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Budapest – Lébény – Santiago de Compostela
Június elején volt szerencsém
Santiago de Compostelában,
az El Camino (Szent Jakab zarándokút) szívében barátokkal
eltöltenem néhány napot. Nem
zarándokként, hanem ez esetben a Camino de Santiago
Zarándokút Baráti Társaságainak I. Világtalálkozója
című konferencia meghívott
vendégeként.
Ha azt mondom, hogy csodálatos volt, igazából nem mondtam
semmit. Ez maga volt a csoda!
Ha így fogalmazok, közelebb vagyok a tényekhez, a valósághoz
– mármint, ha a csoda egyáltalán lehet valóság…
A konferencia egy szakmai
csúcs volt. Résztvevői Japántól
Brazíliáig, Kanadától Új-Zélandig tényleg a glóbusz minden
sarkából érkeztek. Legtöbbjük
járt már a Caminón, személyes
érintettségükkel volt igazán
hiteles az egész rendezvény.
Amikor csak lehetett, tekeregtem a városban. Szívtam magamba különleges atmoszféráját.
Hogy ez milyen és miért nevezem különlegesnek? A válasznak
több összetevője van.
Egyrészt folyamatosan „érkeznek be” a zarándokok. A zarándokok, akik az egész út
sava-borsai: amerikaiak, argentinok, koreaiak, filippinók,
észtek , f ranciák (stb.) és
MAGYAROK.
Magyarok, akiknek többsége ott hordozza a mellén, vagy a hátizsákján LÉBÉNY nevét!
Ezt személyesen átélni, a saját szememmel látni leírhatatlan élmény volt…
Másrészt az ottani emberek békéje, mosolya, kisugárzása: egyszerűen hihetetlen! Áthatja őket a „mánnyáná”, azaz ráérünk, nem rohanunk, gyere,
meghallgatlak, örüljünk a napfénynek, igyunk egy pohár bort, éljünk
a jelenben, gyere, beszélgessünk, mosolygok, te is mosolyogj, mondd, én
figyelek rád és különben is: egyszer élünk…
Szemtanúja voltam annak, mikor négy, 70 év feletti csinos, jól öltözött
hölgy egy asztalnál jókedvűen, borozgatva beszélgetett, hangosan nevetgélve diskurált. Láthatóan nem arról volt szó, hogy az alkohol mámorát

keresték. De hogy nem betegségekről beszélgettek, az is
biztos! Talán a régi szerelmeikről, a fiatalság dőreségéről,
az időskor bölcsességéről…
De kifejezetten boldognak
látszottak.
Harmadrészt a Botafumeiro…
Hogy mi ez? Egy óriási füstölő.
Egy valami fantasztikus, kultikus tárgy, amit az ünnepi mise
során a Szent Jakab katedrálisban – szó szerint – begyújtottak a tiszteletünkre:
Érdekesség, hogy ekkora füstölő
a világon csak itt van. A katedrális kereszthajóban lengetik
meg. Egy fifikás csigarendszer és
hosszú kötélzet segíti azt a 8 erős
férfit, akik „hintáztatják” ezt az
XXL-es kelléket. De nem is ez
érdekes igazán, hanem az ok,
amiért ezt teszik: mindig rengeteg zarándok érkezik a misére, és hogy a füstölőből
áradó áldás a nagy tömegben
mindenhova, mindenkihez
elérjen, ez a legjobb megoldás. Bámulatos(!) ötlet a régmúltból…
És még sok-sok részt emlithetnék, de legyen ez az utolsó: igen, valóban az utolsó!
Az utolsó szárazföld-darab,
mely után ott az óceán. Amiről egykoron – Amerika felfedezése előtt – azt tartották,
hogy a föld vége, latinosan:
Finis Terra – ezt ma úgy hívják, hogy Fisterra. Ez a vidék ma is az európai kontinens legnyugatibb pontja.
Itt a Nap hihetően a vízbe megy aludni. Itt – a hagyományok szerint –
a beérkező zarándokok elégetik az út során szétfeslett ruháikat. Örömkönnyeikkel táplálják a végtelen kezdetét és örökre lelkükbe zárják az ÚT
minden apró rezdülését…
Büszke vagyok rá, hogy immáron Lébény is e közösség hivatalos tagja.
Ennek a ténynek elismerése volt az, hogy a konferencián személyesen részt
vehettem, és ott kisvárosunkat képviselhettem.
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Platthy György festőművész (1908-2003) kiállítása
Lébényben

Húsvéti játszóház

D. Szebik Imre ny. püspök kezdeményezésével és Platthy Iván ny. c. államtitkár önzetlen felajánlásával vált lehetővé az a festménykiállítás amelyre március 22-én Lébény Város Önkormányzata és a Lébényi Evangélikus Gyülekezet
közös rendezésében került sor a helyi Civil Centrumban.
Koháry Ferenc lelkész köszöntőjében elmondta, hogy már több neves személyiség jött el Lébénybe D. Szebik Imre ny. püspök szülővárosa iránti figyelmessége révén. Platthy Iván nyugalmazott c. államtitkárt sokan ismerhették

Március 28-án a Közösségi Házban vártuk a gyerekeket, akikkel egy vidám
délelőtt keretében hangolódtunk rá a húsvétra. A szokásos székfoglalás után
birtokba vettük az emeleti tükörtermet. A vicces tornát sorversenyek, játékos
feladatok követték, majd egy kis tízóraizás és rövid kis pihenő után elkezdtük
a „munkát” is. A gyerekekkel először hungarocell tojásokat készítettünk,
amihez csak flitterekre és apró gombostűkre folt szükségünk. A csilli-villi
tojások után, még mindig a hungarocell volt az alapanyagunk, de ezúttal kis

egyházi és önkormányzati körökben, mivel az Antall kormány idején ő irányította az államosított egyházi ingatlanok kártalanítását. Nagy öröm, hogy most
egy nagy művész fiaként és hagyatékának kezelőjeként ellátogatott Lébénybe.
Erre a látogatásra elkísérte őt felesége és testvére dr. Platthy György orvos is.
Kovács Gábor polgármesternek megköszönte, hogy az
Önkormányzat vállalta a kiállítással kapcsolatos költségeket és feladatokat.
Ezután következett D. Szebik
Imre ny. püspök megnyitó beszéde amelyben ismertette
a festőművész életútját és bemutatta művészetét, amelynek
három fő jellemzője, az Isten,
haza és családszeretet volt. Különösen szépen tudta ábrázolni a természetet és édesanyákat.
A megnyitó után Platthy Iván beszédében elmondta, hogy édesapja nevelése, művészete és életfelfogása egész életében nagy hatással volt rá. Nagy öröm
számára, hogy Lébényben ilyen nagy érdeklődés fogadta a kiállítást.
A rendezvény befejezése előtt Kovács Gábor polgármester köszönetet mondott D. Szebik Imre ny. püspöknek és Platthy Iván nyugalmazott c. államtitkárnak a gyönyörű kiállításért.
A jelenlévők végül megtekintették a Platthy Györgyről készült portréfilmet.

nyuszikat (Nyúl Bélákat) készítettünk. Még jó, hogy ezek a nyulak nem szaladgáltak el ide-oda, mert aztán nagy káosz lett volna. Jobb híján mi szaladgáltunk újra együtt, nehogy túl kipihenten kelljen hazamenniük
a gyerekeknek. Egy kis mozizás is belefért a délelőttbe, sőt egy tavaszi virág
hasonmását is elkészítettük krepp papírból, ami csak abban különbözött az
igazitól, hogy nem illatozott. Természetesen a vetélkedő sem maradhatott

Koháry Ferenc
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ki, mely a húsvét témakörét ölelte körül, felelevenedtek a tavaszi versek,
népdalok és a locsoló versek is.
Köszönet a segítségért Timinek, Csillának, Alexának, Csengének, Boginak,
Juditnak és Ibolyának.
Legközelebb júliusban, a nyári táborban találkozunk!

Kovács Ildikó
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Húsvéti készülődés az Idősek Klubjában

Véradókat ünnepeltük

Az ünnepek előtt a klubban sokat gondolkozunk, hogy milyen foglalkozásokkal tudjuk megteremteni az ünnep hangulatát. A tojásfestés már hagyomány,
mindig örömmel fogunk hozzá. Idén Kovács Ildikó közreműködésével nyuszikat is készítettünk az idősekkel. Rózsaszín és kék nyúlfiúk és lányok készültek
el. Közben felelevenítettük a régi locsolkodási szokásokat és beszélgettünk az
emlékekről. Köszönjük a támogatást Ildikónak és az Önkormányzatnak.

Sosem lehet eléggé hangsúlyozni a véradás fontosságát. A Vöröskereszt
Helyi Szervezete évente három alkalommal szervez véradást, és igyekszik
minél több fiatalt bevonni a véradók körébe. Lébényben a véradásokon
nagyon sokan jelennek meg, ezzel segítve sok-sok rászoruló betegnek.
A véradások alkalmával ugyan minden véradónak személyesen megköszönik,
hogy részt vettek és vérüket adták, de évente egyszer ezt ünnepélyes keretek
között is megteszi a Vöröskereszt Szervezete és az Önkormányzat.
2015. április 27-én, szeretettel vártuk a jubiláló sokszoros véradókat a Közösségi Ház nagytermébe, ahol először Horváth Sándorné a helyi szervezet titkára, majd Biacsics Elvíra a Vöröskereszt Mosonmagyaróvári Alapszervezet
területi vezetője köszöntötte az ünnepelteket. Ezt követően az általános iskolások egy kis műsorral kedveskedtek a véradóknak. Az ünnepség végén,
Biacsics Elvíra és Horváth Sándorné egy szép ajándékkal és emléklappal köszönte meg a vendégek önzetlen segítségét. Az ünnepélyes rész után, egy
kötetlen beszélgetésre és egy ízletes vacsorára hívtuk meg vendégeinket.
Ezúton szeretnénk megköszönni az általános iskolásoknak és felkészítő tanáraiknak a színvonalas műsort.

Takáts Tímea

Egyház és rendszerváltás

Április 12-én Platthy Iván nyugalmazott államtitkár tartott előadást „Rendszerváltás, egyházak, kárpótlás” címmel. A rendezvény második felében kávéházi beszélgetés volt a témáról az államtitkár úr közreműködésével.
Platthy Iván a rendszerváltás utáni években a Köztársasági Elnök kinevezésével címzetes államtitkárként a Miniszterelnöki Hivatal Egyházi Kapcsolatok
Titkárságának vezetője volt.
Előadásában „elmondta, hogy a rendszerváltás első lendületében jól indult
az egyházak kárpótlása. Az egyházak és az önkormányzatok felismerték, hogy
együttműködésük hozhatja a legtöbb eredményt az emberek számára. Így
sok ingatlan, főként iskola került vissza az egyházakhoz, esetenként pénzbeli kárpótlást kaptak, ha az volt az előnyösebb.
Ez a lendület a kormányváltások kapcsán megtört és elmaradt az egyházközségek működéséhez szükséges ingatlanok és főként a földvagyon visszaadása,
de legalábbis az értékéből származó járadék megállapítása és folyósítása. Ennek
következménye az állam mindenkori szándékának való kiszolgáltatottság lett.”
Ha csak belelapozunk a Lébény Könyvébe vagy a Magyar Országos Levéltár
térképadatbázisában böngészünk, már akkor föltűnik, mennyi földvagyona
volt a lébényi egyházaknak, amikből vígan fenn lehetne tartani az egyházközségeket! „Mostanra a többi volt szocialista ország megelőzött minket ebben
a tekintetben. A személyi jövedelemadó egy százaléka is egyre kevesebb az
adókulcsok csökkenése miatt. Sajnos a megoldásra vonatkozó javaslatait az
utóbbi időben nem vették figyelembe” – írta előadásáról Koháry Ferenc tiszteletes úr a www.church.lutheran.hu-n megjelenő cikkében. Az előadás utáni
kávéházi beszélgetésben a „jelenlévő különböző felekezetek képviselői saját és
külföldi tapasztalataikat mondták el ezen a téren”.

Szilágyi Dániel

10-szeres véradók
1. Dékán Péter
2. Dékán Szilárd
3. Kovalovszki Máté
4. Molnár Barna
5. Takáts Attila
6. Takáts Tímea
20-szoros véradók
7. Börzsei Zoltán
8. Gáncs Attila
9. Kollár József
10. Lenzsér Zoltán
11. Limpné Pék Angéla
12. Molnár Csaba
13. Molnár Ferenc
14. Máté Csaba
15. Tóthné Károlyfi Edina
16. Varga László
17. Varga Richárd

30-szoros véradók
18. Csepi József
19. Lenzsér Józsefné
20. Nagy Tibor
21. Papp Tamás
22. Horváth Tamás
40-szeres véradók
23. Ferenczi Mihály
24. Tarjányi József
25. Tolnai László
26. Steininger László
60-szoros véradók
27. Grádinger István

Kovács Ildikó
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Majális

Május elsején, a sportpályán gyűltünk össze a „munka ünnepén”. Ki szórakozással, ki munkával töltötte a napot, de ez már csak így van. Az időjárás is
úgy gondolta, hogy megembereli magát és nem ajándékozott meg minket
egész délután tartó esőzéssel, csak egyszer eredt el, de aztán belátta, hogy
jobb lenne, ha inkább kisütne a nap. Bár a gazdák biztosan örültek volna
annak az aranyat érő esőnek, de mi díjaztuk, hogy idén nem szakadt a nya-

A Pulzus TSE táncbemutatója következett. A lébényi növendékek mellett, a
halászi, öttevényi és a mosonmagyaróvári táncosok is felléptek. Az ovis
korosztálytól egészen a junior korosztályig követhettük nyomon a táncosok
fejlődését. Ezután az idősebb korosztálynak kedveztünk, hiszen Kéri György
vette át a hangot skótdudájával, majd Lőrincz Nikol és Szilinyi Arnold kala-

kunkba. Azért hogy ne menjen minden zökkenőmentesen, voltak kisebbnagyobb „balesetek” aznap, volt akinek tanúság volt, hogy nem kell
kezét-lábát törve dolgozni, de ezt leszámítva, mondhatni, hogy simán ment
minden. A gyerekek fociztak, a fiatalok bandáztak, az idősebbek egyet mulattak. De haladjunk sorrendben.
15 órakor felsorakoztak a pályára a lébényi utánpótlás csapatok, és mérkőztek meg egymással, a szülők és az edzők buzdításával. Közben megérkezett
az ugrálóvár és a népi kosárkörhinta is. A színpadot fél öttől töltöttük meg
programmal, először egy FitShape Gymstick bemutatót láthattunk, majd
a gyerekeket vártuk a nézőtér elé, ahol Ricsi bohóccal együtt nevethettek
hangosan, vagy éppen táncolhattak a misztikus ködben, ami néha belepte
a színpadot. Utána is a gyermekeké maradt a főszerep, de egy kicsit másképp.

uzolt el minket az operettek és a musical-ek világában. A latinos hangulatú
táncbemutató és a lendületes koreográfia már a fiatalokat is odacsalogatta
a nézőtérre, majd este 8 órakor már Tóth Andi, a 2014-es X-Faktor győztese
robbant be a színpadra és eresztette ki nem kis hangját. A hosszas fotózkodás
és autogram osztás közben, a sportpályán a Taurin Cirkuszcsoport tűzzsong-

lőr bemutatója vonzotta oda a kíváncsi szemeket. A látvány, a koreográfia
nem volt mindennapi. Egy kis csúszással aztán Attila is belecsapott a húrok
közé. A táncos lábúak még hajnali 3-ig rophatták.

Kovács Ildikó

4

Lébény

Visszapillantó
A KŐBÁRÁNYOK hallgatnak?

A "Múlttal a jövőért" projekt keretében négy nagyrendezvény megvalósítására is sor kerülhetett a Rábcatorok térségében. A kunszigeti Petrezsirom
fesztivál, vagy épp a Kónyi Bika Napja mellett lébényben az 1. KŐBÁRÁNY
Nap, mint középkori fesztivál zajlott május 2-án.
A programot az épített örökségről szóló műhelykonferencia egészítette ki,
ahol dr Sári Zsolt (a Skanzen tudományos és ismeretátadási igazgatója),
Nádasi László, a Nemzetstratégiai Kutatóintze osztályvezetője és Józsa Tamás
a Hild József Építőipari Szakközépiskola igazgatója tartott előadást.
A középkort idéző jokulátorok, csepűrágók mellett a Vox Angelica Kórus
többek közt gregorián énekekből álló kiváló műsora és helyi kézműves termékek is színesítették a programot.

Reményeink szerint egy középkori fesztivál meghonosításával a megszokottaktól eltérő, Lébénynek önálló
arculatot adó programot lehetne biztosítani, ami képes lenne nagy látogatottságot vonzani. A megyében
jelenleg nincs komolyabb középkori
fesztivál, míg Lébényben ennek apropója adott: a helyszín kézenfekvő. Egy
ilyen programot jól lehet tematizálni,
tehát minden évben lehet valami újdonságot is szőni a kínálatba, s a középkori és jelenkori zarándoklat is
összeköthető.
Bízzunk benne, hogy a 2. KŐBÁRÁNY
Nap már komoly megyei érdeklődést
fog kelteni.

Szilágyi Dániel

Lakossági tájékoztató és fórum - demencia témakörben

2015. május 15-én délután 17 órai kezdettel a „Hátrányos helyzetű csoportok
esélyegyenlőségét támogató programok a Mosonmagyaróvári Járásban” című,
ÁROP-1.A.3-2014-2014-0065 számú projekt keretében Lakossági Fórumot
és Lakossági Tájékoztatót tartottunk – Demencia témakörben. A rendezvényre nagyon sokan eljöttek, nem csak Lébényből, de Mosonszentmiklósról
és Mosonmagyaróvárról is.
Az idősügy, az idősödés kapcsán felmerülő egyre fokozódó problémák világosan körvonalazódnak a járás településein. A legtöbb esetben a szociális és
egészségügyi szolgáltatások, lehetőségek helyi elérhetőségével kapcsolatban
merülnek fel kérdések, de óriási igény van a mentális hanyatlás, a demencia
kórkép fogalmának, tüneteinek, terápiás lehetőségeinek ismertetésére is.
Az előadások előtt Kovács Gábor Lébény Polgármestere köszöntötte a megjelenteket, és elmondta valóban nagyon sok családot érint a demencia, sajnos sokszor
nem is tudják a családok, hogy mi lehet a baj idős hozzátartozójukkal. A betegség
óriási terhet ró a hozzátartozókra, és sajnos sok esetben akár intézményi elhelyezésre is gondolni kell, mert nem lehet megoldani a gondozást más módon.
Elsőként Dr. Csákány Adalbert házi orvos – „Demencia és egyéb időskori
megbetegedés” címmel tartott előadást. Kiemelte a demencia első tüneteit,
a házi orvosok és a hozzátartozók további teendőit, azt, hogy szakorvosi
vizsgálatra van szükség ahhoz, hogy a betegség pontos diagnózisa elkészüljön.
Ez alapján a megfelelő terápia, gyógyszeres kezelés alkalmazható.
Őt Dr. Menyhárt Miklós házi orvos, neuró-pszichológus követte – A demencia
kórképek közül az Alzheimer típusú betegséget emelte ki előadásában, mely a
demencia-esetek 90%-ának hátterében áll. Az Alzheimer betegség az agyi keringés zavara, hosszú lefolyású betegség, abban az esetben, ha megfelelő terápiákat
alkalmazunk, azonban a legjobb terápiák mellett jelenleg még nem gyógyítható.
Végül, de nem utolsósorban Zimmerer Károlyné a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény időseknek nyújtott szociális alapszolgáltatásain keresztül
mutatta be a szociális ellátásokat a demens betegek részére. Kiemelte, hogy
az utóbbi években egyre nagyobb számban találkoznak a betegséggel, egyre
több időst, és ez által családot érint a betegség.
Nagy teher azoknak a családoknak, akik felvállalják idős demens beteg hozzátartozójuk ápolását-gondozását, a szociális alapszolgáltatásoknak mindenképpen
az a célja, hogy segítséget, támogatást adjanak ezeknek a családoknak. Mivel
nehéz megmondani, hogy mikor kezdődik a demencia, s a mindennapos feledékenység mögött sokféle, súlyos betegség is állhat, fontos, hogy a családtagok
nagyobb figyelmet fordítsanak egymásra, észrevételeiket osszák meg
a háziorvossal, és nyugodtan kérjenek segítséget a helyi szociális szakemberektől.
Természetesen a fórumon az előadókat kérdezni is lehetett, és éltek is a lehetőséggel a jelenlévők. Miért is lett a demencia népbetegség, milyen megelőzési módok vannak, illetve a szociális ellátások igénybevételével
kapcsolatban is elhangzott kérdés. Az előadók valamennyien nagyon lelkesek
voltak, hiszen a résztvevők sokan voltak, nagyon érdeklődők és aktívan bekapcsolódtak, valódi fórumot tartottunk, sőt a hivatalos előadások után
még közösen pogácsáztunk, beszélgettünk.
Köszönettel tartozom a szervezésben nyújtott segítségért a lébényi kollégáknak, az IKSZT és az önkormányzat dolgozóinak.

