ha éles, szúró, hegyes tárgy (fémforgács) kerül bele, azonnal menjünk szemészetre és ne késlekedjünk, mert az a látásunkba is kerülhet! Fontos hogy
szemünket egyedül sose gyógyítsuk, főleg ha nem vagyunk benne biztosak,
mi lehet a baj. Forduljunk orvoshoz!
Vitaminokkal is segíthetünk szemünk óvásában. Fontos a megfelelő erősségű szemüveg és a jó UV-szűrős napszemüveg megválasztása.
Ne feledkezzünk el azokról sem, akik nem látnak. A vakságról egy másik
cikkben fogok írni. A látás világnapja októberben van.
Minden kedves Olvasónak jó egészséget kívánok:

Tamás Eszter

dipl. egészségügyi munkatárs

Kedves Eszter!
Engedd meg, hogy az újság hasábjain keresztül is gratuláljunk ikerlányaid Albertina Erzsébet és Alícia Gabriella születéséhez! Kívánunk sok
boldogságot, türelmet és jó egészséget az egész családnak!

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

Kisbabánk:
név

Születési dátum

anya

apa

Makai Lilla

2014. március 11.

Kun Bernadett

Makai Gábor

Folkmayer Zsófia

2014. március 12.

Varga Erika

Folkmayer Zoltán

László Liliom

2014.április 24.

Rosta Zsanett

László Tamás

Matsek Bálint

2014. május 3.

Lőrincz Zsuzsanna

Matsek Attila

Gunyhó Vivien

2014. május 16.

Madár Magdolna

Gunyhó Krisztián

Gunázer Kristóf

2014. június 14.

Tóth Gabriella

Gunázer Krisztián

Födémesi Réka

2014. július 4.

Molnár Melinda

Födémesi Gábor

Kovács Rebeka

2014. július 6.

Prehauzer Szilvia

Kovács László

Burián Dániel

2014. augusztus 21.

Takács Lívia

Burián Emil

Váradi Zoltán

2014. augusztus 24.

Váradi Erzsébet

Bertalan Zoltán

Gratulálunk és
jó egészséget kívánunk!
Akik az elmúlt újságokból kimaradtak volna, vagy tévesen jelent volna meg
a Gólyahírekben valamilyen adat a családról, attól elnézést kérünk! Az adatokat Haár Tiborné védőnővel egyeztettük, javítottuk, akinek ezúton is
szeretnénk megköszönni segítségét!

A szerkesztőség
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Az erdő-, a száraz fű- és avartüzek megelőzése érdekében
a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Mosonmagyaróvári Kirendeltségének felhívása
I. A szabadtéri tüzelések fajtái tűzvédelmi szempontból:
1. Növényi hulladékégetés szabályai külterületen
(-, a tarló, -a gyep, -a nád; -és a halmokban történő egyéb növényi hulladékégetés)
- alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek minősül mind a 4 fajtája, ezért
csak előzetesen, írásban meghatározott feltételek alapján végezhető, melynek
tartalma: - munkavégzés ideje (-tól;-ig) –betartandó szabályok tüzelés előtt
és után, -munkavégzők neve, és a felelősök megnevezése; -helyszínen tartandó, tűzoltásra alkalmas eszközök (pl. kéziszerszámok, lajtoskocsi vödrökkel)
- a tervezett nagyobb területen tűzgyújtás (avar-, a tarló-, a nádégetés esetén)
időpontját és terjedelmét a munkavezető elérhetőségét a megkezdés
előtt legalább 24 órával az illetékes hivatásos tűzoltóságnak
írásban be kell jelenteni, mely
történhet elektronikus úton is.
(Mosonmagyaróvár, Alkotmány
u. 16. tel.: 96/215-633; movar.kk@
katved.gov.hu)
- A növényi hulladék égetése csak
szélcsendes időben, és úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne
jelentsen. Az érintett területen
az apró vadban okozható károk
elkerülése érdekében vadriasztást
kell végrehajtani.
- A fasorok, facsoportok védelmét biztosítani kell.
- Az égetést szakaszosan, kezelhető nagyságú (max. 10 ha)
területen kell végezni, és csak
az egyik szakasz felégetése után szabad a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni.
- Az égetés időtartamára a tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott,
megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni.
- a tüzet tilos őrizetlenül hagyni, és veszély esetén, vagy ha a tűzre már
szükség nincs, azt azonnal el kell oltani.
- Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni és – vízzel,
földtakarással, kéziszerszámokkal stb. – a parázslást, izzást meg kell szüntetni.
- Fontos tűzmegelőzési intézkedés, ha a tulajdonosok a területet a terület
művelési ágának megfelelően, száraz fűtől és éghető anyagtól folyamatosan
megtisztítják.
2. Növényi hulladékégetés előírásai belterületen
(Itt kizárólag a saját telken halmokba rakott száraz növényi hulladékok égetéséről van szó,)
- írásbeli engedély nem kell hozzá, tűzgyújtási tilalom alatt is végezhető
erdők 200 m-es körzetén kívül,
- bejelenteni a katasztrófavédelmi kirendeltségre nem kell
- a helyi önkormányzati rendelet szabályozza, hogy milyen időszakokban
végezhető.
- a tüzet tilos őrizetlenül hagyni, és veszély esetén, vagy ha a tűzre már
szükség nincs, azt azonnal el kell oltani.
- az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni és – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal, stb. – a parázslást, izzást meg kell szüntetni.
- növényi hulladékot csak szélcsendes időben, és úgy végezhető, hogy az a
környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
3. A kerti grillsütő használata, a szalonnasütés és a bográcsozás
Az ilyen nyílt lángú – berendezések, eszközök használata, tűz gyújtása az
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ingatlanon belül az általános égetési szabályok betartását követeli meg (lást
2. pont), azzal a kivétellel, hogy ezt önkormányzati rendeletben szabályozni
szükségtelen.
4. A tűzgyújtás szabályai erdőterületen
4.1. Kijelölt tűzrakó helyek
Az erdőgazdálkodók a parkerdők területén turisztikai célból tűzvédelmi
szempontból állandó és biztonságos tűzrakó helyet kötelesek kialakítani.
A kijelölt tűzrakó helyet az erdőgazdálkodó kötelessége karbantartani, illetve az erdő tűz elleni védelmével kapcsolatos feltételek megteremtéséről
gondoskodni. A kialakított tűzrakó helyen a tűzvédelmi rendelkezések
betartásával bárki jogosult tüzet
rakni. (kivétel a tűzgyújtási tilalom
idején)
- a tüzelés szabályaira a 2. pontban
foglaltak vonatkoznak, azzal a
kiegészítéssel, hogy a tüzelés befejezését követően a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell
győződni arról, hogy kialudt, távozás előtt lehetőleg földet kell
szórni a hamura.
4.2. Vágástéri hulladékégetés
Az erdőgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó égetésre csak
az erdőgazdálkodó – annak hiányában az erdő tulajdonosa – írásbeli engedélye birtokában lévő
személy jogosult.
Felhívjuk az erdőgazdálkodók figyelmét, hogy az erdőgazdálkodási tevékenység keretében végzett égetés alkalomszerű tűzveszélyes
tevékenységnek minősül, melyet előzetesen az illetékes tűzoltósághoz be
kell jelenteni. (lásd 1. pontban leírtakat.)
Az erdőterületen végzett égetés részletes szabályait a 4/2008. (VIII. 1.)
ÖM rendelet 9. § tartalmazza. Védett természeti területen lévő erdőben
– a kijelölt és a kiépített tűzrakó hely kivételével – tűz gyújtásához a természetvédelmi hatóság engedélye is szükséges.
Fokozott tűzveszély esetén az erdészeti hatóság és/vagy az erdőgazdálkodásért felelős miniszter TŰZGYÚJTÁSI TILALMAT rendelhet el, melyről
a közmédia is tájékoztatást ad. A tűzgyújtási tilalommal érintett körzetekről
(megyékről) az erdészeti hatóság honlapján is lehet tájékozódni. (https://
www.nebih.gov.hu/szakteruletek/erdo), de tájékoztat a www.erdotuz.hu
weboldal is. A tűzgyújtási tilalom a közzétételtől a visszavonásig él!
Egyéb fontos információk
A tűzvédelmi szabályok megszegése esetén annak súlyosságát és következményeit mérlegelve a felelős személy(ekk)el szemben a tűzoltóság 10.000.000
Ft-ig terjedő tűzvédelmi bírságot szab ki, melynek megfizetése a büntetőjogi, ill. a polgári felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot
adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól nem mentesít.
A tűzgyújtási tilalomra vonatkozó rendelkezések megsértése erdővédelmi
bírsággal sújtható. Az észlelt tűzesetet haladéktalanul jelezni kell az adott
megyei Katasztrófavédelmi igazgatóság műveletirányítási ügyeletére a 105-ös
hívószámon.

Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Mosonmagyaróvári Kirendeltsége

Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal hírei
Avarégetés

Beköszöntött az ősz, egyre nagyobb számban hullajtják elszáradt leveleiket a fák
a kertben, leteremtek a gyümölcsök, zöldségek, és elszáradnak a virágok is. Az így
keletkező kerti hulladéktól, avartól természetesen meg szeretnénk szabadulni. Sokan sajnos a legegyszerűbb, ám rendkívül
káros módját választják az ilyen hulladék
eltüntetésének. Elégetik azt, amivel a környezet károsítása mellett másoknak is kellemetlenséget okoznak.
A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény lehetőséget ad az önkormányzatoknak, hogy szabályozzák az avarégetést. Amennyiben egy településen az önkormányzat nem alkot rendeletet az avarégetésről,
alapértelmezésben a tevékenység tilos, ha pedig alkotott rendeletet, az abban
előírtakat kell betartani.
Lébény Önkormányzata 2006-ban alkotta meg a 10/2006. (III.31.) önkormányzati rendeletet a köztisztaság fenntartásáról és ellátásáról.
(A rendelet Lébény város honlapján, az Önkormányzat címszó alatt, a Dokumentumok menüpontban, a Rendeleteken belül is megtalálható.) A rendelet
értelmében a keletkező kerti hulladékot, gallyat, lehullott faleveleket a hulladékgyűjtő edényben, illetve a Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Kft-nél
erre a célra megvásárolható zsákokban kell elhelyezni, melyek elszállításra
kerülnek. Amennyiben a hulladék elszállítása több ürítési időszakon keresztül sem oldható meg, azt elsősorban komposztálni kell. A komposztáláshoz
a Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Kft. a díjtartozással nem rendelkező ügyfelek részére díjmentesen 400 literes házi komposztáló edényt biztosít.
Az edény átvehető a szolgáltató Mosonmagyaróvár, Barátság út 8. szám
alatti telephelyén, vagy az igény leadható az Önkormányzati Hivatalnál is.

Megfelelő számú érdeklődő esetén a szolgáltató az Önkormányzati Hivatal udvarára szállítja az edényeket,
melyek a kék kukákhoz hasonlóan kerülnek kiosztásra.
Önkormányzatunk legvégső megoldásként – több önkormányzattól eltérően – lehetővé teszi a kerti hulladék, gally, lehullott falevél elégetését. Kizárólag amennyiben az ingatlan sajátosságaiból adódóan, vagy
növényegészségügyi okból nincs lehetőség komposztálásra, a kerti hulladékot,
gallyat, lehullott falevelet el lehet égetni az alábbi szabályok betartásával:
A kerti hulladék, gally, lehullott falevél elégetése keddi és szombati
napokon engedélyezett.
Az ingatlan tulajdonosa, tényleges használója napnyugtakor köteles
a tűz eloltására.
Közterületen, különösen közút mellett, árokban, temetőben tilos
a fenti hulladékot elégetni.
Tilos a műanyag, gumi és más lakossági vagy veszélyes hulladék elégetése.
Figyelemmel kell lenni a mindenkor hatályos tűzvédelmi, illetve tűzgyújtási tilalomra vonatkozó rendelkezések betartására.
A rendelet megalkotásával a képviselő-testületnek az volt a célja, hogy megengedje a kerti hulladékégetést, amely gyakran szükségszerű rossz, és helyi
szabályozás hiányában tilos, de ugyanakkor korlátok közé is szorítsa azt.
A szabályozással elérni kívánt elsődleges cél a levegő védelme, és ezen keresztül
az emberek egészségének, valamint a növény- és állatvilágnak a megóvása.
Mindezek mellett mindenki számára kellemesebb, ha a frissen kiteregetett
ruhákat nem járja át a szomszédból tekergő füst, vagy ha a kinyitott ablakokon friss levegő, és nem gomolygó füst áramlik a szobába.
Ezen egyszerű szabályok betartásával élhetőbbé tehetjük környezetünket, és
megőrizhetjük a levegő tisztaságát.