Zimmerer Károlyné

szakmai vezető
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Lébény híres szülöttei – egy irodalmi délután kapcsán

Holdkórusok Találkozója

Koháry Ferenc tiszteletes úr és a lébényi evangélikus gyülekezet meghívására
immár második alkalommal járt körünkben Udvaros Béla, az Evangélikus
Színház alapítója, egykori igazgatója, főrendezője.
2009. január 31-én első ízben neves költőink életútját és költészetét ismertette meg velünk. Petőfi, Arany, Ady, Tompa Mihály költészetérők tartott
színvonalas előadást.
2015. május 23-án második alkalommal „A semmi ágán ül szívem” címmel
József Attila életútját, istenkereső verseit tárta elénk élvezetes előadásával
a szépszámú közönség nagy megelégedésére.
Az előadás utáni hozzászólások keretében Szabó Károly, nyugdíjas egyesületünk tagja, a témával kapcsolatban felidézte Lébény híres szülötteit.
Beszédében elmondta, legyünk büszkék mindnyájan lakóhelyünkre, Lébényre, mert kevés olyan település van az országban, amely elmondhatja magáról,
hogy a tudományos élet, a színház, az irodalom és az egyházak részére annyi
nemes, jeles személyiséget adott volna, mint Lébény.
Itt született Losonczy György (1905-1972) operaénekes, a Magyar állami
Operaház egykori énekese, érdemes művész, Kossuth-díjas, Kiváló művész.
Itt született Unger Mátyás (1921-1985) történész, egyetemi tanár, több
egyetemei tankönyv szerzője, a Magyarország története c. könyv írója.
Lébényi születésű a körünkben előadást tartó Udvaros Béla (sz. 1925.I.10.)
színházi rendező, a Magyar Örökség díj, a Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjének, a Magyar Érdemrend Középkeresztjének kitüntetettje. Udvaros
Dorottya, a mindannyiunk által ismert és kedvelt színésznő édesapja. Dorottya is kiváló színésznő, 1990-ben Kossuth-díjat kapott, valamint a Jászai
Mari-díj, Erzsébet-díj, Déryné-díj kitüntetettje.
Lébény jeles egyházi személyeket is adott. Itt született dr. Pápai Lajos katolikus megyéspüspök, aki 2010 óta Lébény díszpolgára.
Itt született Szebik Imre evangélikus püspök, aki az Evangélikus Püspöki Kar
elnöke volt. 2007 óta Lébény díszpolgára.
Emlékezzünk szeretettel Németh Károly evangélikus lelkészünkre,
püspökhelyettesre, aki 42 évig (1912-1954) teljesítette a lelkészi szolgálatát
Lébényben. Ez alatt a 42 esztendő alatt naplót vezetett, ami történelmi
kordokumentum Lébény életéről. Érdemes lenne könyv formátumban megjelentetni s közkinccsé tenni. Elékezünk a közelmúltra. 2014-ben jelent meg
Lébény könyve, immáron két kötetben, 1500 oldal terjedelemben. Kiszeli
Lajos nyugalmazott iskolaigazgatónk munkája. Hangyaszorgalommal kutatta föl levéltárakban, múzeumokban, közintézményekben Lébény kordokumentumait a kezdetektől 2014-ig, Lébény várossá válásáig. Az országban még
egy ilyen nagyformátumú, az élet minden területét felölelő településtörténet
talán nincs is. Legyünk rá büszkék!

„Tudod te, mi a zene? Isten parányi emlékeztetője az embernek, hogy nem
az ember az egyetlen csoda ebben az univerzumban. A zene harmonikus
kapcsolat minden élőlény között, még a csillagok között is.” (Szeretet szimfóniája c. film)
2015. május 23-án a Vox Angelica
kórus ismét megrendezte a
HoldKórusok Találkozója elnevezésű nagyszabású kórustalálkozót
a lébényi Szent Jakab templomban.
A rendezvényen 6 kórust láttunk
vendégül, melyek között voltak
olyan kórusok is, melyek először
mutatkoztak be Lébényben.
Az este folyamán az érdeklődők
a következő kórusokat hallhatták:
Szent Cecília kórus Dunaszegről,
Pro Cantata Kórus Kisbérről, VisszHang Vegyeskar Mosonmagyaróvárról, Erkel Ferenc Vegyeskar
Hegyeshalomból, Dunakiliti és
Rajka Vegyeskara, Liszt Ferenc
Vegyeskar Lébényből, és a Vox
Angelica kórus, amely a lébényi Szent Jakab templom kórusa.
Az este folyamán nagyon színvonalas koncerteket hallhattunk, a kórusok
alapos felkészültséggel és színes repertoárral érkeztek, változatos dallamokkal gyönyörködtették a hallgatóságot, így a hosszú időtartam ellenére egyáltalán nem volt unalmas ez az este. Sajnos az esős idő miatt a szabadtéri,
holdfényes folytatás elmaradt, így az est zárásaként elhangzó kórusművet
a templomban nem a Hold, hanem helyette sok-sok gyertya fénye mellett
énekeltük. Az összkart a résztvevő kórusok tagjai, mintegy 130 énekes alkotta, ekkora kórusban énekelni felemelő és leírhatatlan élmény volt.
Szeretnék a Vox Angelica kórus nevében köszönetet mondani mindazoknak,
akik anyagi hozzájárulással vagy munkájukkal segítettek a rendezvény szervezésében és lebonyolításában.
Tibor atyának köszönjük, hogy lehetővé tette, hogy csodálatos templomunk
legyen a kórustalálkozó színhelye.
Köszönjük a kórusoknak, hogy elfogadták meghívásunkat, munkájukkal
készültek a mai estére, hangjukkal pedig gazdagították a találkozót.
Nagy öröm számunkra, hogy a kórusok tagjai nagyon jól érezték magukat,
és a koncertek után még sok-sok vidám perceket tölthettünk együtt.
Nagyon nagy munka megszervezni egy ilyen nagyszabású találkozót, de kórusunk tagjai a közösen végzett munka eredményességétől fellelkesülve, újabb
ötleteket és terveket dédelgetve már most várja a következő év májusát.

Szabó Károly

Nyerges-Zombó Katalin
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Hősök napja

Trianoni megemlékezés

A háborúban elesett hősökre és hozzátartozóikra emlékeztünk május 31-én,
a II. világháborús emlékműnél. Megemlékezésünket a Himnusz közös éneklésével kezdtük, majd a Nyugdíjasok Lébényi Egyesületének műsora következett. A kultúrcsoport versekkel, dalokkal készült erre az alkalomra. Az
összeállítás után Koháry Ferenc evangélikus lelkész úr ünnepi beszéde hangzott el, mely nemcsak a múlt eseményit emelte ki, hanem a jelen „hőseiről”

A már hagyományosnak mondható harangzúgással kezdődött a 2015. június 7-én, 17 órakor a trianoni emlékműnél a 95. évi megemlékezésről erről a
szégyenletes békediktátumról. A szintén szokásos tárogató megszólaltatója
Horváth György a Magyar Kultúra Lovagja volt. Pannonhalmiként, de Lébény-i
kötődésűként, barátként is szívből jön erre a megemlékezésre. A narrátor
Vitéz Nátz Zsolt bevezetője után, a megemlékező vendég Vitéz Publik Antal
székelyember, volt válogatott sportoló, kiváló edző, sport pedagógus és nem
utolsó sorba kiváló szavalóművész. Ez a 78 éves székelyember olyan székelyember akinek küldetés tudata van, aki a versek- szavalatok mély átérzésévelátélésével kívánja a szunnyadó magyar lelkekbe meggyújtani fellobbantani
a Nemzet tudat parazsát. Rövid beszédet kértünk tőle a saját érzelmeiről,
hogy mint Erdély-i magyarnak mit is jelent trianon. Többek közt említést tett
a belső viszályokról és a jelenleg is határon túli magyarság helyzetéről. A

is szólt pár gondolatot. A Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar dalösszeállítása után
került sor a tisztelet koszorúinak elhelyezésére. Először az önkormányzat
helyezte el az emlékmű talapzatán a koszorút, majd az előzetesen bejelentett
szervezetek rótták le tiszteletüket a háborús hősök előtt. Ünnepségünket a
Szózat dallamaival zártuk, majd közösen elsétáltunk az I. világháborús

emlékműhöz, ahol szintén koszorúzásra került sor. A Hősök napi rendezvényünk
keretén belül került sor a „Katonáink” Moson Vármegye népei a Nagy Háborúban c. vándorkiállítás megnyitására, melynek a Civil Centrum adott otthont.
A kiállítást a Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar műsorával nyitottuk meg.

Kovács Ildikó

Himnusz elszavalása, majd a Juhász Gyula Trianon verse, Ábrányi Emil Él a
magyar című költeményének mély benyomást hagyó előadása, elgondolkodtatásra készteti a hallgatóságot. Amikor úgy döntöttünk, hogy el hívjuk akkor
a fő szempont nem kimondottan összetartozás napját (sicc) akartuk megcélozni, hanem a belső érzékeket és az apró fények növelése volt a cél. A két
fiatal tanulólány, a Lébény-i Orbán Kata és a Vass Ildikó aki szegedről érkezett,
a nagyszerű éneklésével még emelte az amúgy is a versek hatása alatt lévő
megemlékezés színvonalát. Horváth György a tárogatójával Boldog asszony
anyánk régi Himnuszunkat játszotta el. Koszorúzással fejeződött be a megemlékezés, ahol Lébény Város Önkormányzata nevében Sárvári István és v.
Wandraschek Ferenc, a Kárpát-Medencei Vitézirend nevében v. Fehér Csaba
és v. Dr. Bálló Ferenc, a Jobbik Helyi Szervezete nevében Fehérvári Szabolcs
és Szilágyi Dániel, az Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesületből Halász László
és Wandraschek Péter, a Lébényi Motoros Egyesület nevében Imre Zoltán és
Bencze György helyezték el a tisztelet koszorúját az emlékmű talapzatánál.
Megemlékezésünk a Szózat éneklésével zárult. A Gondviselő is kegyes volt,
mert jó időt fogtunk ki. Bízom benne, hogy feltöltődve elgondolkodva tértek
haza a jelenlévők.

v. Wandraschek Ferenc
egyesület elnöke
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Szűrővizsgálatok jelentősége felnőtt és idős korban

2015. június 1. napján az I. számú körzet „új” háziorvosa tartott előadást
a Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete Szervezésében.
Dr. Csákány Adalbert fenti címmel a szűrővizsgálatok jelentőségét hangsúlyozva elmondta, hogy akinek nincs tünete, panasza, fájdalma, rejtett betegsége még előfordulhat, aminek korai felismerése szűréssel kimutatható és
nagyobb az esély a gyógyulásra.
Államilag támogatott, szervezett szűrések a magas előfordulás miatt az emlő,
méhnyakrák és vastagbél vizsgálatára vannak. Alakalomszerű szűrések: cukor,
csontritkulás, tüdő, onkológiai, nőgyógyászati és prosztata, amit szakorvosok
vagy háziorvos végez. 65 év felett a szív és érrendszeri megbetegedések jelentősen megnövekednek. A halálozásoknál első helyen a daganatos megbetegedések állnak, majd azt követik a szív és érrendszeri bajok. A nőknél első
helyen az emlőrák áll, amit rendszeres szűrssel és saját mellvizsgálattal is lehet
ellenőrizni. 65 éves korig két évente mammográfiai központokban, szakorvosok végzik el ezeket a feladatokat. Műtétek után rendszeres kontrollra kell
járni, hogy a kiújulás, vagy áttét előbb felismerhető legyen. Ezek a vizsgálatok
csak javasoltak, nem kötelezően előírtak. Kötelező szűrővizsgálatot csak olyan
esetben rendelnek el, ha a fertőző betegség másra is veszélyes lehet. A méhnyak rák citológiai vizsgálattal egyszerűen kimutatható és időbeni észrevétel
esetén gyógyítható. Tüdőrák főleg a férfiak betegsége, de egyre inkább női
betegek is előfordulnak. Prosztata rák esetén egyszerű vérvizsgálattal kimutatható a betegség. Vizelési panasz, fájdalom vagy fogyás esetén forduljunk
urológus szakorvoshoz. Vastagbél rák gyakori, gyors eredmény a székletvizsgálattal kimutatható. Gasztorenterológus szakorvosi vizsgálat szükséges.
Másik nagy betegségtípus a szív és érrendszeri megbetegedés. Előidézői
a magas vérnyomás, magas vérzsír és vércukor szint, az elhízás, a rendszeres
mozgás hiánya, a stressz. Megelőzhető a napi rendszeres, legalább fél órás
aktív mozgás, életmód váltás és diétázás. Fentiek betartása esetén a rendszeres gyógyszerek szedése is csökkenthető.
Koszorúér betegség, szívinfarktus előjele, nem kap a szív elég vért. Tünetei:
mellkasi szorító fájdalom, mely kisugározhat a bal karba is. Az infarktusnak
nem jellemző előjelei is lehetnek, ilyen pl.: a gyomorfájás.
Szívelégtelenség, szívritmus zavar következménye lehet agyi keringési zavar,
szélütés, storke. Vérhigító gyógyszerek szedése előírt. Féloldali bénulás, beszédzavar, egyensúly és mozgászavar léphetnek fel. Szellemi hanyatlás, memória zavar.
A rehabilitációs kezelések javíthatnak a betegek állapotán. A hozzátartozóknak sor türelemre van szükségük a betegekkel szemben.
Az osteoporósis a „Néma járvány”, a csontritkulás. Általában nehezen, csak
törések esetén fedezik fel. Tünetei: hátfájás, testtartás megváltozása, gerinc
deformitás. A fájdalom miatt gyakori az elfekvés, aminek következtében
trombózis léphet fel. Fontos a csontállomány megtartása, testtartás javítása,
izomzat erősítése, az életminőség javítása, a fájdalom csökkentése. Javasolt
az aktív mozgás, terhelés és gyógytorna.
Az egyesület elnöke megköszöntve a doktor úr mindenki számára érthető
és értékes előadását és a résztvevőket egy kis sétára hívta városunkban,
melynek végpontja a fagyizó volt, ahol a hallgatókat az egyesület kedves
ajándékkal lepte meg.

Patonay Lajosné
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Baba-Mama Klub hírei

Városunk legifjabb tagjairól sem feledkezünk meg az év során. Mivel általában
kéthavonta gyűlünk össze, így szinte mindig valamilyen ünnephez, jeles
naphoz tudjuk kötni az összejöveteleinket. Április 7-én, húsvét után jöttünk
össze. Mivel nemcsak a csöppségek, hanem a nagyobb testvérek is eljöttek
a klubba, így rájuk is gondoltunk. Dekorgumiból egy egyszerű, ám de annál
mutatósabb tulipánt készítettünk velük és természetesen volt sok futkosás,
csúszdázás, lármázás. A kisebbek talán már ettől a látványtól és a kisebb
hangzavartól elfáradtak, a nagyobbaknak viszont jól jött a hatalmas terület
a szaladgálásra.

A nyarat is egy „foglalkozással” nyitottuk, június 2-án délután vártuk a legkisebbeket és az édesanyákat a klubba. Igazi babás-mamás összejövetel volt.
Legközelebb nyáron várunk mindenkit (és nemcsak a klub tagjait) egy nyári
szülinapi bulira, ahol a klub 11. születésnapját ünnepeljük.

Kovács Ildikó

II. Lébényi Pálinkaverseny
Az idén másodszor került megrendezésre a Lébényi Pálinkaverseny a helyi
Pedro büfében, a várakozásnál sokkal nagyobb részvétellel és érdeklődéssel.
A versenyen 30 induló 113 pálinkája, illetve párlata vett részt. A nagy men�nyiség mellett kitűnő minőségű italok versenyeztek. Ezt mutatja az is, hogy
20 bronz, 15 ezüst és 13 arany minősítés került kiosztásra. Mindezek mellett
a zsűri külön díjazta a verseny Legeredményesebb versenyzőjét, aki Lócsi
Mihály lett Veszkényből, illetve a verseny Legjobb Pálinkája címet, amit Fehérvári József nyert el sárgabarack pálinkájával Lébényből. A zsűrit Nagy
Szilárd (Tárnokréti), Szalánczi Ernő és Horváth Tibor (Mosonszentmiklós),
Molnár Barna és Holzinger János (Lébény) alkották. Köszönet minden egyes
résztvevőnek, szervezőnek és érdeklődőnek. Jövőre is várunk mindenkit
szeretettel!

Holzinger János

Óvodai hírek

Gyümölcsnap a Katica csoportban

Az óvodában hagyomány, hogy heti egy alkalommal, gyümölcsnapot tartunk.
Nálunk, a kiscsoportban, ez szerdai napon van. Az otthonról hozott gyümölcsökből, kis gyümölcsös tálat szoktunk készíteni, melyből minden gyerek
kedvére válogathat. Az alma, körte és a szőlő mellett szívesen megeszik az
egzotikus gyümölcsöket is.(banán narancs, ananász kivi...) Néha magvakkal
és aszalt gyümölcsökkel, befőttekkel is kiegészül a vitamin készlet, a gyerekek
örömére. A sokféle gyümölcs izgalmas látványt kelt a gyerekek között és
szívesen kóstolgatják az újdonságokat is. Bátran és büszkén mondhatjuk,
hogy amit hoznak otthonról, az pillanatok alatt el is fogy. A Szülőknek köszönjük, hogy lehetővé tették és teszik azt nekünk, hogy a gyerekek sokféle
friss gyümölcsöt fogyaszthassanak!

tárolták. Kézzel hajtott darálón apríthatták a kukoricaszemeket. Majd elfoglalták a „Kisbodaki pajtát”, ahol elfogyasztották, és most a gyerekeket idézem:
a legfinomabb ebédet, ami nem más volt, mint borsóleves, fasírozott hagymás
burgonyával, alma és tea.
Ezen pályázat keretében egy hónappal később az Őzike nagycsoportosok is
más témakörben ugyan, de hasonló élmények részesei lehettek. Ők így emlékeznek vissza az eseményekre:

Óvó nénik

Szentendrén jártak a nagycsoportosok

Palenik József, a LAJTA NÉPTÁNC EGYESÜLET vezetője, aki a „Személyiség és
közösségfejlesztő hagyomány” TÁMOP 3.2. 13-12/1-2013-0086 pályázat
keretében élményekben gazdag programot kínált az óvodánk gyermekeinek.
Két nap elhozta nekünk népi zenekarát, melynek tagjai megismertették
óvodánk apraját-nagyját néhány népi hangszerrel: brácsával, nagybőgővel,
hegedűvel, magyar dudával, ezek hangjával. Majd eljátszottak nekünk néhány
éneket, melyhez tartozó mozgást, táncot Józsi bácsi megtanította nekünk.
Csilla néni mesélt a Szent-György napjához (április 24.) kapcsolódó néphagyományokról, szokásokról, hiedelmekről. Kipróbáltuk, meghallgattuk
a kolompok, csengők hangját. Megismerkedtünk a pásztorok, juhászok ruhadarabjaival, szerszámaival, eszközeivel. A legnagyobb élményt a buszos
utazás és a Szentendrén eltöltött nap adta a Pillangó csoportosoknak. Ilyen
hosszú úton, ilyen távol óvodánktól még sosem voltunk kirándulni, de megérte. A gyerekek nagy érdeklődéssel nézték a Kisalföld tájegység utcáin gyalogolva a régi házakat, a taposómalmot, a szélmalmot, a gazdaság baromfi
udvarát, disznóólját, a szürke marhákat az istállóban, a górét, ahol a kukoricát

A szentendrei kirándulás előtt az Őzike csoportosok két napos ízelítőt kaptak
a kirándulás programjaiból. Az óvodában korán reggel nagy izgalommal
gyülekeztünk. Szép, nagy kiránduló busz érkezett értünk. Az út hosszú volt,
de a jókedv, vidámság, éneklés mindezt nem érzékeltette velünk. Az érkezésünkön Csilla néni és Józsi bácsi várt bennünket a skanzen bejáratánál. Míg
a pajtában bennünket váró zenészekhez sétáltunk, sok érdekességet láttunk:
malom, kápolna, takács műhely. Már messziről hallottuk a hívogató népzenét.
A pajtába érve el is kezdődött a táncos vigasság. Több népi játékot és dalt
tanultunk meg, amit a zenészek a már az óvodában megismert hangszerekkel kísértek. Ezt követően Vera néni beavatott bennünket a kenyérsütés
rejtelmeibe. Minden kisgyermek egy lavor vízben megmosta a kezét. A teknőben levő lisztből, sóból, kovászból mindenki megdagasztotta a maga kis
cipóját, amit azután a szakajtójában megkelesztett. Miután a kicsi kenyerek
megkeltek a kemencébe kerültek. A pajtában megterített asztalnál jóízűen
elfogyasztottuk az ebédet.
A nap végét Józsi bácsi egy népmesével zárta, miközben a tejszínből vajat
köpült. Megkentük a frissen sült cipóinkat és jóízűen meguzsonnáztunk.
Hazaindulás előtt még a skanzen kisvasútján vonatoztunk egyet.
A programmal teli nap gyorsan eltelt. Vidám hangulatban indultunk haza.