Képviselői keret felosztása 2014. II. félév
Dr. Angyalics
Attila

Katolikus Egyházközség
Evangélikus Egyházközség
Lébény SE
Galambász Egyesület
Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület
Lébényi Kézilabda és Szabadidő
Sportegyesület
Lébényi Ált. Isk. és AMI
Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete
Egyesület Lébényért
Poppr Emil síremlékének felújítására
Vöröskereszt Lébényi Szervezete
Leendő 1848-as emlékműre
Lébényi Motoros Egyesület
Hagyományőrző Orchidea Klub
Lébényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Lébényi Szent Jakab Templom Wox
Angelica Kórusa
Eight Singers Lébényi Énekegyüttes
Lovas Egyesület
"Játék-Vár" Szülők az Óvodás
Gyerekekért Egyesület
Gyermekeinkért Alapítvány
A Lébény könyve második kiadásának
költségeihez
Liszt Ferenc Vegyeskar
Összesen

Bujtás László

Kiszeli Lajos

20 000

Nátz Miklós

Sárvári
István

25 000

20 000

10 000
10 000
10 000
5 000
5 000

20 000

20 000
20 000
10 000

100 000

20 000

20 000
20 000

20 000
30 000
20 000
10 000
20 000
40 000

Wandraschek Kovács Gábor
Ferenc Antal

15 000
15 000
10 000
40 000

45 000
25 000
135 000
15 000
65 000

25 000

15 000

80 000

50 000

15 000

50 000

20 000

20 000
10 000

25 000

20 000
20 000
10 000

20 000
10 000
10 000

200 000

200 000

20 000
135 000
30 000
130 000
30 000
60 000
20 000
95 000
40 000

10 000

30 000

10 000

10 000
45 000

25 000

5 000

5 000

5 000

15 000

150 000
200 000

50 000

10 000
10 000
20 000
10 000

Összesen

10 000
200 000

50 000
200 000

10 000
200 000

150 000

300 000

200 000

70 000
1 400 000
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Tájékoztató a pénzbeli szociális ellátásokról
Jelen tájékoztató célja, hogy Lébény Város Önkormányzata, valamint a GyőrMoson-Sopron Megyei Kormányhivatal Mosonmagyaróvári Járási Hivatala
által biztosított szociális ellátások formáiról, azok igénybevételének feltételeiről nyújtson tájékoztatást az érdeklődő lakosságnak. Tekintettel arra, hogy
a tanévkezdés az iskoláskorú gyermeket nevelő családok számára jelentős
anyagi megterhelést jelent, így a tájékoztatónkban kitérünk a gyermeket
nevelő családok által igénybe vehető gyermekvédelmi ellátástípusokra is.
A Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal részéről a polgármester, a jegyző,
valamint a Képviselő-testület Humán Bizottsága hatáskörébe tartozó szociális ellátás iránti kérelmeket Gál Lászlóné igazgatási főelőadó készíti elő
döntésre, akit a hivatal 6 számú irodájában találnak meg, illetve a 96/360-033,
vagy a 20/2647967-es telefonszámon, a 4-es mellék választását követően
érhetnek el.
A Járási Hivatal hatáskörébe tartozó alanyi és normatív közgyógyellátási
feladatok, alanyi jogon járó ápolási díj megállapítása és az időskorúak járadékával kapcsolatos ügyintézés, valamint a szociális rászorultság alapján
megállapítható egészségügyi szolgáltatás intézés során a meghatározott
ügyfélfogadási időben a járási hivatal ügysegédje Héczné Lébényi Klára
veszi át a kérelmeket, beadványokat, illetve adja ki az ügyintézéshez szükséges nyomtatványokat. Az ügysegédet helyben, a hivatal 10 számú irodájában
találhatják meg, hétfőn 14.00 – 16.00 óráig, valamint kedden 8.00- 10.00
óráig, telefonon pedig a 96/360-033, vagy a 20/2647967-es telefonszámon,
a 9-es mellék választását követően érhető el.
Mind az önkormányzat, mind a járási hivatal hatáskörébe tartozó valamen�nyi támogatási formáról elmondható, hogy azok az e célra rendszeresített
formanyomtatványon igényelhetők, amely ez illetékes ügyintézőn kívül
a hivatal ügyfélszolgálatán vehető át, vagy a www.lebeny.hu honlapról tölthetők le az Önkormányzati Hivatal/Ügyintézés/Letölthető nyomtatványok
menüpontból. A kérelmekhez minden esetben csatolni kell a formanyomtatványon feltüntetett mellékleteket.
A közérdeklődésre számot tartható egyes ellátási típusok legfontosabb
szabályait az alábbiak szerint foglaljuk össze:
1. Aktív korúak ellátása (Foglalkoztatást helyettesítő támogatás, rendszeres szociális segély):
Az aktív korúak ellátása a hátrányos munkaerő-piaci helyzetű aktív korú
személyek és családjuk részére nyújtott ellátás. Ilyen ellátására egy családban
egyidejűleg csak egy személy jogosult, ezért csak egyik házastárs kaphatja
meg az ellátást. Egy családban egyidejűleg két személy abban az esetben
jogosult az aktív korúak ellátására, ha az egyik személy a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, míg a másik személy a rendszeres szociális segély feltételeinek felel meg. Az ellátás megállapítás a jegyző hatásköre.
Az az aktív korú személy jogosult rá:
-	aki munkaképességét legalább 67%-ban elvesztette, aki legalább 50%-os
mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján nem haladja meg
az 50%-os mértéket (egészségkárosodott személy) vagy
-	akinek esetében a munkanélküli-járadék, álláskeresési járadék, álláskeresési segély, vállalkozói járadék folyósítási időtartama lejárt, vagy
-	akinek esetében az álláskeresési támogatás folyósítását keresőtevékenység
folytatása miatt a folyósítási idő lejártát megelőzően szüntették meg, és
a keresőtevékenységet követően álláskeresési támogatásra nem szerez
jogosultságot, vagy
-	aki az aktív korúak ellátása iránti kérelem benyújtását megelőző két évben
az állami foglalkoztatási szervvel legalább egy év időtartamig együttműködött, vagy
-	akinek esetében az ápolási díj, a gyermek-gondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, a rendszeres szociális járadék, a bányász dolgozók egészségkárosodási járadéka, az átmeneti járadék, a rehabilitációs járadék, a
rokkantsági nyugdíj, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a megváltozott munkaképességű személyek ellátása, az ideiglenes özvegyi nyugdíj folyósítása megszűnt, illetve az özvegyi nyugdíj folyósítása a gyermek életkorának betöltése
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miatt szűnt meg, és közvetlenül a kérelem benyújtását megelőzően az állami foglalkoztatási szervvel legalább három hónapig együttműködött, feltéve, hogy saját maga és családjának megélhetése más módon nem
biztosított, és kereső tevékenységet - ide nem értve a közfoglalkoztatást,
az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény szerint létesített munkaviszony keretében végzett, valamint a háztartási munkát - nem folytat.
(Abban az esetben nem biztosított a megélhetése a rendszeres szociális
segélyt igénylő személynek, ha a családnak az egy fogyasztási egységre jutó
havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 90%-át (25.650,- Ft) és vagyona nincs.
Az aktív korúak ellátására való jogosultsága az álláskeresési támogatás időtartamának kimerítésétől, a keresőtevékenység megszűnésétől, a rendszeres
pénzellátás folyósításának megszűnésétől számított tizenkettő hónapon
belül benyújtott kérelem alapján állapítható meg.
Nem állapítható meg az aktív korúak ellátására való jogosultság annak
a személynek, aki előzetes letartóztatásban van, elzárás büntetését, illetve
szabadságvesztés büntetését tölti, tartózkodási joga megszűnt vagy tartózkodási jogának gyakorlásával felhagyott, gyermekgondozási segélyben, illetve gyermeknevelési támogatásban részesül, gyermekgondozási segélyre
jogosult, a gyermek egyéves korának betöltéséig,az álláskeresési támogatás
megállapításához szükséges munkaviszonnyal rendelkezik, katonai szolgálatot teljesít,közoktatási, illetőleg felsőoktatási intézményben nappali oktatás
munkarendje szerint tanulmányokat folytat, vagy képzési támogatásként
keresetpótló juttatásban részesül.
A támogatás megállapítására való jogosultságnak egyéb feltétele, hogy
a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezete rendezettségét biztosítsa. A lakókörnyezet rendezettségének biztosítása kiterjed
a kérelmező, vagy a jogosult által életvitelszerűen lakott lakás vagy ház rendeltetésszerű használatára, a lakáshoz tartozó udvar rendben tartására, kert
gondozására, művelésére, különös tekintettel az esetleg ott található szemét
és lom eltávolítására és az ingatlan előtti járdának, ároknak a tisztántartására, szemét és gyommentesítésére.
Az aktív korúak ellátására való jogosultság megállapítását követően dönt
a jegyző arról, hogy a jogosult részére rendszeres szociális segélyt, illetőleg foglalkoztatást helyettesítő támogatást kell-e megállapítani.
Az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát megállapították – amennyiben a rendszeres szociális segély megállapításához
szükséges feltételekkel nem rendelkezik, foglalkoztatást helyettesítő
támogatásra jogosult. A jogosult személynek az állami foglalkoztatási szervnél kérnie kell az álláskeresőként történő nyilvántartásba vételét, valamint
köteles az állami foglalkoztatási szervvel együttműködni. A támogatás havi
összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-a, 2013ban 22.800,- Ft.
Az az aktív korúak ellátására jogosult személy, aki az ellátásra való jogosultság
kezdő napján egészségkárosodott személynek minősül, vagy a rá irányadó
nyugdíjkorhatárt öt éven belül betölti, vagy14 éven aluli kiskorú gyermeket
nevel - feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére tekintettel más
személy nem részesül gyermekgondozási támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban, terhességi-gyermekágyi segélyben - és a gyermek ellátását
napközbeni ellátást biztosító intézményben nem tudják biztosítani, vagy - a
települési önkormányzat rendeletében az aktív korúak ellátására jogosult
személyek családi körülményeire, egészségi vagy mentális állapotára tekintettel meghatározott egyéb feltételeknek megfelel, rendszeres szociális segélyre jogosult.
Az aktív korúak támogatásának feltétele, hogy a számukra megszervezett
és felajánlott közfoglalkoztatást (segédmunkát) vagy képzést elfogadják.
2. Ápolási díj:
2.1. Alanyi jogú ápolási díj
Ápolási díjra jogosult az a hozzátartozó, aki önmaga ellátására képtelen,
állandó és tartós felügyeletre szoruló súlyosan fogyatékos, vagy tartósan
beteg 18 év alatti személy gondozását, ápolását végzi.
(A törvény értelmében hozzátartozónak minősül: a házastárs, a bejegyzett

Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal hírei

élettárs, az egyeneságbeli rokon,
az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-,
a mostoha- és a nevelőszülő, valamint
a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa,
bejegyzett élettársa, a házastárs, a
bejegyzett élettárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa.)
Az ellátás megállapítása a Járási Hivatal hatáskörébe tartozik.
2.2. Méltányossági ápolási díj
Helyi rendelet alapján személyi körülményeire tekintettel ápolási díj állapítható meg annak a hozzátartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan
beteg személy ápolását, gondozását végzi.
Az ellátás megállapítása a Humán Bizottság hatásköre.
3. Önkormányzati segély:
3.1. A létfenntartást veszélyeztető,
rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan
létfenntartási gonddal küzdő személyek részére állapítható meg. Önkormányzati segélyben elsősorban
azokat a személyeket kell részesíteni,
akik önmaguk vagy családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt többletkiadások, illetve a családban nevelkedő gyermek
hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.
Önkormányzati segélyben az a rászorult személy részesíthető, akinek
az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg:
a)családban élők esetében a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át, (37.050.-Ft-ot)
b)olyan család esetében, ahol fogyatékos vagy tartósan és súlyosan beteg
személy él, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-át,
(42.750.-Ft-ot)
c)egyedül élő személy esetén: az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200 %-át (57.000.-Ft-ot).
Kivételes méltányosságból a jövedelemhatárt meghaladó, de az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át (71.250.-Ft-ot) el nem érő
jövedelem esetén évente egy alkalommal maximum 10.000.-Ft önkormányzati segély állapítható meg a rendkívüli élethelyzetbe került rászorulónak, ha
ennek hiánya a személy életét, testi épségét veszélyezteti.
Az önkormányzati segély természetbeni ellátás formájában is nyújtható.
Természetbeni ellátás különösen az Erzsébet-utalvány, az élelmiszer, a tüzelősegély, a tankönyv és tanszervásárlás támogatása, a tandíj, a közüzemi díjak,
illetve a gyermekintézmények térítési díjának kifizetéséhez nyújtott, valamint
a családi szükségletek kielégítését szolgáló, gazdálkodást segítő támogatás.
3.2. A családban nevelkedő gyermek hátrányos helyzetére tekintettel
igényelt önkormányzati segély
Erre az ellátásra akkor jogosult a gyermeket gondozó személy, ha
a gyermeket gondozó család időszakosan létfenntartási gondokkal küzd,
vagy létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került.
A családban nevelkedő gyermek hátrányos helyzetére tekintettel különösen
akkor kell önkormányzati segélyt megállapítani, ha
a)ha a szülő betegsége, illetve munkahelye elvesztése miatt jövedelem-kiesése keletkezett, ezért nem tudja finanszírozni gyermeke taníttatását, iskolába való eljutását (utazási bérlet), kollégiumi elhelyezését, étkeztetését,
gyógyíttatását vagy
b)a gyermek részére egyszeri, nagy összegű gyógyszert, gyógyászati segédeszközt kell vásárolni, vagy
c)a gyermek részére tankönyv, egyéb taneszköz beszerzése szükséges.
3.3. Elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásra
igényelt önkormányzati segély