Óvó nénik
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Úszásoktatatás

Hagyományainkhoz híven ebben az évben is elvittük az óvodás gyermekeinket úszásoktatásra. Nagyon örültünk, amikor kiderült, hogy ez alkalommal
Győr legújabb uszodájába, az Aqua Sportközpontba mehetünk. Az órák
a meleg vizű tanmedencében zajlottak. Akik először vettek részt a programon,
vagy egy kicsit bátortalanabbul indultak a medencébe sok bíztatással, vízhez
szoktató gyakorlatok segítségével ismerkedhettek a vízzel. A gyerekek koordinációs fejlettségi szintjének megfelelő mozgásformákat játékos formában
tanították az oktatók. A program végére óvodásaink megszerezték az alapvető vízbiztonságot. Megtanulták a helyes légzéstechnikát, a kar és lábtempót,
a siklást, a hátúszás alapjait, megtanultak beugrani a vízbe.
A jobb tempóban haladók lehetőséget kaptak arra, hogy az egyesületben
folytathassák az úszást. Néhány szülő heti két alkalommal továbbra is elviszi
gyermekét az edzésekre.
Az utolsó foglakozáson a szülők is megnézhették a kicsiket a medencében.

Óvó nénik

Évzáró az óvodában

Május elején tartott évzárónk megújult környezetben zajlott. Új drapériát
tudtunk vásárolni, amivel esztétikusabbá, hangulatosabbá tettük a tornatermet. A szülők által hozott virágokból készítettünk dekorációt, amely még
ünnepélyesebbé varázsolta a szülők és a gyermekek számára is ezt a napot.

dában maradó társaiktól, óvó néniktől, dadus néniktől. A nyári hónapok még
számukra is a játékról szólnak, de szeptembertől már az iskolában kezdik
az új tanévet!
A tornaterem új drapériájáért köszönetet mondunk a Semina Oktatóközpont
Kft-nek! Köszönjük a szülők egész éves támogatását és a szép virágokat!
Kicsik és nagyok örömmel mondták el az év során tanult verseiket, énekeiket.
Ezen a napon az édesanyákat és a nagymamákat is köszöntöttük. Pillangós
és Őzikés nagycsoportosaink elballagtak az óvodából. Elbúcsúztak az óvo-
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Az óvodától búcsúzó gyermekek:
Kovács Hanna
Kósa Noémi
Kovács Kata
Takács Ádám
Ludovics Viktória
Limp Roland
Nikovits Róber
Boda Bálint
Szabad Péter
Lencse Balázs
Scheier Bálint
Gede-Róber Izabella
Steininger Kitti

Kozicz Mátyás
Nyerges Bátor
Wandraschek Villő Orsolya
Takáts Csongor
Prekopecz Márton
Halász Luca
Kozselszky Jázmin
Bécsi Tamás
Csepi Máté
Sarmon Dávid
Bognár Viktória
Ponty Ádám
Tóth Alex
Czank Rózsa

Aerobik foglalkozás a lébényi iskolában

Minden hétfőn és pénteken aerobik foglalkozáson veszünk részt, ahol a felesleges energiáinkat vezetjük le. Az első percekben bemelegítünk, utána a tanárnő megmutatja a koreográfiát, amit megpróbálunk megtanulni. Van, hogy jóga
szőnyegen is erősítünk, néha-néha step-padon is kipróbáljuk magunkat.
Az erősítés nem kis megpróbáltatással jár, majd rövid lazító gyakorlatok következnek, amit ismét laza zenével kötünk össze, és egyben ez az óra utolsó feladata is. Az óra végén megtapsoljuk egymást, ezzel díjazva az órai
teljesítményünket. Így teltek ebben az évben a mi vidám aerobik óráink.

Köszönet hangján!

Horváth Alexandra és Szabó Zsuzsanna 6. b

„Duna, a velünk élő történelem”

Köszönjük a Lébényi Német Önkormányzatnak és a Gyermekholmi börze
résztvevőinek, az óvodás gyermekek számára nyújtott támogatást, amelyet
festékek, rajzeszközök, udvari játékok beszerzésére fordítottunk.
Az óvodás gyermekek nevében megköszönjük Németh Zoltánnak, hogy

a Németh Pékség 1 éves évfordulóján megvendégeltek és megajándékoztak
bennünket.

Az óvoda dolgozói

! Ó IÓ CIÓ ÁCIÓ KÁCIÓ AKÁCIÓ VAKÁCIÓ!!!!!
A meleg, vagy inkább forró napok beköszöntével a diákokat már csak
az év végi jól sikerült dolgozatok megírása és az azt követő jól megérdemelt pihenés, a szünidő gondolata élteti. Az idei tanév, a szokásoknak
megfelelően, versenyekben gazdag volt, ahogyan azt olvashatják is és
azért az utolsó hónapokban sem unatkoztunk: aerobik foglalkozás, országos művészeti verseny, Művészeti Bemutató és egy jól sikerült szemétgyűjtés szerepel most terítéken, és persze a ballagókról se feledkezzünk
el, akiknek a szünidőt követően már máshol csengetnek be.

Lelkes kis csapatunkkal hónapok óta készültünk a Duna Ismerettár című
versenyre, melynek témája a Duna története, földrajza és élővilága volt.
A három levelezős forduló után egy nagyon izgalmas feladatot kaptunk,
újrahasznosítható szemétből kellett „szemétszobrot” készítenünk, majd a
róla készült fotókat a zsűrinek elküldenünk. Bujtás László tanár úr felállított
remekműve olyan jól sikerült, hogy a verseny országos döntőjébe segített
minket, amelyet május 23-án, Budapesten a Földtani Intézet szecessziós
épületében rendeztek meg. A verseny nagyon jó hangulatban telt, sok érdekes feladatot kellett megoldanunk. Külön öröm volt számunkra, hogy
a zsűri elnöke Juhász Árpád, világhírű geológus volt. Egy kiadós, finom ebéd
után izgatottan vártuk az eredményhirdetést, végül csapatunk minimális
különbséggel 4. helyezést ért el. Nagyon boldogok voltunk, főleg azért, mert
a tanár úr is nagyon büszke volt ránk. Ajándékot is kaptunk tőle: a délutánt
egy igazán vidám kirándulással töltöttük el a Városligetben. Pár nap múlva
értesültünk róla, hogy a döntőre készített jelmezünk bekerült a Duna Művészeti Mestere legjobb 10 alkotása közé.
A csapat tagjai: Börzsei Kristóf 6. a., Bokor Balázs 6. a., Kovács Boglárka 6. b.,
felkészítő tanár: Bujtás László.

Kovács Boglárka 6. b.
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„Sok kéz, hamar kész...” – szemétszedés Lébényben
Márciusban Lilla tanár néni kihirdette, hogy szemétszedést rendeznek Lébényben. Rögtön megtetszett az ötlet az osztálynak. Osztályfőnökünk elmesélte ennek fontosságát, majd megbeszéltük a találkozót.
Reggel 9 órakor gyülekeztünk a sportpályán. Izgatottan várakoztunk, hogy
megtudjuk mi lesz a feladatunk. A polgármester bácsi köszöntötte a résztvevőket és megbeszéltük az útvonalat, amin haladni fogunk. Minden csapat
kapott kesztyűt, zsákokat, madzagot. A mi csapatunk vezetője az osztályfőnökünk volt. A sportpálya melletti területen indultunk, ahol nagyon sok
üvegre, papírdarabokra leltünk. Majd a fűzi kiserdőben folytattuk az utunkat.
Itt különös holmikat találtunk. A legrejtélyesebb egy fekete táska volt.
A benne lévő dolgokról elkezdtünk történeteket kitalálni, például hogyan
kerülhetett oda, mi lehetett valójában. Ezután mentünk a katolikus temetőhöz és az iskola környékét tisztogattuk. Errefelé kevesebb szemét volt. Nagy
területet jártunk be ezen a délelőttön és nagyon sok hulladékot, legalább 5
zsáknyit gyűjtöttünk. A megtelt zsákokat a kijelölt helyre vittük. A szorgos
és fáradt kezek jutalma egy finom, ízletes gulyásleves volt. Amíg az ebéd elkészült, jót játszottunk a pályai játszótéren.
Egy dolgot mindenki megtanult a nap végére, hogy a szemetet eldobni
sokkal könnyebb, mint aztán összegyűjteni. Biztosak vagyunk abban, aki részt
vett az eseményen, nem fog szemetelni. Örülünk, hogy mi is tehettünk valamit a tisztaságért. Jól éreztük magunkat, felejthetetlen élmény volt számunkra, ezért jövőre is elmegyünk szemetet szedni. Köszönjük a polgármester
bácsinak külön jutalmunkat, egy doboz ízletes édességet.

4. b. osztály tanulói és Czankné Horváth Lilla osztályfőnök

"Ma minden szó arannyá változik..."

Iskolánk Pedagógus Kórusa egy Republic számmal búcsúzott a nyolcadikasoktól,
a Gyermekkórus egy utolsó Kézfogással a Ghymes Együttestől. A hetedikesek
megható szavai után a nyolcadikasok is visszaemlékeztek az elmúlt nyolc évre és
könnyes szemmel vettek búcsút iskolánktól, iskolájuktól. Persze a vidám, táncolós, múltidéző bankett sem maradhatott el, ahogy a pedagógusoknak énekelt
szerenád sem. E pár képpel búcsúzunk a nyolcadikasoktól, mert Mi mindig búcsúzunk.
Sárvári István igazgató úr egy verses-mesével köszönt el a ballagóktól.
(Az írást helyhiány miatt tördelés nélkül közöljük.)

Művészeti bemutató

Hagyomány iskolánkban, hogy májusban egy kulturális délutánra gyűlünk
össze a tornateremben, ahol büszkén figyelhetjük gyermekeink előadását.

Idén is volt szavalat, bár kissé rendhagyó formában, színjátszás, néptánc,
gyermekkórus, citera és népdal, hiszen tudjuk: művészet nélkül lehet élni, de
nem érdemes.
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Vackor elballag a 8. a-, s b-ből
Emlékszel még, mikor Vackor - az a piszén pisze kölyökmackó - iskolája kapuját, anyukája kezét fogva, először lépte át? 2007-et írtunk - akkor. S hóha,
hó, nem gondolt még arra Vackor, hogy ballagni volna jó…
Ballagni? – az iskolába, de nem is ám kifelé! Igyekezni be, sietve, be a csodás
tanterembe, hol minden nap új kaland vár – betűország rengetegbe! Ki lesz

majd az osztályfőnök? Ezt mindenki megtudja, de majd csak azután, hogy
valaki a nyerő nevet a kalapból kihúzza. Tanár néni: Marica – ő lehet az,
senki más, s ajkait már el is hagyta, egy égbe szálló, nagy fohász! Nem tudhatta akkor még, a pakliból ez - piros ász. Csupa élet, szeretet, meg vidám

Iskolai hírek

szív. Távol lesz ám innen a csend, meg a langyos állóvíz. Övé lett az , úgy bizony,
- s érezte már akkor, piszén pisze Vackor, hogy ez a csapat –piros ász –
a szívekbe előbb-utóbb, mindenképpen belemász.

– egy, Csapó Ákos - kettő, Fülöp Virág – három, Horváth Ákos - négy, Horváth
Dominik – öt, Jagadics István – hat, Kilácskó Máté – hét, Kovács Panka – nyolc,
Nagy Csenge – kilenc, Orosz Karina – tíz, Póli Annamária – tizenegy – Simon
Erik – tizenkettő, Simon Zoltán – tizenhárom – Szabó Martin – tizennégy,
Wenesz Dominik – tizenöt. Tizenöt, tizenöt – a kisördög előjött! Osztályfőnök
hajajajj, Márti néni, nagy a baj! Tizenötből soha senki, az órákon megszólalni
egyáltalán nem akar. Vackorunk csak ámult-bámult, hogy lett az A, ilyen
csendes, s fegyelmezett kicsi osztály, hamarjában, ilyen gyorsan?
B-ben Csilla a tanárnő, kezében a jogar, s alma, de leginkábba a szívek fölött
lehet neki nagy hatalma. Bezi - majd tán száz év múlva – boldoggá is avathatja. Dóra Dániel – egy, Fördős Barna – kettő, Hencz Zoltán – három,
Horváth Barnabás – négy, Jagadics Elizabet – öt, Kósa Lajos – hat, Mészáros
Mihály – hét, Mike Bianka – nyolc, Németh Regina – kilenc, Pápai Éva – tíz,
Ruthmayer Márk – tizenegy, Sokorai Richárd – tizenkettő, Takács Botond
– tizenhárom, Vadász Patrik – tizennégy. Tizennégy, tizennégy – mind eleven,
mind merész. Osztályfőnök hajajajj, Csilla néni, nagy a baj! Borzasztó a hangzavar - mind beszélget, mást akar! Piszén piszénk ámul-bámul: Mikor ők
a B-be mentek, tán beszélő fogadalmat tettek?
Mindegy most már, hóha, hó, csak a felső volna jó! Leckéből már kevesebb
is elég volna, csavargás az jó naponta! Kirándulás, buli, móka - tanulás meg
hébe-hóba... De a tervnek hamar lőttek, a szalámik egyre jöttek! S megérezte akkor, kicsit nagyobb Vackor, elég gyorsan kiderült, hogy cseberből már
megint, a vederbe került! Vackorunk még sokat látott, levont néhány tanulságot. Összegezni nehéz volna, s elmondani ezeket, melyek itt az iskolába, s
azon kívül estenek. Emlékszel még, mikor Vackor –az volt legjobb napja –
pocikáját sok gyümölccsel telis-teli rakta. Pályázaton nyert, mert nagyon
szépet alkotott, az ajándékból sok barátja, igencsak jóllakott. Meghallgatta
sokszor Vackor, azt a népi citerát, - eme hangszer akusztikus, s hatása
„pankasztikus” - még a fiúk is pengették, talán mert megkedvelték, vidám
dalok ritmusát.

S fölkerült a nehéz táska, minden kicsi gyerekhátra. „Tornacuccot is vinni kell!”
– mondta anya hétfőn reggel. Tanár néni szigorú: füzet otthon nem maradhat,
mert kitör a háború! S hóha, hó, nem gondolt még arra Vackor, hogy ballagni
volna jó! Teltek, múltak majd az évek, tréfa is volt, bolondság, de leginkább
a sok okosság. A fejekbe úgy belenyomták: kicsi Vackor mondta sokszor – nem
ez még a nagy boldogság… De a nyarak visszahozták - a jókedvet, s remény-

séget, hogy aztán majd szeptemberben piszén piszénk, újra kezdje az egészet.
S hóha, hó, nem gondolt még arra Vackor, hogy ballagni volna jó…
Negyediknek végén aztán földrengés, vagy afféle égszakadás történhetett, de
ész azt föl nem érte! Piszén pisze kicsi Vackor, kétségbe is esett akkor. Mert, mi
egy volt, igaz – mit ne mondjuk – jó nagy darab, ketté vált hát, s A, meg B lett.
S az egészet az okozta, hogy néhány ifjú, deli legény ebbe a kis történetbe
gyanútlanul belelépett. Mecsér ment az arany A-ba, s Bezié a boldog B lett!
A-ban Márti tanárnő a nyerő, a sportot legjobban kedvelő. S mert kondijába
bőven befért, fél karjával húzta Mecsért - Lébényhez még közelébb. Czigle Erik

Sok év alatt persze, az út néha ferde. Ma ezzel dicsekedni, már piszénk se
merne. Mert vándorolt hát infófüzet előre, meg hátra, - emléke már elhalványult, elfeledett mára. S hóha, hó, nem gondolt még Vackor arra, hogy buli
előtt a kanyarba, nem csak narancs kapható... De hát a mackósors sem
mindig egyenes, a hibát meg elviselni, az igazán emberes.
S, hogy néhány év milyen gyorsan lepereg, nem is érti igazán azt ma se felnőtt,
se gyerek. Egyszerre csak képlet helyett, a táblán búcsúidézet, piszén pisze – igaz
nagy már - mégsem hisz a szemének. Az írás sem a szokásos, meg talán
a kréta is most, kicsikét homályos! Elolvassa, mit is írtak búcsúzóul őneki:
„Ne bánd, minek a könny mosolyod, add, és úgy köszönj / Vár rád majd egy
újabb folytatás. / Menni kell, akad egy út, ami a jó irányba fut./ Lépj rá, az
majd végig járható./ Légy jó, ami szép volt a tiéd, ne fakuljon meg a kép./
Amíg élsz, a szív dalát vidd tovább!”
S hóha, hó, nem gondolt már arra Vackor, hogy ballagni volna jó… Szívében
a kedves dallam, ma egy kicsit csendben, halkan, talán furcsán, másképp
szólal: „Most múlik pontosan” -engedjük… Így hát most már indulj, eredj,
kis-nagy Vackor – Isten veled!

Sárvári István
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A Lébényi Általános Iskola és AMI 2014-2015-ös tanév legjobb versenyeredményei
Verseny megnevezése
Apáczai Kiadó Országos verseny:
nyelvtan-helyesírás
matematika
természetismeret
„7 mérföldes csizmában heted 7 határon át”
meseismerő verseny

Hédervár: Timaffy Iskola
nyelvtan - helyesírási verseny

Ménfőcsanak: szövegértési verseny

Öttevény: hangos olvasási verseny

nyelvtan-helyesírás verseny

meseismerő verseny
Gerencsér Éva nyelvtan-helyesírási verseny:

Bendegúz Országos Kisnyelvész Verseny
Bendegúz Tudásbajnokság c.
Országos levelezős anyanyelvi verseny

Tanuló neve
Kuti Anna Dzsesszika 4. a

18.

Pálfi Tünde 4. b.
Horváth Lázár 2. b.
Ferenczy Áron 4.a
Banyó Mirella 3. b., Börzsei Benedek 3. a., Csizmadia Lili 3. b., Porcsalmy
Ágnes 3. a.
Harczi Gergő 3. a., Limp Boglárka 3. a., Limp Levente Zoltán 3. a.,
Sólyom Bendegúz 3. a.
Hunyadi Dorka 3. a.
Kovács Aida 3. b.
Limp Boglárka 3. a.
Kuti Anna Dzsesszika 4. a.
Konrád Zsófia 5. a.
Rum Veronika 5. a.
Kovács Boglárka 6. b.
Sárvári Fanni 7. a.
Kovács Panka 8. a.
Rum Ágota Flóra 3. b.
Orosz Luca 3. a.
Limp Regina 4. b.
Limp Mirella 5. a.
Rum Veronika 5. a.
Csepi Eszter 2. b.
Kemény Csaba 2. a.
Hunyadi Dorka 3. a.
Rum Ágota Flóra 3. b.
Sárvári Bori 4. b.
Harczi Gergő 3. a.
Schmitzhofer Pál 3. b.
Takács Flóra 4. b.
Kuti Anna Dzsesszika 4. a.
Unger Léna 3. a.
Papp Ádám 3. b.
Ferenczy Áron 4. a.
Kuti Anna Dzsesszika 4. a.
Takács Flóra 4. b.
Börzsei Benedek 3. a.
Harczi Gergő 3. a.
Hunyadi Dorka 3. a.
Kovács Aida 3. b.
Limp Boglárka 3. a.
Orosz Luca 3. a.
Sólyom Bendegúz 3. a.
Unger Léna 3. a.
Kuti Anna Dzsesszika 4. a.
Banyó Korina 5. a.
Hoóz Alexandra 7. a.
Sárvári Fanni 7. a.
Takács Marcell 7. a.
Fülöp Virág 8. a.
Nagy Csenge 8. a.
Dóra Dániel 8. b.

16.
18.
12.

„Titokzatos sün” – történetek meseíró Pályázat,
Rum Veronika 5. a.
Fertő-Hanság Nemzeti Park
XXIV. Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Fesztivál, Lébényi Gyermekszínjátszók
Győr
HEBE Országos nyelvi- és országismereti
Dóra Dániel 8. b.
német nyelvi verseny
Bereczky Natália 5. b., Orbán Kata 5. b., Steininger Virág 5. b.
TITOK Történelem Országos Levelezős Verseny
Horváth Barnabás 8. b., Mike Bianka 8. b.
Fördős Barna 8. b., Sokorai Richárd 8. b., Takács Botond 8. b.
Farkas Nikoletta 6. b.
Bokor Balázs 6. a.
Böröczki Máté 6. b.
Országos Honismereti Tanulmányi Verseny
Szabó Zsolt 6. b.
Kobaltz Leonhard Michael 6. a.
Harczi Gergő 3. a.
Papp Ádám 3. b.
Schmitzhofer Pál 3. b.
Sólyom Bendegúz 3. a.
Dornai Patrik 4. a.
László Csaba 4. b.
Mező Dominik 4. a.
Kalmár László Országos Matematika verseny
Pálfi Tünde 4. b.
Kovács Barna 6. b.
Szebik Levente 6. b.
László Fruzsina 7. a.
Sárvári Fanni 7. a.
Takács Marcell 7. a.
Wenesz Dominik 8. a.
TEKI-TOTO Országos Matematika Verseny
Sárvári Bori 4. b.
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Eredmények (helyezés)
területi
megyei országos

csapatban 7.
7.
7.
7.
3.
2.
1.
1.
3.
2.
6.
10.
12.
5.
9.
1.
3.
3.
2.
1.
6.
3.
4.
2.
3.
2.
1.
1.
6.
119.
72.
75.
42.
83.
109.
43.
38.
9.
arany
bronz
bronz
bronz
arany
ezüst
arany

csapatban
10.

8.

12.

bronz
ezüst
különdíjas
bronz

15.
17.
8.
7.
11.
18.
17.
8.
8.
5.
10.
10.
15.
4.

23.
22.
52.
84%
91%
91%
81%
84%

arany

Verseny megnevezése

Kockakobak Országos Levelezős Verseny

Kockakobak Országos Matematika Verseny
Öveges József Országos Verseny

Holenda Barnabás Regionális Matematika verseny

Marót Rezső Matematika verseny
Varga Tamás Országos Matematika verseny

Nádorvárosi Ének-zene Ált. Isk. Győr,
„Fújdogál a szél…”
Nemzetközi Népdaléneklési Verseny

„Tiszán innen, Dunán túl”
Országos Népdaléneklési minősítő verseny

Győr és Halászi Éneklő Ifjúság Kórustalálkozó

Győrzámolyi Szigetköz Népdaléneklés

Nyúl, Pilinszky János Népdaléneklési verseny

Tanuló neve

Eredmények (helyezés)
területi
megyei országos

Dornai Patrik 4. a.
Ferenczy Áron 4. a.
Kuti Anna Dzsesszika 4. a.
Horváth Olivér 4. b.
László Csaba 4. b.
Limp Regina 4. b.
Mező Dominik 4. a.
Pálfi Tünde 4. b.
Pál István 5. b.
Takács Botond 8. b.
Takács Botond 8. b.
Harczi Gergő 3. a.
Limp Boglárka 3. a.
Limp Levente Zoltán 3. a.
Papp Ádám 3. b.
Rum Ágota Flóra 3. b.
Schmitzhofer Pál 3. b.
Sólyom Bendegúz 3. a.

7.
25.
12.
23.
6.
31.
11.
9.
17.
16.
22.
16.
21.
19.
6.
4.
16.
14.
csapatban
4. hely

Rum Ágota Flóra 3. b.
Papp Ádám 3. b.
Sólyom Bendegúz 3. a.
Dornai Patrik 4. a.
Kuti Anna Dzsesszika 4. a.
Mező Dominik 4. a.
Hatos Gergő 5. a.
Sárvári Fanni 7. a.
Kovács Panka 8. a.
Takács Botond 8. b.
Wenesz Dominik 8. a.
Csepi Eszter 2. b.
Rum Ágota Flóra 3. b.
Orbán Gergő 3. a.
Böröczki Sára 4. b.
Kovács Ábel 4. a.
Orbán Kata 5. b.
Steininger Virág 5. b.
Kovács Boglárka 6. b.
Novák Kíra 7. b.
Kovács Panka 8. a.
Mátyus Boglárka 8. b.
Csiripiszli Énekegyüttes (Böröczki Sára 4. b., Dóra Diána 6. b., Klujber
Diána 4. b., Kovács Ábel 4. a., Limp Mirella 5. a., Limp Regina 4. b. , Orbán
Kata 5. b., Sárvári Bori 4. b., Takács Flóra 4. b., Takács Noémi 4. b.)
Bíborka Énekegyüttes (Klujber Dorina 7. b., Mező Roxána 7. b., Nokák
Kíra 7. b., Kovács Panka 8. a.)
Novák Kíra 7. b.
Kovács Panka 8. a.
Mátyus Boglárka 8. b.
Rezeda Kisegyüttes (Kovács Boglárka 6. b., Mátyus Boglárka 8. b.,
Steininger Virág 5. b.,)
Bíborka (Orbán Kata 5. b., Klujber Dorina 7. b., Mező Roxána 7. b.,
Nokák Kíra 7. b., Kovács Panka 8. a.)

27.
20.
27.
23.
6.
9.
8.
4.

arany
arany
arany
arany
kiemelt
arany
arany

Rum Ágota Flóra 3. b.
Böröczki Sára 4. b.
Kovács Ábel 4. a.
Orbán Kata 5. b.
Csepi Eszter 2. b.
Rum Ágota Flóra 3. b.
Orbán Gergő 3. a.
Böröczki Sára 4. b.
Kovács Ábel 4. a.
Orbán Kata 5. b
Novák Kíra 7. b.
Kovács Panka 8. a.

Barsi Ernő Megyei Népdaléneklési verseny

19.
bronz
arany
ezüst
arany
arany
arany
ezüst
ezüst
arany
arany
bronz
arany

Lébényi Gyermekkar

Rum Ágota Flóra 3. b.
Böröczki Sára 4. b.
Kovács Ábel 4. a.
Orván Kata 5. ab.
Steininger Virág 5. b.
Kovács Boglárka 6. b.
Mátyus Boglárka 8. b.
Rezeda kisegyüttes (Kovács Boglárka 6. b., Mátyus Boglárka 8. b., Rum
Veronika 5. a., Steininger Virág 5. b.)
Ribizli együttes (Csepi eszter 2. b., Holchammer Fanni 2. a., Limp
Szabina 2. b., Szebik Emese 2. b.)
Csiripiszli (Böröczki Sára 4. b., Dóra Diána 6. b., Klujber Diána 4. b.,
Kovács Ábel 4. a., Limp Mirella 5. a., Limp Regina 4. b. , Orbán Kata
5. b., Sárvári Bori 4. b., Takács Flóra 4. b., Takács Noémi 4. b.)

13.

arany
arany
arany
ezüst
arany
ezüst
arany

arany

arany
arany
diploma,
elismerő
oklevél
3.
2.
3.
2.
ezüst
arany
bronz
arany
arany
kiemelt
arany
arany
kiemelt
arany
arany

ezüst
bronz
arany

arany

Lébény 15

Verseny megnevezése

Tanuló neve

Forgórózsa Népművészeti Fesztivál III. Ifjúsági Ki-Mit-Tud

Böröczki Sára 4. b.
Orbán Kata 5. b.
Csiripiszli Énekegyüttes (Böröczki Sára 4. b., Klujber Diána 4. b., Kovács
Ábel 4. a., Limp Regina 4. b. , Orbán Kata 5. b., Sárvári Bori 4. b., Takács
Flóra 4. b.)
Bíborka kisegyüttes: (Klujber Dorina 7. b., Kovács Panka 8. a., Novák
Kíra 7. b.)
Lébényi Citera Zenekar (Kovács Panka 8. a., Klujber Dorina 7. b.,
Novák Kíra 7. b., Mező Roxána 7. b., László Fruzsina 7. a., Orbán Kata
5. b., Póli Annamária 8. a.)

Kerényi György AMI által szervezett hangszeres előadói
zongoraverseny

Steininger Virág 5. b.

Kovács Panka 8. a.
Lébényi Citera Zenekar (Kovács Panka 8. a., Klujber Dorina 7. b.,
Fehér Galamb Országos Népzenei Verseny Budapest
Novák Kíra 7. b., Mező Roxána 7. b., Orbán Kata 5. b.)
Bíborka kisegyüttes: (Klujber Dorina 7. b., Kovács Panka 8. a., Novák
Kíra 7. b.)
7-8. o. lányok: Klujber Dorina 7. b., Novák Kíra 7. b., Mező Roxána 7. b.,
Szíj Regina 7. b., b., Fülöp Virág 8. a., Jagadics Elizabet 8. b., Kovács Panka
Lőrincze Kupa, Hegyeshalom
8. a., Mátyus Boglárka 8. b., Mike Bianka 8. b., Nagy Csenge 8. a., Németh
Regina 8. b., Orosz Karina 8. a., Pápai Éva 8. b., Póli Annamária 8. a.
III. korcsoport: Steininger Virág 5. b., Horváth Alexandra 6. b., Horváth
Amatőr Kézilabda Bajnokság, Ásványráró
Luca 6. a., Heizer Natália 6. a., Simon Míra 6. a., Farkas Nikoletta 6. b.,
Mátyus Lilla 6. b., Klujber Dorina 7. b., Mező Roxána 7. b.,
7-8. o. lányok: Klujber Dorina 7. b., Novák Kíra 7. b., Mező Roxána 7. b., Szíj
Regina 7. b., Fülöp Virág 8. a., Jagadics Elizabet 8. b., Kovács Panka 8. a., Mike
Amatőr Kézilabda Bajnokság, Kimle
Bianka 8. b., Nagy Csenge 8. a., Németh Regina 8. b., Orosz Karina 8. a.,
Pápai Éva 8. b., Póli Annamária 8. a.
III. korcsoport: Csaplár Bence 5. a., Barabás Dániel 6. b., Böröczki
Máté 6. b., Konrád Attila 6. b., Kovács Barna 6. b., Lencse Benjamin 6.
Kispályás Labdarúgás Diákolimpia
b., Limp Marcell 7. b., Papp Máté 6. b., Szabó Zsolt 6. b., Szebik Levente 6. b., Szigeti Miklós 6. a.,
IV. korcsoport: Szabó Zsolt 6. b., Limp Marcell 7. b., Fördős Barna 8.
Teremfoci körzeti verseny
b., Kilácskó Máté 8. a Simon Zoltán 8. a., Takács Botond 8. b.
IV. korcsoport: Szabó Zsolt 6. b., Limp Marcell 7. b., Fördős Barna 8.
Futsal Bajnokság
b., Kilácskó Máté 8. a Simon Zoltán 8. a., Takács Botond 8. b.
III. korcsoport: Barabás Dániel 6. b., Böröczki Máté 6. b., Konrád
Attila 6. b., Kovács Barna 6. b., Lencse Benjamin 6. b., Limp Marcell 7.
Tuli Kupa, Győr
b., Papp Máté 6. b., Szabó Zsolt 6. b., Szebik Levente 6. b., Szigeti
Miklós 6. a.,
Horváth Luca 6. a.
Szabó Zsolt 6. b.
Konrád Virág 6. a.
Kovács Boglárka 6. b.
Lencse Benjamin 6. b.
Mezei Futóverseny, Mosonmagyaróvár
Kovács Eszter 7. a.
Kovács Panka 8. a.
Simon Zoltán 8. a.
Kilácskó Máté 8. a.
Mátyus Boglárka 8. b.
III. korcsoport: Horváth Alexandra 6. b. 24. hely, Konrád Virág 6. a.
14. hely, Kovács Boglárka 6. b. 16. hely, Simon Míra 6. a. 26. hely, Klujber
Dorina 7. b.13 hely,
III. korcsoport: Szabó Zsolt 6. b. 3. hely, Lencse Benjamin 6. b. 6. hely,
Halász Kristóf 6. a. 41. hely, Kobaltz Leonhard 6. a. 47. hely, Trzil Samuel 6. a. 31. hely
IV. korcsoport: Szíj Regina 7. b. 11. hely, Kovács Panka 8. a. 2., Kovács
Mezei Futóverseny, Dunakiliti
Eszter 7. a. 15. hely, Horváth Luca 6. a. 7. hely, Pásztor Ildikó 7. a. 14. hely
IV. korcsoport: Kilácskó Máté 8. a. 4. hely, Kósa Norbert 7. a. 9. hely,
Fördős Barna 8. b. 18. hely, Simon Zoltán 8. a. 19. hely, Gruber Richárd
7. b. 31. hely
Szabó Zsolt 6. b.
Kovács Panka 8. a.
Csepi Eszter 2. b.
Kemény Csaba 2. a.
Pálfi Szabolcs 2. a.
Horváth Vanessza 3. a.
Kovács Aida 3. b.
Limp Levente Zoltán 3. a.
Újhelyi Imre Általános Iskola futóversenye,
Mosonmagyaróvár
Kovács Ábel 4. a.
Böröczki Sára 4. b.
Gruber Ákos 4. b.
László Csaba 4. b.
Nemes Kasszandra 4. a.
Máté Péter 4. b.
Kovács Ábel 4. a.
Futóverseny, Ménfőcsanak
Nemes Kasszandra 4. a.
Tóth Emília 4. a.
Speleo Myotis Barlangkutató, Természetjáró és Természet- Jagadics Elizabet 8. b.
védő Egyesület: „Csodálatos barlangvilág” Rajzpályázat
Pápai Éva 8. b.
Duna Ismerettár Országos Verseny
Bokor Balázs 6. a., Börzsei Kristóf 6. a., Kovács Boglárka 6. b.
Duna Művészeti Mestere Országos képzőművészeti verseny Bokor Balázs 6. a., Börzsei Kristóf 6. a., Kovács Boglárka 6. b.
„Adományozz egészséget” Magyar Vöröskereszt területi
Pápai Éva 8. b.
rajzversenye
Kovács
Panka 8.a., Nagy Csenge 8. b., Fördős Barna 8. b., Simon
Mosonmagyaróvári Járási Katasztrófavédelmi verseny
Zoltán 8. a.
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Eredmények (helyezés)
területi
megyei országos
ezüst
arany
arany
arany
ezüst
ezüst
ezüst
arany

arany

arany

arany

2.
1.
3.

1.

5.

4.
1. és 3.
2.
3.
3.
11.
11.
11.
6.
2.
1.
10.
10.
csapatban 4.
csapatban 5.
csapatban 3.
csapatban 2.

9.
14.
49.
32.
9.
7.
28.
17.
39.
23.
10.
29.
4.
8.
19.

26.
30.

1.
2.
4.
1.
különdíj

2.

Civil szervezetek hírei

A Gyermekeinkért Alapítvány díjazottjai
a 2014-15-ös tanévben
Az általános iskola tantestülete, diákönkormányzata s a Szülői Munkaközösség által huszonnégy esztendeje létrehozott Gyermekeinkért Alapítvány
a 2013. évi személyi jövedelemadó felajánlható egy százalékából 2014 őszén
375.255 forint támogatást kapott. Részint ebből az összegből, részint az
alapítvány saját anyagi forrásait felhasználva a tanév végén a kuratórium
összesen 535.000 forint értékben jutalmazta, támogatta az arra érdemes
tanulókat és közösségeket.
I.) A beérkezett kérelmek alapján a kuratórium az alábbi közösségi programok
költségeihez járult hozzá:
1.82.500 forinttal támogatta a negyedik a és b osztályosok, s 72.500 forinttal
a hetedik a és b osztályosok tanév végi kirándulását.
2. 50.000 forintot adott azoknak az alsó tagozatos tanulóknak a közös kirándulásához, akik a tanév során végzett munkájukkal ezt kiérdemelték.
3. 25.000 forintot kaptak az alsó tagozatos napközisek egynapos kerékpártúrájuk megszervezéséhez.
4. 45.000 forinttal járult hozzá a kuratórium az ötödik osztályosok háromnapos halászi táborozásához.
5. 45.000 forinttal segítette a hatodik osztályosok háromnapos véneki táborozását.
II.) A közösségeknek adományozható kitüntető díjakat a következők kapták:
1. A legjobb alsó tagozatos osztályközösség kitüntető díját, s a vele járó 50.000
forint jutalmat ebben a tanévben a 4. b osztály nyerte el. (Osztályfőnökük
Czankné Horváth Lilla.)
2. A legjobb felső tagozatos osztályközösség címet, s a vele adható 50.000
forintot a 7. b osztály érdemelte ki. (Osztályfőnökük Sárváriné Lénárt Lívia.)
3. A legjobb osztálykereteken kívül működő csoport 50.000 forintos jutalmát
az iskola citera és népének szakkörének adományozta az alapítvány kuratóriuma. (A szakkör vezetője Horváth Krisztina.)
III.) Egyéni díjak, jutalmak:
1. Az idegen nyelvek tanulása terén elért eredményekért adható 15 000 forintos jutalmat – másodízben már – Dóra Dániel 8. b osztályos tanuló kapta.
2. Az alapítvány legrangosabb elismerését, a PRO SCHOLA DÍJ bronzplakettjét s a vele járó 25 000-25 000 forint jutalmat – kiemelkedő tanulmányi és
közösségi munkájuk elismeréseként – két 8. a osztályos tanulónak, Kovács
Pankának és Wenesz Dominiknak ítélte oda az alapítvány kuratóriuma.
Alapítványunk – az elismerésben részesült diákok és közösségek nevében is
– köszönetet mond mindazoknak, akik adójuk egy százalékának felajánlásával segítették a szervezet működését, s ily módon az arra érdemes tanulók
és gyermekközösségek jutalmazását, programjaik anyagi támogatását lehetővé tették. Kérjük, segítsék munkánkat a jövőben is!

szószólója-menedékhely létrehozója-működtetője és még sok-sok idetartozó jelző tulajdonosa. 2007-ben volt itt ezelőtt.
Az Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület tagjainak pénzadományát, személyesen adtam át Csaba testvérnek a mise előtt. Pár perces beszélgetés ami
a találkozásunkkor történt nagy hatással volt rám. Tájékoztattam a 11 fős
egyesületünkről és a segítségünkről, amit mi tudtunk adni.
Kértem, hogy imádkozzon fiatal városunkért és minden lakójáért. Ezt Ő –
Csaba testvér- megígérte.
Isten áldását kérte ránk, és tagjainknak kifejezte köszönetét. Meghívott
a Csíksomlyói Búcsúra bennünket, ahol v. Nátz Zsolt képviselt is bennünket.
Tájékoztatása szerint felemelő és nagyszerű érzés volt ott lenni. A mise után
dedikálta az Ő -Csaba testvér- által írt könyveket, amit elolvasva és feltöltődve szeretettel emlékezünk a találkozásunkra. Biztos, hogy nem csak én éreztem ilyennek ezt az eseményt, hanem a sok jelenlevő is. Közvetlensége biztos,
sok embert megfogott. Nem csoda, hogy aláírás gyűjtésbe kezdtek a Nobelbékedíjra való jelölésre, hitre, felekezetre való tekintet nélkül. Így legyen!

Születésnap

Budapesten, a Hazatérés Templomába május 30-án dr. Bakay Kornél történész
professzor 75. születésnapján részt vett v. Nátz Zsolt. Képviselte az Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesületet és átadta jókívánságainkat és ajándékunkat.
Dr. Bakay Kornél professzor jó szívvel emlékezik a lébényi itt tartózkodására,
a trianoni megemlékezés megtartására, a trianoni emlékműre, és a Szent
Jakab templomunkra. Visszavárjuk!

Könyvbemutató-előadással

Kiszeli Lajos

a kuratórium titkára

Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület hírei
Szeretetnap

Mint tudjuk a tájékoztatásokból, ismét Lébény városában járt Böjte Csaba
testvér, ferences szerzetes, aki az erdélyi-dévai árvák, rászorulók elkötelezettje-

2015. május 16-án a Civil Centrumban visszatérő vendégünk volt dr. Varga
Tibor jogtörténész, a Szent Korona Szabadegyetem alapítója, aki az új könyvét, a Szívbe írt igazság címmel mutatta be, és tartott róla érdekes előadást.
A szép számú jelenlevők, (többen vidékről is érkeztek) megismerhették az új
könyv lényegét. Hála Istennek, több városi program is volt, ami ezen a napon
történt, nem befolyásolta az előadást. A Civil Centrumban többen hallgattuk
dr. Varga Tibor széles történelmi ismeret-tudást tartalmazó a könyvhöz
kapcsolódó anyag ismertetését.A szkíta és a hun jog alapjairól az „Eredet”-ről szól. „Szétszórt lelkünk újjá
eggyé lehetne a Teremtő törvényei alapján, ha végre emlékeznénk rá”, hangsúlyozta. Fogadjuk meg!
Az előadás végén dedikálásra is volt lehetőség. Köszönjük neki az előadást!
Tisztelettel:

v. Wandraschek Ferenc
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Lébény SE utánpótlás hírek

A Lébény SE négy legfiatalabb korosztálya, az U7, U9, U11 és az U13 részére
is véget ért a tavaszi fociszezon. Ezek a korosztályok még nem bajnokságokban, nem a pontokért versenyeznek, hanem Bozsik tornákon, illetve fesztiválokon vesznek részt. A velük dolgozó edzők célja elsősorban a sportra
nevelés, a játék megszerettetése és a sportághoz kötődés kialakítása. Emellett

balról: Pálfi Szabolcs, Grúber Barnabás, Kemény Csaba, Dékány Kálmán,
Orbán Gergő, Tóth Kristóf, Károlyi Attila
Edző: Holzinger János
A képről hiányzik: Jagadics Máté

Holzinger János

Nyárköszöntő torna

természetesen a gyerekek hónapról hónapra fejlődtek, ennek bizonyítékaként
mind a négy korosztály eredményességben, és a mutatott játékban is kiemelkedően teljesített körzetében.
Néhény szó a csapatokról:
Fehér Lénárd lelkes munkájának köszönhetően ebben az évben több mint
tíz U7-es játékossal gazdagodott utánpótlásunk. Ez a jövőre nézve nagyon
fontos, és bízunk benne, hogy minden évben legalább ennyi ovis és kisiskolás
szeretne nálunk megismerkedni a focilabdával.
Holzinger János vezetésével az U9-es focistáink minden szempontból hatalmas
fejlődésen estek át, az ovifociból feljebb lépve hamar megszokták a nagyobb
pálya, nagyobb kapuk és nagyobb labda okozta gyorsabb játékot.
Az U11-es csapatról mindent elmond eredményessége: 36 mérkőzésből 31
alkalommal tudtuk győztesként elhagyni a pályát.
Talán legjobban az U13-as srácokra fog ráférni leginkább a nyári pihenés,
ugyanis az itt szereplő játékosok nagy része már bemutatkozhatott a felsőbb
korosztályú bajnokságokban. Ők egy nagyon hosszú, de eredményes szezonon
vannak túl, edzőjükkel, Major Ferenccel együtt.
A már hagyományos nyári focitáborral zárjuk le az évet, hogy aztán a nyári
szünet után újult erővel tudjunk nekivágni a következő évnek, ami a még hatékonyabb munka érdekében néhány változást is hoz majd magával.