Ilyen ellátásra jogosult az eltemettető, ha a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy
tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.
Megállapításának további feltétele, hogy a kérelmező családjában az egy főre
jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 200 %-át (57.000.-Ft-ot), egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (71.250.-Ft-ot).
3.4. Szociális célú tűzifa támogatás
Az önkormányzat, hozzájárulva a tüzelőanyag költségekhez, természetbeni önkormányzati segélyként évente egyszeri, szociális célú tűzifa támogatást nyújt az átmeneti szociális segélyre jogosult személyek részére.
Megállapításánál előnyt élvez, aki a szociális törvény szerinti aktív korúak
ellátására, időskorúak járadékára, adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó
adósságcsökkentési támogatásra, vagy lakásfenntartási támogatásra jogosult.
Ingatlanonként egy háztartás részesülhet ilyen támogatásban és háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa adható. Az önkormányzat a tűzifa kiosztásáról
minden év február 15. napjáig gondoskodik, amely történhet személyes átvétellel, vagy az önkormányzat által biztosított lakcímre szállítással.
4. Közgyógyellátás:
A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és
helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás.
A közgyógyellátási igazolvánnyal
rendelkező személy - külön jogszabályban meghatározottak szerint
- térítésmentesen jogosult a társadalombiztosítási támogatásba
befogadott járóbeteg-ellátás keretében rendelhető gyógyszerekre - gyógyszerkerete erejéig, egyes, külön jogszabályban meghatározott gyógyászati
segédeszközökre, az orvosi rehabilitáció céljából igénybe vehető gyógyászati ellátásokra.
4.1. Alanyi jogú közgyógyellátás (a Járási Hivatal hatásköre)
Jövedelem vizsgálata nélkül jár annak aki:
1) aki átmeneti gondozott, átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú
2) rendszeres szociális segélyben részesülő egészségkárosodott személy,
3) pénzellátásban részesülő hadigondozott és nemzeti gondozott,
4) központi szociális segélyben részesül,
5) rokkantsági járadékos, vagy
6) az, aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül.
4.2. Normatív jogú közgyógyellátás (a Járási Hivatal hatásköre)
Annak a személynek állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó
havi jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül
élő esetén pedig a 150 %-át nem éri el és a rendszeres gyógyító ellátásnak
költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10 %-át.
4.3. Méltányossági közgyógyellátás (a polgármester hatásköre):
Szociálisan rászorultnak kell tekinteni és méltányosságból közgyógyellátásban
lehet részesíteni azt a személyt, aki alanyi jogú, vagy normatív közgyógyellátásra nem jogosult, és az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg:
a)családban élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
200%-át (57.000.-Ft-ot), és a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át (5.700.-Ft-ot)
meghaladja,
begyedül élő személy esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb ös�szegének 250 %- át (71.250.-Ft-ot), és a havi rendszeres gyógyító ellátás
költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át
85.700.-Ft-ot) meghaladja.

Lébény 23

Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal hírei

5. Adósságkezelési szolgáltatás:
Adósságkezelési szolgáltatásra az a személy
jogosult,
a)akinek a lakásnagysága 1-2 személyes
háztartás esetén a 80 négyzetmétert, és
minden további személy esetén a 10-10
négyzetméterrel növelt mértéket nem
haladja meg,
b)	akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, egyedül élő
esetén 200%-át
c)	aki vállalja az adósságcsökkentési támogatás körébe bevont, őt terhelő
tartozás legalább 25%-nak megfizetését egy összegben, vagy a hitelezővel
történő megállapodás alapján havi részletekben
d) az adóssága nem haladja meg az 1 millió forintot és
e) vagyonnal nem rendelkezik.
6. Felsőoktatási hallgatók támogatása szociális rászorultság alapján:
Az önkormányzat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat keretein belül a pályázati kiírásnak és az általános szerződési
feltételeknek megfelelően támogatást nyújt annak a rászoruló hallgatónak,
akinek a családjában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg
a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át.
A pályázatok benyújtása és az ösztöndíjak folyósítása a pályázati kiírás szerint
történik. Az önkormányzati támogatás összege egységesen: 3.000 Ft/fő/hó.
7. Időskorúak járadéka:
Az időskorúak járadéka a megélhetést
biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott
támogatás.
A Járási Hivatal időskorúak járadékára való
jogosultságot állapít meg annak, aki
a) a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személy, akinek saját és vele
együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó
havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 80%-át,
b) egyedülálló, a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át,
c) az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy, akinek havi jövedelme nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át.
Az ellátás összege, jövedelemmel nem rendelkező jogosult esetén, ha
a jogosult nem egyedülálló, akkor az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 80 %-a. Ha a jogosult egyedülálló és nem múlt el még 75 éves az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 95 %-a. Ha elmúlt 75 éves az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130 %-a. Jövedelemmel
rendelkező jogosult esetén az 1) pont szerinti összegnek és a jogosult havi
jövedelmének a különbözete.
8. Lakásfenntartási támogatás:
A lakásfenntartási támogatás
(továbbiakban: normatív lakásfenntartási támogatás) a szociálisan rászoruló háztartások
részére a háztartás tagjai által
lakott lakás, vagy nem lakás
céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez
nyújtott hozzájárulás.
A jegyző a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás,
a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az
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albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztő részletéhez,
a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez normatív lakásfenntartási támogatást nyújt az arra jogosultaknak.
A normatív lakásfenntartási támogatást elsősorban természetbeni szociális
ellátás formájában, és a lakásfenntartással összefüggő azon rendszeres kiadásokhoz kell nyújtani, amelyek megfizetésének elmaradása a kérelmező lakhatását a legnagyobb mértékben veszélyezteti.
Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át, és a háztartás
tagjai egyikének sincs vagyona. A normatív lakásfenntartási támogatás
esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és
az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata, egy hónapra jutó
összege a lakásfenntartás elismert havi költségének, az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelemnek a figyelembevételével, a törvény által meghatározott számítási mód szerint kerül megállapításra. A támogatást egy évre
kell megállapítani.
Normatív lakásfenntartási támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak
állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.
9. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény:
A rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre való jogosultság megállapításának célja
annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján
jogosul a gyermekétkeztetés
normatív kedvezményének,
természetbeni támogatásnak
és az ingyenes tankönyvnek az igénybevételére.
A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását a
szülő vagy más törvényes képviselő, illetve a nagykorú személy a jegyzőnél kérheti.
A jegyző a támogatásra való jogosultságot 1 év időtartamra állapítja meg,
annak a gyermeknek, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem
összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át (2014-ben 39.900,- Ft), ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy a gyermek tartósan beteg, illetve
súlyosan fogyatékos, vagy a nagykorúvá vált gyermek esetén, ha megfelel az
egyéb feltételeknek.
A fentiekbe nem tartozó esetekben annak a gyermeknek a jogosultsága állapítható meg, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegétnek 130 %-át (2014ben 37.050,- Ft) feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre
jutó vagyon értéke nem haladja meg a törvényben meghatározott értéket.
10. Óvodáztatási
támogatás:
Az óvodáztatási támogatásra való jogosultság
megállapításának célja a
halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek minél
korábbi életkorban történő rendszeres óvodába
járásának elősegítése.
A támogatás összege
gyermekenként első alkalommal húszezer forint, ezt követően esetenként és gyermekenként
tízezer forint.
A települési önkormányzat jegyzője az óvodáztatási támogatásra való jogosultságát - kérelmére - annak a szülőnek vagy családba fogadó gyámnak ál-