Óriási tehetségek mérték össze tudásukat a Lébényi futballpályán. Remek
cselek, gólok és csapatmunka jellemezte a tornát, melyen részt vett a Lipót,
Pannonhalma, Töltéstava, Abda, Lébény U6 és Lébény U7 csapata. A torna
egészére jellemző volt a szenzációs hangulat.
Köszönettel tartozunk mindenkinek, aki segített abban, hogy ez a torna
megvalósuljon: Apple Print, Termo-Mont, Lébényi - Baráti Kör, Kovács Zoltán
és Zsé-Té Bt.

Fehér Lénárd

edző

Evangélikus Egyház hírei

Kovács Zoltán

Lébény U-9 2014-2015-ös szezon

Remek idényen van túl a Lébényi U-9-es csapat. Mostanra sikerült teljesen
csapattá kovácsolódnia az egész társaságnak, amely az eredményeken is
látszik. Mind az őszi, mind a tavaszi szezonban jól szerepelt csapatunka Bozsik
tornákon. Rengeteg győzelem mellett volt például olyan torna, amelyet kapott
gól nélkül zártunk! Több alkalommal pedig kifejezetten utánpótlás neveléssel foglalkozó egyesületet is sikerült legyőznünk. Egyszóval remek egységet
alkottunk, gratulálok minden egyes játékosnak, aki szerepelt a csapatban és
látogatta az edzéseket és köszönöm a szülőknek a sok segítséget, valamint
a lébényi egyesületnek a feltételek megteremtését.
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Május 17-én megtörtént a konfirmáció. 8 gyermek vizsgázott, áldást kapott
és első alkalommal vett úrvacsorát.
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Gólyahírek

Megsüllyedt az evangélikus templom karzata!

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

Kisbabáink:
név

Születési
dátum

apa

anya

Laki Bella

2015. 03. 03.

Laki Péter

Viger Enikő

Németh-Wandraschek
Abigél Hedvig

2015. 06. 03.

Németh Ákos

NémethWandraschek
Martina Judit

Gratulálunk és
jó egészséget kívánunk!
Kedves Szülők!
Még nem tudni, hogy mindez milyen okból, a talajvízszint süllyedése, vagy
a fagerendák korhadása miatt történt. A helyzet sürgős intézkedést igényel.
Először ki kel deríteni az okokat, utána megfelelő szakembereket kell találni,
akik elvégzik a munkát. A munka volumenét és ebből kifolyólag a költségeket
még nem lehet pontosan előre látni. Aki látni szeretné a körülményeket, annak
a vasárnapi istentisztelet után, de más alkalommal is lehetősége lesz erre.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk és az e célra szánt adományokat is
örömmel fogadjuk.

Koháry Ferenc

evangélikus lelkész

A Gólyahírek rovatunkba az előző lapszám óta csak úgy kerülhetnek
be az újszülöttek nevei, ha a szülők elküldik nekünk adataikat.
E miatt lehetséges, hogy a rovatunk nem teljes, hiszen csak két család
jelezte számunkra, hogy szerepelni szeretne az újságban. (Erről a lehetőségről a védőnő értesítette a kedves szülőket, a családlátogatás
alkalmával.) Sajnos, mi a szülők beleegyezése nélkül nem tehetjük be
az újságba a gyermekek adatait!
Amennyiben szeretnék, hogy bekerüljön gyermekük a Gólyahírek
rovatba (akár visszamenőleg is), kérjük, küldjék el a szükséges adatokat a muvelodesszervezo@lebeny.hu e-mail címre.
Megértésüket köszönjük, az adatokat várjuk!

A szerkesztőség
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Felhívás gyommentesítésre
Minden évben a nyár közeledtével szeretnénk felhívni a lakosság figyelmét
a parlagfű és gyomnövények elleni védekezési kötelezettségre és ennek
fontosságára.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény
a földhasználó kötelességeként írja elő, hogy az adott év június 30. napjáig
az ingatlanon a parlagfű virágbimbó kialakulását megakadályozza és ezt az
állapotot a vegetációs idő végéig folyamatosan fenntartsa.
A kézi gyomlálás és kapálás az egyik leghatékonyabb védekezési módszer
a parlagfű ellen. A kaszálás és legeltetés környezet- és költségkímélő védekezési mód. Gyomirtó szer használata esetén fontos gondosan megválasztani
a használni kívánt szert, és ügyelni kell arra, hogy minél fiatalabb legyen
a kezelendő növény. A fertőzött területek túlnyomó részén a parlagfű irtása
csak a különböző módszerek megfelelő kombinációjával oldható meg.
Nemcsak a parlagfű okoz azonban gondot, hanem az egyéb, emberi egészségre veszélyes gyomnövények is. A leggyakoribb egyéb allergén gyomnövények
a fehér libatop, a fekete üröm, a lóromok, a parlagi rézgyom és a perjefélék.
Az ingatlantulajdonosnak ezen gyomnövények ellen is kötelező védekezni.
A védekezési kötelezettség elmulasztása esetén belterületen a jegyző,
külterületen a Kormányhivatal közérdekű védekezést rendel el. Ezzel egyidejűleg növényvédelmi bírság kiszabására is sor kerül. Egyéb allergén gyomnövény elleni védekezési kötelezettség elmulasztása esetén ezt a folyamatot
egy felszólítás előzi meg.
Érdemes tehát a gyommentesítést időben elvégezni, megelőzve a hatóság
közreműködését. Mindenki a saját ingatlanán, valamint az ahhoz tartozó
közterületen köteles gondoskodni a gyomok elleni megfelelő védekezésről.
Lébény Önkormányzatának a köztisztaság fenntartásáról és ellátásáról szóló
rendelete ugyanis tulajdonosi kötelezettségként írja elő a gyalogúton növekvő gaz kiirtását, valamint az ingatlan előtti közterületre telepített növényzet gondozását is. A köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal
összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II.21.) ÉVM-EüM együttes rendelet előírja, hogy a tulajdonos köteles gondoskodni az ingatlan előtti
járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha
a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), valamint
a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról.
Szeretnénk kérni a lakosságot, hogy ha gondozatlan, parlagfüves területet
észlelnek, jelezzék azt először az ingatlan tulajdonosának. Amennyiben ez
nem lehetséges vagy nem vezet eredményre, jelezzék a Lébényi Közös
Önkormányzati Hivatalban.
Mindannyiunk egészsége érdekében közös célunk, hogy a parlagfű és egyéb
gyomok elszaporodását és virágzását az allergén pollentermelése miatt
megakadályozzuk.

mányzat számara mindenképpen előnyös lenne, mert amellett hogy a működése iparűzési adóbevételt generál, az üzemeltető vállalná, hogy évente
tornyonként még 3000 Euró hozzájárulást fizet a városnak. Döntés ezen az
ülésen még nem született az együttműködési megállapodás megkötése
tárgyában, csak egy előzetes tájékoztatót hallhattak a képviselők.
Második napirendi pontként a Pálya Büfé új bérlője mutatkozott be. Kovács
Tibor elmondta, 20 éve foglalkozik vendéglátással, és régóta tervezte egy
családi vállalkozás beindítását, nagy öröm számára, hogy itthon, Lébényben
valósíthatja ezt meg. Tervei között szerepel koncertek, bálok, kulturális rendezvények, nyári táborok szervezése és természetesen diszkó rendezése is.
Emellett szeretné a játszóteret bővíteni egy homokozóval és szeretne a civil
szervezetek bevonásával olyan programokat megvalósítani, hogy minden
korosztály számára biztosítani tudja a kikapcsolódási, szórakozási lehetőséget,
de nyitott minden egyéb ötletre, elképzelésre is.
Harmadik napirendi pontban a Pálya Büfé épületének a felújításával,
a szükséges munkálatok ismertetésével foglalkoztak és az ehhez szükséges
forrást különítették el. Kovács Gábor a terjedő szóbeszédekre is tekintettel,
leszögezte, a felújítás nem azért történik, mert új a bérlő, hiszen a felújításról
a döntést még a pályázati kiírás elfogadása előtt, a költségvetés összeállításakor hozták meg. Az épületben nyílászáró csere, tetőfelújítás, valamint
a tető hőszigetelése történt meg azóta, de az új bérlő is jelentős belső felújítási munkálatokat hajtott végre - önerős beruházásként.
Negyedik pontban az önkormányzat 2015-2019 közötti gazdasági programját fogadták el. Az elkövetkező időszak alapvetéseit tartalmazó anyag
a törvényi kötelezettségüknek eleget téve készült és teljes terjedelmében
külön cikkben olvasható a mostani újságban.
Ezt követően egy évről évre visszatérő napirendet, a szociális törvény szerinti,
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok ellátásáról szóló részletes tájékoztatót, benne Steiningerné Horváth Csilla és Ludikár
Béláné családgondozó beszámolóját, ismerhették meg, majd az önkormányzat
Humán Bizottsága számolt be az elmúlt évben végzett tevékenységéről. Sárvári István, a bizottság elnöke elmondta, a bizottságnak az önkormányzati választásokat követően új tagjai is lettek, Németh Zoltán és Császár Béla képviselők.
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Beszámoló
(2015. február 26-tól lapzártáig)
Immáron harmadik alkalommal számolunk be a Lébény Újság hasábjain a képviselő-testület elmúlt időszakban végzett tevékenységéről,
igyekszünk mindezt röviden és közérthetően megtenni, segítve ezzel
a lakosság információhoz jutását az önkormányzat működését érintő legfontosabb kérdésekben.
Legutóbbi tájékoztatónkat a 2015. február 26-i képviselő-testületi üléssel
zártuk, ezt a március 26-i ülés követte.
Ennek első napirendi pontjaként a Lébénybe tervezett szélerőműparkról
szóló tájékoztatót hallgathatták meg. A kezdeményezés lényege, hogy
a Vieghoffer Wind management elnevezésű osztrák vállalat szélerőműpark
kialakítását tervezi Lébény külterületén, a vasút és az 1-es főút közötti területen. Az önkormányzattal ehhez együttműködési megállapodást szeretnének
kötni, csak ezt követően indulnának meg részükről a további előkészítési
munkálatok és a földterülettel érintett gazdálkodókkal történő tárgyalások.
Elhangzott, hogy a szélerőműpark Lébénybe történő telepítése az önkor-
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Kéthetente üléseznek, és rengeteg döntést hoztak már az új ciklusban is. Munkájukat leginkább a szociális, gyermekvédelmi és egészségüggyel kapcsolatos feladatok jelentik, de ugyanígy hozzá tartoznak az oktatással, művelődéssel, kulturális
tevékenységgel és a civil szervezetekkel kapcsolatos feladatok is.
A településen működő civil szervezetek életében minden évben nagyon fontos
téma volt a következő: döntöttek a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló önkormányzati rendelet alapján kiírásra került
felhívásra beérkezett pályázatok értékeléséről és a pályázati alap felosztásáról. A döntés a Humán Bizottság javaslata alapján született, Sárvári István bizottsági elnök elmondta, minden évben az egyik legnehezebb feladatuk, hogy a
civil szervezetektől beérkezett pályázati igényeket valahogy hozzáigazítsák a lehetőségeikhez. Ez nem egyszerű, hiszen ezek a civil szervezetek azok a csapatok
Lébényben, amik a kulturális életet, a sportot és egyáltalán a település életét jelentik és jobbá teszik. A testület mintegy 11 millió forintos pályázati keret felosztásáról döntött, az egyes civil szervezeteknek nyújtott támogatás összegét, a
támogatni kívánt cél megjelölésével külön tájékoztató tartalmazza.
Ezt követően Lébény város rendezési tervének módosításáról döntöttek,
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melyre egy kilátó építésének engedélyezése miatt volt szükség. A tervmódosítást a kilátót nyertes pályázatból megépíteni kívánó magánszemély kezdeményezte és a költségét is ő állta. A módosítás a kilátó esetében kivételt tesz
az általános magassági építési korlátozás alól. A tervezett madármegfigyelő
a Hanság Lébény felőli részén kerül majd felállításra és mindenki számára
szabadon látogatható lesz.
A következő pontban a vonatkozó törvény előírásainak eleget téve a 2015
évi közbeszerzési tervet fogadták el a képviselők. A tervből megállapítható, hogy a 2015. évben várhatóan egy közbeszerzési értékhatárt elérő
beszerzése lesz az önkormányzatnak: önkormányzati utak építését, felújítását (köztük a Tulipán utca és a Liget utca kavicsos része) tervezi mintegy
30 millió Ft értékben.
Majd a konyhát működtető Ördögkonyha Kft. gyermekétkeztetés térítési
díjának emelésére tett javaslatát tárgyalta a Képviselő-testület. A képviselők
a szolgáltató térítési díjak nyersanyagárak és a rezsiköltségek emelkedésére
hivatkozott 2,73 %-os emelési javaslatát elfogadták, azzal, hogy egyidejűleg
a szolgáltató által a konyha használatáért fizetett bérleti díj is hasonló mértékben megemelésre kerül.
Az önkormányzati helyiségek bérleti díját megállapító korábbi képviselőtestületi határozat is felülvizsgálatra került a következő pontban. Fontosnak
tartotta a testület ugyanis, hogy a családi és baráti rendezvények céljára kibérelhető helyiségek bérleti díja erre a célra kedvezményesen kerüljön meghatározásra. A képviselő-testület döntésének megfelelően a helyiek családi
és baráti rendezvények céljára a mindenkori bérleti díjak 50%-ának megfelelő mértékű díjért bérelhetik a Civil Centrumot, a Művelődési Klubot, a Közösségi Ház teljes épületét, valamint a nagytermét.
Következő pontban egy az 1848-as emlékmű előkészítését végző munkacsoport felállításáról döntöttek. A munkacsoport elnökének Wandraschek
Ferenc Antal alpolgármester urat választották, és egyben felkérték, úgy
szervezze meg ezt a csoportot, hogy abban mindegyik képviselő kerüljön
megszólításra és minél szélesebb társadalmi kapcsolatrendszert csatoljon be.
Majd a búcsúvásár rendezési jogáról is döntöttek. A testület által kiírt
pályázatra egy érdeklődő nyújtott be ajánlatot, ami érvényes volt. A képviselők jóváhagyták ezt, így a búcsúvásárt a 2015-2017 években is Kozári
László mosonmagyaróvári vállalkozó rendezheti, aki a rendezési jogért alkalmanként bruttó 345.000 Ft-ot fizet az önkormányzatnak.
A polgármester két ülés között zajlott legfontosabb eseményekről szóló tájékoztatójából mindenképpen kiemelendő az a bejelentés, miszerint a még a múlt
ciklusban energetikai korszerűsítésre beadott KEOP pályázatuk, amit a Gimnázium és a sportcsarnok épületére állítottak össze, nyert. A pályázat 100%-os
állami támogatású. Emellett egy másik pályázat is sikeres volt, amelynek köszönhetően folytatni tudják a Pálos ház kis léptékű felújítását, 50%-os a támogatási intenzitás mellett a nyáron el tudják kezdeni a falazatból a víz kiszárítását.
Utolsó döntésként a Pere köz közművesítése tárgyában érkezett megkeresésre tettek ajánlatot a megkeresést benyújtó Nátz Miklósnak. Az ajánlat
szerint az önkormányzat vállalta volna a közművesítés költségét, de végső
döntését csak a megkereső ezzel kapcsolatos álláspontjának megismerését
követően kívánta meghozni.
A következő hónapban április 23-án üléseztek a képviselők.
Az áprilisi ülés első napirendi pontja a Lébényi Katasztrófavédelmi Őrs
2014. évi munkájáról szóló beszámoló volt. Kovács Gábor néhány beszédes
számadatot emelt ki ebből: az őrs 360 km2 nagyságú területet lát el, ez 15
települést jelent, ahol az összes érintett lakosság több, mint 19 ezer fő.
A 2014-es évben 128 eset fordult elő, amelynél beavatkoztak.
Második pontban szintén egy beszámoló, a Lébény SE beszámolója került
napirendre. A beszámolót az egyesület elnöke, Mike József tartotta, aki
a 2014-2015-ös bajnoki évről elmondta, a felnőtt csapat várhatóan a középmezőnyben tud végezni, ugyanez elmondható a serdülő és az U19-es gyerekeikről is. 4 éve bekapcsolódtak az utánpótlás-nevelő Bozsik programba.
Ennek kapcsán kiemelte Kovács Zoltán utánpótlás koordinátor az MLSZ
által is elismert szakmai munkáját. Végezetül pedig megköszönte az önkormányzatnak, hogy támogatta az ügyüket és így a városnak megyei I. osztályú

egyesülete lehet. Elhangzott az is, hogy a képviselő-testület a bajnoki év lezárása után még egy részletes számszaki adatokkal is alátámasztott beszámolót vár az egyesülettől, a korábbi, képviselő-testületi határozatba foglalt
támogatási feltételnek való megfelelés érdekében.
Harmadik pontban egy évről évre napirendre kerülő téma, az előző év költségvetéséről szóló beszámoló került tárgyalásra és elfogadásra. Kovács
Gábor elmondta, hogy egy nagyon sikeres gazdasági évet zártak, ami azt
jelenti, hogy van megtakarítása is az önkormányzatnak, amely további fejlesztések vagy pályázati önerő forrásaként szolgálhat majd a jövőben. Különleges aktualitása miatt kiemelte, hogy semmilyen kötvényük nincs,
a megtakarításukat a számlavezető banknál kezelik.
Negyedikként egy szintén minden évben napirendre kerülő témát, az éves
összefoglaló ellenőrzési jelentést tárgyalták meg, amit a belső ellenőr készített. Dr. Tóth Tünde jegyző elmondta, kettő ellenőrzést hajtott végre
a belső ellenőr az elmúlt évben hivataluknál, a 2014. évi könyvelési rendezőtételek vizsgálatát, valamint a 2014. évi költségvetés tervezési folyamat felülvizsgálatát, az ellenőrzés jelentős szabálytalanságot nem tárt fel, mindössze
két, intézkedést igénylő megállapítást tett.
Majd a Lébényi Óvodafenntartó Társulás 2014. évi beszámolójának véleményezése került sorra, amely társulást három település (Lébény, Mecsér,
Bezi) működteti közösen. A gesztor önkormányzatnak, Lébénynek a köznevelési feladatok ellátására kerekítve 111 millió forint kiadása merült fel, ezzel
szemben áll kerekítve 86 millió forint támogatás, így szükséges volt a tagok
működési hozzájárulása saját bevételeik terhére. Ennek ellenére az óvodai
nevelés ellátásának szakmai színvonala nem csökkent, a költségvetési év
folyamán likviditási problémák nem merültek fel.
Hatodik napirendi pontban a képviselői keret felosztásáról döntöttek.
A képviselők minden évben rendelkeznek egy bizonyos összeggel, mely ebben
az évben az előző évhez hasonlóan 400 ezer forint képviselőnként. A keret
felosztását tartalmazó képviselő-testület által jóváhagyott táblázatot külön
találhatják meg az újságban.
A következőkben a márciusi ülés első napirendi pontjaként tárgyalt
szélerőműpark létrehozásáról szóló együttműködési megállapodás került
napirendre, de a megállapodás még nem került elfogadásra, mert a képviselők úgy ítélték meg, hogy a téma további egyeztetést igényel a beruházókkal,
így meg kívánják hívni őket egy képviselő-testületi munkaértekezletre.
Majd településrendezési tervmódosítás kezdeményezése került napirendre, amit a Pere közön telkeket kialakítani kívánó magánszemély kezdeményezett. A képviselő-testület Nátz Miklós kérelmező megkeresésére támogatta
a Pere közt érintően a helyi építési szabályzat (HÉSZ) olyan irányú módosítását, miszerint a kérelmező 10 darab lakótelket tudjon kialakítani a szóban
forgó területen, azzal, hogy a HÉSZ módosításának megindítása tárgyában
a döntését csak a kérelmezőnek a képviselő-testület korábbi ülésen tett
ajánlatára adott válaszának ismeretében kívánja meghozni.
A két ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóban szóba került a mentőállomás kialakításának ügye a településen, mely kezdeményezés mellé
állt Dr. Nagy István, a térség országgyűlési képviselője is. A kezdeményezést
a képviselő-testület is támogatta, egyben felajánlotta, hogy szükség esetén
térítésmentesen rendelkezésre bocsátja a tulajdonában álló volt ,,kinti óvoda”
épületét, illetve annak egy részét erre a célra.
Az egyéb döntést igénylő ügyek közt a működési nehézségekkel küzdő Szigetköz – Mosoni-sík LEADER Egyesület támogatása mellett döntöttek,
mely szervezetnek a település több sikeres pályázatot köszönhetett az elmúlt
ciklusban. A határozattal a Szigetköz – Mosoni-sík LEADER Egyesület munkaszervezet 2015. második féléves működtetéséhez – az egyesületi tagdíjon
felül - 50 Ft/lakos összeggel járultak hozzá, valamint a 2008-2010 években az
egyesület számára nyújtott kamatmentes kölcsön összegét a továbbiakban
is a szervezet rendelkezésére bocsátják.
Az ülés végén többek között az idősek klubjában a fotelok cseréje, valamint
az állatvásár és a helytörténeti gyűjtemény jövője került szóba.
A lapzárta elööti utolsó testületi ülésre május 28-án került sor.
Első napirendi pontként a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság Lébény város
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közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóját hallgathatták meg.
A beszámolóból és az ahhoz fűzött szóbeli tájékoztatóból kiderült, településünk
nem tartozik a bűnügyileg fertőzött területek közé, és a terület ellenőrzését ellátó
helyi körzeti megbízotti csoport az önkormányzattal és a lakossággal is együttműködve, a nemrégiben kiépítésre került térfigyelő kamerarendszerrel megerősítve a továbbiakban is azon lesz, hogy ez a helyzet ne változzon.
Második pontban a közbeszerzések éves statisztikai összegzése került
napirendre, amelynek elfogadása minden év május 31-ig kötelező az önkormányzatoknak. Az elmúlt évben egy közbeszerzést folytatott le az önkormányzat, így az anyagban ez, nevezetesen a volt gimnázium és a tornacsarnok
épületének energetikai korszerűsítési munkálatai tárgyában lefolytatott
közbeszerzési eljárás adatai szerepelnek.
A harmadik pontban a szociális igazgatás és a szociális ellátások helyi
szabályairól szóló rendeletet módosították a képviselők olyan irányban,
hogy a települési önkormányzat által az ápolási költségekre tekintettel nyújtott települési támogatás időtartama a továbbiakban a nyugdíjra jogosító
szolgálati idő időbe is beszámíthasson, ehhez az e célból nyújtott települési
támogatás összegét kis mértékben meg kellett emelni.
Negyedikként a még a márciusi ülésen tárgyalt és ismertetett szélerőműpark
létrehozásáról szóló együttműködési megállapodás elfogadása tárgyában
döntöttek, amely döntést egy a beruházók részvételével zajló képviselő-testületi munkaértekezlet előzött meg.
Ezt követően a város helyi sportfejlesztési koncepciójának elfogadásáról
határoztak, mely az önkormányzat sporttal és testneveléssel kapcsolatos
célkitűzéseit és a célkitűzések eléréséhez vezető feladatokat határozza meg,
emellett pályázatokon való induláshoz is elengedhetetlen.
Majd önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására

kiírt pályázatokon való indulásról döntöttek: az első beadásra kerülő pályázat az önkormányzati hivatal épületének fenntartási költségek csökkentését célzó fejlesztését, a második a Hunyadi utca felújítását, a harmadik
pedig a sportcsarnok udvarán található aszfaltpálya gumiburkolattal történő
felújítását irányozza elő.
A két ülés közötti események sorában Kovács Gábor polgármester tájékoztatta a képviselőket dr. Nagy István országgyűlési képviselővel folytatott
megbeszélésen felvetett témákról. Talán a legfontosabb, hogy képviselő úr
közbenjárásának is köszönhetően Lébénybe várhatóan úgynevezett mentési pont települ, ami egy mentőautó és a hozzá tartozó személyzet 12 órás
rendelkezésre állását jelentené a településen. Még három önkormányzati
kezdeményezést említett meg, amit képviselő úr irányába tettek, az egyik
a település határában útdíjkapu felállítását kezdeményezi az illegális kamionforgalom kiszűrésére, a másik a kormányablak (okmányiroda) kihelyezése iránti, a harmadik pedig a lakosság nyugalmát hangos zenéléssel
megzavaró mozgóboltok szigorúbb szabályozása iránti igény.
Az egyéb döntést igénylő ügyek között a Pere köz közművesítésének
önkormányzati vállalására irányuló ajánlatukat visszavonták, de egyúttal
biztosították a kérelmezőt arról, hogy igény esetén lehetővé teszik
a telekkialakításhoz szükséges közművek közterületen történő elvezetését,
valamint a beruházás megvalósításhoz szükséges rendezési tervmódostíást
is magukra vállalják, amennyiben kérelmező ezt indítványozza. Jóváhagyták
továbbá, hogy a polgármester a település képviseletében meghívottként
részt vegyen Santiago de Compostelában egy a Szent Jakab zarándoklattal
kapcsolatos nemzetközi konferencián.

dr. Tóth Tünde

Civil pályázatok 2015-ben
Pályázó neve, megvalósítandó célok

Önerő/egyéb forrás

Lébényi Amatőr Színjátszó és Kulturális Egyesület (Hagyományőrző
Orchidea Klub) kulturális rendezvények, események
Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület
előadások, táborok, ünnepségek tartása

50.000 Ft

Vöröskereszt Helyi Szervezete véradások, jubileumi ünnepség szervezése, Idősek Napja rendezvény
Lébényi Motoros Egyesület gyermekmotoroztatás, ruhaosztás, előadások
Lébényi Lovasok Lébényért Egyesület Sajtos réti fogathajtó kupa
Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete
20. évfordulóra ünnepség szervezése, évkönyv megjelentetése
Pulzus TSE
fellépő ruhák varratása
Sport Egyesület
sporttevékenységgel kapcsolatos költségek

2014-ben elnyert
támogatás

2015-ben pályázott
összeg

2015-ben elfogadott
összeg

90.000 Ft

250.000 Ft

100.000 Ft

170.000 Ft

250.000 Ft

180.000 Ft

300.000 Ft

300.000 Ft

300.000 Ft

tagdíj

150.000 Ft

400.000 Ft

150.000 Ft

82.169 Ft

350.000 Ft

1.750.000 Ft

500.000 Ft

110.000 Ft

250.000 Ft

650.000 Ft

450.000 Ft

40.000 Ft+ szülői
hozzájárulás

50.000 Ft

110.000 Ft

60.000 Ft

saját f.: 900.000 Ft
egyéb f.: 600.000 Ft
önkormányzattól kapott
előleg: 1.000.000 Ft

4.300.000 Ft

8.664.650 Ft

6.300.000 Ft

50.000 Ft

120.000 Ft

80.000 Ft

Gondoskodás Alapítvány (Helyi Idősek Klubja)
Idősek klubja 42 éves évfordulójának megünneplése
F-16 Lébény Postagalamb Egyesület számítógép vásárlás

tagdíj

75.000 Ft

150.000 Ft

80.000 Ft

Lébényi Liszt Ferenc Vegyeskar
Dal Ünnepe, Őszi Hangverseny, Adventi koncert

tagdíj

600.000 Ft

960.000 Ft

785.000 Ft

önkormányzattól kapott
előleg: 250.000 Ft éves tagdíj
4.000 Ft/fő

700.000 Ft

1.007.000 Ft

750.000 Ft

Lébényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület működési költségek

adó 1%

600.000 Ft

760.000 Ft

600.000 Ft

Lébényi Szent Jakab templom „Vox Angelica” kórusa
Holdkórusok éjszakája, kórustalálkozó, külföldi fellépések

tagdíj: 66.000Ft

180.000 Ft

334.000 Ft

200.000 Ft

Lébényi Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület
sporttevékenységgel kapcsolatos költségek

„Játék-Vár” Szülők az Óvodáskért Egyesület
Családi nap, ugrálóvár, ajándékok a gyerekek részére
Egyesület Lébényért
(Iskolai SZM, Baba-Mama Klub, Ringató)
rendezvények, alkotó és játszóházak szervezése
Összesen:

22 Lébény

saját f.: 40.000 Ft
egyéb f.: 30.000 Ft

75.000 Ft

150.000 Ft

125.000 Ft

saját f.: 40.000 Ft
egyéb f.: 30.000 Ft
BMK egyéb f.: 15.000 Ft

Egyesület L-ért: 80.000 Ft
Iskolai SZM: 40.000 Ft
Baba-Mama K.: 70.000 Ft
Ringató: 15.000 Ft

150.000 Ft
100.000 Ft
110.000 Ft
15.000 Ft

130.000 Ft
85.000 Ft
110.000 Ft
15.000 Ft

8.380.000 Ft

16.230.650 Ft

11.000.000 Ft
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CIKLUSPROGRAM
(2014 – 2019)
„A közösség ereje.”

Az önkormányzatokra vonatkozó törvény, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatunk előírja, hogy a polgármesternek a megválasztása után hat
hónapon belül – a Képviselő-testület megbízatásának időtartamára – ciklusprogramot kell a testület elé terjesztenie.
Ennek a kötelezettségemnek eleget téve nyújtom be az alábbi rendező gondolatokat, amelyeket, kérem, vitassunk meg és közös egyetértés esetén fogadjunk el a 2019-es önkormányzati választásokig bezárólag!
Mindnyájunk előtt ismert, hogy egy meglehetősen nehéz (morális, politikai,
de főleg gazdasági) helyzetben döntött úgy Lébény lakossága, hogy ránk
bízza a település sorsát…
Ezt a mondatot eddigi polgármesteri pályafutásom során – kis változtatásokkal – harmadik alkalommal írom le. A mostani ciklusprogram lényegét,
a felvázolható vízió alapját épp e „kis változtatások, változások” adják:
• Mert a meglehetősen nehéz helyzetben fellelhetünk jelentős pozitív változásokat is: lassan kiforrja magát az önkormányzati reform, kezd újra beindulni a nemzetgazdaság, Lébény még soha ekkora megtakarítással,
aktivizálható önerővel nem rendelkezett, mint a 2014-es gazdasági év végén.
• Lébény az előző ciklusban, 2013 nyarán város lett, és ez a rang másfajta elvárásokat is teremt polgáraiban, amely változás egyrészt örömteli, másrészt
viszont új feladatokat is állít a képviselő-testület elé.
• Ez alkalommal öt évre kell előre gondolkodnunk, hiszen a mostani választás
ilyen időtartamra ad mandátumot képviselőnek, polgármesternek egyaránt.
Mindezen változások okot adtak arra, hogy a mostani ciklusprogramom
megfogalmazása során a saját tapasztalataimra való alapozás mellett szakmai
elemzések eredményeit is felhasználjam a vízióm kiindulópontjaként és
alátámasztásaként.
Egy 2014 decemberében elkészült, célirányos, fókuszcsoportos kutatás és egy
ekkortájt készült szakdolgozat SWOT-elemzésének eredményei mellett figyelembe vettem az eddigi két ciklusprogramomban megfogalmazottakat
is – alaposan mérlegelve az eltelt idő alatt bekövetkezett változásokat: az
elért sikereket, eredményeket és még hiányzó aktivitásokat, megvalósítandó
terveket. Az értékeléshez és a felszínre került lakossági óhajokhoz természetesen hozzávettem a saját tapasztalataimat, ezekre alapozott személyes
céljaimat is. E gondolati alapok összegyúrása után az alábbi főbb programcsoportokat és hozzájuk tartozó aktivitásokat terjesztem elő:
1. Környezetünk és otthonunk
• Önkormányzati bel- és külterületi utak folyamatos karbantartása, felújítása.
• Járdaépítés, régi járdák felújítása.
• Közvilágítás (beleértve a díszkivilágítást) korszerűsítése.
• A város belterületén lévő zöldterületek karbantartása, gondozása. Parkosítás, virágosítás.
• Forrástavak rendbehozatala (a Vízügyi Igazgatóság gesztorságával).
• Kül- és belterületi vízrendezés. Elvezető belvízcsatornák jó karba helyezése.
• Szennyvíztisztító kapacitásbővítése (Kunsziget község és a Pannon-Víz Zrt.
gesztorságával).
• Energiaellátási és hatékonyságnövelő, valamint megújuló energiára alapozott
fejlesztések a közintézményekben.
• Lébény központi részére vonatkozó, hosszú távra szóló városképi terv készíttetése.
• Pálos rendház felújításának folytatása, funkció keresése a működtetéséhez.
2. Gazdaságfejlesztés
• Az ipari területünk további bővítési lehetőségének vizsgálata.
• Szélerőmű-park kialakításának elősegítése.
3. Közlekedés
• A menetrend szerinti buszjáratok és a vasúti közlekedés összeköttetésének
javítása.

• Újabb kerékpárutak építése, a meglévők – lehetőség szerinti – továbbépítése.
• Parkolók kialakítása (pl. óvodánál, postánál, pékségnél stb.).
4. Hivatal és önkormányzat
• Az önkormányzati hivatal fejlesztése: az elektronikus ügyintézést is támogató ügyfélszolgálat.
• A lehető legtöbb helyben igénybe vehető közigazgatási szolgáltatás
biztosítása.
• Folyamatos képzés biztosítása a hivatali apparátus részére.
• Ügyfélbarát és hatékony helyi közigazgatás.
• A város önfenntartó képességének erősítése, a helyi erőforrások feltárása.
• A képviselő-testület szerepvállalásának erősítése a lakosságnak és a helyi
közösségeknek a várost érintő önkormányzati döntésekben való részvétele
(annak fokozása) érdekében.
• Stratégiai fejlesztési irányok kidolgozása, azok tudatos és következetes
megvalósítása.
• Partneri, kooperatív településirányítás: az önkormányzati döntéshozatalba
a helyiek nagybani bevonása, társadalmi konszenzusra való törekvés.
• Hiányzó településfejlesztési koncepció elkészítése, majd integrált településfejlesztési stratégia megalkotása.
• Marketing és PR: Lébény újság, honlap, Facebook-oldal, helyi TV, kiadványok, illetve
általában és önmagában a kommunikáció (külső és belső egyaránt) erősítése.
• Pályázati lehetőségek kiaknázása.
• Törvényesség biztosítása a hivatal és az önkormányzat működése során.
5. Egészségügy és oktatás
• Az egészségügyi ellátás színvonalas működtetése, az ehhez kapcsolódó
feltételek biztosítása.
• A lakosság egészségmegőrzése érdekében szűrőprogramok szervezése.
• Az óvodai nevelés – mint az önkormányzatnál maradt köznevelési feladat –
magas szintű megszervezése, ehhez a személyi és tárgyi feltételek biztosítása.
• Az önkormányzat működtetési kötelezettségébe tartozó oktatási épületek
és környezetük folyamatos karbantartása, korszerűsítése.
• Bölcsődei elhelyezés – igény szerinti – lehetővé tétele.
• Helyi mentőállomás létrehozásának elősegítése.
6. Szociális támogatások, népességmegtartás
• A megváltozott szociális támogatási rendszer lakosságközpontú adaptálása: segélyező helyett gondoskodó önkormányzat kialakítása.
• A lakosság segítése és motiválása az öngondoskodás irányába való elmozdulásra.
• Építési telkek szükségszerű, a felmerülő lakossági igényekhez igazodó ütemezésű kialakítása. Ehhez kapcsolódóan a hatályos településrendezési
tervünk frissítése, aktualizálása.
• Játszótér-építések folytatása.
• Gyermekvállalás támogatása, ehhez kapcsolódó kedvezmények, támogatások kidolgozása.
• Bentlakásos időskori elhelyezés lehetőségének megvizsgálása, indokoltság
és fenntarthatóság esetén ilyen otthon kialakítása.
7. Kultúra
• A volt helytörténeti gyűjteményt újra bemutathatóvá kell tenni.
• A Közösségi Ház folyamatos fejlesztése. Valódi közösségi tér életre hívása.
• A helyi értékek, hagyományok bemutatását célzó rendezvények szervezése.
• Nyilvánosság, a lakosság tájékoztatása minden lehetséges módon.
• Rangos és színvonalas városnap(ok), rendezvények és más, karakteres arculatú programok tervezése és megszervezése.
• A már korábban eltervezett 1848-as emlékhely/emlékmű megvalósítása.
• Testvértelepülési kapcsolatok fejlesztése.
• A Szent Jakab zarándoklat további támogató felkarolása, a város kulturális
életébe való integrálása.
8. Sport és helyi közösségek
• A helyi civil szervezetek és a helyi sportegyesületek kiemelt támogatása.
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• A helyi civil szervezetek és a helyi sportegyesületek motiválása abban, hogy
mozduljanak el az önfenntartó működés irányába.
• Sportinfrastruktúra-fejlesztések: iskolai és egyesületi sportpályák, tornaterem
felszerelése és berendezési tárgyai, erdei tornapálya, gördeszka pálya, esetleg uszoda.
• Helyi érdekeltségű versenysportok támogatási lehetőségeinek vizsgálata:
lovas, fogat, boksz…
Jövőkép (vízió)
A fenti nyolc programcsoport aktivitási elemeinek megvalósítása elősegítheti,
hogy egy általam elképzelt jövőkép szerinti városkép alakulhasson ki Lébényben.
Mindezt öt pontba csoportosítva az alábbiakban foglaltam össze:
1. Legyen Lébény az a település, ahol az épített és természeti értékek, a helyi
hagyományok és a gazdag történelmi múlt a közösség büszkesége és értéke, a turizmus pedig a helyi gazdaság egyik húzóágazata.
2. Legyen Lébény olyan település, ahol nemcsak a lakosság, hanem a helyi
vállalkozások is részesei a közösség életének. Ahol az önkormányzat, a lakosság és a vállalkozások egyaránt a sajátjuknak érzik a várost, együttesen
és együttműködve teszik még élhetőbbé és boldogabbá Lébény jelenét, és
építik annak jövőjét.
3. Legyen Lébény igazi kisváros, egy többletszolgáltatásokat nyújtó mikrotérségi
központ a közlekedési útvonalak, tájegységek és járások találkozási pontján.
4. Legyen Lébény egy fenntartható település, amely stabilan őrzi lakosságszámát, ahonnét az itt születettek nem vágyódnak el, és az ideköltözőkkel
együtt barátságban és boldogan, igazi közösségben élnek.
5. Legyen Lébény a „gyermekek paradicsoma”, egy családbarát település, amely
mindent megtesz annak érdekében, hogy minél több gyermek születhessen,
és ahol az önkormányzat kiemelt figyelmet fordít az itt élő gyermekek és
gyermekes családok boldogulására és bologságára.

A vízióhoz kapcsolódó fejlesztések lehetséges, részletes kidolgozásra
váró stratégiai irányai:
1. Turizmusfejlesztés
„Lébény a kiaknázatlan turisztikai lehetőségek és sokszínű
látnivalók tárháza.”
2. Helyi gazdaságfejlesztés
„Mindent az adózókért!”
3. Városi funkciók erősítése
„Lébény, a Kelet-Hanság fővárosa.”
4. Lakóterület-fejlesztés
„Lébény, az otthonos lakóhely.”
5. A lakosságszám megmaradásának biztosítása
„Mindent a gyermekekért!”
6. Szabadidő eltöltési lehetőségek bővítése
„Érezd jól magad Lébényben!”
7. Identitáserősítés, közösségépítés, értékmegőrzés
„…mert szeretem Lébényt!”
8. Az önkormányzat és a lakosság közötti kommunikáció erősítése
„Párbeszéd és figyelem: közös gondolkodás.”

Kovács Gábor
polgármester

Lapzárta után érkezett hír:
A képviselő-testület június 25-i ülésén tárgyalta a közétkeztetési feladatok
ellátására kiírt pályázatra beérkezett ajánlatokat. A testület a Gast-Vitál
Kft. anyagát nyilvánította a legjobbnak, így szeptembertől a lébényi Torma Tibor vezette vállalkozás fogja üzemeltetni az önkormányzat konyháját, amely a nyár folyamán teljes felújításra kerül.
(A felújítási munkálatokról és az új üzemeltető bemutatkozásáról az újság
következő számában olvashatnak majd.)

Képviselői keret felosztása 2015. I. félév
Dr. Angyalics
Attila
Katolikus Egyházközség
Evangélikus Egyházközség
Lébény SE
F-16 Postagalamb Egyesület
Első Lébényi Lokálpatrióta Egyesület
Lébényi Kézilabda és Szabadidő Sportegyesület
Lébényi Ált. Isk. és AMI
Nyugdíjasok Lébényi Egyesülete
Egyesület Lébényért
Vöröskereszt Lébényi Szervezete
Lébényi Motoros Egyesület
Hagyományőrző Orchidea Klub
Lébényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Lébényi Szent Jakab Templom Wox Angelica Kórusa
Eight Singers Lébényi Énekegyüttes
Lébényi Amatőr Színjátszó és Kulturális Egyesület
Lébényi Lovasok Lébényért Egyesület
"Játék-Vár" Szülők az Óvodás Gyerekekért Egyesület
Liszt Ferenc Vegyeskar
Gyermekeinkért Alapítvány
Itt a nyár! Kézműves tábor
Idősek Klubja támogatása (foglalkoztatás, kirándulás)
Katolikus Ravatalozó építése
Szent Jakab Baráti Kör Közhasznú Egyesület zarándok
információs tábla kialakítása Lébényben
Győri Vízisport Egyesület
Összesen
Maradvány
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Bujtás László

Császár Béla

40 000

10 000
10 000
100 000

20 000
20 000
20 000
70 000
20 000

40 000
30 000
30 000

10 000
20 000

Németh
Zoltán
10 000
10 000
10 000

10 000
10 000
30 000

10 000

5 000
5 000

10 000
10 000
5 000

20 000

5 000

Sárvári
István
50 000
25 000

Wandraschek
Ferenc Antal
20 000
10 000

Kovács
Gábor

30 000
20 000

20 000

100 000
100 000

30 000

20 000
20 000

25 000

15 000
5 000
15 000
10 000
5 000

10 000

5 000
10 000
100 000

20 000
20 000

10 000
5 000

10 000
15 000
15 000

10 000

20 000
20 000
20 000

100 000

20 000
200 000

200 000

200 000

200 000

400 000

200 000

200 000

200 000

200 000

-

Összesen
130 000
55 000
130 000
20 000
30 000
80 000
220 000
235 000
80 000
20 000
75 000
20 000
10 000
5 000
15 000
10 000
110 000
30 000
60 000
65 000
100 000

80 000

80 000

200 000

200 000

20 000
1 600 000

200 000

200 000

1 200 000
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Fülünk világa
A hallás és a fülbetegségek
Öt érzékszervünk közül most a fülről szeretnék írni.
A hallás szerve a fül, az érzékszervek közül az egyik legfontosabb. Már az ókorban
élő nagy gondolkodókat is foglalkoztatta a hallás anatómiája és élettana. Érdekességként már pl. Diogenész tudta, hogy a fül egy üregrendszer, melyet levegő tölt és
Hippokratész már írt a dobhártyáról. Melyikünk nem emlékszik az indiános könyvekre és filmekre, amikor a szereplők egyike a fülét a földre szorítja, hogy meghallja a távoli lódobogást, vagy a sínekre, hogy messziről észlelje a vonat jövetelét. Azt
is tapasztalták, hogy a vízfelszín is vezeti a hangot. Talán Óceánia népeinél tűnt fel
legelőbb, hogy bizonyos tengeri kagylók és csigák kemény háza alkalmas a hang
összegyűjtésére. Halláskárosodás, halláscsökkenés esetén pedig gondoltak arra,
hogy egy tölcsérforma összegyűjti a hangot és javít a halláson. Leghíresebbek talán
Beethoven hallócsövei voltak, melyeket a mester használt hallásának teljes elvesztéséig. Nagy lökést adott a halláscsökkenés eszközös javításának Sir Alexander
Graham Bell, amikor felfedezte hallássérült feleségének a szénmikrofont,
majd Edison találmánya, a fonográf.
A fül a hallás és az egyensúlyozás páros szerve. Három részre
tagoljuk: külső-, közép- és belső fülre. A külső fül alatt a fülkagylót és a külső hallójáratot értjük. A középfülben található a fülkürt, ez egy cső, ami az orrgaratot köti össze
a dobüreggel. Itt helyezkednek el a hallócsontocskák: a kalapács, az üllő és a kengyel. Gyulladása gyakori fül-orr-gégészeti megbetegedés. A belső fület a labirintusrendszer képezi:
a csontos- és a hártyás labirintus. A dobüregben találhatóak
a VIII. agyideg szőrsejtjei, illetve az egyensúly-érzékelés központja.
A csigában és a Corti-szervben található a hallás központja.
A hangot fizikai ingerekből a hallórendszer elektromos jelekké, majd érzetté
alakítja. Ez az akusztikai inger mozgásba hozza a dobhártyát, majd átadja
a hangrezgéseket a hallócsontocskáknak, végül pedig a folyadékrendszernek.
Így jön létre a légvezetéses hallás. A hang a koponyacsontokon keresztül
eléri a csigát és a folyadékot, így jön létre a csontveztéses hallás. Majd a Cortiszerv kerül ingerületbe és a szőrsejteken keresztül az információ átjut a hallóideghez, ami az ingerületet a nagyagykéreg megfelelő központjába vezeti.
Ezek a jelek érzetté alakulnak és felfogjuk őket.
A fület érintő betegségek: a fülkagyló betegségei, a külső hallójárat gyulladása, a középfülgyulladás, az egyensúlyozószerv zavara, vagyis a Meniérebetegség, a szédülés is lehet az egyensúlyozó szervvel összefüggésben,
a fülzúgás vagy más néven tinnitusz és a nagyothallás (amikor részben hall
az illető személy), valamint a siketség (amikor a hallás teljes egészében hiányzik) és ha mindez beszédkárosodással vagy beszédképtelenséggel is párosul, akkor siketnémaságról beszélünk. (NEM süket, régen így hívták,
manapság siket!)
A külső hallójárat gyulladásánál gyakori tünet a fülfájás, ezt
antibiotikumkrémes gézcsík fülbe helyezésével, valamint fülcseppekkel

Régen történt
I. rész

220 éve történt, hogy
templomot épített magának az alig egy évtizede
újjászületett evangélikus gyülekezet. A közösség
új otthonának belső berendezését az 1782-ben
megszűnt óvári kapucinus kolostorból vásárolták.
A közadakozásból emelt épületet – amely egy
alacsony, kovácsoltvas kereszttel díszes, hengersüveges tornyot is kapott – Zeles Imre lelkész
szentelte fel 1795. augusztus 20-án.
220 éve,
1795-ben kezdődött, s négy éven át tartott a Rábca
első szabályozása, melynek eredményeként nagy ki-

gyógyítják, illetve fájdalomcsillapítóval. Pár nap alatt gyógyul. Szeles időben
gyakori, valamint hallókészülék használata esetén is. a Középfülgyulladás
savós, gennyes változata a legelterjedtebb, ha pl. az orrmandula beduzzad,
akkor elzárja a fülkürtöt, vagyis az ún. "szellőzőnyílást" és a baktériumok
felszaporodnak a fül belsejében és kialakul a gyulladás. Kisgyermekeknél
gyakori. Előfordul akkor is, ha folyadék kerül a fülbe, pl. uszodában, hajmosásnál. Ez erős fájdalommal és általában lázzal jár. A szakember antibiotikumot ír fel, fájdalomcsillapítóval párosítva. Megoldás szokott lenni még
a paracentézis, azaz a fül felszúrása, így segítséggel távozik a váladék.
A végső megoldás az orrmandula eltávolítása (adenotómia) is lehet, ami
megoldja a gondot. Ha magától fakad ki a dobhártya, akkor szabálytalanul
szakad ki, vagyis a gyógyulásnál hegesen gyógyul és ez a hallásra is kihatással lehet a későbbiekben. A felszúrásnál a dobhártya szabályosan tud
gyógyulni, de kisebb heg így is visszamarad.
A fülzúgással, fülcsengéssel sok ember kűzd, zavró, kellemetlen, de fájdalmatlan tünet. Általában a magas vérnyomás
okozza, ami erre is kihatással van. Segíteni a vérnyomás beállításával lehet. Néha speciális zenei CD is segít a fülzúgáson.
Az egyensúlyozó szerv zavara a szédüléssel, egyensúlyzavarral és egyoldali hallásvesztéssel járó Meniére-betegség. Ilyenkor csak az ágynyugalom és a hányáscsillapítás segít, rosszabb
esetben műtétre is sor kerülhet.
Ha a fülbe kerül valami, mindenképpen keressünk fel fülorr-gégész szakorvost, egyedül ne próbálkozzunk semmit eltávolítani a sérülésveszély miatt. A fültisztító pálcika használata sem javasolt, csak
beljebb nyomja a fülzsírt, ami egy idő után felhalmozódik.
Kérem engedjék meg kedves Olvasók -mivel kiemelt szakterületem a hallássérültek ellátása és a jelnyelvi kommunikáció a siketnéma emberekkel-, hogy
kiemelten kezeljem ezt a témát, amiről egy másik cikkemben bővebben
szeretnék írni. A siket- és a siketnéma ember is ember és teljes értékű életet
tud élni a mai világban. Sokat segít a hallókészülék, a rehabilitációs munkahelyek, valamint a jelnyelvi kommunikáció, illetve az esélyegyenlőség. Gyakori az időskori hallásvesztés, ami türelmes bánásmódot igényel. A
halláskárosult emberrel is lehet kommunikálni mindenkinek. Fontos hogy
szemben álljunk vele, jól láthassa a szánkat, ne legyünk sötétben, artikuláljunk
(de ne vigyük túlzásba), ha visszakérdez, akkor máshogy ismételjük meg a
mondatot és ne ugyanazt mondjuk el, valamint ne mutogassunk, inkább
írjuk le papírra a dolgokat.
Minden kedves Olvasónak jó egészséget kívánok:

terjedésű, mocsaras, vizenyős területek helyén a
lébényi határban is értékes rétek és legelők keletkeztek.
185 éve,
1830-ban kezdték meg a Szent Jakab templommal
egy építészeti egységet alkotó, ekkor már romos
állapotú bencés kolostor bontását. Az épület egy
részét plébániává alakították át, mely ma is áll,
zarándokházként fogadja a Lébénybe látogatókat.
165 éve,
1850 áprilisában Lébényben is zsandár-helyőrség
létesült. A zsandárok szálláshelyéül szolgáló épület biztosítása, a szükséges berendezés és felszerelés (ágyak, szalmazsákok, vaskályha, rézlábos,
tányérok, ciroksöprűk stb.) beszerzése a község
feladata volt.

Tamás Eszter

dipl. egészségügyi munkatárs

160 éve,
1855. augusztus-októberben Lébényben is pusztított a kolera. A halotti anyakönyvek szerint
augusztus 16 és október 20 között 39 katolikus
és 18 evangélikus lakos lett a járvány áldozatává.
160 éve,
1855. december 24-én adták át rendeltetésének a
Bécs-Budapest közötti vasútvonal első szakaszát,
a Bruck-Győr közötti 78 kilométeres vonalszakaszt.
Lébénynek és Szentmiklósnak közös vasútállomása volt. Az újonnan átadott szakasz állomásépületetei
kicsiny, jellegtelen, földszintes épületek voltak, csak
a lébény-szentmiklósi állomás emeletes épülete
készült a győrihez hasonló, klasszicizáló stílusban.

Kiszeli Lajos
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Hirdetés

TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL
Éljen a forintosítás adta hitelkiváltás lehetőségével a
Lébény-Kunsziget Takarékszövetkezetnél!
Cserélje le kedvezőtlen banki jelzálog hitelét
Takarék Kiváltó Hitelre, induló költségek nélkül.

TAKARÉK KIV

Éljen a forintosítás adta hit
THM: 4,65-7,05%
Lébény-Kunsziget Tak

(A THM értékek 5 millió forint összegű
Cserélje le kedvezőtlen
20 éves futamidejű kölcsönre vonatkoznak.)

Takarék Kiváltó Hitelre, in

www.lebenyitakarek.hu

THM: 4,65

(A THM értékek 5 mil
20 éves futamidejű kölc

www.lebenyit

A Takarék Kiváltó Hitel részletes feltételei megtalálhatók a vonatkozó Á
detményben, amelyeket a Lébény-Kunsziget Takarék kirendeltségeibe
munkatársainkhoz! A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajá
1505

A Takarék KiváltóGyőrben:
Hitel részletes feltételei
megtalálhatók
Általános Szerződési
Üzletszabályzatban,
illetve Hir-Gyóni
Bajcsy-Zs.
u. 13.a vonatkozó
Tel: 96/618-650,
Jókai u.Szabályokban,
12. Tel: 96/319-359,
Városrét,
detményben, amelyeket a Lébény-Kunsziget Takarék kirendeltségeiben, és honlapján érhet el. További, részletes információért forduljon
Vidéken:
Abda
Kimle
Tel: 96/572-041,
Tel: 96/485-025, Lébén
munkatársainkhoz!
A tájékoztatás
nemTel:
teljes96/350-065,
körű és nem minősül
ajánlattételnek.
A hitelbírálatKunsziget
jogát fenntartjuk.

Mosonszentmiklós Tel: 96/564-462, Öttevény Tel: 96/485-067, Börcs Tel: 96/553-067, Ikrén

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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A lébényi FENEGYEREK
Gondolhatnánk a címből, hogy biztosan, valami rosszcsont kölökról szól majd
az írás, aki folyton-folyvást rossz fát tesz a tűzre.
Hát nem. Egy sportolóról olvashatnak majd, akinek reméljük valóra válik nagy
álma és mire ezeket a sorokat az újságban olvassák, büszkén gondolnak majd
Sánta Krisztiánra, akit a boksz világában csak „Fenegyereknek” emlegetnek.
De mi is az a nagy álom? Erről kérdeztem Krisztiánt egy hétfői délutánon.
- 2001 óta bokszolok, amatőr, kis váltó súly súlycsoportban, 10 évig amatőr
boxoló voltam, de 2011-től a Profi Boksz Promotion szervezethez tartozom.
Azóta átkerültem a nagy váltósúly súlycsoportba. Mióta elkezdtem bokszolni egy cél lebegett előttem, hogy
minél jobb legyek és induljak a magyar bajnoki övért.
Most elérkezett az idő, június 15-én Budapesten a Hotel Aquincumban lesz erre lehetőségem.
- Hogyan készülsz a megmérettetésre?
- A munka mellett edzek, ami nem egyszerű feladat,
hiszen össze kell egyeztetni mindkettőt. Győrben a
K.O.GYM-ben készülök a csapattal és edzőmmel Zámbó Dániellel. Minden nap van edzés és minden másnap
még futok, vagy kerékpározom.
- Hány kilométeres távokra vállalkozol?
- Futásnál kb. 10 km, biciklivel akár 50 km-es távokat is
legyűrök egy nap. Alább nem adom, hiszen az állóképesség fejlesztése nagyon fontos, főleg ez előtt a meccs
előtt, hiszen itt egy 10 menetes összecsapásról beszélünk. Eddig még csak 6 meneteket bokszoltam, így ez
az első amikor 10 menetig kell helytállnom.
- Hogy viszonyul ehhez a család?
- A családom mindenben támogat. A nagypapám és az
édesapám is bokszolt, így tudták, hogy mire vállalkozom. Az anyukám inkább aggódik, az édesapám pedig támogat és büszke
rám. A családom mellett barátnőm is szurkol nekem. Ezek az időszakok
azonban nekik is nehezebbek, hiszen a felkészülés elveszi szinte az összes
szabadidőmet, de szerencsére ők megértik és bíznak bennem. Tudják, hogy
ez egy nehéz sport és azt is tudják, hogy ez a mostani mérkőzés nagyon
fontos nekem.
- Ez lesz az első címmérkőzésed?
- Nem. Tavaly december végén volt az első címmérkőzésem egy másik súlycsoportban, ahol sajnos nem tudtam a legjobb formámat hozni. Hogy szerepelni
tudjak, rövid idő alatt le kellett adnom 7 kg-ot és sajnos a súlyommal együtt,
az ütőerőm is kisebb lett. Ugyan sejtettem, hogy nem leszek annyira gyors, vagy
technikás, de bíztam az ütőerőmben. Az ellenfelem itt erősebbnek bizonyult.
- Azért látom nem vette el a kedved ez a vereség, hiszen akkor nem ülnénk
itt és beszélgetnénk a jövőről. Hogy alakult az idei éved?
- Már négy mérkőzésen vagyok túl. Voltak hazai és külföldi megmérettetéseim.
A hazai pálya egy kicsit könnyebb, itt nagyobb eséllyel indulok. A külföldi
mezőnyt erősebbnek látom. Április 17-én Montreálban volt egy nemzetközi 8
menetes meccs, ahol sajnos a bíró nem engedte hogy folytassam, mert egy
ütésnél elég csúnyán felrepedt a szám és a bíró beszüntette a mérkőzést. Én
ugyan folytattam volna, mert az a mottóm, hogy ha valaki elveszíti a csatát,
attól még a háborút folytatni kell, de ezt ott nem engedték meg.
- Említetted, hogy felrepedt a szád. Ugyan ezek a sérülések nem meglepőek
a boksz világában, de azért megkérdezem. Hogyan áll ehhez hozzá a családod?
Egy-egy látványosabb sérülés után mit szól anyukád? (Mert ugye egy anyának sokkal jobban fáj minden sérülés, amit a gyermeke szenved el…)
- Az évek alatt hozzászoktak a sérülések nyomaihoz. Szerencsére eddig megúsztam egy orrtöréssel és egy pihentető gipsszel. A foltok pedig hozzátartoznak ehhez a sporthoz.
- Miután már sokmindent megtudhattunk rólad, jöhet a lényeg. Mesélj
A NAGY ÁLMODRÓL! (Amiért is elkezdtünk beszélgetni.)

- A Magyar Bajnoki Öv megszerzése a legfontosabb célom. Április óta készülök erre a meccsre és mikor elkezdtem bokszolni reménykedtem benne, hogy
eljutok eddig a szintig és most végre elérkezett a nagy lehetőség. Folyamatosan edzek minden nap, ahogy már mondtam. Ahogy közeledik a június 15-e
egyre keményebbek az edzések. Az edzőtársaim természetesen nem örülnek
ennek annyira, de itt már nem csak baráti bokszolásról van szó. Muszáj keményebbnek lennem és folyamatosan fejlődnöm, hogy a címmérkőzésen én
legyek a jobb.
- Most is kell figyelned a súlyodra? Vagy most másik súlycsoportban indulsz?
- Most nem kell keményen diétáznom, most nagy váltósúlyban fogok bokszolni.
- Milyennek látod az esélyeidet? Milyen az ellenfeled?
- Kemény mérkőzésnek állok majd elébe. A nagy váltósúlyú magyar ranglistán jelenleg a 13. helyen állok.
Az ellenfelem most csúszott vissza a 3. helyre, de évekig ő volt az első. Sokat nehezít még az is a körülményeken, hogy neki nem volt amatőr múltja, egyből
profiként kezdte a pályát. Ez azt jelenti, hogy aki amatőrként kezd bokszolni, az megismeri, tiszteli és betartja a szabályokat. Akinél ez kimarad, ott azért
a meccsek közben jóval több szabálytalanság előfordul.
Tehát hiába kap pontlevonást a szabálytalanságért, ha
betalál egy szabálytalan ütéssel és egy olyan sérülést
okoz, ami miatt a bíró beszünteti a meccset és mégis
ő nyer. Ezen a címmérkőzésen nem csak az a célom,
hogy megnyerjem, hanem az is, hogy helyreállítsam a
ranglistán a „rendet”.
- Van már szurkolótáborod?
- Igen. A család és a barátok mindig figyelemmel kísérik a pályafutásomat.
Sokan követnek meccsről-meccsre és szurkolnak nekem. Petrányi Zoltán
manageremenek is sokat köszönhetek.
- Kié most ez a bajnoki öv?
- Kovács „Vipera” Attiláé volt, aki 2013 év végén szerezte meg ezt az övet, de a
megvédésért már nem indult, és idén januárban jelentette be a visszavonulását.
- Szaladjunk előre egy kicsit, ha már az álmoknál tartunk! Mi lesz ha
megnyered?
- Először is nagyon boldog leszek. Másrészt, ugyan úgy folyatom majd a civil
munkámat is, de remélem a mellett még több külföldi mérkőzésen is lesz
lehetőségem indulni és megnyerni, de egyenlőre a nagy álom a Magyar
Bajnoki Cím megszerzése.
- Úgy legyen! A „kéz és lábtörtés” jókívánságot most inkább kihagynám,
de a szurkolók és a lébényiek nevében is kívánhatom, hogy váltsd valóra
álmod, hogy büszkék lehessünk Rád!

Lapzárta után érkezett

Június 14-én, az Óbudai Aquincum Hotelben került sor a Boksz Gálára, ahol
Krisztián kiérdemelten elhozta a Magyarország nagy váltósúlyú övét, melyet
1 évig a magáénak tudhat. Ezzel teljesült a vágya miszerint ő lett a bajnok.
Elmondása szerint sikerült tartani magát az edzői utasításokhoz és technikásan tudott bokszolni ellenfele ellen. Míg Séra Zoltánnál a nyers erő dominált a meccs közben, addig Krisztiánnál inkább a rutin és a technikás boksz
volt a mérvadó. Ez a gondolkodásmód eredményhez is vezetett, hiszen az 5.
menetben, mikor ellenfele saját szabálytalankodásának köszönhetően a ring
orvos beszűntette a mérkőzést, a versenybírók a pontozás szerint őt hozták
ki győztesen.
Gratulálunk Krisztiánnak, Magyarország Nagy Váltósúlyú Bajnokának!

Kovács Ildikó
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Hajrá öregfiúk!