Lébényi Közös Önkormányzati Hivatal hírei

lapítja meg, akinek gyermeke tekintetében a halmozottan hátrányos helyzet
fennállását a jegyző megállapította, és legkésőbb annak az óvodai nevelési
évnek a kezdetéig, amelyben az ötödik életévét betölti, megkezdi az óvodai
nevelésben való tényleges részvételt és a kérelem benyújtását megelőző
időszakban legalább két hónapon keresztül a gyámhatóságokról, valamint
a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló kormányrendeletben foglaltak
szerint rendszeresen jár óvodába.
Az óvodáztatási támogatás iránti kérelmet a szülői felügyeletet gyakorló szülő
vagy a családba fogadó gyám legfeljebb annak az óvodai nevelési évnek
a kezdetéig terjesztheti elő, amely évben a gyermek az ötödik életévét betölti.

„LÉBÉNY KÖZBIZTONSÁGÁÉRT”
biztonsági kamerarendszer kiépítése településünkön
Önkormányzatunk pályázatot nyújtott be a „Térfigyelő,
tájékozódást segítő rendszerek, pihenőhelyek kialakítása”
című LEADER Intézkedési
Terv 3. intézkedésére 2013
júniusában.
Lébény már az intézkedés tervezésénél közreműködött,
részben ezért is lehetett olyan
pályázati kiírás, ami lehetővé
tette a biztonsági kamerarendszerekre való pályázást.
A kiírás szerint „a települések
közbiztonságának és vagyonvédelmének javítása érdekében vagyonvédelmi és
biztonságtechnikai elektronikai rendszerek biztosítása és
ehhez szükséges eszközök
beszerzése, meglévő rendszer továbbfejlesztése, térfigyelő rendszer tartozékai,
háttér rendszere és infrastrukturális kiépítésére” lehetett támogatást kérni.
A Szigetköz-Mosoni-sík LEADER Egyesület támogatta pályázatunkat.
A projekt teljes költsége közel 6,5 millió forint, melyből a támogatás 3 985
260 forint. (Az intézkedés pl. az áfát nem támogatja.)
A pályázat kötelező eleme volt a rendőrséggel való aktív együttműködés és
a rendőrségi hozzájáruló nyilatkozat.
A projekt tervezése során elkezdődött a konzultáció több
szakemberrel és a KMB valamint a Mosonmagyaróvári
Rendőrkapitányság munkatársaival, hogy milyen feltételeket
célszerű biztosítani egy ilyen
rendszer kiépítésénél. A rendőrségi és önkormányzati tapasztalatok szerint kiemelten
fontos Lébényben például a 20
tonnánál nehezebb gépjárművek áthaladó forgalma, vagy
éppen a vandalizmus áldozatául esett egyes buszmegállók állapota.
A rendőrség kívánalmait figyelembe véve próbáltunk egy olyan kamerarendszert kialakítani, ami éjjellátó, rendszámfelismerő kamerákkal rendelkezik.
A számítógépes szoftver képes akár többtucat kamera képét egy hónapon
keresztül megőrizni és kezelni, és a monitor illetve a számítógép is alkalmas
arra, hogy egyszerre csak egy kamera képe legyen a teljes képernyőn, amire
még rá lehet nagyítani, s ez által alkalmas arc- vagy rendszámfelismerésre
rossz fényviszonyok esetén is, vagy osztott képernyőn akár az összes kamera

képét lehet egyszerre látni - így alkalmas pl. nyomon követésre.
Továbbá Lébény esetében nem volt igény arra, hogy mindez a polgármester
szobájában legyen, hanem a rendszer központja a KMB irodában van, tehát
közvetlenül a rendőrökhöz fut be minden adat Lébényben, akik majd gyorsan
tudnak reagálni az eseményekre. Ez is volt a célunk.
Fontos tudni, hogy a pályázatnak volt egy felső határa (nettó 4 millió forint)
amit meg is haladtunk valamelyest. De ez, egy ilyen komoly rendszer esetén
csak 7-8 kiváló minőségű kamerát jelent. Nyilván nem lehet egyből az egész
települést figyelni, hiszen ahhoz több tucat kamera szükségeltetik. Viszont
a rendszer úgy került kiépítésre, hogy bővíthető. Vagyis a jövőben már
jóval kisebb ráfordítással több kamera is felszerelhetővé válik. Amennyiben sikerül újabb forráshoz pályázni, úgy újabb helyszínek kerülhetnek
rendőrségi ellenőrzés alá.
Annak reményében alakítottuk ki és fejlesztjük a rendszert, hogy a jövőben
például a rábapatonaihoz hasonló buszmegállóink legyenek (ahol könyvespolcok vannak a megállókban, s nem attól kell félni, hogy az egészet szétverik) vagy, hogy útjainkat nem a külföldi rendszámú, a 86-os út díját
megspórolni akaró kamionok teszik tönkre – hogy az elmúlt esztendők valamennyi fejlesztése, Lébény épülése és biztonsága megmarad a jövőnek!
„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa”

Megújult Poppr Emil sírja

A centenárium évében, az önkormányzat támogatásával felújításra került
Poppr Emil sírja.
linkek:
http://www. hungarianarmedforces.com/1vh/kmtr/poppr/
http://vaol.hu/hetvege/vitezul-kuzdottek-a-haboru-hosei-voltak-1623617
Poppr tartalékos hadnagy egy éven belül két olyan haditettet mutatott be,
hogy mindkettőért külön-külön méltónak találták a Mária Terézia-renddel
való kitüntetésre.
1916. október elején Kelet-Galiciában, Baltów községnél volt a szombathelyi
gyalogezred állása. Erős mozgolódás az ellenségnél arra engedett következtetni, hogy rövidesen nehéz támadást kell az ezrednek kivédeni.
A kora délutáni órákban aztán az orosz gyalogság támadásra indult és a legnagyobb hősiességgel védekező ezrednek mindkét szárnyát áttörte és azokat,
valamint a balról csatlakozó német csapatokat is hátrálásra kényszerítette.
Poppr -aki tartalékban volt- egy fedezékből figyelte a harc menetét. Látta,
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Október 6. - Az aradi vértanúk napja
- Nemzeti gyásznap

hogy egész ezrede hátrál. Küldönc pedig jelentette, hogy az oroszok már
hátulról is fenyegetik az ezredet. Ez volt a helyzet, mikor Poppr önállóan
beavatkozott a harcba.
Magasra tartott pisztollyal a futamodók elé állt. Erélyes fellépésével sikerült
mindegy 80-90 embert, köztük századának néhány katonáját is feltartóztatni. Ezekkel megszállatta az erdőcske szegélyét. Itt a legkisebb távolságra várt
be egy közeledő orosz zászlóaljat, hogy azt pusztító gyorstűzzel fogadhassa.
Majd embereit vezette ellentámadásra. Véres kézitusa keletkezett, amelyben
a Poppr példáján felbuzdult magyarok győzedelmeskedtek.
A Mária Terézia-rend káptalanja a haditett jelentőségét így adta meg:
„Poppr Emil tartalékos hadnagy a keletgaliciai Batków-nál 1916. október 4-én
vívott harcban, a válságos harchelyzetben, a zászlóaljparancsnokságot önállóan átvette és azt példaadó vitézségével eredményes ellentámadásra vezette se ezzel a Batków-nál fekvő és az összhelyzetre fontos állás visszafoglalásához lényegesen hozzájárult.”
A vázolt haditett után háromnegyed évvel, 1917. július 3-án a szombathelyi
ezred, még mindig Batków-nál állt. Ebben az időben keletgaliciai arcvonalunk
újból támadást várt. De sehogy sem sikerült felderíteni, hogy milyen haderőkkel és mikor fog s milyen helyen az orosz támadás megindulni.
Ebben a kínos bizonytalanságban önként jelentkezett Poppr, hogy majd
szerez foglyot.
Poppr tehát még aznap 35 önként jelentkező vitézzel felkészült a vállalkozásra. A maga szerkesztett robbantó szerszámot Poppr a július 4-én hajló éjjel,
emberei segítéségével, az orosz drótakadályok alá csúsztatta.
Hajnalban aztán Poppr felrobbantotta a maga szerkesztette készüléket.
Számítása bevált. Az orosz drótakadályban 12 méter széles és 150 méter
hosszú hézag keletkezett. Bár a helyenként összebogozódott dróton való
áthatolás némi időveszteséget okozott, a roham minden veszteség nélkül
sikerült, mert a robbanás által meglepett oroszok az első pillanatban nem
fejtettek ki ellenállást. Csak az orosz állásban került harcra a sor, amikor Poppr
hadnagy arra szánta el magát, hogy a robbantási eredményt kiaknázza.
Másfél óráig tartó kézigránátharccal ugyanis a betörési pontot 1500 lépés
szélességű résre bővítette ki.
Mikor ez megtörtént, Poppr háborítatlanul és anélkül, hogy egyetlen embert
is elvesztett volna, de számos fogollyal tért vissza
A Mária Terézia-rend káptalanja ezt a haditettet is a lovagkereszttel való kitüntetésre méltónak ítélte. Az indoklás így hangzik:
„1917. július 4-én egy vállalathoz önként jelentkezett, melynek végrehajtására a hadsereg arcvonala előtti teljes felderítetlen viszonyok felkutatásához,
foglyok ejtése céljából volt szükség, ami a várható ellenséges támadásra tekintettel nagy fontossággal volt. A kiváló vitézséggel és körültekintéssel
végrehajtott vállalat teljes sikerrel járt. A foglyok bemondásai értékes adatokat nyújtottak a magasabb vezetőségnek ama rendszabályok megtételére,
amelyek az ellenséges tömegtámadást meghiúsították. A merész vállalathoz
fűzött siker az összhelyzetre nagyjelentőségű volt”.
Érdemességét a Rend 1922. június 27-én állapította meg.
Soha nem sebesült meg! 1928. március 6-án egy autóbalesetben hunyt el.