Felső sor balról: Eőri János, Horváth Tamás (Bősárkány), Dubi Béla, Benkő László, Horváth Tamás (Lébény), Heizer Győző, Németh László
Alsó sor balról:Domoszlai Zsolt, Takács Szabolcs, Domoszlai Sándor, Burcz Zsolt, Takács Zoltán, Unger Szabolcs, Károlyi Attila
Akik hiányznak a képről: Feller László, Hancz László, Limp Tibor, Fülöp József, Virág Zoltán, Burián Zoltán, Gyurós Milán, Gősi Béla, Császár Béla, Hécz Attila

A Mosonmagyaróvár és Környéke Öregfiúk Bajnokság tavaszi szezonjában
a lébényi Öregfiúk az első helyezést érték el és elhozták el a hozzá tartozó
kupát is. Ebből az apropóból beszélgettem Károlyiné Csorba Edinával és
a bősárkányi Horváth Tamással.
- Kérlek meséljetek a csapatról!
- Három éve focizunk együtt a fiúkkal. Igazából a régi lébényi „nagy csapatból”,
az ifiből és a Lébény II-ből álltunk össze. A lényeg az volt, hogy mindenkinek
legyen lébényi kötődése. Általában hétvégén szoktunk összejönni, mivel
mindenki elfoglalt, családos. Mi nem edzünk hét közben, nekünk csak
a hétvégi mérkőzések maradnak. Mondhatnánk, hogy nekünk már nincs
szükségünk az edzésekre, de ez azért természetesen nem így van. Mi nem
a kupáért és a győztes mérkőzések miatt focizunk, hanem inkább azért, hogy
mi régiek találkozzunk és újra együtt rúghassuk a bőrt.
- Ha jól értem, akkor ez inkább egy baráti társaság?
- Lényegében igen. Összejárunk, focizunk, beszélgetünk, nosztalgiázunk
a régi időkről, a régi meccsekről. Nekünk nem az a fontos, hogy versenyezzünk
egymással, hogy ki a jobb, hanem az, hogy baráti hangulatban teljenek az
együtt töltött délutánok.
- Hol szoktatok játszani, és milyen eredményeket értetek el eddig?
- Három éve neveztünk be a Mosonmagyaróvár és Környéke Öregfiúk Bajnokságba. Az első éven a 3. helyezést, tavaly a 2. helyezést értük el, idén
pedig megnyertük a bajnokságot.
- Gratulálok! Akkor kijelenthetjük, hogy pozitív a mérleg és most
a csúcson vagytok
- Igen, nagyon örültünk ennek a helyezésnek, bár ahogy már említettem mi
nem csak azért focizunk, hogy nyerjünk, nekünk ez egy remek alkalom
a kikapcsolódásra. Mi nem vezetjük azt, hogy ki a legjobb játékos, kapus,
vagy gólkirály. Ezeket a mérkőzéseket jellegében inkább edzőmeccsekhez
tudnám hasonlítani. Az ellenfelekkel is a nosztalgiázás a lényeg. Felemlegetjük a régi mérkőzéseket és így több év távlatából mindig egy kicsit másként
emlékezünk (minden gólt berúgunk, kivédünk…). Az emlékek is sokkal
szebbek. Én például évekig fociztam a Lébény SE igazolt játékosaként. 19972005-ig voltam az egyesület játékosa és örömmel emlékezem vissza mindig
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arra, hogy a csapat tagja lehettem akkor is, amikor Lébény az NB III-ba felkerült. Aztán 2005 őszétől visszamentem Bősárkányba edzőnek, végül három
éve újra idekerültem Lébénybe az öregfiúk csapatába.
- Egyáltalán honnan jött az ötlet, hogy ti összeálltok egy csapatban?
- Igazából Edina volt, aki ezt a csapatot összeszervezte és benevezte a bajnokságba.
- Edina most akkor átadnám neked a szót, hiszen ha jól értelmeztem,
akkor Te voltál úgymond az ötletgazda?
- Igen. A családommal folyamatosan jártunk meccsekre és egy alkalommal
felfigyeltem, hogy egy mosonmagyaróvári bajnokságról beszéltek az ismerősök. Ekkor vetődött fel az ötlet, hogy jó lenne, ha a régi barátokból összeállna egy csapat és indulhatnánk a Mosonmagyaróvár és Környéke Öregfiúk
Bajnokságon. Felhívtuk az ismerősöket és mindenkinek nagyon tetszett az
ötlet, mindenki lelkes volt, így beneveztem a csapatot a bajnokságba.
A törzsgárda az évek alatt megmaradt, de azért vannak változások is. Jönnek
új tagok, vagy éppen távozik egy-egy régebbi játékos. A lényeg, hogy mindig
jó hangulat van. A fiúk nem tartják számon, hogy ki volt a jobb, vagy épp ki
volt a szezonban a gólkirály. Nekik tényleg nem ez a fontos. Csak én szoktam
jegyzetelni, így tudom, hogy Tamás volt mind három évben a gólkirály. Ezt
eddig nem is mondtam nekik, csak most gondoltam, ha már erről beszélünk,
akkor azért ezt a momentumot kiemelném.
- Most, hogy véget ért a tavaszi szezon, készültök az őszire? Folytatjátok
a bajnokságot?
- Természetesen, hiszen alig várjuk, hogy együtt focizzunk. –vette át a szót
újra Tamás.
Itt szeretném elmondani, hogy köszönettel tartozunk a Lébény SE vezetőségének, hogy a hazai mérkőzéseinkre biztosítják a helyszínt, a sportpályát és
a hozzá kapcsolódó helyiségeket.
Köszönöm az interjút és további sok sikert kívánok a csapatnak a bajnoksághoz!

Kovács Ildikó
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Vendégház a Két toronyhoz
Bizonyára már sokan tudják, hogy
a Szent Jakab templom szomszédságában megnyitotta kapuit tavasszal egy vendégház, ahol főleg
zarándokok szállnak meg, és egy
májusi alkalommal egy nemzetközi zarándok csapat is megszállt itt,
mellyel a Kisalföld napilap is kiemelten foglalkozott. Ekkor beszélgettem én is Timár-Geng Annával.
Mivel bizonyára többeket is érdekel, hogy milyen is ez a szállás, vagy
éppen kik a tulajok, miért pont itt
és egyáltalán, ezért úgy gondoltam, hogy megosztom az olvasókkal is ezeket az információkat.
- Honnan jött az ötlet, hogy kialakítotok egy vendégházat?
- Férjem nagybátyja a templom
mellett lakik, Fűrész Ferenc, akit
bizonyára többen ismernek a településen. Régóta tudtuk, hogy eladó a szomszédos ház (Damjanich u. 12.), így
jött az ötlet, hogy a családi megtakarítást ingatlanba kellene fektetni. Amikor
a felújításon gondolkoztunk, akkor bukkantunk rá az MVH által kiírt „Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-ben
nyújtandó támogatásra”. Mi falusi szálláshely és agroturisztikai szolgáltatás
kialakítására pályáztunk. 2012 júliusában adtuk be a pályázati anyagunkat,
decemberben értesítettek, hogy a mi pályázatunk is nyert, így 2013 tavaszán
kezdhettük el a munkálatokat, amit 2014 év végére be is kellett fejeznünk.
Ezzel a támogatással sokkal komolyabb felújítást tudtunk elvégezni, de jelentős terheket is vállaltunk magunkra, hiszen csak 60%-os, utófinanszírozásos rendszerű volt a támogatás, és rengeteg, nagyon szigorú előírásnak kellett
megfelelni. Idén év elején estünk át az ellenőrzéseken, hivatalosan április 1-jén
nyitottuk meg a házat. A vendégházban előszoba, konyha, étkező, 2 szoba
és a hozzájuk tartozó külön-külön fürdőszoba található. Szállás egész évben
foglalható, mivel fűthető a ház, illetve egy hatalmas udvar és egy fedett kemence is tartozik hozzá.
- Hogyan adjátok ki a szobákat, illetve van-e meghatározott célcsoport,
akiket vártok?
- Szívesen látunk bárkit aki a környéken jár, nyaralni, vagy túrázni szeretne,
családokat, vagy akár baráti társaságokat is el tudunk szállásolni. 3.500 Ft/fő
a szállás díja, de családoknak és a zarándokoknak is kedvezményt adunk.
Eddig főként csak zarándokok érkeztek hozzánk, de reméljük, ahogy terjed
a híre a vendégháznak, egyre többen térnek majd be hozzánk. Örömmel
mondhatom el, hogy a legmagasabb fokozatú Nemzeti Minősítő Védjegyet
érdemelte ki a vendégház a Falusi Turizmus Egyesülettől. Négy napraforgós
minősítésünk van. Ezt úgy kell érteni, hogy míg a hoteleknél a csillaggal jelzik
a színvonalat, falusi szállásoknál napraforgóval. Erre nagyon büszkék vagyunk.
- Milyenek az eddigi tapasztalatok, visszajelzések, milyen a vendégház
fogadtatása?
- Eddig csupa pozitív visszajelzést kaptunk. Kovács Gábor polgármester úr
a kezdetektől támogatta az ötletet, segített, ahol tudott, és az önkormányzat
többi dolgozója is mindig nagyon segítőkész volt. Akik látták a házat, dicsérték a kialakítását, berendezését, a szállóvendégek is elégedettek, már rendszeresen visszatérő vendégünk is van. Annak pedig külön örülök, hogy Farkas
Ferivel is nagyon jó kapcsolatot alakítottunk ki, össze tudunk dolgozni
a zarándokok elszállásolásában.
- Mivel foglalkozol civilben?
- Két gyermekem van, és jelenleg a kisebbik lányommal vagyok otthon GYESen, de már részmunkaidőben visszatértem dolgozni. A győri Ergényi Állator-

vosi rendelőben dolgozom állatorvosként, de amennyire a gyermekek mellett
tehetem, úgy házakhoz is kijárok.
- Még egy fontos információt szeretném ha megosztanál velünk, méghozzá az elérhetőségeiteket!
- Két telefonszámon lehet érdeklődni: a 06-30/424-8355, illetve a 06-20/2415676-os számon, és a lebenyivendeghaz@gmail.com e-mail címen vagyunk
elérhetőek. Készül a honlapunk is, még nem látogatható, de a címe már
megvan: www.lebenyivendeghaz.hu.
Köszönöm az interjút és további sok sikert kívánok nektek!
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Partnerségek

Lébény az elmúlt esztendő során újabb partnerségek része lett, melyeknek
lassan beérnek gyümölcsei.
"Múlttal a jövőért"
Lezajlott a "Múlttal a jövőért" LEADER térségek közötti együttműködési
projekt keretében megszervezett projektzáró konferencia Ikrényben, mely a
18 településből álló Rábcatorok Regionális Partnerség térségének fejlesztési
lehetőségeit próbálta meg bővíteni.

A sajtótájékoztatót követően Szakáli István Lóránd, a Földművelésügyi Minisztérium helyettes államtitkára elmondta, mennyire fontos, hogy tisztában
legyünk értékeinkkel. „Ahhoz, hogy megtaláljuk a reális önbecsülésünkhöz
vezető utat, illetve elfoglaljuk a minket megillető helyet Európa és a világ
nemzetei között, ehhez nagyon fontos, hogy tisztában legyünk értékeinkkel
és azzal, hogy mit nyújtottunk mi, illetve mit nyújthatunk még ezen túl is
akár Európának, akár a nagyvilágnak.”
A délutáni kerekasztal beszélgetések szellemi kulturális örökségről szóló részében Szilágyi Dániel IKSZT vezető, mint szakértő volt jelen Lébény részéről.
Novák Melitta a Lébényi Óvoda részéről vette át a projekt keretében májusban rendezett vetélkedő ajándékait az óvoda részére. De a helyi termékek
palettáján is jelen volt Lébény: Fehérvári Andrea mézeskalácsaival, Légrádi
Ferenc lekvárjaival, savanyúságaival képviselte Lébényt.
Nem mellesleg a fentebb említett májusi vetélkedőn, az ifjúsági kategóriában
a Lébényi IKSZT Ifi csapata első helyezést ért el! Ennek köszönhetően az IKSZT
is gazdagodott 1 db számítógép munkaállomással, 1 db tablettel, illetve a
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srácok nyertek egy ingyenes belépőt a győri LaserMAXX-ba, aminek látogatására most júniusban került sor. Ez úton is gratulálunk a csapatnak!
A "Múlttal a jövőért" projekt eredményeként több kisebb fejlesztés is megvalósul városunkban. A Templom térre, illetve a Civil Centrum melletti pihenő helyre 2 db turisztikai információs tábla kerül elhelyezésre. Az IKSZT-ben
egy érintőképernyős terminál lesz pohárszékkel, ami a helyi termékeket
népszerűsítő értékesítési pontként fog üzemelni.
Emellett 4 korosztályban térségi identitáserősítő óvodai és iskolai munkafüzet is készült, és interaktív CD, aminek tartalma folyamatosan bővíthető
formában az interneten is elérhető, továbbá a térséget bemutató filmek is
felkerültek az internetre.
A "Múlttal a jövőért" projekt eredményei már online is elérhetők: http://
rabcatorok.interaktiv.pannonhelyitermek.hu
Riportok a konferenciáról megtekinthetők a youtube-on, a keresőbe be kell
írni, hogy "Múlttal a jövőért".

LIMES Szövetség
A Magyar Limes Szövetség, melynek Lébény is a tagja, a Dunamenti nemzetközi UNESCO Világörökség ’Római birodalom határai’ Program Emberi
Erőforrások Minisztériuma által kijelölt projektgazdája. Célja, hogy az egykori Római Birodalom határát jelentő Limest a Duna magyarországi szakaszán
a Világörökség részévé tegye. Nagy-Britanniában Hadrianus fala például már
a Világörökség része. Ott a Világörökséggé válás időszakában nagyon lassan
„ébredt fel” a turisztikai szektor, de mára jelentős bevételi forrást jelent az
egész térségnek csak e cím birtoklása.
Ennek elsősorban turisztikai jelentősége van, hiszen ha a világörökségi címet
elnyerné a magyrországi Limes szakasz, a turizmus megsokszorozódna. A cél
hosszú távon, hogy tudományosan és turisztikai látványosságként egyaránt
feltárja, bemutassa a területet, s a konkrét római emlékekhez minél több Dunamenti turisztikai elemet hozzákapcsolhasson, legyen az akár folklórfesztivál
vagy sétahajókázás. Természetesen ehhez szükségeltetik néhány konkrét római
emlék minél látványosabb reprezentációja. A középtávú tervek szerint térségünkben az egyik ilyen kiugró lehetőség éppen Lébény. Hiszen az egykori Ad
Flexum (Mosonmagyaróvár) vagy Arrabona (Győr) különösebben nem rekonstruálható, hiszen az évezredek során ráépültek a későbbi korok, a mai
városok. A lébényi Quadrata erődje viszont „szabad”, hozzáférhető, s nagyságában mindenképpen méltó volna egy ilyen feladathoz, rekonstruálását, kvázi
felépítését pedig a szombathelyi Ízisz-szentélyhez hasonlóan meg lehet valósítani. Egyébként a szombathelyi minta is jól példázza, hogy mennyire lehet
növelni ez által a turizmust, s közvetlenül és közvetve mekkora fejlődési lehetőségek rejlenek egy ilyen terv megvalósításában.
Ha a közeljövőben sikerül a lébényi múzeum ügyét is rendezni, akkor pályázati forrásból elkészülhetne például a római Silvanus oltárkő hű másolata
például, ami a Szent Jakab templomból került egykor a győri múzeumba.
A szövetség által elkészült első brosúra már letölthető innen:
http://online.fliphtml5.com/uovt/wjeu/
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Esély mindenkinek
Újra készül a Helyi Esélyegyenlőségi Program

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.
évi CXXV. törvény értelmében a települési önkormányzatoknak öt évre
szóló, kétévente áttekintésre, illetve felülvizsgálatra kötelezett, helyzetelemzésből és intézkedési tervből álló helyi esélyegyenlőségi programot kell elfogadniuk. A Helyi Esélyegyenlőségi Program (röviden HEP) elkészítését többek
közt a 2/2012 EMMI rendelet szabályozza. A legtöbb településen ez alapján
készült el 2013-ban a HEP. Ennek értelmében most új HEP elkészítése van
soron Lébényben idén nyáron a Türr István Képző és Kutató Intézet együttműködésével. A HEP elkészítéséhez szükséges kötelező képzésen már részt
vett az önkormányzat két munkatársa.
A HEP összeállítása természetesen önmagában is fontos, hiszen ez is biztosítja, hogy Lébény a 21. századnak megfelelő, élhető város legyen. Továbbá
azért is különösen fontos, mert az újabb, 2014-2020 közötti pályázati időszakban nagyon sok és sokféle pályázatnál vagy kötelező lesz a megléte, vagy
pontozási kérdést érint. Illetve számos pályázat esetében nézni fogják a pályázat illeszkedését a HEP egyes pontjaihoz, legyen az járdafelújítás, bölcsődei
férőhelybővítés vagy akár falubusz pályázat. Ezért idén nyáron, lehetőleg csak
a nyár végén, az önkormányzat munkatársai egy HEP fórumot is össze fognak
hívni, hogy minél használhatóbb, minél tartalmasabb, lehetőleg mindenféle
pályázathoz alkalmazkodó programot lehessen majd a képviselőtestület elé
vinni elfogadásra.
Mindezt kiegészítve Lébény Város Önkormányzata is csatlakozott Mosonmagyaróvár Város Önkormányzatának ÁROP-1.A.3-2014-2014-0065 számú
"Hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségét támogató programok
a Mosonmagyaróvári Járásban" c. projektjéhez. Ennek keretében részt vesz
kerekasztal megbeszéléseken, amiken sor kerül az EU-s támogatások fogadásának felkészüléséről, a HEP aktualizálási feladatairól és a helyi kapacitásbővítés
lehetőségeiről. Tehát olyan projekthez csatlakoztunk, amelyben további szakmai segítséget kaphatunk. E térségi projekt keretében a lakosság számára
széles körben hasznos programok is megrendezésre kerülnek a járásban:
- 3 alkalommal lakossági fórum demencia témakörben, ami Lébényben már
májusban megrendezésre került
- 3 alkalommal lakossági tájékoztató idősek hozzátartozói számára a szociális és egészségügyi ellátásokról, lehetőségekről;
- 2 tájékoztató fórum az önkéntességről és az iskolai közösségi szolgálatról;
- 4 alkalommal járási egészségműveltségi program;
- 4 egészségműveltségi program az alábbi célcsoportoknak: óvoda, iskola,
hátrányos helyzetű felnőttek, idősek;
- 10 alkalommal érzékenyítő program iskolákban, óvodákban
- 9 rendezvény sérült gyermekeket nevelő szülőknek kiscsoportos foglalkozásokkal, a gyermekek életre nevelése érdekében
- különösen érdekes a "Láthatatlan kiállítás" ami általános iskolai és középiskolás gyermekek részére kerül megrendezésre
- "Színes Majális": családi nap szervezése a fogyatékkal élők bemutatkozása céljából
- Paraolimpiai sportágak megismertetése a közönséggel, sportágválasztó
rendezvény.
Bízunk abban, ha eme programoknak csak egy része valósul meg nálunk, az
is hozzájárul ahhoz, hogy Lébény egy élhetőbb, haladó szellemiségű, mindenki számára otthonos várossá fejlődjön. És reméljük, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Program amellett, hogy hozzásegít újabb pályázatok elnyeréséhez, a
valós célok megvalósítását is biztosítani fogja.
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GYÓGYÍTÓ MASSZÁZS
A masszázs a legrégebbi gyógyeljárások közzé tartozik. Nem tudni, ki volt az
első, aki alkalmazta, de feltételezhetően az emberek ösztönösen kezdték el
először önmagukon, majd egymáson gyakorolni. Amikor megfájdul
valamink, ösztönösen is odakapunk, dörzsölni, simogatni,
nyomkodni kezdjük. Ezek a mozdulatok tekinthetők
a masszázs alapjának, mely gyógyító hatásának és
erejének felismerése után elindult hódító útjára.
Napjainkban a legelterjedtebb masszázsfajták
a gyógy- és a svédmasszázs.
A svédmasszázs célja a helyi keringés fokozása.
Tökéletes, ha fáradt, keveset mozog, esetleg ülőmunkát végez, vagy amikor úgy érzi testileg és
lelkileg is kimerült.
A gyógymasszázs kitűnően alkalmazható pl. gyógytorna előtt az izomzat kilazítására vagy éppen
tonizálására (az izomtónus visszanyerésére).

E masszázs során hatással vagyunk a bőr különböző rétegeire, a kötőszövetre, melynek hatására a fájdalomérzet csökken a fájdalmas terület feletti bőr
dörzsölésére, a test meghatározott pontjainak ingerlésével:
• Minden olyan esetben, amikor valamilyen komoly mozgásszervi problémával küzdünk pl.: Gerincproblémák, gerincferdülések, gerincsérv esetén
• Ízületi betegségek miatt
• Vállfájás, könyökfájás, csuklófájás, csípőfájdalmak,
térdfájdalmak és bokaízületi fájdalmai miatt
• Továbbá különböző balesetek, műtétek utáni
rehabilitáció céljából pl.: kartörés, lábtörés
esetében is
• Autóimmun betegek esetében pl.: Sclerosis
Multiplex
• Agyvérzés - Stroke esetében, ahol akár egy vagy
kétoldali bénulás maradt vissza
Rendszeres gyógymasszázskezeléssel megszüntethetőek, csökkenthetőek, ezek a mozgásszervi fájdalmak, panaszok.

Némethné Ruzsa Krisztina
(gyógymasszőr, pedikűrös)
Lébény, Szabadság utca 57.
Bejelentkezés: +36-70/2520921

Recept klub
Sportszelet
Hozzávalók:
50 dkg liszt, 15 dkg margarin, fél csomag sütőpor, 1 kávéskanál szódabikarbóna, 3 evőkanál kakaó, 30 dkg porcukor, pici só, 2 tojás, kevés tej az összegyúráshoz. Ebből
közepes lángon 4 lapot sütünk tepsi hátán.
Krém:
1 liter tej, 3 csomag csokoládés puding, 2 csomag vaníliás
cukor, 25 dkg margarin, 30 dkg porcukor, 1 rumaroma
Krém elkészítése:
1 liter tejjel felfőzzük a 3 pudingot és a vaníliás cukrot. 25
dkg margarint porcukorral és rumaromával kikeverünk.
Ha kihűlt a főzött krém, akkor összedolgozzuk a margarinos masszával.
A sütemény tetejét bevonjuk csokimázzal.
Köszönjük a receptet Eőri Ilonának.
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16 órától Civilek a kondér mögött – kezdődik a közös főzés
Helyi termékek vására és kiállítás
17 órától Népi fajátékok
19.00 Kéri György a skótdudás
20.15 Mulatós hangulatban
- vendégünk: Mc Hawer & Tekknő

14.00 HSMA Győr-Moson-Sopron megye
legerősebb embere 2015, versenybíró: Darázs Ádám
15.00
16.00
17.00
17.30
18.00
18.45
19.30
20.00
20.30
21.00
21.30
22.00
22.15

Kezdődik a motorozás a Lébény Motoros Egyesület tagjaival
Levéli harmonika együttes műsora
Gyermek műsor – Atus bohóccal
Lui bűvész
Paraszt paintball „lébényi módra”
Rising Star: Színpadon Fehérvári Gábor Alfréd
Tombolahúzás
Desperado
Rock and roll buli
Tombolahúzás
Dér Heni
Tűzijáték
Buli a PartYssimo zenekarral
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! Lébény Város Önkormányzata