26 Lébény

Az 1848-1849-es szabadságharc leverését kegyetlen megtorlás követte.
A közkatonák ugyan amnesztiában részesültek, de sokukat besorozták
a császári seregbe, a magasabb rangú tisztek, tisztviselők hadbíróság elé
kerültek. Elsőként a "főbűnösök", gróf Batthyány Lajos volt miniszterelnök,
Aradon pedig a honvédsereg önálló seregtestet vezénylő főtisztjeinek perére került sor. A tisztségéről még 1848 őszén lemondott Batthyányt egy
olmützi törvényszék ítélte kötél általi halálra, az ítéletet a Magyarországot
teljhatalommal kormányzó Haynau táborszernagy 1849. október 5-én
erősítette meg.
Aradon szeptember 26-án 13 tábornokot és egy ezredest ítéltek halálra
felségsértés és lázadás miatt, Haynau ezt szeptember 30-án hagyta jóvá, de
csak 13 kivégzésre került sor, mert Gáspár András, Ferenc József egykori
lovaglómestere büntetését végül börtönre változtatták.
A kivégzéseket jelzés értékűen, az 1848. évi elbukott október 6-i, bécsi felkelés évfordulójára időzítették.
Batthyány előző éjjel egy becsempészett tőrrel nyakon szúrta magát, ezért
nem lehetett felakasztani, kivégzőosztag elé került. A gróf nem engedte
szemét bekötni és maga vezényelt tüzet, utolsó szavai így hangzottak: "Allez
Jäger, éljen a haza!" A kivégzés színhelyén ma a Batthyány-örökmécses, a
szabadság jelképe áll.
Aradon ugyancsak október 6-án végezték ki a 13 honvédtábornokot: Aulich
Lajost, Damjanich Jánost, Dessewffy Arisztidot, Kiss Ernőt, Knézich Károlyt,
Lahner Györgyöt, Lázár Vilmost, Leiningen-Westerburg Károlyt, Nagysándor
Józsefet, Poeltenberg Ernőt, Schweidel Józsefet, Török Ignácot és Vécsey Károlyt. (Lázár Vilmos ezredes volt, de a köztudat őt is tábornokként tartja
számon.) A golyó általi halálra "kegyelmezett" Kisst, Schweidelt, Dessewffyt
és Lázárt a vár északi sáncában lőtték hajnalban agyon, a többi elítéltet ezután
a vártól délre sebtében összetákolt bitófákra akasztották fel. Elrettentésül
a holttesteket estig az akasztófán hagyták, de ezzel éppen az ellenkező hatást
érték el, mert a kivégzés helye valóságos búcsújáró hellyé lett.
A szabadságharc utáni megtorlások során mintegy 500 halálos ítéletet hoztak,
ebből mintegy 110-et hajtottak végre, az emigránsokat in effigie - távollétükben - végezték ki, azaz nevüket az akasztófára szögelték. A bosszúhullám csak
1850 júliusától mérséklődött, amikor az európai felháborodás miatt a bécsi
udvar nyugdíjazta a "hatáskörét túllépő" Haynaut.
A magyar kormány 2001. november 24-én nemzeti gyásznappá nyilvánította október 6-át. Ezen a napon az állami lobogót félárbocra eresztik, a középületekre kitűzik a gyászlobogót, az iskolákban megemlékezést tartanak.
forrás: www.mtva.hu/hu/sajto-es-fotoarchivum/1810-oktober-6-az-aradivertanuk-napja-nemzeti-gyasznap
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Az újság lapjain keresztül is szeretném köszönteni az olvasókat,
de elsősorban a lébényieket!
A Lébény újság 2012-es decemberi számában köszöntem
el Önöktől, tőletek. A bő másfél évben megszületett kislányom, Anna, akivel otthon
szerveztük tovább a mi saját
kis „rendezvényeinket”, mindennapjainkat. A munka
azonban visszaszólított…
Mivel kislányom még csak bölcsődés korú, így csak részmunkaidőben térek vissza dolgozni az önkormányzathoz, illetve a szervezési feladatokhoz. A székhelyem is megváltozott, már
nem a Polgármesteri Hivatalban, hanem az IKSZT épületében vagyok megtalálható, úgyhogy aki esetleg hivatalos ügyben szeretne felkeresni, vagy segítséget kérni, annak készséggel állok rendelkezésére.
Természetesen igyekszem lehetőségimhez mérten továbbra is segíteni a civil
szervezetek munkáját, a civil szerveződéseket. Az újsággal kapcsolatos teendők, valamint a rendezvények szervezésében is próbálom hozni a régi-új
formám, amit megszokhattak az évek alatt tőlem. Terveim közt szerepel
a Baba-Mama Klub újraindítása, természetesen akkor, ha igény is van rá, illetve a kisebb-nagyobb gyerekeket is újra várom/várjuk a játszóházakba.
Had jegyezzem meg, hogy nagy örömmel töltött el, hogy sokan hiányolták
a játszóházakat, kézműves foglalkozásokat és voltak, akik személyemet is.
Köszönöm!
Elérhetőségeim: muvelodesszervezo@lebeny.hu, 06-30/631-3720

Gondo

KISZ

Kedves Lébényiek, Tisztelt Olvasók!

Sok szeretettel meghívjuk
a kedves olvasóbarátokat
Kiszeli Lajos Lébény könyve
második kiadásának ünnepélyes
könyvbemutatójára.

II. ré
sz

A bemutatón lehetőség nyílik
a megrendelt könyvek személyes átvételére,
dedikálásra és a könyv megvásárlására.

Helyszín: Közösségi Ház
Időpont: 2014. október 4. (szombat), 16 óra

Kovács Ildikó

„És az öregek megbecsültek,
Bölcsességük útmutatás,
Imára kulcsolt szív-kezekben
Igaz a hit, nem ámítás.”
(ismeretlen szerző)

Lébény Város Önkormányzata és
a Vöröskereszt Helyi Szervezete nevében
sok szeretettel köszöntöm városunk
nyugdíjasait az Idősek Világnapja
alkalmából!
Jó egészséget és örömteli napokat, éveket
kívánok szeretteik, barátaik körében.
Kovács Gábor polgármester
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Mindenkinek

Meghívó

Lébény Város Önkormányzata
tisztelettel meghívja
Önt és kedves családját az 1956-os forradalom és szabadságharc
évfordulójára rendezett megemlékezésre, melynek ideje:
2014. október 23. (csütörtök), 16 óra 30 perc
Koszorúzás a Polgármesteri Hivatal falán elhelyezett emléktáblánál.
2014. október 23. (csütörtök), 17 óra
Ünnepi műsor
Beszédet mond: Lébény Város polgármestere
Az ünnepi műsorban közreműködnek a Lébényi Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola 8. osztályos tanulói és énekkara.
Helyszíne: Közösségi Ház
2014. október 26. (vasárnap), 16 óra
Koszorúzás a katolikus temetőben a mosonmagyaróvári sortűz vétlen áldozatának,
Wesztergom Imrének a sírjánál.

Recept klub
Pöttyös-diós szelet
Beköszöntött az ősz, itt a diószezon. Mi más lehetne a receptklubban, mint egy
diós sütemény receptje. Aki pedig a diót szereti, annak nem fog csalódást okozni
ez az édesség. Mi megkóstoltuk, megsütöttük és mind megettük.
Hozzávalók:
Tésztához: 25 dkg margarin, 25 dkg porcukor, 20 dkg darált dió, 1 evőkanál
zsemlemorzsa, 15 dkg rétesliszt, 1 csomag sütőpor, 1 evőkanál rum, 6 tojás fehérje
Mázhoz: 6 tojás sárgája,18 dkg porcukor, 2 csomag vaníliás cukor, kis kanál kakaó
Elkészítés
Először is külön választjuk a tojások fehérjét és sárgáját. A sárgáját egy külön kis
műanyag edénybe tesszük, a fehérjét pedig kemény habbá verjük. 25 dkg
margarint, 25 dkg porcukorral kikeverünk, majd hozzáadjuk a 20 dkg darált diót,
1 evőkanál zsemlemorzsát, 15 dkg réteslisztet és 1 csomag sütőport. Ehhez
beletesszük a rumot, hogy kicsit könnyebben lehessen kikeverni az elég sűrű
masszát. (Aki szereti a rumosabb ízesítésű süteményt, az 2-3 kanállal is bátran
beletehet.) Legvégül a tojások felvert habját kell óvatosan belekeverni a tésztába.
Egy közepes méretű (kb. 35x25 cm-es) tepsit kibélelünk zsírpapírral, és
beleöntjük a tésztát. Kicsit elsimítjuk és betesszük az előmelegített sütőbe.
Amíg sül a süteményünk, kikeverjük a tojások sárgáját a porcukorral és a vaníliás
cukorral. Ebből kiveszünk kb. 1 evőkanállal és hozzákeverünk egy kis kanál
kakaót. A még forró diós sütire ráöntjük a sárga mázat, amit végül
megpöttyözünk, megfoltozunk a kakaós masszával. Hagyjuk „rásülni” a tetejére,
majd ha kihűlt már vághatjuk is.
Köszönjük a receptet Eőri Ilonának!
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